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Szédületes pilótaszenzációk Mátyásföldön 
Kidobtak a robogó autóból egy nőt

Albrecht főherceg váltó- 
hamisítója mindent beismert 
és nagy botrányt rendezett 
éjszaka a főkapitányságon

Az Albrecht főherceg nevére történt váltó*  
hamisítási ügyben, amely szombaton pattant 
ki és az egész fővárosban nagy szenzációi 
keltett, vasárnap délben döntő fordulat tör
tént:

Budaházy Zoltán 37 esztendős volt bank
igazgató beismerő vallomást tett

Budaházy Zoltánt a detektívek a Jávor
utcai Budapesti Szanatóriumból állították 
elő, ahol napokkal ezelőtt mint súlyos ideg
beteg, felvételre jelentkezett. A rendőrség 
véleménye szerint azonban

Budaházy nem elmebeteg,
csupán bűncselekményének következményé
től való félelmében menekült az ideggyógy
intézetbe s ezért rendesen le is folytatják 
ellene az eljárást.

Éjszakai riadalom 
a rendőrségen 
Budaházy miatt

Szombaton késő estig tartott a kihallga
tása, majd éjszakára az egyik detektivszo- 
bában helyezték el. Hosszú ideig izgatot
tan fel-alá sétált, majd amikor teljesen el
csendesedett a főkapitányság épülete, jóval 
egv óra után,

kétségbeesett jajgatás, kiáltozás hallat
szott

abból a detektivszobából, ahol Budaházyt 
éjszakára elhelyezték.

— Jaj, jajt Segítsenek rajtam, rettenetes 
fájdalmaim vannak! — hangzott a detektiv
szobából és Budaházy kiáltozása felverte az 
egész főkapitányságot, figyelmesek lettek a 
jajveszékelésre a központi ügyeletén, épp 
úgy, mint az őrszobákon is.

Rövidesen kiderült, hogy
Budaházy Zoltán azért jajveszékelt, 

mert heves fogfájása van.
A rendőrorvos meg is vizsgálta, azonban 
megállapította, hogy a beteg fogat nem le
het kihúzni, mert az egész foghus gyulla
dásban van és az arca is fel van dagadva. 
Csillapítót ado:t neki és nz éjszaka hátra
lévő részét csendben töltötte, hajnal felé el 
is aludt.

Levéltolvaj 
az udvarnagyi 
hivatalban

Vasárnap délelőtt 10 órakor dr. Csat hó
szegi Viktor rendőrtanácsos ismét maga elé 
vezettette a jócsaládból származó férfit. Bu
daházyt látszólag megtörte a főkapitánysá
gon töltött éjszaka, azonkívül fájdalmai is 
nagyon megviselték és most már nem ha

bozott sokáig, beismerő vallomást tett.
Budaházy a Siómenti Takarék és Bank 

R. T. igazgatója volt. Siófokon voltak a 
Bank helyiségei és főleg parcellázással és 
kölcsönügyetekkel foglalkoztak. Pár évvel 
ezelőtt

a bank hetvenezer pengővel esődbe ke
rült,

Budaházy előadása szerint még a bank
igazgatósága idejében

megismerkedett Frigyes főhercegékkel, 
sokat járt fel az uradalom intézőségé- 
hez, az udvarnagyi hivatalban Is sűrűn 
megfordult, Albrecht főherceggel is több

ször beszélt
és igy ismerős volt a viszonyokkal.

Később Frigyes főherceg uradalmával is 
perbe keveredett — mint a rendőrségen 
hangoztatta — egy külföldi utazásával kap
csolatban támadtak differenciák közte és 
a főhercegi uradalom között és ebből ki
folyólag

36.000 pengő erejéig be is perelte az 
uradalmat.

A per sokáig húzódott, de Ítéletre nem ke
rült sor, mert kiegyeztek. A kiegyezés után 
ismét több alkalommal járt fenn az udvar
nagyi hivatalban és egy alkalommal 

megához vett egy levelet, 
amelyen az uradalom címere is rajta volt, 
azonkívül Albrecht főherceg sajátkezű alá
írása.

Budaházy Zoltán beismerő vallomása sze-

Megegyezés Párizsban: ma meg
indul mindenütt a munka
Vidéken újabb sztrájkmozgalmak lángoltak fel

Párls, junius 14.
A sztrájkmozgalmak lassankint teljesen 

megszűnnek. A fővárosban és környékén 
már nagyjában mindenütt létrejött a meg
egyezés a munkaadók és a sztrájkolók kö
zött. Enyhült a sztrájkmozgalom Északfran- 
ciaországban, ezzel szemben a kikötőváro
sokban és Délfranciaországban

még mindig újabb és újabb sztrájkok 
törnek ki.

A vasárnapi nap folyamán
I eredményes befejezésükhöz közeledtek 
I ■ békéltető tárgyalások a párisi áruhá- 

rint négy darab 1000 pengőről kiállított és 
egy darab 200 pengőről kiállított váltót ha
misított, ezek közül egy váltóra Albrecht 
főherceg és az uradalom ügyészének dr. 
Németh Kálmánnak a nevét hamisította, 
mig a többieken egyedül Albrecht neve sze
repelt. Birtokában volt ezeken kívül egy 2000 
pengős bianco váltó is. A váltók lejáratai*  
május 20, junius 20, július, augusztus és 
szeptember 20. keletűek voltak.
A volt bankigazgatót a letartóztatás kihirde
tése után a 200-as cellába kisérték és

hétfőn reggel szállítják át az ügyész- 
.égre,

ahol a vizsgálóbíró dönt további sorsa felől.

Budaházyné 
beszél az urárél

Budaházy Zoltán letartóztatása nagy fel
tűnést keltett a pesti társaságokban, mert 
a jómegjelenésü, elegáns férfi

nemrég még a legjobb társaságokban 
fordult meg.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
után kint járt Budaházyék lakásán. Felesége 
siránkozva, teljesen összetörve fogadott ben
nünket:

— Szerencsétlen beteg ember az uram ... 
En semmiről sem tudok. Teljesen lesújt ez 
a borzalmas csapás, ez a rémes tragédia. 
Ép ésszel semmi körülmények közt nem 
követte el,

zak, biztosítóintézetek és filmvállahitok 
alkalmazottainak sztrájkmozgalma ügyé

ben
s ha ezek a sztrájkok is megszűnnek, úgy 
megállapítható, hogy a fővárosban és kör
nyékén megszűnt a sztrájk.

A fémiparban, továbbá az automobilipar
ban sztrájkoló munkások kiürítették a meg
szállva tartott üzemeket.

A Citroen és Renault müvek munkásai 
nagy győzelmi ünnepségek közepette 

hagyták el a gyártelepeket.
Minden előkészület megtörtént arra, hogy 
hétfőn a munkát újból felvegyék. Ezzel

egy idegbeteg ember cselekedetéről lehet 
szó

és igy is kell elbírálni az egész ügyet.
Elmondta ezután Budaházyné, hogy férje 

már hónapok óta gyanúsan viselkedett és
állandóan attól tartott, hogy öngyilkos

ságot követ el,
vagy hogy súlyos idegrohamában kárt tesz 
magában és másokban. Felesége szerint a 
rossz anyagi körülmények telték tönkre a 
volt bank igazgató idegzetét.

A család vasárnap felkereste dr. Dob- 
rouiszky Nándor ügyvédet és őt kérték fel, 
hogy lássa cl Budaházy védelmét. Az ügy
véd már a rendőrségi letartóztatás után vette 
át a védelmet és hétfőn reggel megjelenik 
a vizsgálóbírónál, ahol arra való hivatkozás
sal, hogy Budaházy idegbajban szenved,

kéri elmeállapotának megvizsgálását
és ideggyógyintézetbe való utalását.

A Jdoor-utcai szanatóriumban nagv meg
lepetést keltett Budaházy letartóztatása. A 
szanatóriumban közölték velünk, hogy Bu 
daházyt négy nappal ezelőtt dr. Schmicdt 
Lajos orvos, a Kálvin-téri vizgyógyintézet 
igazgatójának beutalására vették fel. A sza
natórium

eddig még nem tudott kórlapot készí
teni arról, hogy Budaházy tényleg ideg- 

beteg e vagy sem,
mert ennek a megállapítása hosszabb időt 
vesz igénybe.

szemben mintegy ötven közepes és kisebb 
üzemben a munkások még mindig megszállva 
tartják a műhelyeket.

Az északfranciaors/.ági folyami munká
sok sztrájkjához vasárnap a szájnál ki
kötők négyezer dokkmunkása is csat

lakozott.
Más kikötővárosokból is a sztrájkmozgalom 
terjedését jelentik, igy a nantesi kikötőből, 
ahol a sztrájkolók megszállták a kikötőben 
horgonyzó hajókat és Bordeauxból, ahol az 
egész, hajószemélyzet sztrájkba lépett.

Marseilleben még mindig több mint
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biutezer munkán Mfrájkol.
Az újságok egyébként Marseilleben szombat 
este ismét megjelentek s a lapárusitús az 
utcákon rendőri fedezet mellett folyt.

Lassanklnt a vidék is n megszokott képet 
mutatja s mialatt számos üzemben a sztráj
kolók ismét felveszik a munkát,

más Üzemekben a munkások vérszemet 
kapva Mzlrfijkba lépnek, 

hogy a maguk számára is biztosítsák azokat 
az előnyöket, amelyeket a sztrájkolók már 
elérlek. Igv píldául szombaton este a ne- 
versi Acélművek 18.000 munkása lépett 
sztrájkba.

Érdekes, hogy n sztrájk miatt
cl kellett halasztani a hétfői vincennesl 

lóversenyt.
Hétfőn kellett volna lefutni a versenyt a 
köclársasúgi elnök nagy dijáért. Évek óta 
a lósport kiemelkedő éneméivé volt ez a 
verseny, amely a háromévesek nagyvizsgájn 
volt. Most az istálló,zcmélyzet sztrájkja 
miatt a versenyt szeptemberre halasztották.

MegAllapitják a gabona 
árút, rendezik a gazda

adósságokat
Pária, junius Ifl. 

Monnet földmivelésügyi miniszter rádióbe
szédben bejelentette, hogy a kormány törvény
javaslatot nyújt be

a> ország***  gabonotermelézt hivatal meg
szervezéséről.

Ez a kormány ellenőrzése alatt működő ön
kormányzati testület a termelők, fogyasztók, 
p/kek és malointulajdonoaok képviselőiből fog 
óllani és legfőbb feladata

a gabonaár megállapítása lesz.
A miniszter bejelentette azt is, hogy a kor
mány orseágot pénztárt akar szervezni

a mezőgazdaság panaszainak orvoslására, 
a gazdnadóssógok rendezésére, a jobb felsze
relés Icheiővététeiére, n mezőgazdasági mun
kásság helysetének javítására.

Általános sztrAlk lesz 
ma Belgiumban

Brüsszel, junius li.
A sztrájkhelyzet Belgiumban súlyosbo

dott. Újabb és újabb munkástömegek csat
lakoznak n sztrájkhoz. A szénbányászok, 
technikai munkások, villamossági vállalati 
alkalmazottak és a garázsalknlmazottak 
sztrájkja

egyre veszedelmesebb méreteket ölt.
Egyedül Lfíttlch környékén M.0Ö0 munkás 
sztrájkol. A Cockcrell-müvck részleges 
sztrájkja vasárnapra továbbierjedt, ugy 
bőgj’ most már az üzemek egész munkás
sága sztrájkol.

A bányász szakszervezet ezért elhatá
rozta. hogy mára, hétfőre általános sztráj
kot hirdet.

Ejjy csők és - annak következményei!
Külön férfiaknak és külön nőknek mutatjuk be az

Ellenség a vérben
cimü érdekes filmet, amely a svájci egyetem felügyelete alatt készült

CsUtUrtUkUn PALACK

hü a maga egyházához, megadja az Isten
nek ami az Istené,

neiu szándékozik 
mert klkl máskép 

igaz

fejbeverui, 
maga egy

Gróf Károlyi Imre
éles támadása
az ipari mágnások ellen
Expressztenipóban felülvizsgálják
a csongrádi súlyos adópanaszokat

Szentes, junius 14.
(A llét/ői Napló tudósítójának felcfónjelcn- 

lése.) A Csongrád megyei Gazdasági Egyesület 
s asárnap nagygyűlést tartott, amelyen Kozma 
György főispánnal az élén a vármegye egész 
vezetősége megjelent, azonkívül ott voltak gróf 
Károlyi Viktor és Várariy László országgy<llé<l 
képviselők Is.

Gróf Károlyi Imre elnöki megnyitójában a 
mezőgazdaság nehéz helyzetéről beszélt, majd 
a következőket mondotta:

Sértő, igazságtalan és erkölcstelen, hogy 
mezőgazdaságunk még ma Is szabad pré

dája
ipari mágnásaink mohósúgónak. A mezőgazda
sági munkásság Jelenlegi helyzete, táplálkozása 
és ruházkodása valósággal megszégyenítő.

Több felszólaló kifejezésre juttatta az. inség- 
(iijtotla vidékek lakosságának panaszát ét

főleg azt sérelmezték, hogy a pénzügyi ha
tóságok nem telték figyelembe az adóki

vetéseknél a tavalyi károkat.
Nagy felzúdulás és elkeseredett közbekiáltá

sok hangzottak el, mire Közmű György főis
pán állott fel szólásra. Bejelentette, hogy

•a adókivetéssel kapcsolatosan panaszt

emelt a pénzügyminisztériumban, kérte a 
kivetés revízióját,

arra kérte • pénzügyminisztériumot, hogy ren
deljen cl ténymegállapítást és annak alapján 
orvosolja a sérelmeket.

— Kifejezésre juttattam nz a meggyőződé 
scniet is — mondott a a főispán . hogy az 
adóbehajtásnak csak akkor van erkölcsi jog- 
alanja, ha a kivetés igazságos és méltányos.

Csergő Károly alispán bejelentette ezután, 
hogy Csongrád megye területén nz összes pol
gármestereket és községi jegyzőket utasította, 
hogy

minden hónapban kötelesek tanyai panasz
napokat tartani

és ezentúl a hatósági orvosok Ingyen kötelesek 
gyógykezelni a szegény tanyai lakosságot.

A közgyűlés még tartott, amikor híre ter
jedt, hogy

n pénzügyminisztériumból vasárnap dél
előtt utasítás jött az adóhivatalba az adó
panaszok felülvIrAgálásdra és az adóhiva
tal vezetője már vasárnap délutánra be

rendelte a llsxtvlselőkel,
hogy revízió alá vegyék az Idei adókivetéseket.

Eckhardt a magyar 
horogkeresztes svihákokról 

és svindlerekről
Vasárnap két nagygyűlést tartott a kisgaz

dapárt az alsódahasi kerületben, ahol dél
előtt Alsónémedibcn Dinnyés Lajos, a kerü
let független kisgazdapárti képviselője beszá
molt parlamenti működéséről. Mindkét gyű
lésen részivel! Eckhardt Tibor, a 
Kisgazdapárt vezére is.

Dinnyés Lajos art linngozlnltn, 
NÉP állal hirdetett élharcos és 
rendszernek vége van és most mdr
fajnak azok is, akik a diktatúrára gondollak.

Eckhardt Tibor azzal kezdte beszédét, 
hogy a politikában nem az győz, akinek

Osv. Dr. ŐMtmArl Si'mlorné, »f.jf i n>*»tn.  va- 
Ismlnt *■  nlulirotl csalóit nr'éhrn mtlyitarson 
nicgrenlülve A, fij.lalotnl >1 nírztöi'c Jelentik, 
hogy tclcjthetctlcn férje

dr. Szatmári Sándor

hogy 11 
bérhnrens 
takarodó!

köiMrháal tóonoa
(t Ur k iKhltóvhet-llen akaratAMI. n hslnttl 
•zi'nlséttrk rtitrt fch"ti'le iitin. minikA*  Életi
nek Mik. bnldng A*  hnrinónlku' háia**í>zAnak  
tS-lk *,obrn  junlu*  13-án hirtelen elhunyt.

Mérhetetlen vrutrségOnkrt ctak at Vr nks- 
i alibin való niegn\u«v .s ínk rnyh'tl. Trmeténr 
liétlán, iunluo 15-én délután < ómkor lm a 
ker»re«l tenifti hillollntháiáböl * róltt. k*th.  
anyaaicntcgyhAs Sicrlaitáa*  szerint.

Ai alhunjUt n*  Hí- dr. SaatniArl Sándor. 
l<-iny*  dr. Sitié*  Andráírná. anUrtctt Ristmárl 
ErrsMw-t, unok |n S«Ue» AnrirAaka. vejc dr 
Katira AndrAs, (Ajtóra Caarnctnlvl löfller I.Aailó. 
jógoriióje (Mrnelslvl LhHlrr Uailóná, anilrtctl 
Caernatalvl Sorbán Maráit, unoka&ceae Ciirrne- 
lahl látniar Lacika, valamint at estai rokon
ság gy A*  tolj a.

BéatvéUA'oMUaok mellAiéaAI kirJOk.
{Minden külön érlaalléa helyeit.)né*  hrlyrti.)

igazsága van, hanem aki erősebb. Majd arról 
beszélt, hogy a gazdaadósságok rendezése te
rén keveset tudtak elérni, majd a becsületes 
titkos választójog megvalósítását követelte. 
Nagy lelkesedéssel hallgatott beszédét azzal 
fejezte bo, hogy

ne hallgasson a nép az olyanokra, akik 
nem magyar szemszögből nézik a magyar 
nép politikáját, hanem idegen példát 

cknrnnk utánozni.
Eckhardt után Soltész János, Horváth 

Zoltán és Kicin Antal képviselők beszéltek.
Délután félnégy órakor Ajsódabas község

ben volt nagygyűlés.
Dinnyés Lajos beszéde után Eckhardt Ti

bor szólalt fel, aki elsősorban külpolitikai 
kérdésekkel foglalkozott, majd rátért arra, 
hogy ii magyar nemzetnek szüksége van 
lelki békére, becsületes összefogásra, de 
nem abban az értelemben, ahogy azt a mai 
kormánypárt hirdeti.

— Nemzeti érdekekből kell megcsinálni 
még most n becsületes emberek összefogá
sát — mondotta Eckhardt. — Ennek az 
összefogásnak nincs szüksége mondva
csinált vezérre,

megvan ennek a vezére, ax alkotmányos 
alapon megválasztott államfőben, Ma
gyarország kormányzójának személyé

ben
(lelkes éljenzés), akinek 
annyian megbízhatunk. _„PC,_________  „M
káros a nemzeti egység propagandája, él
harcos és élösdi szervezete, akik szítják az 
elégedetlenséget, hogy azután azt tegyék a 
magyar néppel, amit akarnak. Itt van a fe- 
Ickerell kérdés. Minden becsületes ember

egymást 
tiszteli a 
Istenét.

Itt van a királykérdés. Ezt a 
nagyhatalmak fogják 
királykérdés nemzetközi kérdés. Nekünk 
csak arra kell ügyelnünk, hogy ebben 
kérdésben

ne állítsuk a népet két táborba: legiti
mistákra és szabadklrályválasxtókra.

Beszélt ezután a diktatúra veszedelméről, 
ami azt jelenti, hogy a ma még meglévő ke
vés jogaink Is elvesznek. Vannak országok, 
ahol a diktatúrát megcsinálták a népi poli
tika érdekében. Nálunk a diktatúra a pénz
hatalom és a karteluralom diktatúrája volna. 
Most a képviselőház elnöke is tiltakozik a 
diktatúra ellen, és nagyon helyesen azt 
mondja, hogy alkotmányos kormányzásra 
van a nemzetnek szüksége.

Azt Is mondja azonban, hogy a diktatú
rára való törekvés nem is volt. Ez az 

állítása cáfolatot Igényel.
mert ha ezt most tagadják is, a NÉP nyíltan 
hirdette és meg akarta valósítani. Az a szer
vezési módszer, amit Marton Béla kezdemé
nyezett, összeegyeztethetetlen az ország al
kotmányos és törvényes rendjével. Mi nem 
akarjuk, hogy az országot úgy vezessék, 
ahogy a dánosi uradalom tejüzleteit vezetik. 

Beszélt ezután a NÉP kémszervezetéről.
Egy pártnak sem áll jogában — mon

dotta — kémszervezetet létesíteni.
Ila pedig a képviselőház elnöke nem lá

tott diktatórikus törekvéseket, azt üzenem 
neki, menjen cl az Esterházy-utca 30. alá, 
ott szoktak titkos esküket kivenni az embe
rekből.

Másik diktaturaveszélye fenyeget bennün
ket alulról. Felszólalt a képviselöházban egy 
képviselőtársain, aki Károlyi Mihály kormá
nyában. mint honvédelmi miniszter dicstele
nül szerepelt. Volt már más kormánypártnak 
tagja, a NEP-é is,

most hirtelen fordulattal horogkcrcsz- 
tcs vezérnek csapott fel, 

a képviselöházban ugyan mindenki 
vette ezt az urat, de én azt mondom, nem 
szabad ezt a megmozdulást lekicsinyelni, 
mert

jelentékeny pénzösszegekkel dolgoznak 
ők, előttem ismeretlen forrásból.

És van a NEP-ben egy kis lármás csoport, 
amelynek nincs vesztenivalója és amely 
ezekkel az urakkal tart.

Nekünk kötelességünk elsősorban szembe- 
állani

ezekkel a horogkeresr.tes svlhákokkal 
és svindlerekkel,

mert a kormányzat nem tud vagy nem 
akar velük szembekerülni, sőt a kormány
zat maga is felelős azért, hogy ezen a té
ren idáig jutottak a dolgok.

Majd azzal fejezte be beszédét, hogy a 
Kisgazdapárt végsőkig küzd a nép jogaiéit 
és ebben a küzdelemben is győzni foggnak.

A gyűlés lelkes hangulatban ért véget.

problémát 
megoldani, mert 

kérdés.
a

kinő

A Honsz tiltakozása 
az uj frontharcos 
egyesület 
létesítése ellen

Hadit okkanlak. Hadiözvegyek és Hadlárvúk
Országos Nemzeti Szövetsége vasárnap déleiéit 
tartotta óvj rendes közgyűlését az uj városháza 
közgyűlési tanácstermében. A közgyűlésen az 
ország minden részéből mintegy négyszáz kikiil-

vezetésében mtnd- 
Meggondolatlan és

GYORSBOROTVAKRÉM
on. holciÉu 'ístván 

‘'törés1

(lőtt vett részt, képviseltette magát a honvédelmi 
és belügyminisztérium, a vitézi rend, az Országos 
Frontharcos Szövetség, a Nyukosz, több társa
dalmi egyesület, a főváros és megjelent több 
országgyűlési képviselő is.

Dr. vitéz Árvát[alüu Nagy István, a HONXz 
országos elnöke megnyitóbeszédében ismertette 
a HONSz fejlődését, követelte a rokknntlörvénv 
novelláris módosítását. a fedezelrögzitéat és ezzel 
kapcsolatban a járadékemelést és a hadiözve
gyek megsegítéséi.

— A közelmúltban — folytatta beszédét — 
kísérlet történt egy uj egyesület engedélyének 
kieszközléséért, amely egyesület magához tömö
rítetté volna a frontharcosokat, hadirokkanta- 
kat és hadikölcsönkárosultaknt. Ebben az ügy
ben a HONSz minden tagja nevében

tiltakozást jelentett be,
HONSx egységes és nem tartja szüksé- 
egy uj front megszervezését . A vitézi 
HONSí és a frontharcosszövetsóg arra

mert a 
gesnek 
rend a 
törekszik, hogy

kamarai jellege kiépíttessék.
Az elnöki megnyitó után gróf Takách-Tolvay 

József, a Frontharcos Szövetség elnöke, majd 
vitéz Robogány Ede őrnagy, a vitézi rend, vitéz 
R átvág Imre tábornok, a Nyukosz és Bartofy 
Miklós ezredes, a TESz nevében üdvözölte a 
közgyűlést. Kertész Elemér, a Frontharcos Szö
vetség ügyvezető alelnöke felszólalása után a 
közgyűlés elfogadta az igazgatóság jelentését, az 
elszámolást és a költségvetést, majd az általános 
vita következett, amelynek során dr. Cschszom- 
bathy László országgyűlési képviselő,

a frontot Járt katonák összefogásának szük
ségességét hangoztatta.

A részleges tisztujitás során országos társelnök
nek Kecskés Istvánt, alelnöknek dr. Csehszom- 
bathy Lászlót és Szemere Gusztávot, igazgató
sági tagnak vitéz Tóth Andrást és vitéz SoaJó 
Jánost választották meg. Országos tiszteletbeli 
társelnök lett gróf Teleki János, dr. Farkass 
Elemér, Rcibel Mihály és Kismányoky Ágost.

Sokat olvas és alszik 
a miniszterelnök 
Balaionfüreden

Gömbös Gyula miniszterelnök e héten 
több látogatót fogadon balatonfüredi vissza- 
vonullságában, miután kezelőorvosai enge
délyt adlak arra, hogy a miniszterelnök a 
kabinet több tagjával reszort ügyeket meg
beszélhessen.

A miniszterelnök a jövő hét közepéig tar
tózkodik még Balatonfüreden s azután az 
eddigi tervek szerint Tétényben tart utó
imról, ahol ugyancsak meg fogják látogatni 
a kormány egyes tagjai,

politikai és különösen pártpolitikai kér
désekkel azonban nem foglalkozik, 

amint azt Darányi Kálmán, a miniszter
elnök helyettese a legutóbbi pártértékezle- 
ten tartott beszédében ki is fejtette.

A miniszterelnök különben még most sem 
olvas újságokat, inkább útleírások, vadásza
tok leirása, valamint az afrikai hadjáratok
ról megjelent irodalmi müvek 
umikor kedve és hangulata van 
tásra.

Pünkösd óta állandóan mellette .... 
dik felesége, gyakran meglátogatják 
mekei is, akik közül a kisebbik fiú 
tette le kitüntetéssel Kőszegen az érettségit 
és most bekerül a Ludovika hallgatói közé.

Az orvosok véleménye szerint a minisz
terelnök betegsége a legkomolyabban elosz
tóban van. Kedélyhangulata kitűnő,

bár a diétás koszt erősen lesoványl- 
totla, amit különben maga a miniszter

elnök sem sajnál.
Állapotának teljes javulásához különben 
nagyban hozzájárult, hogy sokat és zavar
talanul alszik, napközben is órákat pihen és 
mo«f már teljesen alávetette magát az orvo
sok rendelkezéseinek.

érdeklik, 
olvasga-

tartózko- 
gyér- 
most

ön is meg arról, hogy a
HEZOLITE RAPID arcápoló gyors
borotvakrémmel víz, szappan és ecset 
nélkül egy perc alatt tökéletesen meg
borotválkozhat.
Próbadoboz 24 llllér. - Ezt Is vissza
térnem eredeti csomagolás vásárlásánál 
Kapható minden szaküzlolben és a ké
szítőnél, dr. HOUI'ZER ISTVÁN vegyész 
illalszerlárában, Vl„ Teréz-körut 8.

w
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Rejtélyes körülmények között 
kirepült az autóból 
egy csepeli varrónő 

Becsalták az autóba és merényletet akartak elkövetni ellene
Szombaton a késő éjszakai órákban Bu

dafokról kompon kelt át Csepelre Könöki 
Pálné 34 esztendős varrónő. A varrónő, aki 
Pesten, a Kiscelli-ut 8. számú házban lakik, 
ismerősénél volt Budafokon és azért ment 
át Csepelre, mert innen a kora reggel induló 
első villamossal hamarább ért volna haza, 
mint Budafokról, ahonnan később indulnak 
a villamosok.

Az asszony Csepelen a Fő-uton tartott a 
villamosmegálló felé, amikor egy autó ro
bogott el mellette. Az autóban öt férfi ült, 
akik közül az egyik kiszólt Könökinéhez:

— Ha Pest felé tart, hazavisszük.
— Nagyon köszönöm és elfogadom a 

meghívást, felelte a varrónő, aki fáradt volt 
és örült, hogy előbb ér be a fővárosba, ahol 
majd módját ejti, hogy a Kiscelli-uti laká
sába eljusson.

Az autó meg is állt és Könökiné az öt 
férfi között helyet foglalt. Alig haladt azon
ban most már halukkal néhány lépést az 
autó, a férfiak

erőszakoskodni kezdtek Könökinével, 
aki azonban visszautasította a kalandot.

Már a csepeli hid felé járhatott az autó,

Josef Schmidtet
h ázasságtörésért 
jelentette fel egy féltékeny férj,
aki a híres énekes lakásán kileste feleségét

Béce, junius 14.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Érdekes vád

lottja van a bécsi I. kerületi büntetőbíróságnak: 
Josef Schmidt, a világhíres éneke*,  akit 

házaaságtöréfl miatt jelentettek feL
A feljelentő, U. Josef előadta, hogy felesége 

akit ex év februárjában vett el, mintegy két 
éven keresztül bizalmas ismeretségben állott 
'Josef Schmidttel, anélkül, hogy ő erről tudott 
volna. Az utóbbi időben felkeltette a gyanúját, 
hogy felesége fejfájást színlelve, azzal az ürügy
gyei ment el hazulról, hogy barátnőjével sétál. 
Május közepetáján azután egy ilyen alkalom
mal

felesége után lopózott.
Ax asszony egy Landstrassei kávéházba m®nb 
ahonnan telefonált valahová — valószínűleg 
Josef Schmidtet hivta fel. A kávéházból az asz-

Fey volt alkancellár 
szárnysegédének izgalmas 
átférje a pesti korzón
Az affér folytatása: verekedés a törvényszéken

Pofonok, lovagias ügyek, pereskedések jel
zik egyes állomásait annak a bonyodalmas 
pesti történetnek, amelyben szerep jutott Fey 
Emil volt osztrák alkancellár szárnysegédjé- 
nck, Geblcr Tivadarnak is.

Gebler annakidején az osztrák Helmwehr 
tisztje volt s amikor Fey őrnagyot, a Heim- 
svehr egykori vezérét alkanccllárá nevez
ték ki,

Geblert osztották be az alkancellár 
szárnysegédjéül.

Fey lemondása után szárnysegédje elköltö
zőit Bécsböl, Budapesten telepedett le és itt 
egy külföldi nagyvállalat pesti expoziturajá- 
nak tisztviselője lett.

Az osztrák alkancellár egykori szárny- 
segédje hamarosan társaságot szerzett magá
nak Budapesten és gyakran volt együtt egy 
fiatal pesti házaspárral, Kemény László 
hangversenyrendezővel és feleségével. Ke
mény László nemrég elvált feleségétől. Miu
tán a házastársak külön éltek már, a fiatal 
asszony elpanaszolta Geblernek. hogy

férje magával vitte kedvenc kutyáját, 
egy gyönyörű skót terriert s a kutyát sehogy- 
sem tudja visszakapni tőle.

Pár nappal később az osztrák fiatalember 
a Dunakorzón sétált, amikor szembetalálko
zott Kemény Lászlóval. Elmondotta neki, 
hogy felesége visszaköveteli kutyáját, mire 
Kemény kijelentette, hogy

a kutya az övé.
nem pedig a feleségéé. A kutya miatt egyre 
élesebb szóváltás támadt a két férfi között és 
ennek során Kemény éles megjegyzést tett 
Gebler egyik pesti barátjára. Gl.iss Dénes 
tisztviselőre is. A szóváltásból izgalmas, han
gos affér lett:

Gebler Inzultálta Kemény Lászlót. Ke
mény nyomban viszonozta az Inzultust.

amikor az egyik férfi
a száguldó kocsi ajtaját kinyitotta és 

azon kilökte a szerencsétlen nőt
az utcára, aki ájultan, több sebből vérezve 
terült ott el.

így akadt az ájult Könöki Pálnéra az 
őrszeincs rendőr, aki azonnal értesítette a 
csepeli mentőket. A mentők első segélyben 
részesítették és saját kérésére Kiscelli-ut 8. 
szám alatt lévő lakására szállították.

Vasárnap reggel a mentők jelentése alap
ján a rendőrség nyomozást indított a külö
nös ügyben. Kihallgatták Könökinét, aki el
mondotta, hogy úgy emlékszik, hogy

a kocsi rendszáma CB. 145 volt.
Megállapították, hogy ez a rendszámú 

kocsi Lackó András, Csepel, József-utca 1. 
szám alatti lakos bérautója és hogy az éj
szaka nem a tulajdonos, hanem

a soffőr ment a kocsival, aki egy négy
tagú társaságot fuvarozott.

A rendőrség ezt a négy embert keresi, 
hogy kiderítse, tulajdonképpen mi történi 
Könöki Pálnéval.

szony és az utána lopózkodó férj
ez énekes lakására ment.

Féltizenkettőtől háromnegyed egyig tartózko
dott az énekes lakásában a feljelentés szerint 
az asszony, a férj periig mind izgatottabban vá
rakozott a kapu előtt Háromnegyed egykor 
azután

Josef Schmidt az ntcára kísérte at éjszakai 
hölgyvendéget.

A férj dühösen felelősségre vonta az énekest, 
aki azonban kijelentette, hogy semmi olyan 
dolgot nem követett el, ami beszennyezné az 
asszony becsületét. Josef U. azonban nem elé
gedett meg a magyarázattal és házasságtörés 
miatt följelentette az énekest.

A per kimenetelét bécsi művészkörökben nagy 
érdeklődéssel várják.

Éhben az ügyben szombatra tűzött ki tár
gyalást a törvényszék. A tárgyalást azonban 
nem lehetett megtartani, mert Kemény Ar- 
nold nem jelent meg. Miután a pereskedő 
felek kiléptek a tárgyalóterem ajtaján.

Kemény Lászlóhoz odalépett egy fiatal 
férfi: Glasz Tibor

és felelősségre vonta, miért tett rá sértő meg
jegyzést a Dunakorzón, amikor Geblerrel 
afférja volt.

A felelősségre vonást néhány éles, hangos 
szó követte. A következő pillanatban

A korzón történt verekedésnek lovagias foly
tatása lett.

Ezzel az afférral azonban nem zárult le a 
történet, hanem még csak ezután kezdődtek 
az igazi bonyodalmak. Kemény László elvált 
felesége

beperelte férjét és sógorát: Kemény Ar- 
noldot

s arra kérte a bíróságot, kötelezze őket, hogy 
a kutyát adják vissza neki, mert az az ő 
tulajdona és a legközelebbi kutyaszépségver
seny egyik legesélyesebb jelöltje.

rendőrség
Newyork, június 14.

Az amerikai rendőrhatóságok minden 
eddiginél nagyobb arányú biztosítási csalá
sokkal foglalkozó gengszterszervezetet lep
leztek le.

A legújabb
„Biztosítási Gyilkosság kft.“ 

Massasuchetts államban működött. A 
springfieldi rendőrség leplezte le a vesze
delmes gengszterbandát, amelynek műkö
dése abban állott, hogy

életbiztosításokat kötöttek bizonyos 
személyek életére, akiket azután meg

gyilkoltak
s miután a gengszterbanda tagjai voltak a 
kedvezményezettek, a pénzt is ők vették 
fel. A gyilkosságokat a legtöbb esetben

CSAK EZÜST színű dobozban valódi

SENATOR

CELOFILTER
CIGARETTAI-IÜVELY ÁRA: 4-6 FILLÉR

Kettős füsítszióröje átszűri éa tisztítja a dohányfüstöt. Hajazálcsövei visszatartják az 
égési termékek és a nikotin nagy részét, miáltal a füst kiváló enyhe zamatot kap, 
a dohány karcolása mérséklődik és a dohányzás ártalmassága csökken.

NINCS NÉZETELTÉRÉS
ASSZONYOK KÖZÖTT
abban, hogy kényes holmik 

mosásához LUX szappan- 
pehely a legalkalmasabb.

Aki egyszer mosott vele, hű marad 
hozzá.

“q, hideg vízben is azonnal habzik , 
í O C 0 o

„Biztosítási gyilkosság Kft 
borzalmas bünlajstromát 
leplezte le az amerikai

hatalmas pofon csattant cl:
Glasz Tibor inzultálta Kemény Lászlót, aki 
erre olyan erőteljes ütést mért Glaszra, hogy 
fülén fölrepedt a bőr. Az inzultust nagy lár
ma, kiabálás kísérte:

— Rendőr! Segítség! Verekedés!... — 
hangzott a folyosón.

Mire azonban rendőrt hívhattak volna, a ve
rekedő felek elsiettek. Vasárnap már össze
üllek segédjeik, hogy az újabb verekedés 
ügyében tanácskozzanak.

autógázolásokkal hajtották végre, vagy leg
alább is úgy rendezték az ügyet, mintha az 
áldozatot automobil gázolta volna halálra.

A rendőrség nemrégiben nyomozni kez
dett egy automobilgázolás ügyében s igy 
derült ki a lelketlen gengszterbanda bűn
sorozata. A tizenöt év alatt nem kevesebb 
mint

háromszáz életbiztosítást kötöttek a 
banda tagjai.

A nyomozás eddigi adatai azt mutatják^ 
hogy a gengszterek

40—50 gyilkosságot követtek el, 
tizenöt esetben azonban kétséget kizáró 
módon rájuk bizonyították a biztosítási 
gyilkosságot.
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Ötök Oxd

C^v'if£M/i4%ed...

Rómából írjál, a Kisnaplónak:
Col légin m lliingaricum kiállításával kapcso
latban nagy kitüntetés érte Gách Magda fes- 
tőnu’ivésznőt, a Collegium lltingaricum ösz
töndíjas tagját. Mussolini megvásárolta <• 
fiatal művészhő két képét, egy tájképet és egy 
tulipán csendéletet

©
A Statisztikai Szemlében Sajó helyi István 

nagyon érdekes kimutatást közöl az idei va
dászszezonról. Vadászbérlelek fejében egy- 
milílóhatszáznyolcvanczer pengő folyt be. 
Ebben a szezonban terítékre kerüli 5'iHi 
szarvas, 988 i őz, 12.667 róka, 798.860 fogoly, 
275.657 fácán, 40.500 vad lúd, 89.000 vadruca 
és végül nem kevesebb mint egymillió tapsi
füles. o

Herceg Rohan Antalné Apponyi Mariki 
grófnőnek kisfia született.

o
Csortos Gyula mesélte ezt a fanyaran-finom 

és tréfásan-komoly bölcseséget az optimistá
ról és a pesszimistáról.

— Az optimista béka meg a pesszimista 
béka beleesett egy üveg tejbe. A pesszimista 
legyintett egyet, úgyse lehet megmenekülni 

- leszállt az üveg fenekére és belefulladt a 
tejbe. Az optimista addig rugott-kapálózott. 
amíg a tejet vajjákőpülte, ráült a tetejére és 
szépen kimászott az üvegből. . .

©
.4 Budapesten készülő nemzetközi asszony

hétnek sok érdekes vendége lesz, de kétség
telenül mindenkit ver Marthe Oulie kisasz- 
s-ony, aki Párisból érkezik. Ennek a párisi 
kisasszonynak az a különös nevezetessége, 
hogy tengerészkadelt volt, a francia haditen
gerészetnél szolgált, sőt hat esztendővel 
ezelőtt sokszáz pályázó elől elvitte a tenge
részeti akadémia nagy diját. Ugyancsak a kü
lönösen érdekes vendégek közé számit Ma
dame de Brouchcr, az Opéra Comigue tagja. 
A művésznő autón jön, maga vezeti a kocsi
ját és irt a rendezőségnek, gondoskodjanak 
valami alkalmas szabad terepről, ahol sátori 
verhet, meri sátort is hoz magával és a sza
bad ég alatt akar tanyázni. Valószínű, hogy 
az autóját ki pányvázza a sátor elé.

©
A fiatal Zichy grófnak ugylátszik pechje 

(vagy talán szerencséje) vari a könyveivel. 
Most adták ki harmadik, csipős-savas-borsos 
könyvét, Maliid szeretői a címe, de jóformán 
még meg se száradt rajta a nyomdafesték, 
ezt is elkobozták. Viszont az elkobzást elren
delő végzésen se száradhatott meg jóformán 
a tinta, máris meg jelentek a kávéházakban 
és a lokálokban az éjszakai könyvárusok, 
akik diszkréten a vendégek fülébe sugják: 
„Elkobzott Zichy-könyvet fessék!" Nagy ti
tokban sugják a vendég fülébe, gyors egy
másutánban kétszer-háromszor is, hogy 
megértse, akárcsak a Rákóczl-uti tíizkőáru- 
sok. Tszkö .. . tszkö . .. Zcskö ... Zcskö ..

ugylátszik ez lesz a legújabb pesti dugáru- 
mdrka! e

Törzsök Károly, a kitűnő fiatal szobrász, 
aki legutóbb Horthy Miklósáé szobrával ara
tott sikert, most az állam részére elkészítette 
a „Finis" cimü szobrát. .4 bravúros megol
dású szobor futót ábrázol, amint minden 
energiáját megfeszítve, pattanásig feszülő 
mellkassal és izmokkal dobja magát a célba, 
ahol eltorzult arccal esik öss:c.

o
A pesti pilóta-piknik krónikájának margó 

jóra kell feljegyezni ezt az apróságot. Pénte
ken reggel a legelegánsabb belvárosi férfi- 
divalüzletben megjelent a divatos színésznő, 
akit nem annyira a színpadról, mint a tár
saságból ismerünk. .4 hölgy egy papirszclctcl 
adott át, titokzatos számjegyek és néhány 
angol nyelvű szó volt a papíron: pilótaruhára 
szóló mcgrendelölcvtl. .4 hölgy kikötötte, 
hogy a pilótadressz vasárnap reggelre készen 
legyen, nem is alkudott, kifizette az árát, de 
hiábavaló volt minden udvarias faggatás, 
nem volt hajtandó megmondani, kinek készül 
a pilótád re:

Nagybetű u. 6.

BAKTER: Uccu nini Lepcses szomszéd, 
má meg minek vótak Pesten?

ÖRZSI: A marhakivitel végett.
BAKTER: Ajha. Mi szándékuk van av

val?
LEPCSES: llát aztat tuggya, hogy a kül

hon felé igen nagy marhakivitelünk van.
BAKTER: Maguknak, Lepcses szomszéd? 
LEPCSES: IJa nekünk vóna marhakivi

telünk, maga má rég kint vóna Berlinbe, 
oszt margarínyba sütögetnék a felsálját. Az 
órszágnak van igen nagy marhakivitele.

BAKTER: Jó van no, de maguknak csak 
egyetlen lebenyük van, a Melánia. Aztat 
akarják kivitetni?

ÖRZSI: Isten őrözz! Tuggya minő inte- 
legencs jószág az? Valóságos adóügyi szag
értő.

BAKTER: A teheny???
LEPCSES: Abbizony. Tennapelött is he

gyim az udvarunkba a kisbíró, hogy füzes
síik meg a hátrálékos adót. Hát ahogy el
mén a Melánia mellett, az az okos 
ollan ügyesen belerúgott a kisbíró 
tcstalkatrészibe, hogy igényesen bele 
fencölt a trágyagödörbe.

BAKTER: Csak nem?
LEPCSES: Bizisten többet ért, mint két 

adófelszólamlás.
BAKTER: Aztat elhiszem. De mit akar

nak maguk a marhakivitellel?
LEPCSES: Mit? Hát aztat, hogy óvasom 

az. újságba a képviscllöházi beszédeket, 
llajja tuggya, némcllik honatya ollan pa- 
cal-facsaríttó szólnoklatot ereszt meg, hogy 
az ember menten fölnyargal a marhakivi
teli hivatalhoz s azt kajbálja: kivinni, ki
vinni!

BAKTER: Az az okos képvisellő, hájjá, 
aki hallgat, mint kantetfi a gatyakorcba.

ÖRZSI: Igen, mer legalább nem veszik 
észre, hogy neki sincs meg, ami magának 
hiányzik.

BÁKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt 
újság Pesten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Kuruttyolnak errül-arrul.
ÖRZSI: Aszongyák: Bécsbe kötél-általi 

akasztásra Ítéltek egy illetőt, mer agyon
ütötte a feleségit.

BAKTER: Ullódzik az ottani bíróságnál 
is úgy van, mint nálunk a vasútnál: min
den csekélségér Kifüggesztik az embert.

ÖRZSI: Ne legyen má illen szivtelen.
BAKTER: Mit tutta az a bécsi biró, 

hogy miilen egy asszony az én Julcsám ? 
Akkora szája van, megeshetne benne a hor
tobágyi vásár.

LEPCSES: Akkor maga is úgy beszól, 
mini (nirgyal Vince. Mer bíró elé kerüli 
avvégelt. hogy szeretett feleségit félhóttra 
lazsnakolta a kapanyéllel. Hát kérdezi tiilc 
a bíró: megbánta a tettit? — Meg igen, — 
monta Gurgyal. — Na lássa, — aszongya 
a bíró, — mégis csak sajnálja maga a fele
ségit. — Nem a*  — aszongya a vádlott, — 
én csakis aztat a fajn kapanyelet sajnálom, 
aki eltörött az asszony kioktatása közben.

ÖRZSI: Hogy az Isten büntesse meg.

állat 
ületi 
buk-

11
mi

Megérkeztek

A TATAI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
DIVATÉRDEKESSÉGEI

Borzasztó ideggörcsökben figyeltük csü
törtökön nz eget. Esni fog, nem fog esni? 
Istenein, mit vegyünk fel, ha Tatára me
gyünk? A telefon sokat keresett aznap, 
mert az összes hölgyek agyontelefonálták 
egymást érdeklődő kél dezösködésekkel: 
„Te mit veszel fel? Mit gondolsz, ez nem 
lenne jó? Igen?!" (Csodálatos módon mégis 
mindegyik másban jelent meg a nagy ese
mény színhelyén, mint amit telefonba ba
rátnőjének bemondott.)

Sajnos, a változó és erősen hűvösre hajló 
időjárás nem engedte meg. hogy a höl
gyek teljes nagy divatbemutatót rendezze- 

ck. Inkább szőrme- és bundabemutató- 

| BAKTER- Hát arrú mit hallottak, hogy 
Makón lóhust esznek?

ÖRZSI: Tisszcr annyit, mint két év előtt. 
BAKTER: De szépen nyeríthet a hasuk! 
LEPCSES: Velem is megesett eccer, hogy 

odaföl Pesten Baba sógoréknál dicsértem a 
paprikást. Mondok: ugy-e bornyú vót? 
Aszongya a sógor nevetve: igen, aszongya, 
patkóit bornyú vót, vagyis paripa-karme- 
nádli.

BAKTER: No csak a szenvedésül S maga 
mit szólt rá?

LEPCSES: Nem szóltam én semmit hájjá, 
hanem ahogy a gyomrom főfordút, igen 
szemre-hányólag viselketlem a sógorral 
szembe. — Hejnye, — aszongya a képit tö
rülhetve, — mér útálja annyira? Iszen 
őseink is leszúrták a fehér lovat s jóslás 
végett megnézték a belit. — De, — mon
dok, — az árgyélussál magának, más az, 
ha én nézem meg a lú belit, s megen más, 
ha ü nézi meg az én belemet!

BAKTER: Magam is hányva 
tűié. — Hát áriul a» ángol miniszterről 
hír, aki lemondott?

ÖRZSI: Mer elárulta a hivatali titkot. 
BAKTER: Oszt vótak tanúk ellene?
LEPCSES: Tanú mindig akad csérül 

meg hajszrul is. Teszem föl tavai aztat

fakadnék 
mi

is 
a 

fiatal Feneki cigányt befogták lopás vé
gett. Persze igen tagatta a tényválladékot. 
Rákajátott a bíró: híjába tagacc, tizenkét 
tanú van, aki látta a lopást! — A*  semmi, 
— Aszongya Feneki, — én hozok öt ven ta
nút, aki nem látta!

ÖRZSI: Nagy tolvaj az! A vót jedzőné 
mesélte, hogy’ néki eccer kilopta két arany
fogát a szájábul.

BAKTER: De aztat nem mesélte, hogy 
miilen alkalombul. Hogy mit műveltek 
együtt a kösségi kaszálón!

LEPCSES: Gondojjuk úgyis, hogy nem 
hadikőccsönyt nosztrefikáltak.

ÖRZSE. Nem ám. — Oszt mehetnénk is 
aptya.

BAKTER: Várgyon csak. Arrul még nem 
szólt Lepcses szomszéd, hogy mi van Göm
bös apánkkal. Gvógyul-e mán Isten segedel- 
mivel?

LEPCSES: Csak má egésséges lennet Mer 
a kórmánypártba ugy tesznek-vesznek. 
mintha elfelejtették vóna iitet.

BAKTER: A jebezeussát! Hát eddig tar
tott a nagy hűség?

LEPCSES: Nézze hájjá, mikor szegény 
Zsacskó Mihált letették a fődbe, valaki 
meghallotta, amint a gyászba borult özvegy, 
a sír mellett fölhívást intéz a temetés-ko
csishoz, hogy’ éccakára gyiijjön el hozzá, 
mer fél egyedül az ágyba*.  Persze rátámal- 
tak, hogy nem rühelli magát, illen gyorsan 
pótlékot keres az elhunyt helett? Hát az 
özvegy nem válaszút az interpenációra, ha
nem csak a fejfára mutatott, akin ez vót 
irval: „Sírig hű feleséged.“ -— No, béke
poraira, az örök világosság fényeskeggyék 
magának.

a német Ipar remekel. Képviselő 

BAUER TIBOR 
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A ruhája azonban nem 
köpenyéhez. Imprimét hor- 
a szűr alatt, amelyhez pedig 
volna egy könnyű, lengő fe-

nak lehetne nevezni a tatai eseményt. 
Számmal nem lehet felértékelni, hogy 
mennyi drágábbnál drágább prém gyűlt 
össze. Csak ugy szaladgáltak a derékig és 
térdig érő nerz- és brcitschivanz-keppek. 
Mintha az őserdők legszebb állatainak 
prémjei vonultak volna fel a tatai őspark
ban.

Egy hölgy (akit kivétel nélkül megnézett 
mindenki: a hercegektől kezdve * jegyet 
kérő leventéig) nagy fehér-piros kivarrá- 
sós szűrt viselt. 
nagyon illet 
dott ugyanis 
inkább illett 
hér ruha.

Láttunk néhány toilettet la, főleg impri- 
mét s ennek föképpep fekete szoknya, un- 
prímé kutak változatát.

A kalapokban tobzódtak a hölgyek. Az 
összes nemzetek kalapjai együttes divatbe
mutatót rendeztek. A kuli kalap békésen 
megfért a flamand hatású éa a matróz 
mellett. A legsikkesebb matrózkal.ipot Er
délyt Mid viselte fekete szalmából, hátul 
piros szalng-lclógóval.

A hűvös éjszakéban egyesek mulatságé. 

san Igyekeztek meleghez jutni. Az előttünk 
levő sorban ült egy nagyon elegáns, három 
ezüst rókás, fekete kocsikerékkalapos 
hölgy, aki egyszerre, se szó se beszéd, elő
kapott egy barackpálinkával telt fütyülőt 
éa jó nagyokat húzott belőle. Az előbbi 
„szűrös" hölgynek valahogy jobban pasz- 
szolt volna. Dehát Istenem, mindenki ugy 
légit magán, ahogy tud éppen.

Volt azután egypár esti ruha is, uszály- 
lyal, keppel, de ezek aztán kellemetlen 
órákat szenvedtek át az egyre jobban le
hűlő hideg éjszakában. Láttunk nagyon ele
gáns, földigérő fekete bársony kabátokat 
és pelerineket is. A taft kosztümök is hem
zsegtek. Különösen tetszett egy barna taft 
kosztüm derékig érő nerz keppel és egy 
sárga tolltokkal. Általában nagyon sok 
tolldiszt és kalapot láttunk. Gyönyörű volt 
egy halványkék georgette kalap, elől két 
nagy halványkék toliszárnnyal.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy 
határozottan pechjük van idén az elegáns 
hölgyeknek. Az összes tavaszi nagy társa
dalmi esemény lezajlásakor, amikor be
mutathatnák a „népnek" nyári nagy toi- 
lette-jüket, „közbelép" az idő. így volt a 
Királydijon is. Reméljük azonban, hogy a 
második tatai szabadtéri előadás élvezeté
nek teljesen átadhatják majd magukat a 
hölgyek és nem fogja őket marcangolni a 
belső düh, hogy nem pukkaszthatták eléggé 
hölgyismerőseiket igazán drága és elegáns

Az olimpiai versenyfutás 
c. keresztrejtvényversenyünk 

nyertesei
n.

Tiz hétig tartó rejtvénypályázatunk 50 nyer
tesének névsorát multheti számunkban közöl
tük. A további 50 jutalmazott, köztük a három 
főnyeremény nyertesének jegyzéke az alábbiak
ban következik.

Kétheti részvételi jegyet az olimpiászra, tel
jes vasúti költséggel együtt, nyertet

Keresztes Károly főmérnök, Budapest.
Egy táskagramofont nyert:
Frankhold Rezső, Ni/lremiháza.
Egy női arauy karórát nyert:
Laczkó Irénke, Budakeszi.
Egy-egy játszma bridzskártyát nyertek:
Trattner IJlés. Józsaiás Károly, Dezső Illés, Graber 

Zoltán, dr. Lenayay Pál budapestiek.
Egy-egy zsurasztalkút nyertek:
Bérezik Jenóné Budapest. Kállai Erzsébet Szeged. 

Tisza Vílmosnó Sopron. Kiéin Artúr Cegléd. Varga Ró
bert Mezőkövesd.

Egy-egy selyemnyakkendőt nyertek:
Lizcczky S. Emi! Budapest. Turay Péter Hajdúnánás, 

Demeter József Rákoscscaba. Jelűnek Andor Drégclg- 
palánk, Hasskó Ede Miskolc, Bródy Dezső Újpest, Sí- 
monovits Balázs Esztergom.

Egy-cgy féiliter kölnivizet nyertek:
Hajk Elemér, Sándor Béla, Kisvilághy Győző. Incze 

Gáspárné, Weisz Tivadar, budapestiek.
Egy-egy üveg finom tokaji bort nyertek:
Ordódy Viktor, Kiéin Klára budapestiek, Csiszár Ka

rola Székest ehérvdr.
Egy-egy fél kg-os csokoládédeMzertet nyer

tek:
Virikey Ferenc Szeghalom. Mórics Renée Alsódabas.
Egy-cgy piperekazettát nyertek:
Schéry Géza, Barna Géza, Pataky Géza, dr. Schuld 

László, Szirmai Andor, Deutsch LászJó, Fiderschak Já
nosáé, özv. Jedeli Istvánná, Késmárké Zoltán, dr. Vikár 
Istvánná, Ser.ny Vilmos budapestiek, Bcrgcr Arnold 
Újpest, AMmann Tibor Makó, Korányi István Bácsalmás, 
Czeig István Sasliegg.

Egy-egy diszkötésü könyvet nyertek:
Dinich Oszkár Budapest, Lelszeczky Kamilló Debre

cen, Tenk Ottó C.inkota, dr. Klárich József, Pdrls. 
Műnk Juci Oradea-Marc.

Vidékre a nyereményeket postán küldjük el. A buda
pesti és környékbeli nyertesek ajándékaikat, illetve az 
azokra jogosító utalványokat kiadóhivatalunkban ked
den és szerdán kellő személyazonossági igazolás mel
lett délelőtt 10 és 12 óra között átvehetik.

♦
Köszönetét mondunk kedves olvasóinknak 

azért a páratlan érdeklődésért, mellyel verse
nyünket kísérték és üzenjük azoknak, akiknek 
Fortuna istenasszony most nem kedvezett, ne 
csüggedjenek, hanem kettőzött erővel készülje
nek a Hétfői Napló rövidesen meginduló szen
zációsan érdekes uj rejtvényversenyérc.

A Duna apad,
de a szivattyúk még mindig 
dolgoznak Óbudán

Vasárnapra virradó éjszaka elhárult az 
árvízveszély. A Duna vízállása ugyanis 
szombaton kulminált. Az óbudai hajógyári 
szigetnél 5 méter 36 centimétert mertek,

a viz vasárnap reggelig 6 centiméiért 
apadt.

Ennek ellenére is a III. kerületi elöljáróság 
mérnökei egész nap rendkívüli inspekciót 
tartottak.

Az Aranyárok torkolatánál még mindig 
dolgoztak a szivattyúk, 

amelyek az árok vizét átemelték a Dunába, 
amelynek szintje még mindig magasabb, 
mint nz Aranyárokban felgyülemlő hal
vizeké. Remélhető azonban, hogy a Duna 
tovább apad s akkor a szivattyúkat is le 
lehet állítani.

Naphegy-tér 2., déli lek véBtí, erkélyei 

kétszobás garszonims 
központi fütésae1, meleg vízzel, ezonna'ra, 
vagy augusztusra kiadd. Telefon: 6M-81
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Magyar és olasz pilótabűvészek kétórás 
hajmeresztő repülőcsodáin rémüldözött
hetvenezer ember vasárnap Mátyásföldön

a keleti 
menet-

össze

Az általános érdeklődéssel várt repülő
napot, amelyre az olasz légiflotta büszke
ségeit várták vendégszereplőként, vasárnap 
délután megtartották a mátyásföldi repülő
téren. Nagy előkészületek, általános izgalom 
előzték meg a páratlan ünnepi eseményt, 
amelynek még az idő is kedvezett: hetekig 
tartó esőzések után vasárnapra végül igazi 
nyári napsütésben repülhettek fel az ezüst
színű olasz repülőgépek a mátyásföldi be
tonlapról.

A megelőző óriási propagandának meg
volt a hatása: a Mátyásföld felé vezető út
vonalon már a kora délutáni órákban egy
mást érték a legkülönbözőbb jármüvek. Ha
talmas társas autók, magánautók, taxik, mo
torbiciklik és kerékpárok végtelen sora 
özönlött Budapest repülökikötöje felé és az 
áradat, ahogy az ünnepség megkezdésének 
hivatalosan kitűzött időpontja közeledett, 
még megnövekedett, ugv, hogy négy óra 
tájban már szinte teljesen egyirányúvá vált 
a forgalom:

az országutat teljesen elfoglalták az öt
szörös sorban Mátyásföld felé igyekvő 

jármUtömegek.
Ugyancsak zsúfoltan indultak el 
pályaudvar mellől a Helyiérdekű 
rendszerű és rendkívüli járatai is.

Délután négy órára 
hatvanötezer főnyi tömeg gyűlt

a magyar és olasz trikolórral díszített re
pülőtéren. Az előkelő helyekre fölvonult a 
budapesti politikai, diplomáciai és arisz
tokrata világ szine-java, ott volt mindenki, 
aki tout Budapest fogalma alá tartozik. Az 
előkelőségek sorában ott láttuk József ki
rályi herceget és családját, Darányi Kálmán 
földmivclésügygi minisztert, Koznia Miklós 
belügyminisztert, Kánya Kálmán külügymi
nisztert és Winchkler István kereskedelmi 
minisztert, Colonna herceg olasz követtel 
az élén az olasz követség tagjait, Pignatelli 
herceget, a budapesti olasz kolónia elnö
két, Brenta ezredes, olasz légügyi attasét, 
aki annak idején résztvett Balbo amerikai 
repülésén, Keresztes-Fischer Lajos tábor
nokot, Liber Endre alpolgármestert, Feren- 
czy Tibor főkapitányt, gróf Eszterházy Mó
ricot, Tahy László államtitkárt.

Abesszínia után Mátyásföld
A mátyásföldi repülőnap egyben a sze

lőn első nagy, igazán jól sikerült divatde
monstrációjaként számíthat.

Ai elázott Klrály-dij összes ruhái fel
vonultak

és az egész repülőtér — ha divatról be
szélünk — nem volt egyéb, mint három szó: 
imprimé ... imprimé ... imprimé .. .

A repülőtér füvén előkészítve, szabályos 
alakzatban várta az ünnepség kezdetét a 
tizenegy eziistszárnyu, Fiat-gyártmányu 
olasz gép, amelyek

mindegyike megjárta Abesszíniát.
Előttük sorakozott a hat magyar repülőgép, 
oldalt pedig a vitorlázó-repülők gépei he
lyezkedtek el.

5 óra 12 perckor a díszpáholy fölött el
helyezett hangszóró megszólalt és kihirdet
ték, hogy a kormányzó közeledik a repülő
tér felé. A jelentésre felmorajlott a közel 
hetvenezer főnyi tömeg, izgatott szaladgálás 
kezdődött, készültek a kormányzó fogadá
sára. Fercnczy Tibor főkapitány jelentette 
Kozma belügyminiszternek, merre jár az 
államfő autója, de öt perc múlva újból fel
harsant a hangszóró és jelentette, hogy a 
kormányzó gépkocsiját torlódás miatt meg 
kellett állítani és igy csak késéssel érkezhet 
meg. A főkapitány másodszor is jelentést 
lett, telt-mult az idő. a tömegek egyre özön
löttek a repülőtér köré, végre

félhat előtt öt perccel megérkezett vitéz 
nugybányai Horthy Miklós kormányzó 

és felesége,
akiket kot sor magyar és egy sor olasz pi
lóta fogadoott. A Himnusz elhangzása után 
Kettese Waldemár légügyi igazgató a hang
szórón keresztül üdvözölte az ünnepségen 
résztvevő olasz pilótákat. Beszédében töb
bek között ezeket mondotta:

— öfőméllósága, a Duce elküldte Ma
gyarországra légi hadseregének egy vadász
századát Az olasz repülők az olasz nép üd
vözletét hozták a levegő szárnyán, a tör
hetetlen olasz-magyar barátság bizonyíté
kát.

Az olasz himnusz eljátszása után félhal 
órakor egy órás késéssel megekzdődött a 
mátyásföldi repiilönap.

400 kilométeres sebesség...
Elsőnek Stcff Tibor vitorlázórepülő emel

kedett a levegőbe. Traktorral, hosszú dró
ton indították útnak. Meg a levegőben volt, 
mikor cgv motoros gép felvontatta a Ka
rakánt, Roller Lajos legendás molornélkiili 
repülőgépét

Vitéz Feszty Frigyes a Bendegúz nevű gé-

pen szállt föl, majd a repülőnap egyik leg
kiemelkedőbb eseménye, három magyar 
pilótának,

Batáry Pálnak. Pongrác*  Lászlónak és 
Korossy Jenőnek mutatványsorozata 

következett.
Egymotoros sportgépükön végigcsinálták 

mindazt, ami csak sportgépen elképzelhető.
Hátborzongató, idegfeszilő mutatvá

nyok sorozata következett,
közönség izgatottan figyelte a levegőbena t. .............

keringő gépeket.
Dugóhúzók, siklórepülések, meredek 

szaltók, jöttek egymás után, 
az egyes izgalmasabb részeknél a hangszó
róban állandóan konferáló szpíker hangja 
meg- megremeget t.

Az eziistszárnyu olasz gépek következtek 
ezután. Két csoportban egyszerre öt-öt gép 
szállt fel párhuzamos ivalakban. Meredeken 
emelkedtek föl az ég felé, azután hirtelen 
visszazuhantak.

Négyszáz kilométeres sebességgel vág
tattak el a nézők feje fölött, olyan kö
zel, hogy sokan felsikoltottak a rémü
lettől, mert attól féltek, hogy a néző
közönség közé vágódik valamelyik gép!

Mintha össze lett volna kötve az olasz gé
pek szárnya, olyan szabályosan egyöntetűen 
mozgott a két V-alaku formáció. Hatalmas 
kört alkotott most a tiz repülőgép, amely
nek

felső része a felhőket érte,
másik oldalán pedig a közönség várta 
rémüldözve, mikor történik szerencsétlen
ség.

Ejtőernyőn ezer méter 
magasból

Hét óra után ért véget az olasz katonai 
repülőgépek hátborzongató mutatványsoro
zata, ezután mulatságosabb, kevésbé izgal
mas műsorszám következett:

a magyar pilóták léggömbvadászata.
A kellő hangulatkeltés munkáját nagyokat 
pukkanó vörös rakéták végezték el, majd 
ötszörös emberfej nagyságú vörös léggöm
böket bocsátottak fel a magasba.

Négy magyar repülőgépi vetette magát a 
szédületes gyorsasággal emelkedő gömbök 
után, amelyek egymásután pukkantak ki, 
ahogy a gépek elgázolták őket.

Lassan esteledett, a lemenő nap vörös fé
nyében hajtották végre az utolsó müsorszá- 
mot:

egyszerre öt ember ugrott ki ejtőernyő- 
vei, mintegy ezer méter magasból 

egy nagy magyar repülőgépből. A közönség 
visszafojtott lélegzettel várta, mi történik a 
levegőben zuhanó testekkel. Az ejtőernyők 
mint hatalmas fehér gombák bontakoztak 
ki a levegőben és az öt ember baj nélkül 
földet ért.

Óriási autóözön 
az országúton

Félnyolckor ért véget a repülőnap. Le
zárták a kapukat és mikor újra kinyitották, 
egyszerre megindult az országút felé a het
venezer főnyi tömeg.

Ezer és ezer jármű Indult vissza az 
országúton, a hatalmas kocsisor eleje 
Pesten volt már, mikor Mátyásföldön 
még mindig újabb és újabb autók csat

lakoztak.
Közben kisebb torlódások akadályozták

BUDAI SZÍNKÖR B
Szombaton, junius 20-án este 8 órakor

Fejes Teri — Rózsahegyi Kálmán — Csortos Gyula 
Páger Antal — Verebes Ernő — Gárdonyi Lajos 

Z. Molnár László — Pethes Ferenc felléptével

CSÁRDÁS
KutlH> l>éne« r« u operettje

meg az előrehaladást,
ilyenkor az egész autósor megállt.

A mentők nagy készültséggel vonultak ki. 
de szerencsére sem a verseny alatt, sem 
utána nem akadt dolguk.

A pilótapiknik vasárnapja
Siófok, junius 14.

A magyar repülőpiknik központja vasár
nap Siófok volt, ahol megtekintették a 
sporttelepei, majd a pilótapiknik résztvevői 
közül többen átrándultak Balatonfüredre. 
Tihanyba. Almásba. Albrecht királyi her
ceg vasárnap délelőtt érkezett Siófokra 
Hungária nevű sportgépén, előbb Tihanyba 
repült. • - -

ahol
majd Balatonfüredre, 
meglátogatta Gömbös Gyula mi

niszterelnököt.
ottartózkodás után Balatonkiliiiben 

földre. Vasárnap a repülőpiknik

a

Félórai
szállt
résztvevőinek száma jelentékenyen megnö
vekedett, Salzburgból és egyenesen Lon
donból, Liverpoolból érkeztek csatlakozók 

repülőpiknikhez.
Lindbcrgh állítólagos részvételéről 
egyelőre semmi biztosat nem lehet 

tudni.
Siófokról a körrepülés résztvevői Székes
fehérvárra utaztak, majd onnan együttesen 
repültek Albrecht királyi herceg vezetésével 
Pécsre.

Pécs, junius 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A pilótapiknik résztvevői dél
után négy órakor érkeztek Albrecht ki-

Omlik az ital, 
verik a

ká

A milleniumi oszlopok felől már pirkadt a 
hajnal, józan szemeteskocsik dörömböltek a 
mellékutcákban, amikor még vígan állt az élet 
az Andrássy-ut és a Nagymező-utca környékén, 
a magyar Montmartrcon. A lokálnegyedben 
még nem vetlek tudomást a hajnalról és csak 
idegenek kapaszkodtak fel spiccesen az aulo 
karokra, amelyek a mulatók elölt várták Ilii 
ségesen utasaikat. Az egyik mulatóból hajnali 
„feketére" tért be az Andrássy-uti Susogó ' 
véházba

az ismert, kitűnő és fiatal bonviván, 
aki temperamentumos vérmérsékleténél fogva 
jó egynéhányszor adott mór dolgot a különböző 
lokáltulajdonosoknak, sőt a rendőrségnek is. 
A fiatal hősszerelmes egy csinos, szőke nő ol
dalán láthatóan jókedvűen lépett a kis And 
rássy-uti kávéház helyiségébe, ahol a bárasztal 
mellé ülve, fekete helyett természetesen italt 
rendelt. Ez. azonban, ugv látszik, már csak a 
„szemüknek" kellett, mert egymás után öntől 
ték ki a földre az eléjük tálalt legkülönbözőbb 
fajtájú italokat.

— Ez sem kell, ez sem kell, ezt nem lehel 
meginni! — hangzott a refrén s máris

a földre lottyant a drága ital.
A kis kávéház stílusosan feltűnően kisalkatu 

tulajdonosa, Grünfeld Pál erre odalépett a fur
csán mulatozó párhoz és lehet, hogy kissé eré
lyesebben, kikérte mayának azt, hogy italát a 
földre öntsék.

— Mi köze hozzá! — hangzott a válasz. 
Megfizetem, amit kiöntök, mars innen!

Szó szót követelt, mire a tulajdonos is sér- 

Első Magyar Automobil

QRANDPRIX

(Alfa Rómeó): Nuvolari, 
vezető a startnál.
László a többször"- 

Dobson és má'

a népligeti körön 250 km 1036 junius 21 én 
délelőtt 10 óra 30 perckor rendezi a

Királyi Magyar 
Automobil Club

Indulnak az összes világnagvsúgok: 
Auló—l'nlon: Sluck, Vnrzi, Roseineyer. 
Mercedes—Bent: Garacciola, Chiron, Von 

Brauchilsch
Seuderla Ferrari

Brivio. a harmadik 
továbbá: llartmaiin 

magyar bajnok, Austin 
hírességek

Világmárkák összecsapása 
zebb versenypályáján.

' küzdelem végig a nézők
Kényelmes tribünök,

pálya belsejébe
Jegyek kaphatók 

helyeken
Clubban

Európa legnclie

szeme előtt.
büffék. átjáróbidnk n

Számozott ülőhelyek.
az összes sport jegyárusító 

a Királyi Mngvar Automobil 
Elővételnél kedvezmény.

vezetésével a délelőtti 
dolás után Székesfehérvár- 
Egymásután landoltak a re

pülőtéren a pilótapiknik résztvevői, mig
körülbelül 5 óra felé együtt volt a negyven 
gépmadár. I)r. Nendlvich Andor polgármes
ter, valamint Baranya vármegye előkelősé- 
gei fogadták a vendégeket. A piiótapiknik 
résztvevői a város megtekintése után részt- 
vetlek a Missa Sollemnis utolsó előadásán. 
A város a Nemzeti kaszinóban az előadás 
előtt garden parlvt rendezett tiszteletükre, 
amelyen megjelent 
lében tartózkodó 
ügyminiszter is. 
indulnak Pécsről

a Pécseit, választói kő- 
Fabinyi Tihamér pénz- 

A repülök hétfőn reggel 
Hortobágyra.

tulajt:
hajnali véres szinészbotrány 
az Andrássy-uton
legelni kezdte vendégét. A színész azonban 

egyetlen egy karmozdulattnl leütötte a 
„tulajt",

aki szinte félájullan terüli el a padlón.
Ebben a pillanatban a helyiségbe rohant a 

kávéház hatalmas termetű ruhatárosa, aki
a .színészt hátulról kétszer fejbevágta.

Mire a színész megfordult s most már táma
dóját intézte el egyetlen hasbarugással.

A filmburleszkbe illő jelenet, amelyhez ha
sonlói talán nemrégiben a Nagyanyó mozijá
ban látott a nagyérdemű közönség, természe
tesen nem folyt le csendben.

Éktelen kiáltozások hallatszottak, csöröm
pöltek a poharak.

n verekedés csakhamar általános lett. Közben 
azonban magához tért a „tulaj" is, aki ismét 
a színészre támadt. A színész, akiben most már 
nemcsak az ital, hanem a düh Is dolgozott,

magasra emelte a tulajt és hatalmas erő
vel a kávéház falában elhelyezett akvá

riumba dobta.
Az akvárium üvegfala természetesen ezer da
rabra tört és igen sok helyen véresre sebezte 
a kis kávéház tulajdonosát. Ekkor már futólé
pésben a helyszínre érkezle a környéken szol
gálatot teljesítő rendőrök, akik a színészt és 
kisérőnőjét, valamint a kávéház tulajdonosát 
és néhány pincérét sürgősen előállították a fő
kapitányság ügyeletére.

Itt tijabb zajos jelenetek játszódtak le, 
ímenuyibcn a felkeltett rendőrorvos, aki sifr? 

gösen be akarta kötözni a kávéházlulajdonos 
fejsebeit, egyúttal le is akarta borotválni a 
haját. Grünfeld ezt azonban schogyseni akarta 
engedni és csak hosszú vita után sikerült a 
rendőrorvosnak sterilen bekötözni a sebesültet. 
Ezután került csak sor a jegyzőkönyvezésre, 
amelynek sorún mindkét fél

egymás ellen feltűnően durva becsöletsér 
tés és súlyos testi .sértés elmén 

kívánta az eljárást megindítani.

ni

Megbukott
a svéd kormány

Stockholm, Junius 1-t
A svéd parlament megbuktatni a kormányt, 

amely a parlament mindkét házában kisebb
ségben maradt, úgyhogy a kormány számira 
nem maradt más bálra, minthogy

a király elé terjessze az ÖMzkormány 
lemondását.

A képviselöházhan szombaton este nyolcvanegy 
szavazattal hatvannégy ellenében elutasították 
a kormány törvény javaslatát a: öregségi jára
dékok felemelésére vonatkozálag. A parlament 
felsöháza, az úgynevezett második kamara.

szdrtlzcnhárom szavazattal százáét ellené
ben utasította el a kormány törvén yjavas

latát.
\ kormány lemendásút mára, hétfőre vár

ják.
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KÖZGAZDASÁG
A létesítendő

birtokközpontról tárgyaltak
a TÍÍBE kékestetői kongresszusának második napján

Kékcstctő, jun. 14.
' 4 Hétfői Napló tudósítójától.) A TÉBE 

szombaton és vasárnap tartotta idei kong
resszusát a Kékestetőn. Hegedűs Lóránt, a 
ívbe elnökének vezetésével 150 bankigaz

gató vett részt a kétnapos tanácskozáson. 
A szombati hideg, esős időt vasárnapra ra
gyogó napsütéses idő váltotta fel és a kong- 
icsszus résztvevői már korán reggel gyö
nyörködlek a Mátra vidékének csodálatos 
szépségeiben. A vasárnapi progrgam előtt 
istentiszteleten vettek részt a bankigazgatók, 
majd 10 órakor megkezdődött a záróülés

Hegedűs Lóránt beszéde után Varsányi 
Tibor, a debreceni körzet elnöke tartott 
előadást: „A pénzintézetek és a munkanél
küliség kérdése" címmel. Nagy érdeklődési 
kellett előadásában azt fejtegette, hogy

a munkanélküliség leküzdésében áldo
zatot kell vállalatok a bankoknak is, 

azonkívül a hitelélet kiépítésére kell lépé
seket tenni.

Dr. Puky Árpád gyöngyösi polgármester 
meleg szavakkal köszöntötte a Kékcstelö 
előkelő vendégelt és felhívta figyelmükéi 
arra, vegyék pártfogásba a Mátrát, hogy azt 
még modernebb éa az egész világon ismert 
üdülőhellyé fejleszthessék. Dr. Nyúlást! Já
nos Tébe Igazgató

a gazdavédclml rendeletik végrehajtá
sáról

tartott beszédet.
— Az. 500 pengőn aluli tartozások kikap

.4 kövezetvámot külföldi vendégeink közép
kori csökevénynek nevezik. Lehetetlen Állapot 
és a nyugati metropolisokban el sem képzel
hető, hogy egy-egy kirándulás, akár Lillafüred
re, akár a Balaton mellé barbár sorompókon 
At és folytonos fizetési kötelezettséggel Járó 
gátlásokkal történjék. Az idegenforgalom, kü
lönösen nálunk, a legmodernebb ét legjövedel
mezőbb (inyezok közé számit. Az idegenforga
lomból 32 millió pengd bevételt tudtunk elő
teremteni (a búza után kővetkező legnagyobb 
bevételünk), indokolt tehát, hogy egy tollvo
nással annál is inkább lemondjunk a tarthatat
lan kövezetvám bevételéről (ami az árukat is 
terheli), mert hiszen előreláthatólag idegen
forgalmi bevételünket csakhamar hasonló ősi
szeggel emelni fogja.

¥
4 hagymakereskedelem akciót Indított a 

hagymaszindikátus megújítása ellen. Jelenleg 
a szabadforgalom érvényesül n hagymaérté- 
krsilésnél, igy tehát most mindenki kaphat ki
viteli tanúsítványt.

♦
.4 Magyar Magkereskedők Országos Egyesü

lete e hó 12-én tartotta évi rendes közgyűlését 
gróf Széchényi Károly elnöklete alatt. A köz
gyűlésen a tagok teljes számmal részt vettek. 
A Külkereskedelmi Hivatal képviseletében ■ 
magosztály főnökei Is megjeelnlek gróf Hes- 
scnslein Sándor és Marlnovlch László dr. sze
mélyében. Az elnöki megnyitóban és évi Jelen
tésben felemlitésre kerültek a kereskedelem 
sérelmei, valamint az aggodalmak a Németor
szág felé irányuló export lebonyolítására vo
natkozólag. A Külkereskedelmi Hivatal jelen
levő képviselői — a szakma nagy örömére — 
közölték, hogy a hivatal mindenkinek ez eddigi 
arányban ezen fontos piac feló irányuló lebo
nyolítás lehetőségét is biztosítja. A megejtett 
választások alapján egyhangú lelkesedéssel nz 
egyesület vezetői leltek: elnök gróf Széchényi 
Karoly, ügyvezető elnök dr. Országh Sándor, 
alelnökök Mauthner Pál. Sándor Ignác és 
Sztghő Aladár tőzsdetanácsotok.

»
t Kisipari Hitelintézet a Rákócziul Klsrókus 

telkén üzlelhárnt épít és ebben mintacsarnokot 
létesít, almi a kisiparosok készítményeit egész, 
éven át állandóan kiállítják Ebben az épület
ben helyezik el a hitelintézetet, és a bérpalota 
többi részeit lakásoknak fogják kiadni.

*
l'llmann Jákó, a sznbólparosság vezérének 

síremlékét e hó 21-én. vasárnap leplezik le n 
rákoskeresztúri izr. temetőben

¥
t portálok átalakításának tatarozás! ked- 

vcziiiénvben való részesítését nz érdekeltek 
sürgetik, mert a legutóbbi tatarozást rendelőt 
ért kihagyta a kedvezménnyel járó munkák 
sorából.

*
Márky Barna. Békés vármegye alispánjának 

elnökhsével vasárnap délelőtt értekezlet volt 
Gyulán a vármegyeházán, amelyen a bő gyil- 
g\limoh'termes értékesítésére szövetkezet ula 
pilótát határozták cl.

¥
4 férfisiabóipar, a jövő hó 17-én életbelépő 

uj törvényeikkel kapcsolatban nz ipar két 
részre osztását kéri: mértékűién dolgozó íérfl- 
srabóiparra és konfekcióiparra.

♦
A cipőkereskedelem védelmet vár az uj Ipar

törvény végrehajtási utasításától és többek kö 
rótt kéri, hogy a kereskedő a kiválasztott Aruk 
megfelelő átalakítását minden körülmények 
kötött elvállalhassa.

csolásával — mondotta többek között — ez 
a kérdés ingoványba sülyedt, ahonnan sür
gősen ki kell emelni és ténylegesen meg is 
kell oldani.

Dr. Mikccx Károly, a Szabolcsi Takarék
pénztár igazgatója

az alapítandó birtok-központ tervezetét 
Ismertette.

Hosszabb előadásában részletesen foglalko
zott a birtok-központ nagy jelentőségével és 
főleg azt emelte ki, hogy tulajdonképpen az 
ezer holdon felüli birtokok szanálásának 
feladata vár a központra. Ez azonban el 
sem képzelhető másképpen, mint úgy, hogy 
az adós ingatlanai egy részét fedezetül át
engedi a központnak, vagy a szanálás elle
nében olyan kötelezettséget vállal, amely
nek be nem tartása esetén azok a hitelező 
kielégítésére szolgálhatnak. Dr. Mikecz Ká
roly nagyszabású és rendkívül nagy érdek
lődést keltő beszéde után dr. Makai Ödön

a pénzintézetek adóügyi ellenőrzéséről 
emlékezett meg, majd a bizottságok tettek 
javaslatokat időszerű pénzügyi és hitelkér
désekről, amelyeket egyhangúan elfogadtak. 
Hegedűs Lóránt javaslatára táviratilag kö
szöntötte a kongresszus Fabinyi Tihamér 
pénzügyminisztert, majd úgy döntöttek, 
hogy a jövő évben Tatán, 1938-ban pedig 
Székesfehérváron tartják a Tébe kongresz- 
szusát. A kétnapos tanácskozás vasárnap 
délután fél 2 órakor ért véget.

A fatermelők, fakereskedők, faiparosok or
szágos egyesületének e hó 26-i közgyűlésén 
nagy érdeklődéssel várják a detailfakereske- 
delmi szakosztály megalakulását és a vidéki 
fakereskcdclem mintájára, a fővárosi csopor
tok megteremtését.

A magyar széntermelésről legutóbb közzé
tett adatok a gazdasági javulást igazolják és a 
szénfogyasztás emelkedése, leginkább a vas
ipar, a szövőipar, a cement- és téglaipar jobb 
foglalkoztatottságával függ össze.

♦
Kecskemét második hiilőházának építését 

rövidesen megkezdik. A 30 vaggon befogadó
képességű hütőház gyümölcshütés és tárolás 
mellett jéggyártásra is berendezkedik.

♦
Az Iparügyi minisztériumban az uj magyar 

autógyár üzemi kísérleti munkálatai sikerrel 
fejeződtek be. Fejes Jenő mérnök tervei szerint 
3000 pengős „népkocsikat" fog gyártani az uj 
autógyár.

♦
Ai Iparos-nyugdíj kérdése előrehaladott stá

diumban van és az iparügyi minisztériumban 
meg van a hajlandóság az 07/ tőkék vissza

Szeged, junius 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

tése.) Most fejeződött be a szegedi nagysikerű 
ipari vásár, amely tiz napon At óriási idegen
forgalmat jelenteit Szeged városának. A vasá
ron nem a nagy gyárak produktumai kellettek 
különösebb érdeklődést, hanem a szegedi és n 
tanyai, valamint a szomszédos helységek kis
iparosainak produktumai: valamennyien igye
keztek mestermüvekkel gazdagítani a kiállítás 
anyagát. Nagyarányú vásárlások is történtek, 
éppen a kisiparosok termékei közül, úgyhogy 
ez nz ipari vásár gazdaságilag is nagyjelentő
ségű volt Szeged és környéke iparosai és ke
reskedői számára.

Az ipari vásár kapuinak bezárásával meg
kezdődlek nz előkészületek az augusztusban 
rendezendő szabadtéri játékokra, amelyekre 
ugyancsak érdeklődő tömegeket várunk Sze
gedre, nemcsak a szabadtéri játékok művészi 
értéke iránti érdeklődésből, hanem abból a 
szempontból is, hogy a szabadtéri játékokra 
odaözönlö közönség érdeklődése ki fog ter
jedni Szeged város egyéb értékei iránt is.

A szahudtéri játékok idejére várják 
Horthy Miklós kormányzó látogatásét is, 

akinek Szegeden való idözését össze fogják 
kapcsolni a Boldogasszony sugárúton építendő 

Hősök Kapujának felavatásával, 
amely a legnagyobb ilyen jellegű emlékmű

Óriási gazdasági fellendülést 
jelentett Szegednek az ipari vásár

Szervezkednek a bő gyümölcstermés értékesítésére

származtatására, ha akád egy olyan már meg
alakult szerv, amely ezeket a tőkéket átveheti. 
Ez a- szerv pedig nz Iposz kebelében megala
kult nyugdíjintézet lesz.

¥
A Váci Kereskedők Egyesülete jövő vasár

nap délelőtt tartja meg rendes évi közgyűlését, 
amelynek napirendjén dr. Gratz Gusztáv elő
adása Is szerepel „A kereskedelem hivatása" 
elmen.

♦ 1

A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete 
Pesthy Pál elnöklete alatt tartott közgyűlésén 
előterjesztett mérleg szerint az intézet saját 
tőkéje 10,267.641.36 pengő, amelyből alapltvá- 
nyi tőke 9,827.420 pengő, tartalékalap 
440.221.36 pengő. A közgyűlés legfontosabb 
eseménye volt a fúzió tárgyában való határo
zás. A közgyűlés az 1936. évi XIV. te. 1. g-a 
értelmében elhatározta, hogy a Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete a Magyar Földhitel
intézetek Országos Szövetségével Országos 
Földhitelintézet cég alatt alakuló szövetkezetié 
egyesül. Hozzájárult a közgyűlés a Magyar 
Földhitelintézet üzletének átvétele tárgyában 
az 1936:X1V. te. rendelkezéseinek megfelelőleg 
kötendő megállapodáshoz is, és utasította az 
igazgatóságot e megállapodás aláírására.

♦
A Nova Közlekedési és Ipari Rt. pénteken 

tartotta meg évi közgyűlését Wolf Jenő kor
mányfőtanácsos elnök vezetésével. Az Igazga
tóság évi jelenlése szerint a vállalat tovább 
folytatta közérdekű tevékenységét az elmúlt 
évben és a hazai gazdasági élet szolgálatára 
kívánt lenni azzal, hogy 300.000 pengő rész
vénytőkével megalapította a Szállodaüzemi 
Ipari és Közlekedési Részvénytársaságot, amely
nek egyik főfeladata az idegenforgalom fej
lesztése lesz. Érdekesen számol be az igazgató
sági jelentés arról, hogy az előző évek bércsök
kenésével szemben a vállalat házainak bér- 
nivója a múlt évben már nlvellálódott, sőt bér
emelések is fordultak elő, ennek következté
ben a bérházak tiszta jövedelme az előző évvel 
szemben emelkedést mutat. A jelentés egyéb
ként rámutat arra, hogy a vállalat bérbázai 
nyersjövedeimének teljes 60 százalékát emész
tik fel a közterhek. A Nova az elmúlt évben is 
folytatta parcellázási és telekeladás! tevékeny
ségét. A vállalat múlt esztendei tiszta jövedelme 
220.1'53 pengő. A közgyűlés egyhangú helyes
léssel fogadta az igazgatóság jelentését, elfo- 
ga ita az összes előterjesztéseket és elhatározta, 
hogy a múlt évi 60 és a megelőző évi 50 fillér
rel szemben az idén már 70 fillér osztalékot 
fizet részvényeseinek. Végül a közgyűlés Wolf 
Jenő elnöknek és Magyar Miklós igazgatónak 
elismerését fejezte k> múlt esztendei eredmé
nyes munkásságukért.

¥
Az Országos Magyar Tejszövetkezett Köz

pont XIII. évi rendes közgyűlésén a földmive- 
lésiigyi miniszter képviseletében Lenek Jenő 
dr. miniszteri tanácsos jelent meg. Jelen volt a 
vidéki tejszövetkezetek több mint 100 kikül
döttje. A közgyűlést Schandl Károly dr., a Szö
vetkezet elnöke vezette, aki megnyitójában a 
lejszövetkezeti mozgalom fontosságát hangsú
lyozta. Kiemelte a tejszövetkezeti mozgalom 
szép fejlődését, amely ez évben az 500-lk ma
gyar tejszövetkezetet produkálta. Vitéz Komá- 
romy János, vitéz Bogár János dr., Lázár Sán
dor, Barát József, Ábel János, .Baranyovlts 
Rezső, Szieb Jenő kijelentette, hogy az 1936/37. 
évi költségvetés megfelelő összeggel gondosko
dik a vajexport támogatásáról, úgyhogy ennek 
következtében a jelenlegi vaj- és tejárak előre
láthatólag fenntarthatók lesznek. A közgyűlés 
a jelentések lés mérleg elfogadása után meg
választotta a szövetkezet uj igazgatóságát és 
felügyelőbizottságút.

lesz az egész országban. A Hősök Kapuját Po
gány Móric építi, inig a szobrokat Lőte Éva 
szobrászművész, Lőte József kolozsvári, majd 
szegedi egyetemi tanárnak leánya, a kapuzat 
művészi munkáját pedig Marton Ferenc ké
szíti el.

A Hétfői Napló munkatársának az ipari vá
sár bezárásával kapcsolatban volt alkalma be
szélgetést folytatni

I)r. PÁLFFY JÓZSEFFEL, 
Szeged város polgármesterével, 

aki az ipari vásárral kapcsolatos eredmé
nyekről, valamint a szabadtéri játékokra vo
natkozó előkészületekről a kővetkezőket mon
dotta:

— Az ipari vásár sikere kétségtelenül jelen
tős volt, úgyhogy az idei tapasztalatok nyo
mán már a jövőre kénytelenek voltunk

a vásár területének kibővítéséről gondos
kodni, hogy minden várható igénynek 

megfelelhessünk.
Közgazdasági szempontból nagy sikere volt a 
vásárnak, de nagyon jelentősnek tartom azt a 
tényt, hogy a vásáron a perifériákon szerény 
viszonyok között élő kisiparosok Is bemutat
kozhattak produktumaikkal és ez a bemutat
kozás Jelentékeny sikerrel is járt.

Társadalmilag az ipari vásár köreiében, 
illetve annak tartama alatt egyesíteni tudtuk 
Szeged összes társadalmi erőit annak a nagy 

ügynek szolgálatában, amelynek élén Albrecht 
királyi herceg áll: a magyar gyermekvédelem 
ügyében.

— S most készülünk a szabadtéri játékokra, 
amelyek ismét az országos közérdeklődés köz
pontjába állítják Szeged városát és amelynek 
ideje alatt avatjuk fel a Hősök Kapuját, ami 
alkalmat szolgáltat arra, hogy

szivünk égési szereidével városunk falat
között köszönlhcsslik újból Magyarország 

kormányzóját.
— Egyébként egész bizonyos, hogy Szeged 

városára jobb napok következnek, a határban 
a kalászosok jó termést Ígérnek, a gyümölcs
termésünk rekordszerü lesz, úgyhogy máris 
folynak a megfelelő előkészületek, hogy a bő 
termést értékesíteni is tudjuk majd. Nagyobb 
likőrgyár alapításán is fáradozunk, hogy ez
zel is biztosítsuk a gyümölcstermés értékesí
tését.

— A paprikára — amely Szeged és környé
kének egyik főterménye — a legideálisabb idő 
járt, úgyhogy ebben is jó termésre van kilátá
sunk.

A szegedi polgármester tehát — mint nyilat
kozatából kiderül — a legnagyobb bizakodás
sal tekint a jövő elé: Szeged gazdaságilag meg 
fog erősödni, amire különben ennek a nagy 
határvárosnak szüksége is van.

A város kulturális életéből különben erőtel
jesen kiveszi részét az egyetem tanári kara is. 
Ép a napokban látta vendégül az angol alsó
ház két magyarbarát tagját, Sir Róbert Gowert 
és Rhys Dawiest, akiket diszdoktorrá avattak. 
De egyébként is az egyetem tanári kara ki
veszi a részét minden munkából, amivel Sze
ged városának kulturális életét előbbreviheti.

Elek János.

A Hétfői Napló vállalati monstre bridge- 
versenyének sikeréről még mindig sokat 
beszél a főváros bridge-társadaima. A siker 
bizonyítéka a következő levél, amit a Ma
gyar Bridge Szövetség ügyvezető elnöke in
tézett a Hétfői Naplóhoz:

A „Hétfői Napló**  t. Igazgatóságának, Bu
dapest. Folyó évi április 20—30-án megtartott 
vállalatok bridge csapatversenyének példás 
és kifogástalan rendezéséért fogadják a Ma
gyar Bridge Szövetség elnökségének köszö
netét és elismerését. A verseny sikere mu
tatja, hogy ezzel kedvelt sportunk ügyé
nek nagy szolgálatot tettek és annak nép
szerűségéből következtetve reméljük, hogy 
a jövőben is hasonló szép eredményekkel 
fog végződni. Budapest, 1930 junius 6. Tel
jes tisztelettel a Magyar Bridge Szövetség, 
Dormándy 8. k.

♦
Nagy sikere van ismét a Hétfőt Napló

nak: lapunk hasábjain hetek óta sürgetjük, 
hogy meg kell rendezni Budapesten a jövő 
évi bridge-eurőpabajnokságot. Szembeszáll
tunk az ellenvéleménnyel, amik a tervvel 
szemben a Bridge Szövetség intézőbizottsá
gában felmerültek. Az akcióra most a hi
vatalos körök is felfigyeltek: a kereskedelmi 
minisztérium idegenforgalmi bizottságában 
gróf Zichy Nándor, a bizottság egyik veze
tője, érintkezésbe lépett a Magyar Bridge 
Szövetséggel, amelyet a fontos érdekekre 
való tekintettel biztosított a kereskedelmi 
kormány támogatásáról és kifejezetten kérte, 
hogy tegyenek meg mindent, hogy Buda
pest kapja meg az 1937. évi Európa bajnok
ság rendezésének jogát. Megindultak már 
ebben az ügyben a tanácskozások, Ko
vácsházit Vilmos székesfővárosi tanácsnok
kal, aki az idegenforgalmi ügyeket vezeti. 
zl szövetség intézőbizototságában is behó
dolt az ellenzék. Elismerték, hogy nem sza
bad kihagyni ezt a nagy lehetőséget. Ezek- 
után már csaknem bizonyosra vehető, hogy 
az ez évi stockholmi bajnokságra és bridge 
kongresszusra kiutazó csapat és dr. Szi
geti Pál szövetségi megbízott már azzal 
a felhatalmazással megy Stockholmba, hogy 
1937-re meghívja a budapesti nagy ver
senyre Európa bridge-társadalmát és vala
mennyi állam reprezentaliv csapatát.

♦
A stockholmi Európa bajnokságra Fran

ciaország kiváló női csapatot küld ki. A 
magyar bridge büszkesége, hogy n francia 
hölgycsapat kapitánya egy Pórisban élő bu
dapesti urilány: Arányi Magda,

¥
A Magyar Rridge Szövetség végre hivatali 

holyiséghex jutott: az Anglo Danubian Lloyd 
Biztosító Társaság a Ilold utca 21. számú ház
ban levő helyiségében ingyen felajánlott egy 
irodát a Bridge Szövetség számára. A szövet
ség vezetősége ezután Itt tartja n hivatalos órá
kat minden hétfőn d. u. 5 órától este 8-ig.

¥
Dr. Kiss Dezső közjegyző, aki népszerű tagja 

a pesti bridge társadalomnak, 9500 pengőért 
Steyr autót vett. Dr. Kiss közjegyző kitűnő já
tékos, de partnerei sokat bosszankodnak azon, 
hogy — nagyon lassan játszik. Ezekután re
méljük, hogy egyszer sem fogják a szimpatikus 
közjegyzőt felírni — gyorshajtásért.

•
Dr. Molnár Hnry-félc párosversenyek keddi 

győztesei: 1. Nádiérné— Dr. Bodánszky. 2. id. 
Schuck István—Dr. Grosz Imre. — A csütörtöki 
versenyen: 1. Sváb Erzsiké—Nádler Pubt. 
(Nagy meglepetés, a hölgyjátékosok között 
egy uj tehetség.) 2. Dr. Krémer—Rényt.
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Négy őrizetbevétel
a százezer pengős valutabiinügyben

Újabb 
hőemelkedés!

A Meteorológiai In
tézet jelenti vasárnap 
délben: Középeurópában 
tovább tart a csendes, 
melegedő időjárás. Nyu- 
gat-Európában ismét 
esősre fordult az idő 
a Balkán délkeleti ré
szein is vannak még

A budapesti ügyészség annakidején hiva
talos közleményben tájékoztatta a nyilvá
nosságot arról a nagyszabású valutabünügy- 
ről, amely egy feltűnést keltő kihallgatás
sal indult el:

Knapp Miksa kormányfőtanácsost, a 
Magyar Elelmlszersrállltó R. T. volt 

vezérigazgatóját hallgatták ki.
Három napig tartó kihallgatás után Knapp 
Miksát elhncsátották a valutaügyészségről, 
de előállították Roth Vilmos igazgatót, egy I 
külföldi nagyvállalat üzletemberét, akit ki
hallgatása után előzetes letartóztatásba he
lyeztek. A valutaügyészség ezekulán közölte 
a........................

Hazánkban az elmúlt 24 órában is sok
felé volt záporeső és zivatar, <le már csak a 
Dunától keletre esett számottevő csapadék.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 25 fok C, a tengerszintre átszámított 
légnyomás pedig 763 mm volt, alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Gyenge légáramlás, további hőemelkedés. 

Egy-két helyen még lehet kisebb délutáni 
záporeső vagy zivatar.

nyilvánossággal:
Roth Vilmos ellen az a gyanu, hogy 
százezer zárolt pengőt olyan módon 
szabadított fel és akart külföldön érté
kesíteni, ami a valutatörvénybe ütközik.
A valutaügyészségen közben tovább folyt

a nyomozás és ennek során több detektív 
külföldre utazott, hogy megállapítsák, mi
lyen tiltott üzleti tranzakciók (illának az 
ügy mögött. A detektívek a külföldi ható
ságok engedelmével és segítségével máris 
eredményes munkát végeztek. A külföldi 
nyomozás eredményeként — információnk 
szerint —

Budapesten négy őrizetbevétel történt u 
százezer pengős valuta ügyben.

Roth Vilmoson kívül tehát eddig már négy 
gyanúsítottja van a nagyarányú valutaügy
nek. A nyomozás azonban nem zárult le s 
a vizsgálat folyik tovább.

Az őrizetbe vett emberek: külföldi üz
letekkel foglalkozó nlkalml kereskedők, 

akiket azzal gyanúsítanak, hogy olyan ma
nipulációkban vettek részt Roth Vilmossal 
együtt, amelyeket a valutarendelet szigo
rúan büntet.

[•

Mátyásföldi parcellázási 

uillatelek 
ítt-to P havi részlet. 
150 négyszögöles telek Am
NZ5-1100.- P. Jőzeet 
Körút 22. Telefon: 39-148

— BORNEMISZA IPARÜGYI MINISZTER 
VÁLASZTÓI KÖZÖTT. Bornemisza Géz® 
ipiarügyi miniszter a szombati és vasárnapi 
napot feleségével együtt Kaposvárott töltötte 
választói körében. Különböző társadalmi in
tézményeket látogatott meg, résztvett a NÉP 
választmányi ülésén, majd Kaposváry György 
polgármester társaságában a városházán fo
gadta a választókat és meghallgatta kérései
ket. Az iparügyi miniszter és felesége részt- 
yett még vasárnap a mezőgazdasági szakis
kola által rendezett háztartási tanfolyam 
nyilvános záróvizsgáján, megtekintették a 
leánygimnázium rajz és kézimunkakiállitá- 
sát, majd látogtásokat tettek. A polgármes
ter vacsorát adott az iparügyi miniszter és 
felesége tiszteletére, melyen résztvettek a 
vármegye és város előkelőségei. Bornemisza 
miniszter és felesége vasárnap este tértek 
vissza a fővárosba.

— Bódy Tivadar svábhegyi szobrának le
leplezése. A Svábhegy Egyesület június 21-én 
leplezi le volt elnökének, dr. Bódy Tivadar volt 
polgármester emlékszobrát a svábhegyi Eötvös- 
parkban. Az ünnepi beszédet Glücksthal Samu 
felsőházi tag, az egyesület elnöke mondja és be
szédet mond Szendy Károly polgármester is.

Vizsga ajándékok
tHltötollak * Játékok

■ ■ ■ dl u H Ebi ■ ■ ■ a Astoria szállóval szemben

Rákóozi-ut 39, Rákóczl ut 64, Teréz-krt 62, 
Erzsébet-körut 17, Vámház-körut 10

A nagy Wekerle özvegyét 
kórházba vitték

A győriutl Vőrőt/rereszf-kórhái előtt néhány 
nappal ezelőtt megállt a Vöröskereszt Egylet 
betegszállító autója. Egy elegáns ur szállt ki 
elsőnek a kocsiból. A portás mély meghajlás
sal köszöntötte: Wekerle Sándor volt pénzügy
miniszter érkezett, édesanyját,

Wekerle Sándornál, Magyarország egykori 
nagy miniszterelnökének özvegyét kísérte a 

kórházba.
A közel nyolcvan esztendős kegyelmes asz- 

szony az ura halála óta a legteljesebb vissza- 
vonultságban élt. A nyarat mindig Jánosi bir
tokán töltötte, az év többi részében pedig 
Kecskeméti-utcai lakásában lakott. Fiai, IVe- 
kerle Sándor és Wekerle Géza, unokái és ro
konai majdnem mindennap meglátogatták

I

— PÉNTEKEN KEZDI MEG NÉGY HÓ
NAPOS SZÜNETÉT AZ ORSZÁGGYŰLÉS. 
A képviselöház ma hétfőn délután ülést tart 
melyen a 83-as bizottság munkásságának 
meghosszabbítására vonatkozó törvényjavas
latot tárgyalják. A javaslathoz elsőnek Ras- 
say Károly szólal fel. Lehetséges, hogy a 
33-as bizottságra vonatkozó törvényjavaslat 
vitája elhúzódik keddre is. Utána a felső
háznak, a telepítési javaslatra vonatkozó mó
dosító javaslatai kerülnek tárgyalásra, majd 
apróbb törvényjavaslatok, ugy hogy most 
már bizonyos, a képviselőház legkésőbb pén
teken befejezi érdemleges tanácskozásait és 
október hó 20-ig elnapolja üléseit s csupán 
még egy formális ülést tart, amikor a felső
házból a költségvetés visszakerül a képvi
selőházba. A felsőház pénzügyi bizottsága 
ma hétfőn délelőtt 10 órakor ülést tart, me
lyen a költségvetést készítik elő a plenáris 
tárgyalásra. Előreláthatólag a felsőház 3—4 
ülésnapon végez a költségvetés vitájával, 
majd letárgyalja a klépviselőház által át- 
küldendő törvényjavaslatokat s a képviselő
ház formális ülése után beáll hivatalosan a 
teljes politikai szélcsönd.

— ABAUJ-TORNAI ÜNNEPI NAPOK. AbauJ- 
Torna vármegyében, Abaujszántón junius 28 án 
és 29-én ünnepi napokat rendeznek. A csonka 
vármegye kétnapos ünnepségén különféle kiállí
tások lesznek, melynek keretében bemutatják a 
történelmi múltú vármegye rendkívül sok érde
kességet Ígérő, most feltúrt néprajzi anyagát, 
fejlett kézmli- és házliparát és egészen speciális 
gyáriparát. Az ipari kiállítást junius 28-án dél- 
előtt Bornemisza Géza, iparü,lyi miniszter 
nyitja meg Budapestről cs az orszá'g más helyi
ségeiből filléres gyorsok szállítják majd a kö
zönség ezreit ebben a rendezett, szép és tiszta 
hegyaljai városkába, hol máris nagy előkészüle
teket tettek, hogv a kétnapos ünnepség minél 
jobban sikerüljön.

— Rátkal Károly szerkesztőt presbiterré vá
lasztották. A Kálvintéri református egyház 
presbitériuma Petrl Pál nyugalmazott államtit
kár főgondnok clnöklésével ülést tartott. Mura- 
közy Gyula lelkész beszámolt az elmúlt esztendő 
ogvházi eseménvehöl. Ezután emelkedett szel
lemű beszédben felhívta a figyelmet a rohamo
san fejlődő élet uj, modernebb követelményeire 
és az egvházigargatás ilyen Irányban való meg
szervezésének sürgős szükségességét hangoztatta. 
Az év folyamán megüresedett presbiteri tagságra 
dr. Ráiköi Károly szerkesztőt választották meg. 
Rátkai dr. letette az esküt Petri Pál és Muraközy 
Gyula lelkész kezébe.

— Háztartási továbbképző tanfolyam Budán. 
A Volt Iskolatársnők Szövetsége négy éve fenn
álló háztartási továbbképző tanfolyamát az 
1936—37. iskolaévben is megnyitja. Beiratkozás 
az I. és II. évfolyamra junius hó 2fl-án és 27-én 
(pótbeirás szeptember 5-én és 7-én) délelőtt 
8—12 óráig a II. Batthvány-utcai polgári leány
iskolában. Bciratósi díj 3 pengő, havi tandíj 
’ f!nlGYONOYOSBÖKR>!TA A C.IBKtSZBAN. 
A GyŐngyösbökréta 250 tagja vasárnap délután 
a Fővárost Nagycirkusz Igazgatóságának volt a 
vendége. A falu egyszerű gyermekei a legna 
gvobb élvezettel nézték végig a cirkusz szenzá
ciós műsorát s különösen nagy tetszésüket 
nyilvánították a bohócok tréfáin. A cirkusznak 
egyébként más éidckes vendégei Is voltak: Eck-"... un.. t_A_ r_ WX.i. A. \'A.

budapesti tartózkodása alatt.
özv. Wekerle Sándorné a hét elején
már készülődött a dánost nyaralásra, ami

kor egyszer hirtelen rosszul lett, 
szédülésről és gyöngeségről panaszkodott, 
komornája értesítette Wekerle Sándort, mire 
volt pénzügyminiszter . __
sietett és orvost hivott, aki azt tanácsolta, aján
latos a kórházi ápolás.

Wekerle Sándor erre nyomban a Vöröskereszt- 
kórházba kisérte és kiilönszohában helyezte el 
az édesanyját.

Wekerle özvegyét gondosan ápolják, nagy 
szeretettel veszik körül sok a látogatója és fiai 
minden szabad idejüket a betegágy mellett töl
tik.

A 
a 

azonnal édesanyjához

— Sidló Ferenc Mudúcli-szobrűnak bemu
tatása. Sidló Ferenc Bnlasagyarmaton fel
állítandó Madách-szobrának szombaton dél
után volt a bemutatása a művész műtermé
ben. Sidló Ferenc mestermüvét nagy elisme
réssel fogadták a meghívott vendégek, kik
nek sorából a következőket jegyezzük fel: 
llóman Bálint kultuszminiszter, Ravasz 
László ref. püspök, Fabinyi Tihamér pénz
ügyminiszter és felesége, Darányi Kálmán 
földmivelésügyi miniszter és felesége, Imrédy 
Béláné, a Nemzeti Bank elnökének felesége, 
llubay Jenő és felesége, gróf Bethlen Ist
vánná, l’gron Gábor és felesége, Héber 
Endre alpolgármester és felesége, gróf Fes
tetics Pál, ErdŐdy Károly pápai prelátus, 
Preszly Elemér államtitkár, Soldos Béla fő
ispán és neje, Görgey József képviselő. 
Bruchstelner Rezső, a Fészek-klub igazga
tója, Tihamér Lajos min. tanácsos, Jalso- 
vlczky Károly államtitkár, Réti István, Csók 
István, Iványi Grünuxdd Béla, Glatz Osz
kár, Ligeti Miklós szobrászművész és fele
sége, Falus Elek, Kiss Ferenc és neje, Zádor 
István és felesége.

r

A dunai halókataszlróla és a Nápoly 
melletti vasúti szercncscilenseo

ismét flgyelmoztotnek. hogy mindennemű 
utazási baleset következményei ellen a 
gondos utasnak menet legye megváltása
kor az állomáson vagy az utazási irodá
ban igénybe kell vennie az Európa! é>ru- 
és Podgyászblztosltő r. t. utazási, baleset
és podgyászblztosltását.

— UJ ELNÖKÖT VÁLASZT A NÉP. Hire 
járt annak, hogy Ivády Béla — akinek pász
tói mandátumát a választásból kirekesztett 
Cseresznyés Aladár hívei petícióval támad
ták meg — még a közigazgatási bíróság Íté
lethirdetése előtt lemond a mandátumáról és 
a NÉP országos elnöki tisztségéről is. Ivády 
Béla természetesen újra fellép a kerületben, 
mint a NÉP hivatalos jelöltje, bár az orszá
gos elnökségről való lemondás után a NÉP 
nyomban uj elnököl fog választani, úgy
hogy amennyiben újból megválasztanák a 
pásztói kerületben, mint egyszerű képviselő 
lesz tagja a kormányzópártnak. Az elnöki 
tisztségre bizonyos oldalról lanszirozták 
Bárczay János nevét. Jó helyről szerzett in
formációink szerint nz elnöki tisztség betöl
tésével csak Ivády lemondása után foglal
kozik a párt, azonban szó sem lehet arról, 
hogy Rárczay János kerüljön a NÉP elnöki 
székébe.

gya- 
prak-

be

— SOPRON ÜNNEPI VASÁRNAPJA. Vasár
nap avatták fel Sopron uj kilátóját, a Károly- 
várat és a polgári iskolai tanárok üdülőházát 
és diákszállóját. A soproni gyorsirókör vasárnap 
díszközgyűlést taitott, amelyen a jubiláló Traeger 
Ernő kormánybiztost ünnepelte.

— Uj világrekord készül. Az élet hatal
mas versenyében uj fogalom, uj nagy törek
vés a rekord. Most uj világrekord készül: 
a junius 27-re kitűzött ujságirónap rendező
sége a művészi produkcióknak látnivalóknak 
és mulatságoknak olyan műsorát állítja ősz- 
szó, amely valóban világrekordot jelent. Az 
Angol-Parki ünnepségen a budapesti közön
ségnek felejthetetlen élményekben lesz ré
sze.

— Zeneiskolai hnngvcrseny. Zengő Singer 
Ibolyka hegedtiuiüvésznő, oki. zenetanár áll. 
eng. zeneiskolája kitünően sikerült vizsgahang- 
versenyt rendezett a Zeneművészeti Főiskolában. 
A gondosan összeállított niüsor minden egyes 
szereplője bebizonyította, hogy ez a kiváló 
zeneiskola hivatva van a jövő nemzedéket a leg
magasabb zenei nívóra is emelni. Nagyon jók 
vcllak: Fodor Imre, Steinmett Simon, Garten- 
féld Ági, Lengyel Kató, Birtás Elvira, Hevest 
I 'i, Bornstcin László, Hevesi Judith, Cserepes 
1 <t« I, Tóth Ilonka, Lukáts Mária, Láng Imre. 
Kirval Ferenc, Schlesinger Andor, Grosz Róbert, 
Szappan Ferenc, Komlóssy Ede stb.

— A Magyar-Osztrák Társaság kerti ünne
pélye. A Magyar-Osztrák Társaság, amely Tor- 
mag Géza államtitkár védnökség# alatt működik, 
június 24-én a Geilért szálló összes termeiben, az 
ugyanez időbon Budapesten tartózkodó osztrák 
előkelőségek és uz ünnepi hetekre n fővárosba 
érkező külföldiek részére kerti ünnepélyt rendez, 
amely a jelek szerint az idei szezón kimagasló 
társadalmi eseménye lesz. A kerti ünnepély el
nöke ifjabb Vitéz Horthy Miklós, n művészi részt 
Márkus László, az. Operaház igazgatója és ifjabb 
Oláh Gusztáv, az Operaház főrendezője intézik.

— Izraelita Szünidei Gyermektelep Egyesület
közgyűlése Az Izraelita Szünidei Gyermek
telep Egyesület június 16-án (kedden) délután 
H7 órakor a Pesti Izraelita Hitközség izék-W.M„ • — — n
házának dísztermében (VII., Síp ucca 12. \hurdt Tibor, Ldller Irén, Eggerth Márta és hé- 
II. em. 35.) tartja azévl rendez közgyűlését. Imef/i Mária.

a
Egy kisfiú 

halálos vasúti 
katasztrófája

Grác, junius 14.
Hétfői Napló tudósítójának telefon-(A ..... ......

jelentése.) Borzalmas halálos vasul! szeren
csétlenség áldozata lett nz ausztriai Assllng 
és Rosenbach közt lévő alagutban Metarasz 
volt görög külügyminiszter tlzenegyéves 
unokaöccse.

A kisfiú nevelőnője kíséretében Görög
országból München felé utazott, hogy olt 
töltse egyik nagybátyjánál a nyári vakációt. 
Mialatt n vonal az alagutban robogott, a 
gyermek fel akarta keresni a mellékhelyi
séget. A nagy sebességgel 
nagyol zökkent,

a kisfiú az ajtónak esett 
kocsiból.

A szerencsétlen gyermek 
alagút falának, majd a kerekek közé cselt, 
amelyek

darabokra vágták.
A kisfiú eltűnését csak hosszabb idő utón 

vették észre. Rosenbach állomásnál megállí
tották a vonatot és a vasú (igazgatóság azon
nal tisztviselőket küldött az alagútba, ahol 
epykHomélernyire az osztrák alngutbeiárólól 
megtalálták a gyermek holttestét.

száguldó vonni

és kizuhant a

nekivágódott az

Def ektívbravur:
mig a károsult panaszt tett 
a rendőrségen, a detektívek 
már elfogták a betörőket

Vasárnap korareggel két detektív igyeke
zett Pestszentlörincről az első villamossal 
a fővárosba. A főkapitányságra siettek, 
amikor útközben a villamoson két gyanús 
utasra lettek figyelmesek. Két fiatalember 
szállt fel a villamosra, hatalmas batyukkal 
és a’perronon foglallak helyet.

Idegesen nézegettek körül,
majd valamit suttogtak egymásnak, azután 
ráültek csomagjaikra. A detektívek 
nusnak találták a két fiatalembert, 
szisukból tudják, hogy

Ilyen Időtájban gyakran mennek
betörők Pestkörnyékről a fővárosba, 
hogy ott értékesítsék éjszakai zsákmá

nyukat.
Igazolásra szólította fel a sapkás fiatal
embereket, mire azok zavaros választ adtuk. 
A detektívek fülöncsipték Őket s megsza
kítva Útjukat, a kispesti kapitányságra kí
sérték az egyre jobban ijedező gubancokat. 
A rendőrségen azután kiderült, hogy 
Zilahi László és Bagosi Zoltán péksegédek 
kerültek kézre, akik

az éjszaka kifosztották Peslszentlőrin- 
ccn, az üllöl-ut 382. alatt, Schubert 

Antalné divatáruüzletét.
Mialatt kihallgatásuk folyt, éppen a szom
széd szobában jelentene be kárát sirán
kozva Sclitibertné, aki

az. örömtől majdnem elájult, amikor 
megtudta, hogy az tíz létéből ellopott 

összes holmik már meg Is vannak, 
két éber detektív jóvoltából.

— AZ OSZTRÁK ALKANCELLÁR BU
DAPESTEN. liatír von Baarenfels osztrák 
alkancellár és miniszter junius hó 24-én a 
Magyar-Osztrák Társaság garden partvjára 
Budapestre érkezik. Az alkancellár előrelát- 
halókig bemutatkozó látogatást lesz buda
pesti időzése alkalmával Horthy Miklós kor
mányzónál és a kormány tagjainál, de 
egyébként itt tartózkodása teljesen a Ma
gyar-Osztrák Társaságnak szól.

—• fiombnmérgezés. Vnvirnap éjszaka a Doh- 
utca 81. számit ház második emelet 6. szám 
alntti lakásának főbérlő je, Teplicsek István 35 
éves szerelő és Czingár .Margit 35 éves háztartás
beli albérlőinek szobájából nyöszörgést hallott. 
Mindkettőjüket eszméletlen állnnotbnn találta a 
szoba padlóján. A mentők megállapították, hogy 
a két ember gombamérgesést kapott. Súlyos 
állapotban vitték őket a Ráktts-kórháiba.

— Matitránsnk érettségi találkozó okmány 
kőszén kapható: Minerva Paplráruhár, Kossuth 
Lajos-utca 20.
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BETÖRÓ-EXPRESSZ
az Almási-tér és 
az Üllői-ut között

Landauer Eduárd 
autója elütött
egy vigyázatlan embertTibola Józsefné Almási-tér 3. számú ház

ban levő lakására tegnap délután látogató 
érkezett, Tíboláné ismerőse, Takács Jó
zsef tiszthelyettes özvegye jött látogatóba.

Az uszonyok előbb a szobában beszélget
tek, azután elindullak kifelé a konyhába, 
mert Tíboláné vacsorát akart készíteni. Ta
kácsáé a kézitáskáját letette az udvarra 
néző szoba ablakpárkányára.

Több mint egy óra hosszat voltak a kony
hában, azután Takácsáé elbúcsúzott, hogy 
hazamenjen az üllői-ut 107. számú házban 
lévő lakására. Bucsuzkodás közben ijedten 
vette észre, hogy eltűnt az ablakpárkányról 
a retikülje,

mialatt ők a konyhában beszélgettek, 
tolvaj járt a házban, meglátta a nyitott 
ablakban fekvő relikült, kihasználta az 

alkalmat éa clemelte.
Takácsné az Almási-térről azonnal a 

hársfautcai kapitányságra sietett és bejelen
tette n lopást. A kapitányságon jegyző
könyvbe foglalták a panaszát, azután elin
dult hazafelé.

Mikor megérkezett, váratlan második 
meglepetés fogadta,

az ajtaja tárva-nyitva állt, betörő járt 
a házban éa kifosztotta a lakást.

Rövidesen kiderült, hogy mi történt: az 
Almási-téri tolvaj megtalálta a retikülben 
Takácsné címét,

megtalálta a lakás kulcsát is, „expressz- 
niunkát végzett, azonnal az üllől-utra 

sietett
és mialatt a két asszony a konyhában be
szélgetett és utána Takácsné a rendőrségen 
járt, átkutatta a lakást és minden mozgat
ható holmit elvitt. Lábakéit a ruhaféléknek, 
ékszereknek és elvitte a betörő Takácsné 
albérlőjének ruháit és 150 pengőjét is.

A kettős „erpresszlopás" ügyes tettesét 
keresi a rendőrség.

— I'ABINYI PÉNZÜGYMINISZTER PÉ
CSETT. A Pécsett tartózkodó Fabinyi Ti
hamér pénzügyminiszter vasárnap délelőtt 
meglátogatta az egyetemet, a különböző 
közintézményeket és a kora délutáni órák
ban felkereste a Kereskedők Testületé helyi
ségét, ahol a város kereskedelmi életének 
vezetőivel hosszasabban és fesztelenül elbe
szélgetett Este a Polgári Kaszinóban tartot
ták az évente szokásos Zsolnay serlegvacso
rát, amelyen a pénzügyminiszter nagyobb 
ünnepi beszédet mondott. A pénzügyminisz
ter hétfőn reggel tér vissza a fővárosba.

— Elütött egy kerékpáros egy nyolcvan 
éven matrónát. Vasárnap hajnalban a Szi
get utca 27. számú ház elölt egy vadul szá-. 
guldó kerékpáros elütötte özv. Sípos Lipótné 
80 éves asszonyt. A kerékpáros elrobogott, 
ugy, hogy kilétét nem lehet megállapítani 
A szerencsétlen asszonyt a mentők életve
szélyes állapotban vitték a WőÁ'US-kórházba.

Vallomás
a halálos ágyon

Debrecen, junius 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

fisé.) Vasárnap délelőtt a szegedi rendőrség 
értesítette Mák Endre nyugalmazott polgár
mestert, hogy öt esztendő után sikerült megál
lapítani tolvajának kilétét. A volt debreceni 
polgármester 1931-ben hivatalos ügyben Sze
geden járt és

a pályaudvaron egy őrlzellen pillanatban 
ellopták bőröndjét, 

amelyben több értékes tárgy volt.
A nyomozás ekkor nem vezetett eredményre, 

mire most érdekes körülmények között derült 
ki. hogy ki volt n tettese a lopásnak.

Pápai József szegedi munkás
hnlálos ágyán bevallotta, hogy a lopást 

öccse. Pápai János követte el, 
aki jelenleg hathónapi börtönbüntetését tölti a 
Csillagbörlönlxm egy másik ügy miatt.

Pápai, akit kihallgattak a fogházban, be is 
ismerte a bűncselekményt. A lopott holmit ter
mészetesen még a lopás után eladta.

— A Návul-vérlanuk emlékünnepe. Kiskun- 
fileyyházáról jelentik: Néhai Kávai Iván és

Lajos a kommunisták állal meggyilkolt 
két vértanú emlékére állított emlékszobrot, 
amely eddig a vasútállomás mellett állott, 
vasárnap nagy ünnepség keretében áthelyezték 
az iij vasútállomás melletti térre.

— Nyári divatelpőkel legjobban és legolcsób- 
bau vásárolhat Frírbrrt-né): Rákócziul 30., 
Rákóczi ul 64.. Teréz kórul 02.. Erzsébet- 
korul 17 . Vámhózkörul 10

— „Sommer In Osterrcleh" címmel Ausztria 
összes fürdő- és nyaralóhelyeit összefoglaló 
ismertető jelent meg. Az ismertetőben 7 és II 
napos kedvezményes pausáliirrniizsmánok 
nnk feltüntetve, melyeknek lekötését Buda
pesten az Osztrák Forgalmi Iroda vállalja. A 
tájékoztató füzet Osztrák Forgalmi Irodá
nál (Andrássy-ut 28) díjtalanul kapható.

van-

Landauer Eduárd dr, a KMAC vezértit
kára vasárnap délután autóján a mátyás
földi repülőtér felé igyekezett. Amikor a 
S/mor-utca felől a Hungária felsőkörutra 
kanyarodott ki, s’áratlanul egy munkúskül- 
sejii férfi kerüli a kocsi elé.

Landauer dr. hirtelen lefékezte kocsiját, 
azonban a szerencsétlenséget már nem 

sikerült megakadályozni,

— A kormányzó megjelenik a szombathelyi 
dalosversenyen. Junius 28-án és 29-én rendezik 
meg Szombathelyen az országos dalosversenyt 
és Liszt hangversenyt. A nagyszabású ünnepsé
gen megjelenik a kormányzó, Kozma Miklós 
belügyminiszter és Hóman Bálint kultuszminisz- 

, tér kíséretében. _.
— UJ MEGYEBIZTOST KAP SZOLNOK 

VÁROSA. A szolnoki városházára kirendelt 
dr. vitéz Válya Gyula megyebiztosnak e hó 
végén el kell foglalnia az állami számvevő
széknél főjegyzői állását és igy távozni fog 
Szolnok város éléről. Uj megyebiztos kerül 
teliát az úgyszólván főtisztviselök nélkül mű
ködő városi adminisztráció élére. Máris több 
név került forgalomba: emlegetik dr. Szalag 
szabolcsvármegyei főjegyzőt, Szabó Ferenc 
törökszentmiklósi főszolgabírót és Madarász 
Adorjánt, a belügyminisztériumba beosztott 
nyugalmazott főszolgabírót. A vármegye e hó 
2Ö-án tartja tavaszi rendes közgyűlését és a 
közgyűlésen már nyilvánosságra fog kerülni, 
hogy a belügyminiszter kit bízott meg Szol
nok város ügyeinek vezetésével.

— Megállapították a gödöllői vonat ha
lott utasának személyazonosságát. Az el
múlt héten a Keleti pályaudvarra berobogó 
gödöllői vonat egyik fülkéjében jólötlözött 
fiatal nőt találtak megmérgezett állapotban, 
eszméletlenül. A mentők a Horthy Miklós 
kórházba vitték az eszméletlen nőt, aki ott 
szombatról vasárnapra virradóra meghalt. 
Vasárnap délelőtt a főkapitányság eltűnési 
osztályán GiessI István soroksári építőmes
ter bejelentette, hogy 26 éves felesége szerda 
reggel eltűnt. A Szvetenay-utcai bonctani 
intézetben GiessI felismerte a halottban fe
leségét, de a fiatalasszony öngyilkosságának 
okát nem tudta megmondani.

— Holnap 16-án folytaljúk a 36. m. kir. 
osztálysorsjáték húzását. A megújítási ősz
szeg: ’/t = 28, ‘/2 = 14, % = 7, '/« = 3«/« 
pengő és az előirt 30 fillér költség a húzó*  
előtt megfizetendő, különben a nyeremény
igény és minden jog elvész.

— Halálra gázolta a halottas autó. Borsi 
Katalin 18 éves háztartásbeli leányt Debre
cenben, a Fő-utcán egy halottszállító autó 
elütötte. Beszállították a kórházba, ahol 
rövidesen meghall.

— Megfékezték a gycrmekparallzis-jár- 
vúnyt Szombathelyen. Az utóbbi napokban 
Szombathelyen tizenhárom betege volt már 
a gyermekparalizis járványnak. A hatóságok 
szigorú intézkedéseket foganatosítottak a 
járvány megfékezésére. Az intézkedések 
eredménnyel járlak: a járványos megbete
gedések vasárnapra már csökkentek.

— Befejeződtek a Missa Sollemnis pécsi 
dómtéri előadásai, összesen ötször kerüli 
színre a főpróbával együtt a pécsi impo
záns dómtérén a Missa Sollemnis, amelynek 
minden egyes előadása óriási érdeklődést 
váltott ki. Á vasárnap {előadásra is megtelt 
minden hely és ezrekre menő érdeklődőket 
kellett visszautasítani jegyigényükkel. Szó 
volt arról, hogy meghosszabbítják az elő
adásokat, azonban a szereplők más irányú 
elfoglaltsága minit nem lehetett ezt a tervet 
megvalósítani.

— Egy kereskedő halálugrása az Újpesti
rakparton. Vasárnap este a Rókus-kórhaz ér
tesítette a főkapitányságot, hogy Kiefel Her
máim 56 éves kereskedő, aki két nappal ez
előtt nz Újpesti-rakpart 5. számú ház harma
dik emeletéről az udverra vetette magát, meg
halt a kórházban. Kiefel állandóan eszméletlen 
állapotban volt, igy nem lehet ?tt kihallgatni és 
magával vitte a sírba öngyilkosságának titkát.

— Bécsi utazási Iroda magyar szélhámo
sát tartóztatták le. Bécsi tudósítónk telefo
nálja: A rendőrség letartóztatta Biliig Ber
nét magyar származású szélhámost, aki Hei- 
matland néven utazási irodái alapított, de 
az iroda nem működött és a nemiélező uta
zási iroda ügyfeleit harmincezer schilling- 
gél megkárosította.

— A SZEGEDI „SZERELMI" KOMMUNIS
TÁK AZ ÜGYÉSZSÉGEN. A szegedi kommu
nista szervezkedés ügyében vasárnap fejeztébe 
a nyomozást a rendőrség és részletes jelentést 
adott ki. A ..szerelmi alapon" történő kom
munista szervezkedésből kifolyólag négy férfit 
és egy nőt letartóztattak. Ezeket az ügyészség 
fogházába szállították.

— Külön a férfiak, kitliin n nők. Érv svájci 
egyetemi professzor megírta nz „Ellenség a 
vérben" cimii filmtörténetet, amely szellemes 
keveredése egy modern drámának és egy tu
dományos értekezésnek. A filmet a magynr 
cenzúra ugy engedélyezte, hogy külön előadás
ban kell bemutatni a férfiaknak és külön a 

■ nőknek.

a munkásembert az autó elütötte.
Landauer azonnal segítségére sietett, 

maga értesilette a mentőket, akik megállapí
tották, hogy Szíva Lajos 35 éves ácssegéd a 
sérült, állapota szerencsére nem súlyos. A 
mentők a Szent István-kórházba szállítot
ták. A balesetet a szemtanuk szerint az ács
segéd elővigyázatlansága idézte elő.

ö

__ A szegedi egyelem angol diszdoktoral- 
nak vasárnapja. Sir Róbert Gouter és Rhvs 
Davies angol képviselők, akiket a szegedi 
egyetem diszdoktoraivá avatott, a vasárna
pot Szegeden töltötték. Végignézték a sze
gedi cserkészek légvédelmi bemutatóját, 
majd Budapestre utaztak.

— EGGERT MARTA NEM ÉNEKEL ABBÁ
ZIÁBAN. Sziklai Jenő, a győri színház igazga
tója vasárnap érkezett vissza Abbáziából Győr
be. Sziklait nz abbaziai ünnepi játékok rende
zésére kérték fel, azonban a megbízást nem 
vállalja. Elhatározását azzal indokolja, hogy 
Eggerth Mártával, akit ö az ünnepi játékok fő
szereplőjének szemelt ki, nem sikerült megál
lapodni.

— JAVULT SOMLÓ ISTVÁN ÁLLAPOTA. 
Somló István, a Vígszínház művészének ál
lapota vasárnap javult. Láza megszűnt és az 
orvosok biztosra veszik, hogy a bajt sikerült 
lokalizálni. _______

Az elajándékozott 
zálogcédula leplezte le 

a betörőt
Hatalmas termetű, erősen megbilincselt férfit 

kisért be vasárnap reggel a főkapitányság ka
puján két detektív.

Még pénteken történt, hogy egy Thököly-uti 
lakásban betörést követtek el, amelynek sorún 
többezer pengő értékű ékszer és ruhanemű 
tűnt el, de eltűnt a károsult egy , britliáns 
karkötőjéről szóló zálogcédulája is.

A betörőt kereste a rendőrség, de talán soha
sem akadt volna nyomára, ha a betörő nem 
jószivü és

nem ajándékozza el a zálogcédulát.
Az történt ugyanis, hogy a betörés utáni 

napon a zálogcédulát a betörő Jetiinek Béla 
43 éves borbélysegéd egyik jóbarátjának aján
dékozta el, aki azután eladta a Király-utcában 
egy ékszerésznek. Az ékszerész annak rendje 
és módja szerint feljegyezte az. eladó nevét és 
címét: K. József, Dánkó Pista-utca 38.

Szombaton reggel az ékszerész a központi 
zálogházban ki ckarta váltani a 600 pengőre 
elzálogosított karkötőt, itt azonban már te volt 
tiltva az ékszer s mint ilyenkor szokásos, a 
zálogház szólt a szolgálatot teljesítő detek- 
tivnek, hogy egy

letiltott ékszertárgyat akar valaki kiváltani.
Az ékszerész közölte a detektivvel a történ

teket, mire ez elment a Dankó Pista-ulcába s 
Igy akadt nyomára Jelűnek Bélának, 

akit egy társával együtt előállított a rendőr
ségre. A főkapitányságon vasárnap délelőtt ki
hallgatták Jellineket.' Elmondotta, hogy május 
óta, amióta kiszabadult betörésekből tartja 
fenn magát. Az utolsó héten a Thőköly-uli be
törésen kívül ő tört be a Tömő-utcában és egy 
Üllői-úti házban, 
nyomozás tovább

Jellincket letartóztatták. Á 
folyik a rendőrségen.

3 kabinetkép 5 P. Kálvln-tér 5.— Rozgonyinál
— Iparpártoló-nap Vácott. Anna királyi 

hercegnő és József Ferenc királyi herceg 
védnöksége alatt álló honi ipar- és mező
gazdaságpártoló mozgalom Vácott jól slke- 
rütl iparpártoló-napot rendezett vasárnap, 
amelyen résztvett a hercegi pár és lelkesítő 
beszédben üdvözölte a mozgalmat.

— Szabadonhocsátották Pálfl Zoltánt, a 
sikkasztó bajai pénztárost. Pálfi Zoltánt, a 
Bajai önsegélyző sikkasztó pénztárosát még 
a múlt héten letartóztatták. Pálfi szabadlábra 
helyezését kérte és maga az önsegélyző is tá
mogatta a kérését azzal az indokolással, hogy 
Pálfi csak egy bűnszövetkezet áldozata, be- 
ugratók vitték a bűnre. A vizsgálóbíró vasár
nap szabadlábra helyezte Pál/it.

— Az OMGE tanulmányútja Tolnamegyében. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 150 
Ingja gróf Somsslch László vezetésével Tolna 
megy be érkezett, hogy az állattenyésztést ta
nulmányozza. Vasárnap a szekszárdi városhá
zán az OMGE állattenyésztési szakosztálya 
vándorgyűlést tartott, majd bankett volt.

— Gázolt, azután elmenekült az autó. Voss 
Károly tapolcai gazdálkodót az országúton cgv 
teherautó elütötte. Beszállították a cclldömölki 
kórházba, ahol belehalt sérüléseibe. ' A gázoló 
autó vezetőjét keresi a csendőrség.

— VESZEDELMESEN ARAD A DUNA BAJA 
ÉS MOHÁCS TÁJÉKÁN. Baja és Mohács tájékán 
vasárnap veszedelmesen árad a Duna. A Baj- 
melletti strandot elöntötte a víz. elsodort egy 
weekendházat. sok helyen a belső töltéseket 
ostromolja az ár. Mohács-szigetnél többszáz hold 
termőföld, a kalocsai érsekség erdejében pedig 
kilométernvi terület került viz alá. Több pap- 
rikamalniot elvitt a vir és teljesen elöntötte a 
Pondiir-s/igetet. Az áradás valószinüleg hétfőn 
kulminál.

A fiatal Stephanides 
vallomása 
az öngyilkosságról

Ifj. Stephanides Károly zeneszerző álla
pota vasárnap annyira javult, hogy haza
engedték a Rókus kórházból. A fiatalembert 

édesapja kisérte ki az öngyilkosok 
kórterméből

és jelenleg odahaza ápolják szülei Erzsébet- 
körút 1. szám alatti lakásán.

A rendőrség kihallgatta az öngyilkos kar
mestert, aki elmondotta, hogy

rossz anyagi viszonyai miatt akart 
megválni az élettől.

Hat éve állás nélkül van és nehéz helyzete 
súlyosan megrongálta az idegzetét is. Hosz- 
szu ideje álmatlanságban szenvedett és 
altatóport szedett.

Hónapok óta készült az öngyilkosságra és 
szorgalmasan gyűjtötte az altató 

porokat,
hogy azokat egyszerre bevegye. Megfogadta, 
hogy többé nem foglalkozik öngyilkossági 
tervekkel.

— CHESTERTON MEGHALT. London
ból jelentik: G. K. Chesterton angol iró 
embólia következtében elhunyt. A hírneves 
iró néhány nappal ezelőtt tért vissza Fran
ciaországból.

— Két caalád véres háborúja Pestszenterzsé- 
heten. A pestszenterzsébeti Szabadság-utca 60. 
számú házban a Garai- és Acsoi-család között 
az udvarra bocsátott csirkék miatt verekedés 
keletkezett.- Garaiék Ácsai Károlynét téglával 
leütötték, Ácsai Károlyt pedig a tumultusban 
valaki hálhaszurta. Súlyos sérülésekkel a Szent 
István-kórházbg vitték őket. A Górai-család 
ellen megindult az. eljárás.

— Felavatták Debrecen uj katholikus temp
lomát. Vasárnap délután többezer főnyi közön
ség részvételével avatták fel Debrecen második 
római katholikus templomát a Kassa-uton. A 
fölavatási ünnepséget Zadravetz István püspök 
végezte.

— Halálozás. Goldstein Lipót, a Friss Újság 
gépszerelője 51 éves korában meghalt. Teme
tése hétfőn délután Jí4-kor lesz a rákoskeresz
túri izr. temetőben.

— Rendőrkutyaverseny az Iparcsarnokban. 
Az Országos Magyar Rendőrkutya Egyesület 
vasárnap az. Iparcsarnokban nemzetközi sham- 
pion kutyakiáilitúst rendezett nagy érdeklődés 
mellett. Á díjkiosztás este bankett keretében 
folyt le a Budai Vigadóban.

I IÜdülőhely dr. Horváth éiopneníióum 

ARRA7IA Melct! ,en<* erl Ryógyturdók, *•**«**•■■**  orvosi diéták, napos forraszok, 
Árnyas park, lutAnyos patisAIArak. Sajót strand 
díjtalanul. Felvilágosítás:

Brltannla-szálloda. d. e. 11—5-!g. Tel. 20-6-46.1

Rejtélyes 
fiatalemberek lelőtték 
Neményílmre bohócot

Pestszcnterzsébeten, a Klapka-téren állo
másozik pár nap óta Donnert Bonifác ván
dorcirkusza.

A cirkusz egyik föerőssége Neményi Imre 
bohóc. Vasárnap délután egy soroksári 
fiatalemberekből álló társaság

elcsalfa a bohócot, azzal, hogy őket 
szórakoztassa.

Tizenöt pengőt Ígértek neki, a bohóc ráállt 
a meghívásra és egy soroksári kocsmába 
mentek, ahol zene mellett énekeltettek vele.

Hat óra után vissza akart menüi, hogy 
az esti előadáson résztvehessen. Erre

a társaság egyik tagja revolvert lántott 
elő és hasbalőtte a bohócot.

A szerencsétlen ember eszméletlenül 
el a földön. Kihívták a mentőket, 
életveszélyes állapotban szállították 
házba.

A garázda társaság időközben elmenekült. 
A csendőrség keresi őket.

terült

— Villamos készülékek a háztartás szolgála
tában. Az Elektromos Művek V., Honvéd ucca 
22 sz alatti kiállításában az érdeklődőknek 
díjtalanul bemutatják mindazokat a villamos 
készülékeket, amelyek segítségével a háztartási 
munkák úgyszólván játszi köunvedséggel fillé
rekért elvégezhetők. Például: a villamos vasaló
nak 1 órai üzemköltsége 12 fillér, a porszívóé 
7 fillér, a pnrketlkefélőé « fillér, a szellőzőé 1.5 
fillér; a villamos kávéfőzővel 0 csésze kávét 
1.5 fillér üzemköltséggel készíthet.nk. A kiállí
tás villamos konyhájában minden hétfőn, csü
törtökön és pénteken d. c. %10 órakor föző- 
clőudást tartanak. A kiállítás megtekintése díj
talan, nyitva reggel 8-tól délután 3 óráig.
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SZÍNHÁZ-MOZI

Guth Ilona, a Színházi Élet kitűnő közked
velt titkárnője, húsz éves szolgálati jubileumát 
ünnepli Incze főszerkesztő titkárnői Íróasztala 
mellett: gratulálunk.

Sohasem látott hatalmas méretekben felépült 
az Angol Parkban Budapest legnagyobb sza
badszínpada, ahol már szombaton bemutatják 
az idei csodarevüt, a legkitűnőbb fővárosi tán
cos, énekes színészek és a legszebb, legtehet
ségesebb göriök előadásában.

Titkos Ilona, Molnár Aranka, Somlay Artúr, 
Jávor Púi utolsó színpadi fellépése e szezonban 
Porzslot Kálmán tiszteletére rendezett díszelő
adáson lesz junius 21-én este a Városi Szín
házban, ahol a jubiláns szerző két egyfelvo- 
násosában még a legkitűnőbb pesti művészek 
is fellépnek.

Szombaton megnyílik a margitszigeti re- 
viiszlnház is, ahol Bródy István rendezésé
ben Lakatos László és László Miklós „Sze
relmes Budapest" cimü internacionális re- 
viijét mutatják be a legragyogóbb külsősé
gek között.

„Ktcsuda mogaf*,  ez a elme annak az énekes, 
táncos, mókás nagy nyári revünek, amelyet 
junius 19-én, pénteken este mutat be a Király 
Színház Szilveszter SchaíTernek, az artisták ki
rályának s Gérard bohócnak, Budapest ked
vencének társaságában: a revflt, amelyben vi
lághírű artisták s kitűnő pesti komikusok lép
nek fel, Xővdrp Gyula irta s Bobby Gray ren
dezte.

Cxetaler Edlth, a spicctánc vtlágbajnoknője, 
fllmszkeccsprimadonna leazj vasárnap reggel 
kezdték meg a „Sport és Hereiem" cimü uj 
filmszkeccs felvételeit, amelynek keretében 
Czelsler Edlth mint all-round sportbajnoknő is 
bemutatkozik.

Vasárnap kezdték meg a „Tisztelet a kivé
telnek" cimü uj magyar film felvételeit Ráto- 
nyi Ákos rendezés, mellett: a filmben, egye
lőre bár kis szerepben, egy uj színésznő mu
tatkozik be: Schulz Valéria.

MAKRANCOS MENYASSZONY. Az uborka- 
■rezőn kezdetén ragyogó vígjátékot mutatott be 
a Royal Apolló és az Átrium. Régen láttunk 
ilyen tempós, ötletes, humoros, jó) rendezett 
amerikai vígjátékot mint ez. Ha a főszezónban 
jön ki, hetekig műsoron marad. Aki nem látta, 
gondolkozás nélkül menjen el és nézze meg. 
Garantált két óra mulatságl
A hét többi filmje:

TÍZEZER DOLLÁR ÉS EGY LEÁNY. Még a 
német filmvigjátékok virágkorában is ritkán lát
tunk ilyen gyatra, ostoba és kínos vígjátékot, 
mint Korda Zoltánnak ez az angolnyelvü filmje. 
Róbert Donáth, aki különben kitűnő színész, 
ebben a filmjében megmutatta, mi az rossznak 
lenni. De azután alaposanl Játszik egy ismeret
len nevű színésznő is, egyenes unokatestvére az 
első magyar filmek filmsztárjainak. — GOLEM. 
A régi Golem-mese hangos filmváltozata, meg
erősítve Harry Baur nagy művészi egyéniségé
vel és a francia filmek esprit-ével. A Fórumban 
és a Décsiben megnézik, akik szeretik az ilyen 
filmeket. — HINDU BESTIÁK. A Radiusban 
régi bálványunk, a most már kissé elhízott 
Harry Piel ugrál emeletekről, győz le egy sereg 
hindu banditát és egy tüzes asszony-szivet.

* Budapest minden sportolója — egy 
filmen. Most fejeződtek he a filmfelvételei a 
Szomorú csütörtök — vidám vasárnap című 
filmszkeccsnek, amelynek érdekessége, hogy 
Budapest minden sportága képviselve van 
azon. Gombaszögi Ella, és Rátkai Márton vo
nulnak végig a sportpályákon és ugyancsak ők 
játszanak a filmszkeccs öt színpadi képében. 
Szőnyi Lenke olasz leányt alakít, a Nemzeti 
Színház új ainorózója, Pataky Jenő pedig alig
hanem hamarosan bebizonyítja, hogy Gusztáv 
Fröhllchnek méltó utóda.

FELEKY KAMILL AZ UJ FILMNATUR- 
BURS. A könnyű nyári szórakozás kielégitésc 
a legkönnyebb — látszntra. A valóságban az a 
helyzet, hogy csak a legjobb műsorhoz lehet a 
közönséget bcédesitgetni. Ez. az elképzelése a 
„Forog az idegen" c. filmszkeccs rendezőinek 
is, akik egészen friss szereposztásban hozzák 
ki a szezon legmulatságosabb, legkedvesebb 
magyar filmjét. A színpadon és a vásznon egy 
kedves fiatal táncosszinészünk, a közönség 
régi kedvence Feleky Kamill mutatkozik be 

•mint filmninorózó, szerelmes énekes, táncos 
naturburs. Első szereplése után reméljük, hosz- 
szu ideig benne lesz minden épkézláb produk
cióban.XMaaMMnanaoBn min
Óriási sikerükre ekiniettel | 

Wáesenthal - Entje! 
német nyelvű elöadísok 

prolongálva!!!
a TerezkSrutl Színpadon Lzdet" "tórakor I

as Operafiáx gálaestjein
A JÚNIUSI HETEK idegenforgalmi és 

művészi látványosságai során úgynevezett 
pechszérlába futott pénteken és szombaton 
az Operaház. Pénteken félnyolcra hirdette 
a plakátok és jegyirodák egyrésze a Doh- 
nányi—Telmc.nyi filharmonikus hangver
senyt. Háromnegyed nyolc órakor azonban 
még mindig kinn sétált az estélyiruhás 
publikum a k a p u k e l ő 11. A taxikon és 
az autokarokon érkező külföldiek bábeli 
hangzavarában német, olasz, angol, francia, 
holland és svéd kifakadások hangzottak ré
szint az ellen, hogy a félnyolcra hirdetett 
előadást egy ólával később fogják kezdeni, 
másrészt pedig azért, hogy ha már az Ope
raház elkövette azt a hibát, hogy a kény
szerű változásról nem értesítette jegyvásár
lóit, akkor legalább mért nem engedte be a 
közönséget a nézőtérre, a bűffébe, ahol ta
lán mégis csak kellemesebben tölthették 
volna a várakozás idejét, mint az utcán.

Egy idegenvezető ékes magyarsággal, ne
hogy vendégei megértsék, a következő kije
lentést tette:

— Lesül a bőr a pofámról, hogy harminc 
előkelő külföldit kell itt megvárakoztatnom 
az utcán.,,

AmMkboMny
amelynek szintén a

az
szódott le, ezúttal nem 

Operaház előtt, hanem részint a színpa
don, részint a nézőtéren. Hogy az ügynek 
viharosabb következményei nem lettek, ez 
csak a budapesti közönség hallatlan önfe
gyelmének, jónevelésének köszönhető. Rö
viden az történt, hogy Svéd Sándort, az 
ünnepi hetek egyik nagyágyúját, a Totca 
második felvonásában a rendező kényte
len volt leváltani. Ama emlékezetes 
Tannháuser előadás óta, melynek első jele
netében még a felejthetetlen Burián Károly 
búcsúzott Vénusz barlangjában a gyönyör 
Istenasszonyától, de a színváltozás után mdr 
Anthes György térdepelt Tannháuser kosz
tümjében áhitatos imába mélyedve a Mária 
kép előtt, még nem fordult elő a pesti Ope
rában, hogy más művész folytatta azt a sze
repet, amelyben a hirdetett énekes csődöt 
mondott. Burián esetében egy sajnálatosan 
elhatalmasodott emberi szenvedély káros 
következményeképpen állott be az a pilla
nat, amikor az énekes torkára fagyott a 
hang, Svéd Sándornál az okot nem kell ke
resni: egyszerű meghűlésről van szó, amely
ről a művész már napok óta tudott, de sen
kinek se szólt. Svéd egynegyed nyolckor 
még felvette honoráriumát és 
csak félnyolckor, az előadás kezdetének 
percében kérte magához az orvost, hogy 
énekeljen-e vagy sem. Az orvos az énekesre 
bízta, hogy akar-e énekelni vagy sem és 
Svéd akart. Túlzott kötclcsségtudás-e ez, 
vagy egyéb szempontok is vezérelték Svédet, 
ki tudja. Tény az, hogy a művészi szem
pontból menthetetlen eljárásával olyan elő
kelő ünnepi közönség előtt kockáztatta a 
saját és a magyar Operaház renoméját, 
amely közönség ritkán gyűl össze az Opera
ház nézőterére és ezúttal is azért jött, hogy 
a magyar zeneművészet világviszonylatban 
is elismert színvonalát személyesen meg
ismerje.

EZ A MŰVÉSZI KÖNNYELMŰSÉG annál 
érthetetlenebb, mert Svéd különösen anyagi 
ügyekben egyáltalán nem tartozik a köny- 
nyelmü, bohém emberek közé. Azt állítják 
az Operaház tájékán, hogy a kiváló barito
nistánál igen sokat számítanak „a hitvány 
anyagiak" és jól megnéz minden garast, 
amely ténykedés bizony a színházi és mű
vészvilágban meglehetősen ritka. Dehát ezek 
a hitvány anyagiak mégsem állhatnak a 
mindent megelőző első helyen. Vagy igen? 
Talán még az is megtörtént, hogy a kitűnő 
és sokat kereső művész kudarca után nem 
fizette ott nyomban vissza a felvett honorá
riumot az állami színház pénztárába?

Beszéljünk A szerencsétlen kéz-
Svéd „hősi dél nek azonban még szc-
önfétáidé ■ isáról" renr,Menel,l>

volt. Amikor ugyanis 
Svéd, mint oősz Scarpia, szájának hangta
lan mozgatásával akarta bizonyítani, hogy 
Operában vagyunk, ahol az alaposan fel
emelt helyárakért legalábbis hangot vár az 
ünnepi közönség, a publikum konster- 
nációjának csak ideges mozgolódásával 
adott kifejezést. A jólneveltek és tapinta
tosak még ezeket a mozgolódásokat is le
pisszegték, hogy legalább a művészi néma
játékot ne zavarják. Amikor azonban a 
balsikeres első felvonás után megjelent a 
függöny előtt N ád as d y Kálmán rendező 
és szerencsétlenül fogalmazott bejelentésé-

hősiben olyanokat mondott, hogy „Svéd 
önfeláldozása megmentette az első felvo
nást", erre már a jólnevelt közönséget is 
elhagyta türelme. „Botrány, az ilyen 
megmentésből nem kérünk. Ad
ják vissza a pénzünket! — zápo
roztak a kiáltások a földszintről, de legin
kább a karzatról a sápadt rendező felé, aki

2. Tata, Pécs után most már jöjjön Buda
Szögezzük le, hogyha az osztrákoknak 

megvan a maguk Salzburgjuk és a néme
teknek Bayreuthjuk, a világ egyetlen kul- 
turnációja sem dicsekedhetik olyan látvá
nyossággal, amilyent a tatai park adhat. 
Az Eszterházy őspark ezeregy éjszakája, a 
muzsikus gróf fantáziájában fogant és 
európai viszonylatban is kiváló művészek 
alkotásaiban realizálódott. Éppen azért, 
mert ez a Tata olyan különleges és olyan 
nagyszerű, néhány zokszavunk volna a 
rendezés ellen.

1. Két ballet sok volt, látványosságaival 
túlságosan kifárasztotta a nézőt, amely egy- 
gyel is megelégedett volna.

2. ha már elég szerencsétlenül választot
ták Siegfried harmadik felvonását, nem 
számolva azzal, hogy az éjféli hidegben a 
Wagner-opera filozifilcus magasságánál egy 
csésze forró tea jobban érdekli az átlag
hallgatót, mért kezdik a 10 órára behirdetett 
előadást tizenegy óra öt perckor, úgyhogy 
az agyonfázott, agyongyötört publikum 
nagyrésze csak éjjel félhárom után kerül
hetett Budapestre.

A jövő vasárnapra már készül a F i d e- 
l i o, amelyet az Eszterházy-kastély eddig 
lezárt parkrészletébcn mutatnak be pompás 
szereposztásban. Reméljük ez ünnep alkal
mával több figyelemmel lesznek nemcsak 
a művészi szempontokra, hanem a közön
ség teherblróképességére is.

Villáminterjú 
Honthy

Vasárnap a nemzet
közi pilótapiknik elő- 
kel0 ta9Íai csodálják Hannaval meg a Mlssa
pedig az ünnepi hetekS o 11 e m n i s t, mi 

forgatagában szenteljünk néhány pillanatot 
a nyári Budapest legnagyobb attrakciójá
nak a budai operettnek. Elvégre 
sokan nyaralnak a pestiek közül is Pesten 
és ezt az áldott, gyönyörű Budapestünket 
nemcsak a külföldieknek találták ki. Mi is 
itt vagyunk, szórakozni akarunk! Erről 
beszéljen most Honthy Hanna, annyi 
budai siker elragadó hősnője. Zárójelben: 
a nevét hirdető hatalmas transzparens ta
valy óta ragyog a Színkör homlokzatán. Le 
se vették a múlt szezon végén. Minek?!

— HÁNY BUDAI SIKEREM VOLT? 
Hát Istenkém bizony sok volt. Játszot
tam már olyan darabot is, amelyik százöt
venszer ment Budán és utána még nyolc
vanszor pesti kőszinházban. Azt hiszem, 
ez a darab is megcsinálja ezt 
a szériát. Szándékosan nem azt mon
dom, hogy operett, hanem darab, mert bár 
Buday Dénes legalább tiz nagyszerű slá
gerrel ajándékozza meg ezzel a nyári Bu
dapestet, Szilágyi László, a szövegíró, igazi 
emberi történetet komponált a színpadra. 
Minden mondata valósággal robban! Fejes 
Teri, Rózsahegyi, Csortos, Páger, Verebes, 
de ki tudja elsorolni az összes neveket, 
valóságos theat re p a r é e t-t jelentenek 
majd minden este a megujhodott öreg szín
kör falai között.

3. Bx történt még. e héten
Néhány meghatott sort szenteljünk a 

Ncmztti Szín li á z János vitézének, 
amely a színháznyitó Missa Sollemnis-szel 
együtt a legdrágább, legstílusosabb és leg
finomabb keretéül szolgált az uj éra első 
évének. A diszmivü borítékok belső tartal
máról már elmondták sokan a véleményü
ket, itt nem ismételünk, csak megállapít
juk, hogy Jávor Pál, Dayka Margit, Kiss 
Ferenc, Eyssen Irén, Tímár József, Pclhes 
Ferenc, Hosszú Zoltán az igazi színészek 
hitelét kölcsönözték Bakonyi—Holtai 
Kacsok Pongrácz elmulhatatlan értékű dal
művének. őszinte gyönyörűségére a közön
ségnek.

Bepereli a Fészek 
Klubot a „János \fíl 

Vitéz" 

János vitéz - - Jávor 
"7 — kivetkőzve a 
Nagyajtai P. Teréz 
fantáziáját dicsérő me

zőkövesdi uniformisából, felkereste ügy
védjét, hogy polgári pert Indítson a Fészek 
Klub ellen bizonyos száz pengőért. .4 tör
ténet előzménye a Vígszínház jubileumi 
bankettjére nyúlik vissza, ahol Jávor Pál 
a kiszolgáló személyzetnek borravalót

a gyors visszavonulást tartotta tanácsos
nak.

MIT TAGADJUK, a közönségnek igaza 
volt s ismételten dicsérjük ezt az önfegyel
met, amely erre a meglehetősen szerencsét
len provokációra is csak enyhe reflexiók
kal válaszolt. A pesti közönség eme hallat
lan önfegyelmén az est ünnepelt olasz 
vendégénckesnője, G i n a C i g n a csodál
kozott legjobban, aki, — Isten ments, nem 
interjúban, csak úgy az őt körülvevő ba
rátainak ezeket mondta:

— Nálunk, Olaszországban, már a má
sodik percben fütyültek, sípoltak, doboltak 
volna, feldobálták volna a színpadra a ne
héz kapukulcsaikat is, nem törődve azzal, 
hogy később nem tudnak majd hazajutni. 
Istenem, ideális közönség ez a pesti, mert 
nálunk tüstént belefojtották volna 
az énekesbe a szót...

Ez azonban nálunk nehezen ment volna, 
mert Svéd ezúttal még a prózai szóval is 
adós maradt.

óhajtván osztogatni, az egyik pincért egy 
százassal felváltani küldte. A „kise
gítő személyzet" azonban e helyett leve
tette frakkját s polgári ruhája zsebébe 
süllyesztve a százpengőst, eltűnt az ünnepség 
színhelyéről. Jávor Pál bosszankodva várta 
vissza a pincért, aki azonban nem jött. 
Miután a pincért alkalmazó vendéglős 
kárát megfizetni nem volt hajlandó, a ki
tűnő művész — ha még egy százasomba 
kerül is! felkiáltással — csakazértis a 
vendéglősön vagy a Fészek Klubon akarja 
bevasalni a veszett fejsze nyelét.,.

Hu a színházak néző- 
■ ■ • terén nem is gyűlik
'o'*  2 östze dyen nagy pub

likum, amely vasár- 
Simor-utcai Ganz-pá-

Színészek 
ne csüggedjetek

nap is kiutazott a 
luára, hogy végignézze a színészek és a 
droguisták futballcsapatának vérfagyasztó 
mérkőzését. Na, nem mondom, volt is 
nagy kacagás, amikor B i 11 e r Irén kezdő- 
rúgása után Lehotay, Fodor Artúr, Gál 
Sándor, Verebes csatársora meginditotta a 
támadást a nehézsúlyú droguisták ellen, 
akik a kövér Fuchsot választották bíró
nak. A droguisták állaga ugyanis száz kiló 
kereken. A mérkőzés végiilis 2:2 arányban 
zárult és ebben nagy része van annak is, 
hogy a nehézsúlyú mezőny játékosok néha 
a lenge shortokban szaladgáló határbiró- 
kon, Horváth Böskén és Révész Vilmán 
felejtették a szemüket.

Színészek, azért ne csüggedjetek, futbal
lozni tudtok.

★

VÉGÜL EGY VIDÁM TÖRTÉNET, arról 
az állandó anyagi gondokkal küzdő bohém 
színészről, aki a héten biróság előtt állt 
azért, mert állítólag 
gette........................

revolverrel megfenye-

szólt

lam? 
dóan

lakásadónőjét.
Hát mégis volt 
rá a biró.
Revolver? Egy 
Ugyan kérem, 
és fölényesen a színész.

magánál revolvert

zálogtárgy nd-
— legyintett lemon-

* Psllay 
nnk egyik 
Anna újra

Anna balettrevüje. A művészi tánc- 
legilletékesebb képviselője, Pallay 

...... .. _4.„ félszáz uj lánckölteményét mutalta 
be növendékeivel n Magyar Színház zsúfolásig 
megtelt nézőtere előtt. Szép táncaival újra egész 
sereg uj tehetséget prezentált, akik közül ki
váltak Fehér Ágnes Klári, Sass Yvonne, Erőst 
Évn. a kis Nemes Éva és Sálig Kitty és az erő
teljes Vass Mflry. Egy meseszerűen színes kis 
együttesben apróságok mutatkoztak be, akik 
korukat meghazudtolva perdültek, forogtak, 
Spicceltek. A balettrevünek határozott nngy si
kere volt.

HIRALVSZIHHRZ
Junius hó 19-ón péntekon este 8 órakor 
és a következő napokon e«te 8 órakor, 
valamint mindennap délután 4 órakor

KICSUDA MOGA
énekes, táncos éa mókás rovű

SVLUESTER 
SCKAFFER 

az artisták királya

GERARD Budapest kedvence 

LiLLY KRÜGER 
prímaballerina, a berlini opera 
v. tagja

Kökény Ilona, Sctthész Anny, Rudolfy 
Erzsi, Somorjay Anny, Kőváry Gyula, 
Sárossy Andor, Balassa János, Vldos 
Jenő, Fernando Tltl felléptével

BOBY GRAY rendezésében
Jogyek előre válthatók a Kirá'y Színház 
pénztáránál d e 10 órától és az összes 
jegyirodákban
Jegyek 50 fillértől 3 pengőig.
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Beccali, az olasz Autócsoda 
bámulatos könnyedséggel 
verte a griSímadaras Szabót

Olimpiai sztár lett Csák Ibolya pazar magasugró 
rekordjával — Kovács „kivégezte**  Barsi rekordját

Nemcsak Európa, de Amerika sportolói is 
Budapestre ügyellek vasárnap délután, almi az 
tlTE nemzetközi sersenyén

nemzetközi atlétikai szenzációt vártuk.
Budapestre jött ugyanis a többi között Beccali, 
nz olasz, futógép, aki világrekorddal és olim
piai bajnoksággal tette nevét halhatatlanná a 
sportban, Bcccalit Budapesten Szabó Miklós, a 
griff madaras magyar atléta válla és párhar
cukból kellett megszületnie a nagy eredmény
nek.

Fojtott izgalom ülte meg a tribünöket, ame
lyet ezúttal kivételesen nagy közönség töltött 
meg. Háromezren váltottak jegyet a Deszkáit 
sporttelepére, ahol már a verseny kezdete elölt 
félórával tömött sorok latolgatták a magyar és 
olasz, atléták összecsapásának várható érdekes
ségeit. A verseny kezdetére a füllesztő meleget 
jótékony felhők lokalizálták és Szentendre fe
löl hűsítő szellő lobogtatta a két nemzet hatal
mas lobogóját, meg a klubok kicsiny zászlóit. 
A nagyszámú közönség nehéz munkál rótt az 
l TE rendezői- gárdájára, de u lilafchérck — 
ellentétben az eddigi szomorú gyakorlattal — 
gyors és zökkenőmentes rendezéssel teltek ki 
magukért.

A versenyt a női gátfutás vezette be, amely
ben Vértesy Katalin 12.9 mp-es idejével meg
előzte Kari Annát, aki 13.2 mp-et futóit. Még 
egy női szám szerepeit a programmon és

ki hitte volna, hogy ebben a női számban 
nz UTE versenye világszenzációt produkál.

A magasugrás női világrekordja már több mint 
cgv évtizede 167 centiméter. A magyar rekordot 
157 centiméterrel Vértesy Katalin tartotta és 
mindeddig sem az egyiket, sem a másikat 
nem tudták megdönleni az agilis sportladyk. 
Most azután, hogy hogy nem,

K. Csák Ibolya, ■ .Nemzeti Torna Egylet 
nagyremé.nységekel Ígérő allétanője a tiz 
év óta meg nem közelitett világrekordot 
döngette kitűnő ugrásával. 161 centimé
terrel uj országos rekordot állított fel és 
egyúttal egyszeriben a legnagyobb olim
piai reménységeink sorába lendült ezzel a 

kivételes teljesítménnyel.
Remek dobbantót, kitűnő légmunka, pazar ho- 
moritás. lendület s a nekifutás gyorsasága még 
a férfiugrókat is megszégyenítő tökéletességgel 
sikerült a fiatal atlétanöiu k.

Ila ezt a formát tartani tudja, akkor az 
olimpián aligha vehetik el tőle é.s Magyar

országtól a győzelem babérkoszorúját.
Mögötte Szentkirályi BEAC 1-10 cm-t és Rcindl 
125 cm t ugrott. Ezután következett n 110 m-es 
gátfutás, amely már külföldi vendéget szólított 
a starthoz. (.oldana. végig vezetve, öt méterrel 
győz, ideje gyenge; 15.3 mp., 2. Jávor Beszkárt 
15.8 mp, 3. Szalui MAC. 15.9 mp. A 100 m-es 
síkfutás döntőjén! barom előfutam után állot
ták oda a magyar sprinler nagyságok. A döntő 
izgalmában csak a második start sikerül és pe
dig legjobban Sírnék, ötven méterig három
méteres előnyre tesz szert, de aztán Gyenes 
óriási energiát dob a küzdelembe és a célban 
m.ir csak néhány centiméterrel marad le. 1. 
Aír BBTE 10.6 mp. 2. Gyenes MAC 10.7 mp, 
Forgács UTE 10.9 mp. A közönség tüntetett az 
időmérés minit, mert bár Sir elsősége nem vi
tatható, Gyenes ideje sem volt több az övénél. 
A 100 m-es ifjúsági síkfutásban 1. Sándor UTE 
11.2 mp, 2. Hecsy Kisok 11.3 mp, 3. Pászthy 
BBTE 11.7 mp. A sulydobásban gyenge ered- 
mónyek izületiek: 1. Darányi MAC 1484 cm, 
2. Csüngi MAC 1402 cm, 3. Németh UTE 1359 
cm. Sulvnllétninknak nincs sok dicsekcdnivaló- 
juk I KOO méteres síkfutás a fiataljaink remek 
összecsapása volt. Temesvárival az élen. 1. 
Temesvári BBT 1 p 55.2 mp, 2. Aradi DEAC
1 p 55.8 mp (keleti kerületi rekord), 3. Kása 
UTE 1 p 55 9 mp, 4. Rátlionyl MAC 1 p 56.1 
mp. Bemek idők, nagy küzdelem, n 600 méter 
Idán előnyomuló Temesvári három méterrel 
nyert.

'1000 m. ifjúsági síkfutás: 1 llires UTE, 6 p. 
5l mp., 2. Keresztes UTE 0 p. 06 mp., 3 Danó, 
Diósgyőr, 6 p. 06.2 mp. (északi ker. ifj. re
kord). 3000 m-es síkfutás: 1. Szilágyi, UTE, 8 
p. 48 2 mp., 2. Görög, UTE, 8 p. 50 mp., 3. 
Eper, UTE, 8 p. 52 mp. A lila-fehérek házi
versenye

A távolugrásban ismét nemzetközi Számot 
kap a közönség. Caldana. a gátfutó életében 
először elindul lávolugrúsbnn is, hogy támo
gassa kollégáját, Maiiéit. Amikor nagyobbat 
ugrik, mint híres honfitársa, akkor gúnyolódó 
mozdulatukkal mérgesíti, viszont mikor MalTei 
ugorja túl. akkor valósággal ledobja magát a 
földre és fctreng'c ad örömének kifejezést. A 
kéi/öség mulat a knbnréjclcneteken. Végül is 

pikáns szenzáció, hogy a versenyt Caldana 
rycrl 741 cni-rcl,

2 Ma ff el 738 cm . 3. Koltay BBTE 737 cm. Az 
olasz rekordot a: uploiwált távolugtőcsillag egy 
centiméternyire megközelítette.

A 400 m-es síkfutás
rekorddönléa előszelét lengette végig a pályán. 
Indul Kovács, n nagyszerű magyar sprinler s

a közönség nem csalódik. Kovács Barsi régi 
rekordját remek versenyben szinte élmény
szerű erőbedobással hat méterrel nyeri, bár az 
utolsó százon nagyon lelankad. 1. Kovács BBTE 
48.2 mp. országos rekord, 2. Vadas 49.3 mp., 
3. Ribényi MAC 49.6 mp.

Kripta! csend fogadta az 1500 m-es síkfutás 
startját. A világrekorder és világbajnok Bec- 
call és az Európa-rekordor Szabó glgan'ikus 
küzdelme következik. A lövés után azonnal 
Szabó fut nz élre és két méterrel vezeti a me
zőnyt. A közönség tombolva kiáltozza Szabó 
nevét, majd valósággal extázisba csap át a 
hungorkán, amikor látja, hogy Szabó lanka
datlanul, szédítő iramban futja már a második 
négyszáz métert is. Ideje 800-ra 2 p. 05 volt. 
Mámoros a pálya, mert világrekord van kilá
tásban. 1200 ni-r.él 3 p. 04.5-ös idővel még min
dig Szabó van az élen, de aztán jön a csoda 1 
1360-nál az olasz csodafutó mintha puskából 
lőnék ki, valóságos Mcazza-starlSal hagyja 
faképnél az egész társaságot és egyszeriben Im- 
szonötinéleres előnyre tesz szert. Majd az utolsó 
50 méteren lelassít, sőt az utolsó 15 métert 
valósággal gyalogolva teszi meg. Szemmellát- 
ható, hogy nem akar világrekordot. A csodá
latos verseny valósággal kiszárítja a torkokat. 
Ilyet még nem látlak magyar pályán. Egybe
hangzó a megállapítás: Beccali ugy nyeri nz 
olimpiát, ahogy akarja. Ideje 3 p. 50.6 mp. 
volt, ami a 3 p. 48.8-as világrekordhoz viszo
nyítva, no meg az utolsó méterek gyaloglását

tekintve, szédületes idő. 2. Szabó MAC 3 p. 
53 mp. (4 tizeddel rosszabb csak a rekordnál), 
3. Iglól BBTE 3 p. 58.4 mp., 4. Simon Beszkárt 
4 p. 04 mp.

Magasugrásban: 1. Rovó UTE 180 cm., 2. 
Rozsnyay Beszkárt 174 cm. 3. Jász MAC 168 
cm.

Diszkoszvetés: 1 Oberweger Olaszország
47 m. 38 cin. 2. Donogán MÁC 47 m. 03 cm 
3. Remecz' MRTSE 46 ni 41 cin. Diszkosz
dobóink egyelőre nagyon rossz „bőrben" néz
nek Berlin felé. Az olasz, aki világviszonylat
ban vajmi keveset számit, biztosan győzött el
lenünk. A harmadik magyar „diszkosz-tank", 
Madarász (Beszkárt) pedig alig néhány centi
méterrel dobta túl a 39 métert, amivel termé
szetesen a döntőbe sem juthatott.

200 m-es síkfutás: 1. Gyenes MAC 22.1 mp., 
2. Polgár BBTE 23 mp., 3. Rády BLE 23.2 mp. 

4X100 m-cs staféta:
1. Olimpiai B-csapat (BBTE: Koltay, Bellák, 

Garam, Polgár) 42 mp., 2. Olimpiai A-csapat 
(Minay, Gyenes, Kovács, Sir) 42.2 mp. A BBTE 
15 niéler előnnyel indult. Minay és Gyenes 
rosszul váltott, Minay különben sem hozott, 
csak egy métert Koltayn. Gyenes túlságosan 
kivárta a váltást és igy a kezdeti sebessége 
rossz volt, úgyhogy ő is csak három métert 
hozott Bellákon. Kovács annál szédületesebben 
futott, hat métert vert rá Garamra, Sir viszont 
újabb három és fél métert Polgárra.

Tomboló sikert arattak a KMAC 
Grand Prix filmmatinéjának 
autócsodái

Egy hét múlva a Népliget tekervényes út
hálózatára fog figyelni Európa és Amerika 
minden állama. Itt futják a motoros Grand 
Prix klasszikus versenyét, 16 vakmerő vezető 
élet-halál harcát a győzelemért.

Gigantikus autócsatában
csap össze Európa legjobb versenyzőgárdája. 
A rendező KMAC a világeseményt megillető ké
szülődéssel és propagandával várja a nagy na
pot. Vasárnap filmmatiné keretében ismertette 
Landauer dr. vezértitkár zsúfolt ház előtt a 
Grand Prix-t. Óriási sikere volt a KMAC akció
jának. A pazar filmek során ismételt

tapsviharokkal
fejezte ki a közönség a köszönetét a remek elő
adásért. Láthattuk a jövő két közlekedési esz
közének, az autónak és repülőgépnek munká
ját. Végig csodálhattuk az autóközlekedés leg-

fontossabb tényezőjének, az útépítésnek remek 
alkotásait, majd a jövővasárnapi versenyző
gárda kiválóságai, Caracciola, Stuck, Nouvolari, 
Marzi, Braun, Hartmann és a többiek jelentek 
meg a vásznon.

Kiderült, hogy a KMAC hallatlan erőfeszítés
sel biztosította a nagy verseny nézőközönségé
nek életbiztonságát. A Népligetet máris 

drótsövény hálózat övezi.
Aki ezen engedély nélkül átlép, azonnal letar
tóztatják és a helyszínen megbírságolják. A 
pálya, a monacói kivételével a világ legrövi
debb pályája, mindössze 5000 méteres, ami biz
tosítja, hogy a közönség Budapesten láthat leg
többet a Grand Prix-ből. Tízszer száguld el 
szeme előtt a gépszörnyek mesés hadserege. A 
magyar sport e kiemelkedő eseményét a német 
rádió utján‘az egész világ rádióhálózata át
veszi.

Féltékenység akadályozza
Pécs, Kalocsa, Győr és Salgótarján bekapcsolódását a profifutballba

Elsőnek jelentette a Hétfői Napló, hogy Győr 
virágzó futhallkullurája uj fejlődés előtt áll: 
az ETO a profiligában szeretne indulni ősszel. 
Az örvendetes fejlődés most megakad, mert

a nyugati alszövctség féltékenységből az 
ETO kérelmének elutasítását kéri az orszá

gos elnökségtől.
Ez a féltékenység! roham egyébként az or

szág egyéb részein is divatos most. Az amatőr 
alszövetscgek mindenáron meg akarják aka

dályozni, hogy neves egyleteik kiváljanak és a 
profikat erősítsék. A látszat szerint központi
lag szervezett akció eredménye az is, hogy

Kalocsa, Pécs és Salgótarján kedve ellenére 
sem indulhat a profiligában, 

holott minden követ és összeköttetést megmoz
gat a cél érdekében. Eltanácsolják a vidéki 
egyleteket a profiktól, pedig ott olcsóbb és 
jobb adminisztrációval sokkal hasznosabb mun
kát végezhetnének.

Megszüntették az 
„ember-rablást" a futballban 
és kihalásra ítélték a profikat

A profik a szükséges játékos-anyagot termé
szetszerűen nz nmntőrök közül szerezték be 
eddig. Evenként néhány nap állolt csak ren
delkezésükre. amikor „szahadrablás" címén le- 
szerződtethették a megfelelő amatőrfutballistá
kat. Ezekért is jó pénzt fizettek az amatőr egy
leteknek. Vitás esetekben vegyes zsűri döntött 
nz árbnn, ami rendszerint nz nmntőrök állás
pontját hagyta jóvá. Igv például, amikor a 
Kispest Vágit és l'itzot akarta szerződtetni, fe
jenként 2000 pengőt kértek értük A kispestiek 
elájultak nz ár hallatán, amikor azonban fel
mosták őket, a vegyes zsűri szemrebbenés nél
kül hngytA jóvá n hntnlmns összeget. Éppen 
eléggé védték tehát az amatőröket eddig is. An
nál kirívóbb, hogy most puccsszerűen

még ezt az egyetlen jogot is megvonták 
Iflilk.

Ebben nz évben az olimpiai keret védi az 
amatőr „kiválóságokat", jövőre pedig tilos lesz 
a szahadrablás.

Most már csak az a kérdés, honnan vegye
nek játékost a profik? Külföldről legfeljebb 
keltő játszhat egy csapatban. A többi pótlá
sára fedezet kell. A hebehurgya és nem sok 
értelemre valló határozatot a szövetség elnöke 
sem tette a magáévá és megígérte, hogy 

feltétlenül rendezi ezt a kérdést,
mert a magyar profisport zavartalan üzeme 
legalább olyan fontos, mint az amatőr vezérek 
hatalmának céltalan flotlatünletéseí.

SPORT-PARLAMENT
A magyar futball diktatórikus ügyvitele 

némaságra kárhoztatta a labdarúgás hétpró- 
bás vezetőit. A Hétfői Napló a szétrobban
tott futball-parlament helyett most ezen a 
helyen szólaltatja meg aktuális kérdések
ben a szakértőket. Az első felszólaló Láng- 
felder Ferenc, az L’jpest igazgatója. 

Langfelder Ferenc:
NagyjelentóségűjavasL £ 
az uj fu£ballszerveze£re

— Köszöntőm a Hétfői Napló nagyfon- 
tosságu akcióját és köszönöm, hogy elő
ször engem szólaltat meg. Remélem, hogy 
a Hétfői Napló nagy nyilvánossága élőit 
összeülő uj futball-parlament mentes lesz 
a személyeskedéstől. Ha kritizálom is a 
közéleti tevékenységet, ugyanakkor a sze
mélyek iránt tisztelettel és megbecsüléssel 
viseltetem. A kritika nem is a személynek, 
hanem a funkcionáriusnak szól.

— Éppen a Hétfői Napló hasábjain mon
dottam annak idején, hogy

az MLSZ-ben sürgős alkotmányválto
zásra van szükség.

Kereken kimondva: a diktatúrát azonnal 
he kell szüntetni, mert különben elsorvad 
a magyar futball. Újból életre kell hívni 
az alkotmányos országos tanácsot, amit 
egyszerűen kivégeztek. Kétségtelen, hogy a 
tanácsnak voltak hibái, de ezeket érdemes 
volt eltűrni, mert jelentős haszonnal is 
jártuk. Bizonyos, hogy sok volt a haszon
talan szónoklás. Sokan másztak fel a szó
székre és beszéltek pusztán azért, hogy sa
ját hangjukban gyönyörködhessenek. De 
voltak szónokok, akik az ügyek elevenére 
tapintottak, kritikájukkal és tanácsaikkal, 
no meg az igazi sportembert jellemző ha
todik érzékükkel rámutattak a helyes útra, 
Számtalan bölcs futballtörvény éppen a ta
nács ülésein folyó vitában született meg. 
Ezenfelül az elnökség és tisztikar itt szá
molt be működéséről, sportbeli és anyagi 
gazdálkodásáról, itt kapta meg a felment
vényt is — a nyilvánosság előtt. Mi szük
ség hát

a titokzatos diktatúrára?
Remélhetőleg nincs mit takarnia a szövet
ségnek? Miért tart tehát a nyilvánosságtól? 
.4 szövetség és a sport egyaránt megköve
teli a nyilvános ellenőrzést. Kényszerítő 
szükség esetén igazolt ügyviteli forma lehet 
a diktatúra is, de ehhez megfelelő embe
rek kellenek. Már pedig az MLSZ-ben ezek 
hiányoznak!

— Nézzük csak meg a futball három 
elsövonalbeli vezérférfiát. Az elnök joviá
lis, igazi magyar ur. Jóindulatú, konciliáns, 
önzetlen támogatója minden igaz ügynek, 
de bokros közéleti elfoglaltsága megakadá
lyozza, hogy belemélyedhessen a szövet
ségi ügyek kusza szövevényébe. Nem rajta 
múlik, hogy a káosz napról-napra nő.

_—’ A másik két fő funkcionárius közül a 
főtitkár már korántsem oly előzékeny, 
mint az elnök. Bürokratikus, zárkózott, aki 
a nála jelentkezőket ugy fogadja, mint haj
danán a vidéki atyafit a tekintélyt teremtő 
hivatal. Pedig kipróbált sportemberek, a 
sajtó munkásai, a nagyegyletck képviselői 
kénytelenek előtte megjelenni. Minthogy ő 
a referense a legtöbb ügynek, ő az irányí
tója az elnökségnek.

a szövetség mai ügyvitele bürokrati
kus, akadozó,

hiányzik belőle a futball lüktető eleme: a 
gyorsaság, a folytonosság.

— Ezenkívül bármily gondosan titkol
ják, mindinkább jelentkezik

a rivalizálás káros hatása a főtitkár 
és az ügyvezető között.

A hatáskörük nincs szabatosan megjelölve 
és minthogy egyik sem akar a másik re
szortjába kontárkodni, akárhányszor az 
ügyek rovására menő halogatás, mcgfeled- 
kezés az eredmény. A főtitkár túlontúl hi
vatalnok, az ügyvezető pedig — ennek az 
ellenkezője. Minthogy ezekután nyilván
való, hogy ez a triumvirátus nincs pre
desztinálva a diktatúrára, indítványozom, 
hogy

■ Hétfői Napló által Itt összehívott fut- 
halt-parlament egyhangúan vesse el a 
diktatúrát és állítsa vissza a régi al

kotmányt.
— Ez azt jelenti, hogy meg kell szün

tetni az alszövctségi rendszert. Az összes 
egyletekből álló évi rendes közgyűlés vá
lasszon 40 tagú tanácsot a régi, szakisme
retekkel rendelkező sportemberekből. Nyo
matékosan hangsúlyozom, hogy ebből nem 
lehet kizárni a menedzseri karnak képvi
selőit sem, akik csak hasznára lehetnek a 
futball-parlamentnek. Hogy egyletükkel 
szerződéses viszonyban állnak, ez nem le
het gátló körülmény, hiszen az amatőr 
tiszteletdíjasok és jelenléti-díjasokról nem 
is szólva, a főtitkár és az ügyvezető is 
szerződéses viszonyban áll a szövetséggel.

— Kérem tehát indítványom elfogadását, 
mert meggyőződésem, hogy az alkotmány 
vissznallitásával a futball visszanyeri egy
kori életerejét.
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Szolnok győzött!

SZOLNOKI MÁV—KEAC (SZEGED) 1:0 (1:0) 

Szolnok, Junius 14.
(A Hétfői Napló tud. telefonjtlentése.) At 

országos vidéki bajnokságért folyt a középma
gyar és a déli kerület bajnokcsapatainak ez a 
mérkőzése, amelyet a szolnokiak a legminimá
lisabb gőlaránnyal, megérdemelten fordítottak 
a maguk javára. Az első félidőben meglehetősen 
óvatosan játszott a kél csapat. A 40. percben 
a szolnokiak Horváth révén komért rúglak, 
Bodrogi kapus „stílusosan**  akarta fogni a 
labdát, de szerencsétlenül a saját kapujába jut
tatta. öngól. 1:0. Ekkor még nem gondolta a 
nagyszámú közönség, hogy ez a véletlen gól 
egyúttal a meccs sorsát is eldöntötte. Szünet 
után mindkét csapat hatalmas iramot diktál. 
Valóságos kupastilusban folyt a meccs. Több 
veszélyes helyzetet teremtettek a csatárok, 
azonban mindkét védelem kifogástalanul mű
ködött. Kolláth //.-nek, a szolnokiak jobbszél
sőjének egy gólját Égner biró lesállás címén 
nem adta meg.

DKASE—NZTE 8:3 (1:0, 1:1, 1:1, 2:2, 2:2)
Hallatlan izgalmak között, 1500 néző előtt 

játszották le az országos amatőr elődöntő mér
kőzést. A mérkőzés a rendes játékidőben 1:1 
arányú eldöntetlent hozott. A döntö mérkőzésre 
való tekintettel kétszer tizenöt percre meghozz- 
szabbitották a játékot, majd, amikor az sem 
hozott döntést, újabb 2X10 percres meghozz- 
szabbitás következett. A játékosok az utolsó 
meghosszabbítás alatt alig lézengtek a pályán 
és frissítővel kellett életei verni belőjük’. A 
DKASE éri el a vezető gólt, Bőr révén, ame
lyet Babos egyenlít ki. Az első meghosszabbítás 
alatt Csöngedi megszerzi Nagykanizsának a ve
zetést, de Kemény rövidesen kiegyenlít Újabb 
meghosszabbítás. Ismét Csöngedi eredményes és 
Nagykanizsa jut vezetéshez, de komerbő'l Bőr 
újból döntetlenné teszi a meccset, amelyet a 
szabályok szerint újból le kell játszani.

EVEZŐSEINK NAGY SIKERE LUZERNBEN
Luzernból jelentik: Vasárnap a magvar eve

zősök újabb diadalokat arattak. A Mamusich— 
Győri-pár a kormányos kétevezős versenyben 
9 p. 17.4 m.-el győzött a tavalyi Európa-bajnok- 
pár ellen. A nyolcevezős kormányos verseny
ben 1. Pannónia 6 p. 24.2 mp. 2. Ruder Club 
Zürich 6 p. 29.1 mp., két hosszal. 3. Etoile.

A Magyar Vivő Szövetség vasárnap délelőtt 
9 és délután 5 órakor rendezte a HTVK vívó
termében negyedik olimpiai válogató párbaj
tőrversenyét, amelynek kilences döntőjébe a 
következő vivők kerüllek: Dunay BBTE, Bay 
BEAC, Idrányi, vitéz Bartha, Balázs, Hátszegiy 
József, Borovszky, Székelyhídi és Király 
(valamennyi HTVK).
, Csak előnnyel győztek az olasz lovaapólózók. 

Vasárnap délután a margitszigeti lovaspóló- 
pályán Horthy Miklós kormányzó dijáért két 
mérkőzést tartottak. Először az olimpiai csa
pat mérkőzött Olaszország együttesével, amely
nek hat és fél gól előnyt adott. Ez kissé sok
nak bizonyult, mert igy az oIqsz csapat ke
rült ki győztesen 8 % :5 arányban. A mérkőzé
sen jelen volt a kormányzó is, aki a játék 
után sorra kezel fogott az olasz csapat tagjai
val. Ezután került sor az MPC—Olimpiai B 
mérkőzésre, amely 7jí:5 gólaránnyal végződött.

A debreceni Tóth győzött a pécsi tornaver- 
senye. Pécsről jelentik: a PEAC jubiláris ver
senyével kapcsolatban olimpiai válogató tor
nászversenyt is tartottak, amelyen Fabinyi Ti
hamér pénzügyminiszter is megjelent. Á vá
logató versenyen dr. Pelle betegsége miatt nem 
indult. 1. Tóth Lajos Debrecen, 2. Sarlós OTE,
3. Sárkány VÁC.

KIESETT A GRASHOPPERS IS!
Zürichből jelentik: Austria—Grashoppers 1:1 

(0:1). A mérkőzésen tízezer főnyi közönség 
volt jelen. A svájciak meglehetősen durván ját
szottak, de Igy sem kerülhették el a sorsukat. 
Az Austria ugyanis a múlt héten Bécsben 3:1 
arányban biztosította a továbbjutást.
A ZIDENICE KIKAPOTT A LAUSANNETÓL.

Lausanneból jelentik: FC Lausannc—Zidcnlce 
2:1. (1:0). A Középeurópai Kupa-mérkőzések 
során a svájci csapatnak sikerült revánsot 
venni, azonban a múlt héten Brünnben elszen
vedett 0:5 arányú vereséget nem tudta behozni 
és igy kiesett a további versenyből.

NÉMET—IR DG = 5:0
Vasárnap végétért a német—ir Davis Cup 

mérkőzés. Németország végeredményben 5:0 
arányban győzött. Vasárnapi eredmények: Hen
kel—Rogers 6:3, 6:0, 6:0, Crnmm—Mc. Veagh 
6:2, 6:8, 6:1. A mérkőzésnek 2000 főnyi közön
sége volt.

A fugosztiv—-osztrák Davis Cup mérkőzés má- 
sodik napján vasárnap a párosmérkÖzést ját
szották le. Az osztrák Bavarosskl—Mctaxa 
együttes 4:6, 6:3, 6:4, 6:2 arányban verte a Ku
kul jevic—Mitic párt.

Jugoszlávia a második napon 2:1 arányban 
vezet.

STUCK NYOLCADIK, CARACCIOLA 
FELADTA...

Nürnbergből Jelentik: Többszázezer főnyi kö
zönség előtt bonyolították le a Ntlrnburgringen 
a nagy Jubileumi autó- éa motorversenyt. Az 
■utók főversenyébeo Izgalmas küzdelem után 
a német Rnsemeyer győzött, 2. Nuvolari olasz, 
3. Brlvlo olasz, 4. Farina olasz. Sluck csak a 
nyolcadik helyen végzett, Caracciola pedig mo
torhiba miatt feladta a versenyt. A verseny- 
automobilok 1500-as kategóriájában pedig az 
ola-’z gróf TrOMl lett az első 112 kilométeres 
óraátlaggal. A sportkocsik csoportjában Henne 
német vllágrckorder kocsija futott be elsőnek, 
102 kilométeres óraátlaggaL

Flottatüntetés a Sparta felé 
a Phöbus újabb remek győzelme

PHÖBUS—YOUNG FELLOWS 6:2 (Irt)).
A Phöbuz zürichi bravúrja után háromgólos 

előnnyel érkezett haza és vasárnap várta ;e- 
vánsra a Young Fellows-t. A nézőközönség ér
deklődése aránylag csekély volt. A kibővített 
pályára mindössze ötezer ember vándorolt ki.

bár már es a szám Ls bizonyít a Phöbus 
klasszisa mellett.

Ingujjra vetkőzve kedélyeskedik a nézőtér, 
amikor megjelenik a pirosdresszes, feketenad- 
ragos svájci csapat, majd nyomában a Phöbus. 
Felhangzanak a himnuszok, Bízik csehszlovák 
bíró sorsolásával a Young Fellows játszik nap 
ellen és aztán zug máris a biztatás:

— Phö-busl Phö bus!
Három csatárral játszik csak az újpesti 

csapat, de ez a három is elég veszélyes a 
svájciakra. Már a játék elején korner ellen kell 
védekezniük, bár látható, hogy a Phöbus egy
előre kényelmes. A játék egyelőre nem szép, 
túlnyomó többségben vannak a vagdosott lab
dák. Frigerio hatalmas bombáját Csikós ki
fogja s ettől kezdve aztán már olajozottabban 
megy a villámcsapat gépezete. Remek P. Szabó 
—Turay akció, aztán egy nagy Frigerio-bombn. 
majd hatalmas derültség, amikor Fekete fél
pályáról küldött szabadrúgását csaknem beejti 
a válogatott svájci kapus.

Utána azonban nyomban javít, mert csodás 
ösztönösséggcl tólja ki Szikár közeli lövését. A 
18. percben ragyogó mérnöki akció fut Solti 
és Turay II között.

a „Caásadr* 4 öccse hálóba helyezi a labdát, 
csupán egy kis formahiba van: a biró ofjszáj- 
dot ítél. Es igaza is van. De nem sokáig kell 
várni a közönségnek az érvényes gólra, mert 
a 21. percben

Megyeri szökteti Szikárt, aki Kacs elől Bé- 
kyhez passzol, innen pazar Íveléssel tart a 
labda a kupu felé, Turay II. már leállva 
várja és a röppenő fejes szinte láthatatla

nul vágódik a hálóba. 1:0.
Ezzel már négy gólra növekedett a Phöbus 
előnye. Ahogy itt mondják, bizarr humorral.

ezt s négy gólt még behozatali engedély- 
lyel sem lehet a svájciaknak — behozni.

Frigerio szeles, bombái rendre elkerülik a ka 
•>ut és csak a nagy védekezés tartja izgalom
tan a közönséget. A Phöbus fölénye vitatha
tatlan s egyúttal az is. hogy a svájciak nem 
tudnak okosan játszani. Hiányzik még a „gye
rekszobájuk" a nagy KK küzdelmeihez.

Veszélyes Young Fellows-támadások vezetik 
be a második félidőt, amelynek során a nagy 
elánnal küzdő svájci csapat több komért ért 
el, de ezek a sarokrúgások nem vezetnek ered-

A „CSÁSZÁR*4 ÖCCSE — MUNKÁBAN

Megyeri szőktetését Szikár Jő tempóval küldi 
Békyhez. onnan a beadás a „Császár*4 Becsének 
fejére, majd a hálóba röppen. Irt). Első félidő 
21. pere. (Copyright by Hétfői Napló — System 

Horváth.)

ményre. A 9. percben a tizenhatos sarkáról 
szabadrúgást rúg Frigerio, a svájciak híres 
centere, de a gyilkos erejű lövés az oldalhálóra 
naftán. A Játék hév ben Bársonyt összecsap 
BoMlval és a szőke veterán half négy percre 
kiállni kényszerül. A tíz emberre olvadt Phö- 
bus-sznl szemben vérszemet kap a svájci csapat 
és egymásután vezeti támadásait. Frigerio 
egvedül kitör, de szép támadását Tögel jó hely
zetből mellélövi. A Phöbus is támadásba len
dül. Solti remekül szökik a két bekk között, de 
beadásánál P. Szabó kitűnő helyzetben elesik. 
Ezután

megindul a gólszüret.
Solti mneskaügycsen ugrik ki a védőjátékosok 
mellett, akik n veszélyes centert csak fault árán 
tudják semlegesíteni n büntető területen belül. 
A biró tizenegyest diktál, amit Solti góllá érté
kesít. 2:0. A 81. percben szép Young Fellows 
támadás alakul ki, amelyből Tögel remek sár- 
kos lövéssel becsflletgólt szerez 2:1. A Phöbus 
most rákapcsol. A közönség ütemesen biztatja 
a csapatot. A biztatásnak rövidesen meg is van 
az eredménye. Szikár ügyesen szökteti Békyt, 
a kis szélső lehúz a kornervonalig, onnan re
mekül íveli a labdát a túlsó oldalra és a Jó 
tempóban érkező P. Szabó a kifutó kapus fö 
lőtt a hálóba fejeli a harmadik Phöbus góli. 
31.

Az iram élénk. Mindkét csapat végső crej» t 
dobja a küzdelembe. A 38. percben újabb Phö

bus-gólnak örülhet az izgaloinbahozott közön
ség. P. Szabó fut el hatalmas rössel a halszé
len, maga mögött hagyva a svájciak védelmet. 
Beadása simán száll Solti elé, aki a tizenhatos 
vonalról lövést zudit a kapura.

A lapos lövés a jobb alsó kapufáról a háló
ba vágódik. 4.7. Tovább ostromol a Phöbus. P. 
Szabó, Solti és Béky lövéseit a válogatott svájci 
kapus nagy szerencsével védi. Azonban a sze
rencsének is van határa, mert végül is Béky 
közeli lövésével szemben tehetetlen. 5.7. Két 
perc múlva újra megzörren a svájci háló A 
kitűnő formában lévő és nagy rössel kapura

Sarcani kiadásával Bossi fut, beadását Tögel ravaszul átengedi és a Frlgerlo-iÖvés hálót ér.
6:2. II. félidő 43. pere. (Copyright by Hét föl Napló — System Horváth.)

Az agyonjátszatott Hungária 
megdöbbentő vereséget 
szenvedett Bukarestben

Bukarest, junius 14.
A román I. osztályú csapatok rangsorában 15. helyen álló CFR 16.000 főnyi kö

zönség előtt vasárnap délután 2:0 (1:0) arányban győzte le a Hungária FC-t. a CFR 
góljait Raplnszki és Barbu lőtte. A Hungáriára előző Játéka után nem lehetett ráis
merni, annyira fáradt volt. C.eaureanu biró játékvezetésével a közönség igen meg volt 
elégedve.

Ez n megdöbbentő újabb vereség méltán kelthet feltűnést és felháborodást. A 
Hungária agyonhajszolt és nkordha dolgoztatott játékosai aligha képviselhetik méltóan 
a klubjuk színeit a KK nehéz küzdclniei icn. Áz emberi erőfeszítésnek is vannak 
határai...

Katasztrofális
Fradi-vereség

BRATISLAVA—FERENCVÁROS B:2 (3:1).

A mérkőzésen hétezer főnyi közönség 
jelent meg. A Fradi Sárosi nélkül állt fe) a 
hevesiramu mérkőzésre. Szünet után a 3. 
percben Mórét Veres biró feleselés miatt ki
állította. A zöldfehérek ezután teljesen ösz- 
szeestek és képtelenek voltak a sorozatos 
vehemens rohamoknak ellenállni. A Bra- 
lislava góljai közül Dudás hármat, Sors,

A Bocskai 500 pengőjének 
rejtélyes sorsa a debreceni 

nyilaskereszteseknél
A debreceni választások előtt a képviselője

löltek a cívis város nagyhírű futballcsapatának 
a Bocskainak támogatását is progrummjukba 
vették. Festetich Sándor gróf is jelentős támo
gatást helyezett kilátásba, amit a választások 
után a Bocskai jómomóriáju vezetői számon- 
tartottak és ismételten reklamállak. A legutóbbi 
közbenjárásuk alkalmával arról értesültek, 
hogy a Bocskai számára állítólag 500 pengőt 
küldött a gróf. Ezt az összeget azonban a deb-

BROWN 48:8!
Londonból jelentik: Az angol fővárosban 

nagyszabású klubközi atlétikai versenyt ren
deztek. amelyen az angolok olimpiai remény 
sége. Proton 48.3 mp alatt győzött a l'tO yar
dot síkfutásban. A többi eredmény közepes, a 
sUlydobíl, a magasugrás és a távolugrás pe
dig egyenesen gyenge. (1350 cm, 180 cm és 680 
em.)
UJ VILÁGREKORD 2 ANGOL MÉRFÖLDÖN.

Dunáid Lash a két angol méfrUldcs síkfutás
ban 8 p. 58.3 mp-ca Idővel világrekordot futott. 
At angol mérföldé*  síkfutásban Vénáké győ
zött 4 p. 13.4 mp-a Idővel Cunlngham, Daly 
éa Bonlhron elölt.

Az ETO labdarúgócsapata vasárnap 5:0 (0:0) 
arányban verte a Graser SK csapatát. 

törő P. Szabót kelten is faultolják a tizenhatot 
vonalon. A biró szabadrúgást Ítél, amelyet P. 
Szabó ivei Turay fejére.

A kitünően Iveit beadás úgy száll a hálóba 
Turay fejéről, mintha szeme volna. 8:1.

Az utolsóelőtti percben n Young Fellows bal
szárnya rohamozza a Phöbus-kaput. Bossi ki
tünően húz el a sérült Borsányi mellett. A pon
tos beadást Frigerio lisxtán állva kapja és a 
hálóba vágja 6.2. Ezzé! a győzelmévé! a Phö
bus most már megválthatja jegyét a prágai 
vonatra, a Sparta elleni második fordulóra.

Luknár és Mosarics egyel egyet rugóit. A 
Ferencváros mindkét gólját Toldi szerezte.

AZ ÚJPEST EGYTUCAT GÓLT RÚGOTT 
KOMÁROMBAN!

Komáromból jelentik: Újpest—KFC 12:1 
(6:1). A lilafehérek Játszi könnyedséggel 
győzlek a komáromi csapat ellen. A gólo
kon a csatárson minden tagja osztozott.

receni nyllnskcresztes központ nem továbbí
totta. Az indokolás az, hogy

a Bocskai vezetőségében több olyan egyén 
foglal helyet, akinek szereplése a párt el

veivel nem egyeztethető össze.
Debrecenben most általános mulatság tárgya 

a sportban páratlanul álló megokolás, egyben 
pedig szórakoztató rejtvény a Bocskai 500 pen
gős támogatásának sorsa.

A MÁV sporlcgycsíilcteinek Ligája a székes 
fehérvári országúton vasárnap 100 km es tá
lon bonyolította le nz orszógos vasutas kerék
pár bajnoki versenyt. A versenyt Liszkay Tö
rekvés 2 ó 53 p 31 mp-es idővel nyerte. A szé- 
nlor-vcrsenyl Rusovszki Törokvés nyerte 1 ó 
34 p 20 mp-e» idővel.

A BEAC allétikul versenye. Nagy érdeklődés 
mellett tartottak meg Debrecenben a DEAG 
nemzetközi atl.iiknl mérkőzését, amelyet a ha- 
Inlinas zápor félbeszakított. Részletes eredmé
nyek: Rúdugrás: 1. Bácsalmási (BEAC.) 390 cm. 
100 méteres síkfutás: 1. Ember (DEAG) 10.8 mp., 
kerületi rekord. 800 méteres sikfulás: 1. Móna 
‘Nyíregyházai Vasutas) 2 perc 02 6 mp. 110 m-es 
gát: 1. Denke (Nyíregyházai Vasutas) 17.6 mp. 
Egyedül indult.

Kalapácsvetés: 1. Kemény Beszkárt 43.87 m. 
országos rekord Távolugrás: 1. Horváth DTE 
7.14 in., kerületi rekord. Olimpiai staféta: 1. 
Törekvés 3 p 15 mp. Gerelyvclés: 1, Bácsal
mási 55.50 ni. Király versenyen kisül 56.32 
m t dobott.
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A világ két legjobb csapatának 
vizicsatájál az UTE és MTK 
mesterpólózói nem tudták e

Az MTK kétnapos versenyének másodnapi 
programjára zsúfolásig megtelt n Császárfürdő 
tribünje. Nem csoda, ezúttal került sor a vízi- 
pójó-derbyre, amely óriási küzdelem után dön
tetlen eredménnyel végződött.

UTE—MTK 3:3 (2:1).
Halász biró sípjelére igy állt fel a két csa

pat: UTE: Kutasi — Szigeti, llnlaig — Bozsi 
Vágó II , Német, Kemény. MTK: Mezey — 

Földes, Laky — Hazai — Brandy, Homonnai, 
Vadai.

UTE-támadásokkal kezdődik a játék. A lila
fehér közönség hatalmas biztatással tüzeli a 
csapatát. Az 53. másodpercben Halasy lab
dája Vágóhoz röppen, aki Némethez passzol s 
a csavart lövés máris berniül a hálóban. 1:0. 
A továbbiakban is jó pnsszokkal nyomul fel az 
UTE, különösen Bolti ét Német lövései kelte*  
nck riadalmat, lóidét, az M IK Kekkje kétszer 
egymásután a kapu torkából öklözi ki a lab
dát. A túloldalon llomonnay jelent nagy ve
szélyt i s bombáját csak nagy önfeláldozással 
védi Kutasi. Vágó a kapu közelében lefogja 
Brandy!, amiért a biró kiállítja és egyúttal 
négyméterest itél. A büntetőt Brandy lövi a 
kapuba. 1:1. Most mind a két csapat megfeszí
tett erővel lámád, ebből a hatalmas harcból is
inél az UTE kerül ki győztesen, ugyanis most 
meg Földes fogja le Németet, úgyhogy a biró 
ő| is kiállítja es ugyancsak négyméterest itél 
a kékfehérek ellen. Német keze biztosnak bi
zonyul. 2.7.

Szünet után Földes akadályozza Bözsit, de 
Hnlasynak sikerült leúsznia, Vágó Il-höz pasz- 
szol, aki közelről a jobbsarokba irányit. 3.7.

Most az MTK óriási finisbe kezd.
Hazai leúszik labdája Homonnayhoz röppen, 

aki szenzációsan bcdopplercz. 3:2. Külön ka

barészámnak számit a Homonnay-Szigeti box 
meccs. Az MTK imponálóan jól játszik. Az UTE 
fáradt csapat benyomását kelti. így aztán nem 
csoda, ha Hazai passzával Homonnay egyenlí
teni tud. 3:3. Nagy az izgalom, kapkodnak 
fiihöz-fához, de már nincs idő további ered
ményre. A két csapat a küzdelemre fektette a 
súlyt és nem mutatott derbijátékot.

MAC—FTC 7:0 (2:0)
Nagy MAC-fölény. A gólokat Tarlcs (7) és 

Szomóczy (2) dobta.
Vasárnap folyt le az MTK uszóversenyének 

másodiknapi programja. Ebben a versenyben 
úszóink kiemelkedő eredményt nem értek cl.

Az eredmények közül csak Barócsy és Gróf 
eredményei figyelemreméltók. Részletes ered
mények:

100 m-es fia gyorsuszát: 1. Sólyom MTK 1 
p 07 mp. 100 m-es ifjúsági mellúszás: I. Fá
bián MAC I p 22.4 mp. 200 m-es mellúszás 
(Maycr vándordíj): 1. Barócsy MESE 2 p 54.6 
mp. (Barócsy 100 m-es ideje 1 p 18 mp volt). 
2. eLngvúry BEAC 3 p 08 mp. 3. Sólyom ÜTE. 
100 m-es gyorsutzás. Holtversenyben Körösi 
IJTE ás Angyal Tatabánya 1 p Ő3.6 mp. 3. 
Kiss BEAC i p 03.8 inp. 100 m-es háluszát: 
1. Gombos LASE 1 p 14.2 mp, 2. Nagy UTE 1 
p 19 mp, 3. Székely MAFC 1 p 20.4 mp. 400 
m-es gyorsuszát: 1. Gróf Ödön UTE 5 p 02.6 
mp. 2. Pyber UTE 5 p 30.4 mp. 3. Páhok MTK 
5 p 33.8 mp. 100 m-es női gyorsuszát: 1. Har
sány! iKsok 1 p 11.8 mp. 2. Ács BSE 1 p 13.6 
mp. 3. Sót! BSE 1 p 16.8 mp. 3X50 m-es fiú 
gyorsuszó staféta: 1. MTK 1 p 35.1 mp. 3X50 
m-es ifjúsági vegyes staféta: 1. MAFC 1 p 40.8 
mp. 3X50 m-es fiú vegyes staféta: 1. FTC 1 p 
47 mp.

telt őket a csapatba állítani. Különösen Kristóf 
kapus hiánya volt erősen érezhető, de Gyar
mati is erősen hiányzott. Gombos is sérülten 
állt ki s igv nem is győzhetett a csapat. A já
ték magas nívón mozgott, sportszerűen küzdött 
a két csapat, a bíró is jól működött, ugy hogy 
érdemes volt végignézni a pompás játékot. A 
gólokat Szaller (2) és Pásztói, ili. Bódogh 
rúgta.

PTBSC—TLK 4:3 (2:1). A lelkes PTBSC nagy 
küzdelmet vívott sorstársával, amellyel jövőre 
a másodosztályban is együtt fög csatázni. A 
győzelem megérdemelt. A gólokat Borbúth (2), 
Rajnai és Nagy, ill. Jáger II (3) rúgta.

A polííikal íeszülíség enyhítésére 

résztvesznek a franciák 
a berlini olimpián!

Páris, junius 14.
A francia kormánynak a legközelebbi napokban kell határoznia, hogy a francia olimpiai 

csapat elutazzon-e a berlini olimpiászra. A Petit Journal szerint a kormány hétfőn vagy leg
később kedden hozza meg döntését ebben a kérdésben. A lap ugy tudja, hogy a kormány a 
nemzetközi feszültség enyhítése érdekében hajlandó fenntartani azt a határozatot, hogy a 
francia olimpiai csapat résztvegyen a berlini olimplászon, azonban az e célra eredetileg 
megszavazott összegeket csökkenteni akarja. Arról van szó, hogy a francia olimpiai csapat 
kiküldetésének költségeire eredetileg megszavazott összeg egy részét felhasználják arra, hogy 
a barcelonai ellenolimplászra kiküldendő francia csapat költségeit fedezzék. A barcelonai 
ellenollmplászl, mint Ismeretes, a világ munkássportszövetségci rendezik.

Óriási meglepetésre Gamma 
megverte Borúra derűt és Ni colét

Turul—Testvériség 4:3 (3:0). Szünet után a 
Testvériség fölénybe került, de a győzelem 
megtartásához még elég erő maradt a Turul- 
bán. Góllövő: Pálinkás (2), Punzengruber és 
Szalai, ill. Keresztes (3).

A MASZ vasárnap délelőtt női atlétikai ver*  
Sonyt rendezett a BBTE-pályán. A győztesek a 
következők: 60 m-es futás: Kaltenecker Irma 
Pestszenterzsébeti SC 8 6 mp. Távolugrás: Hor
váth Margit NTE 482 cm. Gerelyvetés: Barcza 
Erzsébet Olimpia 3005 cm. Junior távolugrás: 
Barcza Erzsébet 440 cm. Sulydobás: Barcza 
Erzsébet 1010 cm.

A BSzKRT előtt is megnyílt a lehetőség 
a Nemzeti Bajnokságba való feljutásra

PÁRTOS-CSOPORT
A helyzet már nem változhat lényegesen. 1. 

Elektromos Müvek 35 pont. 2. FTC 34 p. 3. 
BTC 29 p. 4. MTK 28 p.

Elektromos Müvek—BMTE 5:1 (2:0). A sze
zon végére feljavult Elektromos-együttes igen 
jó játékkal mutatkozott he, különösen csatár
során volt erősen érezhető a feljavulás. A gó
lokat Buzássy (3), Vigh (2), ill. Kardos rúgta. 
A biró .kincseket s Wiliczheimet a BMTE-böl 
kiállította.

MTK--FVSK 3:2 (3:1). A ferencvárosi együt
tes fiataljai egyre jobban játszanak: az MTK 
csak kínos küzdelem után tudta megszerezni a 
meccs két pontját. A gólokat Szcndrő, Pintér 
és Móréi ,ill. Bcreznai és Csiszér rúgta.

WSC—Köb. AC 0:0 (4:0). A II. félidő 17. per

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii)iiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiií(iiiiiiiiiniii)iiniii)iiiiiiiii)i)iiniiiiiiij)i)iiiiiiiiiiiiiniinfii(iiiiiiiiiiiiii)i)iiii)iinuiiini(ii(niiniimi

cében a kőbányai játékosok megunták a gól- 
özönt és elhagyták a pályát. Góllövök: Groh- 
musz, Koncz. és Simon (2—2).

MÁVAG—SzFC 2:2 (2:1). Egyenrangú ellen
felek nívós küzdelme reális eredménnyel. Gól
lövö: Pintér, Ivanovics, ill. Molnár (2, egyet 
1 lesből).

BIRÓ-CSOPORT
A végeredmény: 1. UTE 35 pont. 2. BSzKRT 

33 p. 3. Postás 31 p. 4. Turul 30 p. 5. Pamut
ipar 27 p. 6. HAC. 7. ZSE 23—23 p. 8. Test
vériség 22 p. 9. URAK. 10. BLK. 11. BVSC 
19—19 p. 12. PTBSC 17 p. 13. TLK 14 p.

BSzKRT—POSTÁS 3:1 (1:0). A Postás már 
a pályára lépésnél elvesztette a mérkőzést, egész 
sereg tartalékkal kellett kiállania, mert annak
idején mostani legjobbjai « II. csapatban már 
játszottak a BSzKRT ellen s most nem lehe- 

A Magyar Kanca-dijban folytatódott a klasz- 
szikus versenyek favoritjainak idei példátlan 
vereség-szeriese. A fogadásokban végül is 
egyformán pártolt Borúra derűt és Nicolet elég 
biztosan verte a szélső outsider Gamma. Ez az 
eredmény újabb dokumentuma a hároméves 
kancák példátlan inferioritá-ának s most már 
csak az hiányzik, hogy vasárnap a Derbyben 
a mének is hasonló eredménnyel járuljanak az 
idei kiszámíthatatlan eredmény-szerieshez.

Gamma egyébként mindjárt a start után élre 
megy s a víztoronyig meglehetősen lassú tem
póban vezeti előbb Borúra derű, majd Alaska 
előtt a versenyt. Az egyenesben gyorsabbá vá
lik a tempó, a várásra lovagolt Borúra derű és 
Nicolc nyomulnak fel, de az utóbbi csakhamar 
verve van. mig Borúra derű sűrű ostorcsapások 
alatt támadja a vezetőt, de az szívósan ujit s 
végül biztosan két hosszal nyer.

A nap többi versenyei egyébként meglehető
sen reális eredménnyel zárultak s csak Carthagó 
győzelme okozott különösebb meglepetést.

Részletes eredmények:
I. Futam: 1. Sokrates (4) Teltschik. 2. Ag 

rippa (5:10) Klimscha. 3. Csatártó (6) Esch. 
F. m.: Indiana (12) Gosztonyi, Mulass (2%). 
Balogh. Fejhossz, 7 hossz. Tót.: 10:72, 24, 13. 
Befutó: 10:244.

II. Futam: 1. Bársony (2) Szabó L. II. 2. 
Csaba (2) Gutái. 3. Zula (6) Weissbach. F. m.: 
Goal (12) Esch, Baka (16) Csuta, Babvirág (33) 
Hatscher. V goi in (4) Csapiár, Kópia (12) Fet- 
ting A., Sirató (8) Teltschik, Szél (12) Rózsa, 

Mák (12) Hevesi, Cárevics (4) Nagy, Buda (10) 
Klimscha. 2J4 hossz, 1'/: hossz hossz. Tót.: 
10:30, 15, 14, J8. Befutó: 10:94.

III. Futam: 1. Alsó (4) Balogh. 2. Emese (6) 
Weissbach. 3. Széltoló (5) Bihari. F. m.: Poc- 
kos (6) Csapiár, Prímás (3) Csuta, Adamas (6) 
Klimscha, Hozomány II. (12) Alt, Renato 
(5) Klimscha II., Pártfogó (8) Gosztonyi. Fej
hossz., 2 hossz. Tót.: 10:39, 16, 27, 27. Befutó: 
10:248.

IV. Futam: 1. Gamma (10) Csuta. 2. Borúra 
derű (1%) Csapiár. 3. Nicole (p) Gutái. F. m.: 
Alaska (4) Esch, Formás (10) Weissbach, Re- 
camiér (16) Balogh. Két hossz. 4 hossz. 10:323. 
65, 18 Befutó: 1163.

V. Futam: 1. Bomba (2>í) Simics és Janeal 
P. (2) Bihari. 3. Gardist (3) Csömöri. F. m.: 
Balbi (5) Alt, Lea (12) Fetting A., Rend (6) 
Esch T., Feketeszáru Í6) Gosztonyi, Csókos 
Julis (14) Bakonyi. l’/» hossz, 1 hossz. 10:12, 
21. 11, 13, 13. Befutók: 41, 51.

VI. Futam: 1. Carthagó (6) Esch. 2. Moulin 
Rouge (3) Esch T. 3. Rih (p) Weissbach. F. m.: 
Mumus (10) Vrábel, Cadeau (4) Teltschik, Na 
nu? (5) Klimscha. 2 hossz, ’/< hossz. 10:54, 30, 
21. Befutó: 352.

VII. Futam: 1. Kékes II. (3) Klimscha. 2. 
Bojtár (5) Bihari. 3. Kedves (5) Keszthelyi. 
F. m.: Gandhi (12) Mihalovics, Príma vista (8) 
Teltschik, Mazsola (10) Rózsa, Hálás (20) He
vesi, Gellert (10) Csuta, Mesebeli (10) Klimscha, 
Bátor (10) Esch T. 1)4 hossz, "/i hossz. 10:39, 
25, 26, 19. Befutó: 329.

Try Well vagy Figaro?
Vasárnap futják a Magyar Derbyt

VÍZSZINTES:
I. Vj-Zéland oslakójn. 8. 

Ebból a szóból ered a 
..spórolni" ige 12. Ne
vünkre jellemző tliliijilnn- 
sftg 5. 1-kolai osztályzat. 
l« Nemet belli neve. 17. 
A cári Oroszország or- 
sznggyúlésc. In. Iliijegyez 
ív. Szamárffilü frlitiüi ki*  
, , i 20. VulMsrOviditH. 
21. ...kópia Goethe-vers'. 
W. Sovány — más nyel
ven. 24. Beid fon. 25. 
I rancia Bl. ?•. Férfinév. 
27. Szilához hasonló esz
köz 20. Felemeli az árat. 
,11. Kifelejt, mellőz. 33. 
S-ovIelorosz államférfi. 
33. Ar. ópium magyar 
neve. 54. Mérges. dühös 

nrgolszövnl. SS. Arab- 
I. rzs 34. Me glepődést fe
jő ki SS. Zenei rövidítés. 
S#. Kenőcs. balzsam. 40. 
Treniinói város. 41. Ad
nak neki. 45. Orosz férfi 
név 44. Zichy Géza gróf 
orevAia 45. Inni ad. 47. 
Budai M’OI iegvl. l. 4N. Va-

<j 4». Jellemzés. 52. 
F örömmel srbez. 53. Régi 
váltópénz.

Ft'GGrti.F.GES:
l. Népdal. 2. Béni fegv- 

v-r névelővel ». Német 
folyó. 4. l.yuk. nyitás. 5. 
Hatomig. • Gyümölcs. 7. 
Szerb férfinév 8. Idegen 
I. i ftk-Unét lék «. Vörös 
m .goiul. iá. Szelence. 11. 
Hamvai szemben elköve
ti it bűncselekmény. 12. 
Szín 1«. Földrajzi fofg >
lom 14. A Vígszínház egyik ren 
dezóje. 1» l.e . (rancia
nagv napilap. M. Ennek ihicáia. 
Ti. Valótlanságot evnei ki 34. 
N-erieles. 27. Szemel sét lő szinte 
mondtuk. 20, lengyel folyó le.

Fogoly sí, IcniternlalK telefon- 
l’ii.'iil. 52. Alkalmazkodik, hozzá- 
iilonwl i körülményekhez. 33. 
Modor, magy.ulm is használt 
idegen neve. 35. Nem ad egyenes 
'ál. r 37. I'n klómadár. »•- Ja

pán város 41. Eia eja 42. 
Török pénz. 44. Vadászkutya. 48. 
Kopasz, konAr 48. A Tisza egyik 
mellékfolyója. II. Hoiaimérték 
róvidiléac. 11. 5. függ

Napóleon teljes csődje után két ló versenyé
nek látszik a Magyar Derby. Mind a kettő: 
Try Well is, Figaro is veretlen az idén. Ar. 
előbbi a Káposztásmegyeri dij, Nemzeti Hazafi 
dij és Milleniumi díjban kivivolt hármas győ
zelme után jutott el a Derbyig, az. utóbbi pedig 
a Háromévesek nagy handicapje, Kettős Iva- 
dékverseny és Alagi dij győzelmei után szer
zett alapos jogcímet a vasárnap vívandó pár
harchoz. Try Well teljesítményei egy árnyalat
tal magasabbnak látszanak, de ez az árnyalat 
csak egy niiansz különbségnyi előnyt biztosit 
Weissdorn fia javára, de még az is lehet, hogy 
csak véletlen játéka folytán látszik magasabb
nak egyik-másik formája Figaróénál. Végered
ményben mindkettő minden versenyét könnyen 
nyerte. A 2400 méteres eddigieknél hosszabb 
táv alighanem egyiknek sem lesz túlságosan 
ínyére. Évjárattársaikat azonban mindketten 
ismételten olyan stílusban verték, hogy ennek 
ellenére sem várható, hogy valamelyik akár

Junius 20 és 21-én d. u. 8 órakor

Trv Wcllt, akar Figarót megelőzze. Á verseny-
ben egyébként az alábbi mezőny áll starthoz:

Rudi lov. Esch
Cyrano lov. Schejbal
Napóleon lov. Nagv G.
Figaro lov. Gutái
Bagó lov. Csapiár
Botos lov. Klimscha
Bitang lov. Weissbach
Try Well lov. Balog
Napnyugta lov. Takács I.
Naplóm lov. Teltschik

A nagv mezőnyben kétségkívül sok pályázó
már eleve statiszta szerepre van kárhoztatva,
s a két nagy ellenfélen kívül csak: Rudi, Botos

a magyar Lovaregylel veiw 

és némi fantáziával Naplóm indul olyan esély- 
lyel, hogy a verseny rójuk nézve szerencsés ala
kulása esetén esetleg komolyan beleszólhatnak 
a végküzdelembe. Reálisan azonban ők is csak 
a harmadik helyért küzdhetnek. A mi vélemé
nyünk szerint az idei Magyar Derby:

Try Well—Figaro—Rudi
befutót fog eredményezni.

Hírek
Villámdij a szombati nap főversenye, mely

ben a rövid távolságra fenoménnek mutatkozó 
Duce találkozik az eddigi legjobb flyerrel: 
Trnmp-pal.

Az Ascot Gold Cup-ol futják csütörtökön 
Ascotban. A versenynek az amerikai Omaha 
az előzetes kedvence.

Napóleonnal a szezón második felében rö
vid távokon próbálkozik istállója.

HÉTFŐI NAPLÓ
Sierketxllk:

DR. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelői eterkcBziö és kiadó:

DK. ELEK HUGÓ
SterkeiiiAiég és kiadóhivatal:

Budapest, VII. Itcrn Erzsébet-kttrut 28. szám.
Vasárnap d. n. 2-tól kezdve:

VI. ker„ Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda) 
Telefoni 308—M.

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

l'.gi évre 5 iiciigó. — Egyes «Am ára: Magyarorazá*  
gon 10 fillér, Ausztriában 20 Groschen. Franciaország
ban 1 frank. Jugoszláviában 2.50 dinár. Németország
ban 15 Fi Olaszországban 1 líra. Romániában 5 lei.

Csehszlovákiában 1.20 ík.

NYOMATOTT A 01X1BUS NYOMDAI MVINTÉZET R. T. KORFORGÓGZFE1N, BVDAFEST, VI, ARADI UTCA S. - NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


