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Forradalom, véres harc Albániában
Nyilasok provokáltatták a szegedi polgármestert

Útban Budapest felé 
az olasz királyi pár

Ma, kedden reggel nyolc órakor veszi 
kezdetét az a négynapos eseménysorozat, 
amely ismét Magyarország felé fordítja az 
egész világ figyelmét. Az olasz király és 
császár, a királyné és kíséretük ma reggel 
indul el a világ egyik legszebb különvona- 
tán a római pályaudvarról Magyarország 
felé, amely

kimondhatatlan lelkesedéssel és őszinte 
szeretettet várja a baráti olasz nemzet 

e államfőjének látogatását.
A Termün-pályaudvar királyi váróterme 

elé korán reggel piros bársonyszőnyegét 
terítettek, a falakat a Savoia-ház és Olasz
ország címereivel, olasz és magyar lobogók
kal díszítették fel. Nyolc óra tájban hagyja 
el a királyi vonat Rómát és szerda délelőtt 
féltizenegykor érkezik meg Budapestre. Az 
ünnepélyes római bucsuzás után

zászló- és virágrengeteg kíséri végig 
másfélnapos utján a királyi vonatot.
A tizenkét kocsiból álló szerelvény a 

Fiat-müvek pompás alkotása. A kocsik 
reneszánsz stílusban készültek. Az első há
rom kocsi a királyi család legszűkebb lak
osztálya. Mind a húrom kocsi két teremből, 
hálóból és szalonból áll. Elsőben a király, 
másodikban a királyné, harmadikban pedig 
Mária hercegnő utazik.

Mintegy nyolcvantagu kiséret utazik a 
királlyal együtt, köztük az olasz politikai 
élet sok kiválósága, igy Mattioli-Pasqualini 
gróf, a királyi ház minisztere, Asinari di 
Bernezzo márki, a király szárnysegédje, 
Atboria Mella di Sant' Elia gróf, a király 
udvarmestere, Solaro de! Borgo lovag, a 
királyné első udvarmestere, Monetti admi
rális, Maria di Savoia hercegnő udvarmes
tere, Galeazzo Ciano gróf, ólasz külügy
miniszter, Guido Rocco, a külföldi sajtó- 
ostzály vezetője. Magyar részről Villani 
Frigyes báró római magyar követ kiséri el 
az olasz királyt Budapestre.

Az olasz király magyarországi látogatá
sának jelentőségét emeli az is, hogy Viktor 
Emánuel

tizenhárom év után elffször indul 
külföldi útra.

Utoljára az angol királyi pár meghívására 
1924-ben Londonban töltött hosszabb időt 
az olasz királyi pár és igy a magyarországi 
utazásra ugy a király, mint a királyné és 
Mária hercegnő nagy örömmel készül.

Még nagyobb örömmel és izgalommal ké
szülnek Magyarországon a magas vendégek 
fogadtatására. A szerdán reggel öt és hat 
óra között Murakeresztúrra, a magyar ha
tárra érkező udvari ■ vonatot Zalavármegye 
főispánja, vitéz gróf Teleki Béla, Bódy Zol
tán alispán, dr. Lontay Alán járási főszolga
bíró, a kirendelt karhatalom parancsnoka 
várja. Hivatalos fogadtatás a korai időpont 
miatt nem lesz, a környékbeli községek 
lakossága azonban már készül az olasz ki
rályi vonat fogadására. A nagykanizsai ál
lomás épületét már lobogók borítják és 
virággal diszilctték fel a pályaudvar egész 
területét.

A királyi vonat egész Budapestig follobo- 
gózott, feldíszített állomások mellett fog 
elrobogni,

pesten várja a magas vendégekéi.
A Keleti pályaudvar már pünkösd hétfő

jén ünnepi díszben állott és kedden korán 
reggel teljes, pompázatos díszben lesz az 
olasz király és kíséretének fogadására. A 
Keleti pályaudvartól a Várig vezető útvo
nalat olasz és magyar lobogórengeteg dí
szíti. Különösen szép ünnepi köntöst ka
pott az Adriai Biztositó palotája, a New- 
York-palota, amelyen a savoyai ház és 
Olaszország címere díszeleg, hatalmas 
zászlók és nemzeti színű drapériák között.

amelyet lobogókból, drapériákból és virág- 
fiizérekböl külön az olasz király látogatá
sára terveztek.

A magas vendégek fogadásának előké
születei még hétfőn is lázas izgalomban 
tartották az olasz követséget, a magyar
országi fasciót és a fogadás rendezésével 
megbízott magyar hivatalos szerveket. De 1 
Vinci őrgróf, az olasz követ már napok 
óta nem aludt. A fasció tagjai pedig tiszto
gatják gálaegyenruhájukat a nagy ese
ményre. Különös jutalomnak és ajándéknak

A Mussolini-u'ren készen állnak már a 
nemzeti színnel díszített tribünök. A Ferenc 
József-tér villanyoszlopain magyar és olasz 
nemzeti szinü lobogókat lenget a szél, a 
Lánchíd pedig felöltötte ünnepi köntösét,

Őszinte beszélgetés
Jones Llevelyn-nel

az angol-magyar viszonyról, az aktuális 
politikai problémákról és az ír kérdésről

Pünkösd vasárnapján ismét Budapestre 
érkezett Sir Jones Llevelyn, a nagynevű 
angol politikus, a magyarok őszinte ha 
rátja, aki a leghatalmasabb világbirodalom 
államférfiul közül elsőnek foglalkozott a 
világháború befejezése óla behatóan Ma
gyarország szomorú helyzetével és a mü
veit nyugaton egyike volt az elsőknek, aki 
belátta, hogy tenni kell valamit a nehéz 
sorban levő magyar nemzet érdekében. Sir 
Jones Llevelyn báron! óv óta nem tagja uz 
angol parlamentnek, de azért aktív részese 
a politikai életnek, befolyásos, tekintélyes 
tagja Nagybritannia társadalmának és ál
landó érintkezést tart fenn a parlament 

tekintik n Magyarországon élő olaszok a 
királylátogatást, amelynek fénypontja a 
szombati nagykövetségi fogadás lesz, ami
kor a követ minden egyes olaszt bemutat a 
királynak.

magyarbarát képviselőinek és a felsőházi 
tagjainak csoportjával is.

Szállodai lakosztályán felkerestük pün
kösd hétfőjén Sir Jonest. Magas, (lushaju, 
ősz ur, szemüveget visel,

feltűnően emlékeztet Sir Ranuay Mac- 
Donaldre. ?

Típusban mindenesetre ugyanaz? Előkelő, 
impozáns és mégis derűs jelenség. Igazi 
angol. Beszédéből és hanghordozásából 
ereszük, hogy tisztában van sajátmaga kva
litásaival, büszke az nngol birodalomra és 
és mégsincs benne egv szemernyi gőg sem 
Rendkívül udvarias, azonnal Budapest 
m'pM gélről kezd beszélni és arról, hogy

Készen állnak azok a hatalmas köszö
nik Is,

amelyeket nz olasz király és királyné fog « 
hősi emlékműre és a hősi halált halt olasz 
katonák emlékművére elhelyezni és ame
lyeket Gelb Malvin virágüzletében rendel
lek meg. A virágos bolt Muzeum-köruti ki
rakata előtt a pünkösdi ünnepek nlatt ál
landóan csoportosulás volt. A járókelőn 
csodálkozva szemlélték az óriási, arany*  
gombokkal díszített koszorúkat, amelyek
nek egyik szalagján E. V., másik szalagján 
pedig E. névbelü áll.

Érdekes látványossága volt pünkösd
hétfőjén Budapestnek:

a pályaudvarról történő bevonulás 
főpróbája.

IIusz gyönyörű parádésfogat hajtott elő
ször ki, majd vissza a Keleti-pályaudvar ég 
a Vár közötti útvonalon. Elől két ötös
fogat, a király és n királyné kocsija. Tiz 
pompás, fehér arab ló húzta a hintókat, 
amelyek bakján aranysujtásos, gálaruhába 
öltöztetett kocsisok és hajdúk ültek. A ki
séfet tagjait négylovas hintók viszik a 
pályaudvarról a Várba. Ezeket n kocsikat 
almásszürke és- deres lipicai lovak húzzák, 
Tizenöt percig tartott a hintók felvonulása, 
amelyet egy század huszár és egy szakasz 
lovasrendőr nyitott meg. A menetet egy; 
szakasz lovasrendőr zárta le. Püskösd- 
hétfőjén tartott próbát a folyamőrök zene
kara is, amely a Vérmezőn játszotta el a 
királyhimnuszt és a Giovinezz-át,

A bevonulás rendjének biztosítása céljából a 
rendőrség korlátozta n közlekedést. Felkérteit 
bennünket annak közlésére, hogy szerda dél
előtt a forgalom lezárása nlatt a Magyar Divat
csarnok a Dohány-utca felől nz Alsóerdösor- 
utcán keresztül, az Alsóerdösor-ulcai kapun 
át közelíthető meg.

negyedszer van itt,
de mégis minden alkalommal uj és uj él
ményt jeleni számára ez a város és ez az 
ország. Arról is beszél, hogy mennyien jön
nek Angliából Magyarországra és vissza- 
lérésükkor valamennyien szeretettel beszél
nek ujnágyar népről.

Természetes, hogv a beszélgetés hamaro
san a politikára terelődik.

— Ma már
hozzátartozik nz angol politikai élet
hez a magyarbarát törvényhozók tár

saságának működése.
Hat év óla dolgozik ez az egyesülés, amely-
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Jobb- és baloldal megegyeztek 
abban, hogy a magyar népegészségügyre I glaubersós gyógyvízzel, mely meggyógyítja, 
nagy gondot kell fordítani. Az orvosok ajAn-1 megelőzi a betegségeket. Kérdezze meg 
latára gydmor-, epe-, cukorbajoknál, tulhi-1 orvosát!
zás ellen 4—6 hetes kúra tartandó a Miraj

nek m» r legaktívabb tngjn lord London- 
berry, n főrendiház Ingja. A szövetségnek, 
nagy segítségére van a magyarl^rgvu angol 
lap, a Hungárián Quarterly, amit gróf 
Hetiden István szerkeszt.

— Az angol-aingvar politikai kapcsola
tokról egyébként, — folytatja — nehéz 
beszélni. Itt elsősorban most még nem 
konkrétumokról van szó. Emlékezetes, 
hogv Edén külügyminiszter legutóbb nyi
latkozatban jelentette ki, hogv

Idegen érdrkekért nem hajlandó egyet
len angol katona vérét *en»  feláldozni.
— Nem adhatok erről a kérdésről nyi

latkozatot, de azt hangsúlyoznom kell, 
hogy az angol-magyar szimpátia és egyre 
Intőbb kimélyülő barátság szálai ma már 
elszakithatatlanoknak látszanak. Az angol 
közvélemény szükség esetén a magyarok 
mögött lesz a Dunamedence komplikált 
problémáinak megoldásában.

A további beszélgetés során természetesen 
Izóbakerűlnek a magyar belpolitika problé
mái Is, amelyeket Sir Jones feltűnő ala
possággal Is. Tárgyilagosan megállapítja, 
hogy

a Gömbös-kormány politikája határo- 
aottan a diktatórikus államokkal szim
patizált, de Darányi Kálmán már fel
ismerte politikai függetlenségének rend

kívüli Jelentőségét.
Neki magának Is nz a véleménye, hogy 
Magyarország függetlensége életkérdés. Meg
jegyzi ezzel kapcsolatban, hogv aggasz
tóak voltak nzok a hamis hírek, amelyek 
a külföldi sajtóban magyarországi puccs-1

kísérletekről megjelentek, ö azonban nyu-

p'd ^uAlu. hogy a Darányi-kormány a 
hgtelk/ebb eréllycl küzd minden Idc- 

* gén befolyás ellen.
Kérdést Intéztünk Llevelynhez az egyik 

legaktuálisabb jelenlegi angol problémáról, 
a világbirodalom egyik legrégibb kérdésé
ről: Írország helyzetéről. ír nyelven, ir he
tükkel nyomott paksamétát húz ki fiókjá
ból és megmutatja:

— íme, az uj ir alkotmány.
Ami körül most annyi izgalom van, amivel 
annyit foglalkozik a világsajtó.

— Tagadhatatlan, — teszi hozzá — 
hogy Anglia és Írország viszonyában jelen
tékeny alkotmányjogi változások előtt ál
lunk. Én azonban azt tartom, hogy nincs 
szó komoly, közvetlen veszélyről. De Valera 
realista és jól Ismeri a világhelyzetet. Tudja, 
hogy

Írországnak és az Ir szabadállamnak 
esak akkor stabil a pozíciója, ha 

Anglia áll a háta mögött
és tudja azt is, hogy Írország kereskedelmi 
és külpolitikai szempontból csupán Angliá
val együtt prosperálhat.

Befejezésül elmondja nz angol politikus, 
hogy három előadást tart Budapesten. A 
jogászegyletben a humanitásnak az angol 
büntetőjogban való szerepéről fog beszélni, 
a budapesti angol-magyar baráti körben a 
két nemzet kapcsolatairól, a Magyar Kül
ügyi .Társaságban pedig a nemzetközi pia
cokról.

Elek János

Beszüntették
a belügyminisztériumban 
a névváltoztatási kérések
elintézését

A legutóbbi napokban politikai körök
ben az a hir terjedt el, hogy a kormány, 
illetőleg r belügyminiszter intézkedésére a 
belügyminisztérium névmagyarosításokat, 
illetőleg névváltoztatásokat Intéző osztálya 
teljesen beszüntette működését,

mert a kormány további Intézkedésig 
semmiféle névmagyarosítást vagy név

változtatást nem engedélyez.
A névmaigyarosilási kérvények elintézése 

körül ugyan a belügyminisztérium eddig 
sem végzett valami nagyon megerőltető 
munkát, mert hosszú esztendőkig kellett 
várni még azoknak a szerencséseknek is 
kérvényük elintézésére, akik véletlenül bele
jutottak a meglehetősen szükreszabott kon
tingensbe. Az a hir azonban, hogy most 
már a névmagyarositási kérvényeknek még 
a szükreszabott havi kontingens mennyisége 
sem kerül elintézésre, meglehetős feltűnést 
keltett, különösen azok között a tízezrek 
között, akiknek kérvénye már hosszú esz
tendők óta ott fekszik a belügyminiszté
riumban, anélkül, hogy belátható időn be-

Harmincezer névmagya
rosítás bizonytalan sorsa

lül reményük lehetne annak elintézésére. 
Közel
harmincezer névmagyarosítást. Illetőleg 
névváltoztatási kérvény van a belügy

minisztériumban
és természetesen senki sem tudhatja, hogy 
milyen elvek alapján intézték el azt a kis
számú névmagyarosítást, amelyek mégis 
minden hónapban megtörténtek.

Csak annyi bizonyos, hogy valósággal 
érthetetlen a névmagyarosítások körüli el
járás, már csak azért is, mert hiszen min
den kérvényt egyénileg bíráltak el és igy 
módjában volt a belügyminisztériumnak 
megfelelő korlátokat állítani a nemkívána
tos elemek névmagyarosításával szemben, 
viszbnt

semmi értelme sincs, hogy azoknak, 
akiknek állása, egyénisége és a priusza 

kifogástalan,
miért kell éveken át valósággal akadály
versenyt futni azért, hogy nevükben is ki
fejezésre jusson magyarságuk.

A NÉP rendkívüli értekezleten 
állást foglal a szélső- , 
jobboldaliakkal szemben

IvAdy Róla kedden tanácskozik a miniszterelnökkel

Pünkösd vasárnapján 
megkezdődött a strandszezón
U) attrakciók a margitszigeti strandon

Politikai körökben nngy feltűnést kelteit 
legutóbb, hogy nz úgynevezett ('suba Lövész
egylet összejövetelén több Nh’P-párll politi
kus is részt vett és ezen az értekezleten né
hány közismert nyilasvezelővcl együtt poli
tikai megl>es/í|.\i folytatlak.

A Csaba I.övészegyletben történt esemé
nyek nem maradink hatás nélkül a NÉP 
úgynevezett centrumcsoporljára, akik most 

komolyan és véglegesen tisztázni akar
ják a NEI*  álláspontját azokkal izemben, 
akik — bár tagjai a pártnak állan
dóan mégis közös akciókat kezdemé
nyeznek a szélsőjobboldali vezetőkkel 

különböző testületekben.
A NÉP mérsékeltebb elemei és különösen 

az úgynevezett centrumpárti képviselők kő
sóit ivet köröznek, amelyben arra kérik a 
NÉP elnökségét, hogy

hívjon össze rendkívüli értekezletet éa 
tisztázzák végre azt n kérdést, vájjon 
a párt tagjai résrlvehetnck s Ilyen kü

lön akciókban,
különösen akkor, ha ezek az akciók ellen
télben állanak elsősorban a kormány han
goztatott programjával.

Kétségtelen, hogy a NÉP tagjai köxötl 
van körülbelül húsz olyan képviselő, nkik 
szimpatizálnak a különböző szélsőjobboldali 
akciókkal, azokat nyíltan és titokban támo

gatják, a valóságban tehát kétlaki szerepet 
játszanak, mert egyrészt magukévá tették 
Darányi Kálmán miniszterelnök programját 
és politikáját, másrészt azonban mindig 
megtalálhatók, mint aktív résztvevők Is 
azokban a mozgalmakban, amelyek teljes 
ellentétben állanak a miniszterelnök által 
többször hangoztatott célkitűzésekkel.

A rendkívül' értekezleten, amelyet előre
láthatólag a küszöbön lévő olasz király lá
togatásának ünnepségei után tartanak meg.

nyit színvallásra akarják kényszeríteni 
a NÉP szélsőjobboldali csoportját, 

annál Is inkább, mert NEP-párti körökben 
tisztában vannak azzal, hogy amikor kenyér
törésre kerül a kérdés eldöntése,

csupán négy-öt képviselő fog kiválni a 
pártból, a többiek pedig legalább kül
sőleg, teljes mértékben alá fogják vetni 

magukat a pártfegyelemnek.
Egyébként értesülésünk szerint luddy 

Béla, a NÉP országos elnöke, kedden dél
előtt jelenik meg kihallgatáson Darányi 
Kálmán miniszterelnöknél, akivel, mint a 
párt vezérével, meg fogja beszólni azokat a 
teendőket, amelyek a rendkívüli értekezlet 
összehívásával és a párt határozatával állan- 

I dóan szembehelyezkedő szélsőjobboldali 
képviselőkkel szemben a párt részéről szűk- 

' séflesnek mutatkoznak.

, •— Nyári meleget, gyönyörű napsütést ka
ptat pünkösdi ajándékba Budapelt." Minden 
litvntlds időjóvlás ‘ eltéiiére ragyogó meleg 
volt s

a strand és az evezés Jegyében telt el a 
két ünnepnap.

Előkerüllek a nyári vászonruhák és a 
strandkosztümök, megteltek a fürdők és a 
dunai csónakházak: ezer és ezer fővárosi 
ember áldozott a nyár örömeinek.

Már a kora reggeli órákban megindult a 
népvándorlás a strandfürdők felé. Különö
sen sokan kerestéji fel a margitszigeti uj 
strandfürdőt, amelyet idén

1,000.000 pengő költséggel Európának 
egyik legimpozánsabb és legtökélete
sebben felszerelt strandfürdőjévé mo

dernizáltak.
Az eddigi óriási homoksivatagszerü terü

letek helyét nagy gyepes pihenők, árnyas 
lugasok, virágágyak, higiénikus, mosható 
kőburkolatok váltották fel. Kellemes meg
lepetés a sok uj, árnyas fa Is, amelyeket a 
télen nagy költséggel ültettek át ide. A régi 
medencék megmaradlak, de a melegvizes 
medence kétszerese lett a réginek. Külön 
attrakciója is van a margitszigeti strand
nak:

parádén hullámfürdő, 
amely ezentúl bizonyára kedvenc üdülőhe
lye lesz n közönségnek. Az uj slrandfíir- 
(íővel eltűntek a régi, korhadt fáöltözők; 
helyükre nyugodt, modern vonalvezetésű, 
palotaszerii fürdőépületet emeltek, amely

9000 fürdővendég befogadására alkal
mas.

De nemcsak a Margitszigetet keresték 
fel a fürödni akarók. A városligeti Széche
nyi strandon, a Gellért hullámfürdőben, a 
dunai uszodákban, a fedettuszodában, a 
Csillaghegyi strandon és Pünkösdfürdőn is 
sokezer ember üdült. A fedettuszoda napo
zója ismét szűknek bizonyult,

olyan sok volt a fürdőző, hogy sokan 
ki sem fértek a forraszra.

A hirtelen bekövetkezett nvárl időjárás 
váratlanul érte a budapesti hölgyeket: 

majdnem mindenkin a tavalyi fürdő
ruha volt.

Érdekes, hogy sokan nem bíztak a jó Idő
ben, nem mertek vasárnap strandra menni. 
Igv történt, hogy pünkösd első napjának 
délelőttjén aránylag kevesen voltak a vizen,

csak pünkösd hétfőjén indult meg a 
„roham**  a strandpénztárak ellen.

Hétfőn délig Budapesten több mint 
tizenötezer fürdőjegyet adtak el.

De nemcsak a strandokon, hanem a bu
dai hegyekben, a Dunán és a parkokban 
is ezrek kereslek enyhülést a hirtelen be
állott melegben. A városligeti tő csónakázó
háza előtt

órák hosszat várakoztak, mig egy csó
nak megürült.

Hosszú idők után a zöldvendéglők is 
megtettek pünkösd két napján, amelyen » 
fagylallszezon is megkezdődött.

ReynoMs 
ü. S. A. szenátor 
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Három szegedi nyilasvezér 
provokáltatta Pálfy József

mer. a 
kisközgyUlés nem akart utcát 
elnevezni antiszemita vezérekről

Szeged, május 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Feltünéstkeltő alTér támadt a sze
gedi nyilasok és dr. Pálfy József polgár
mester között. A szegedi nyilasok az utolsó 
időben agitációjukat az utcáról különböző 
röpiratok mellett kiterjesztették a város
házi életre is. Legutóbb egymásután

három indítványt nyujtottak be a tör
vényhatósághoz, amelyekben többek 
között több antiszemita vezérről uccát 
javasoltak elnevezni. Istóczy Győző-, 
Berhovay Gyula- és Budaváry László- 

uccát akartak Szegeden.
Az indítványok szabályszerűen a törvény
hatóság közgyűlése előtt a kisgyülés elé ke
rültek és amikor az előadó tanácsnok is
mertette azokat,

dr. Pálfy József polgármester szólásra 
emelkedett és kérte, hogy az indítvá
nyokat tárgyalás nélkül vegyék le a 

napirendről.
Javaslatát azzal indokolta meg a polgár

mester, hogy már azzal is jelentőséget ad
nának as indítványt benyújtó nyilas fiatal
emberek személyének, ha az indítványokat 
•— még ha elutasító javaslattal is — napi
rendre tűznék. A polgármester kifejtette, 
hogy

olyan Jelentéktelen mozgalomról és sze- 
mélyekről van szó, hogy leghelyesebb,

ha u indítványokat tárgyalás nélkül 
elutasítják.

A polgármesteri deklarációhoz senki sem 
szólt hozzá és azt a kisgyülés egyhangúlag 
magáévá telte. így a nyilasoknak nem fi- 

parlament-került elérni azt, hogy a város 
jében foglalkozzanak velük.

Vasárnap délben két nyilas 
kereste fel Pálfy polgármestert,

dr. Fehér István, a szegedi ,___
egyik vezéragltátora és két társa nevé
ben — ezek voltak azok, akik az Indít
ványokat aláírták — lovagias elégtételt 

kértek a polgármestertől.
azért, mert róluk és a nyilasmozgalomról 
a törvényhatóság kisgyülésének nyilvános
sága elölt szerintük sértő kijelentéseket 
tett. A polgármester tudomásulvette a pro- 
vokálást és közölte, hogy jelentkezni fog
nak megbízottai, bár hangsúlyozza, hogy

előterjesztését hivatalos minőségben 
tette, amelyért a nyilasok nem kérhet

nek semmiféle elégtételt, 
legfeljebb a határozat ellen fellebbezést je
lenthetnek be. Nagy érdeklődéssel várják 
Szegeden a nyilasok legújabb akciójának 
fejleményeit, annál is inkább, mert most 
vannak elintézés alatt azok a lovagias ügyek 
is, amelyeket a szegedi sportélet több veze
tője indított egy durva röpirat miatt az 
egyik nyilas vezető ellen.

fiatalember 
akik 
nyilasok

Az idegenellenőrzö 
hivatalból ellopta 
és a Dunába dobta aktáit 

egy magántisztviselő, 
mert félt a kiutasítástól

Egy magántisztviselő furcsa bűnügye 
foglalkoztatta a büntetötörvényszék vizs- 
gálóbiráját a pünkösdi ünnepek alatt. Reisz 
Mihály, egy pesti vállalat tisztviselője

több idézést kapott az idegen ellen- 
őrzőhlvatalba, mert állampolgárságát 

tisztáznia kellett.
'Relszről azt állapították meg, hogy idegen 
honos és nem budapesti illetőségű.

A magántisztviselő többször megfordult 
az idegenellenőrzőhivatalban, folyt a vizs
gálat honossági ügyében és Reisz Mihály 
egyre nagyobb izgalommal várta ügyének 
fejleményeit.

Pár nap előtt a magánhivntalnokot ismét 
beidézték az idegenellenörzőhivatalba, ahol 
már ott feküdt egy vastag aklaköteg: a re
ferens tisztviselő ügyének. Reisz egy óvatlan 
pillanatban

felkapta az aktacsomót, hajadonfővel 
kirohant a hivatal Fővám-téri helyisé
géből és mielőtt még megakadályoz
hatták volna, a Dunába dobta az ak

tákat.
letartóztatták és oklratha- 
cimén Indult meg ellene

Reisz azonnal 
misilás büntette 
az eljárás.

Pünkösd előtt
ról a Markó-utcai fogházba a letartóztatott 
tisztviselőt. Tegnapelőtt a soros vizsgáló
bíró máT kihallgatta Reiszt, aki elmondotta, 
hogy kiutasításától való félelmében kapta 
fel az aktáit és dobta a Dunába.

A vizsgálóbíró a kihallgatás után
■ tisztviselőt szabadlábra helyezte,

de az eljárás tovább folyik ellene a külö
nös okirathamisilási bűnügyben.

kisérték a főkapitányság-

Bécsi bankár week-end kalandja 
a határtól Budapestig az autójában 
talált revolver és valutás iratok miatt

Tegnap éjszaka a bécsi országút magyar 
határbelépőjénél, Horvátjárfalunál, éles autó
tülkölés hallatszott. Bécs felől érkező autó 
jelezte a magyar határőrségnek, hogy ál 
akar jönni. Á határkirendeltség tisztviselői 
kimentek a már magyar területen álló ko
csihoz: hatalmas, hatüléses barna csukott 
autó volt, volánjánál a tulajdonos ült, 
Andreas Hoffmann bécsi bankár.

A tisztviselők hozzáfogtak a szokásos út
levél- és autóvizsgálathoz. Hoffmann útle
vele rendben volt, rendben voltak az autó
okmányok is. Az iratvizsgálat után átnézték 
egy kicsit az autót is. Nagy meglepetésre

■a egyik kocsitáskából csőre töltött 
nagy Ismétlőpisztoly került elő.

Megkérdezték a bankárt, van-e engedélye 
arra, hogy fegyvert hozzon az ország terü
letére. Hoffmann kijelentette, hogy ilyen 
engedélyt nem kért, a bécsi rendőrségtől 
azonban szabályszerű fegyverviselési enge
délye van, de véletlenül éppen nincs nála. 
A további vizsgálatnál ujabb meglepetés 
következett: a másik kocsiláskából iral- 
csomag került elő.

Német-, francia- éa angolnyelvü levelek 
éa üzleti iratok, amelyekben többször 
b szó eaett különféle valutákról, na- 
tyobb öaatefekről éa előfordult benne

néhányszor ■ Magyar Nemzeti Bank 
neve Is.

Senki sem gyanúsította Andreas Hoffmannt, 
de most már szükségesnek látszott, hogy 
közelebbi felvilágosítási is kérjenek tőle a 
kocsiban talált töltött revolverre és a valu
tás iratokra vonatkozóan. A határkirendelt
ség egyik tisztviselője beült a kocsiba és 

felkérte Hoffmannt, vezesse az autót 
Budapestre, majd a rendőrségen tisz

tázzák a továbbiakat.
Hajnali húrom órakor érkezett a bécsi 

túraautó a főkapitányság elé. A bankárt az 
államrendészeti osztályra kisérték. Kora 
reggel kihallgatták. Andreas Hoffmann, aki 
addig németül beszélt, most magyarra for
dította a szót. Kiderült, hogy esztendőkkel 
ezelőtt egy ideig Budapesten élt, törve be
szél magyarul. Némettel kevert magyar

szóval igyekezett magyarázatot adni a re
volver- és irathistóriára.

Elmondotta, hogy egy • magyar és kül
földi urakból álló pénzcsoporttal

nagyobb üzleti tranzakció lebonyolítá
sát készíti elő,

ezzel kapcsolatban különféle anyagi termé
szetű tárgyalásokat folytatott élőszóval és 
levélben, igy történt, hogy a levelekben 
valutaügyekről van szó és megemlítik a 
Magyar Nemzeti Bankot is.

A revolverrel kapcsolatban azt mondotta, 
sokat jár autón vidéken, biztonság céljából 
tartja kocsijában a revolvert. Ha külföldre 
utazik, otthon szokta hagyni, de most vé
letlenül megfeledkezett róla és a kocsitás
kában felejtette. " 
Magyarországra: 
akart, másrészt, 
mát arra, hogy 
tárgyaljon.

Mig a kihallgatás tartott, Hoffmann bu
dapesti ismerősei értesültek az esetről, ősz- 
szeköttetésbe léptek dr. Virágh Gyula ügy
véddel és megbízást adtak neki, nézzen 
utána a dolognak. Az ügyvéd már kora 
reggel megjelent a főkapitányságon, Ezalatt 
a rendőrség telefonon érintkezésbe lépett a 
bécsi rendőrigazgatósággal és infarmációkat 
kért Andreas Hof [marínról:

az Információ olyan volt, hogy ■ revol
verügy tisztázódott.

Egyébként kettős cél hozta 
egyrészt weekendezni 

hogy felhasználja az alkal- 
büdapesti üzletbarátaival

Most már csak a valutás iratok kivizsgá
lása maradt hátra. Hoffmann bankárt egy 
detektiv átkisérte az ügyészség valutakiren
deltségére, ahol elbírálták a nála talált ira
tokat és megállapították, hogy

a bécsi bankár állítása mindenben fedi 
a valóságot.

Addigra már délre járt az Idő. A detektlg 
Hoffmannt visszakisérte a főkapitányságra. 
Itt aztán közölték vele, hogy minden rend
ben van, további kihallgatásra nincs szük
ség.

Visszaadták a revolverét, visszakapta 
az Iratait is és ügyvédje kíséretében el

hagyta a főkapitányság épületét
Hoffmann egy dunapartl hotelben szállt 

meg. A váratlan kaland nem rontotta el 
weekendi jókedvét.

— En vagyok a hibás, tudom, hogy en
gedély nélkül nem szabad fegyvert idegen 
állam területére bevinni, az iratok is tény
ad gyanúsnak látszottak az első nézésre —> 
mondotta. — Egyébként még sohasem ta
pasztaltam hatóságok részéről annyi jóin
dulatot, udvariasságot és gyorsaságot, mint 
ebben az esetben. Mondhatom, igazán szép 
és dicséretes dolog volt, hogy a főkapitány
ságon az urak olyan frissen és gyorsan 
igyekeztek tisztázni a dolgomat és előzé
kenységüknek köszönhetem, hogy ilyen ha
mar tisztázódott az ügy.

Nem engedhetjük át az országot 
szélsőségek kísérletezésének

mondja gróf Zichy János.
.Vasárnap délelőtt beszámoló beszédet 

mondott kerülete Kemence községében 
Zichy János gróf nagy érdeklődés mellett.

Zichy János gróf beszéde elején külpoli
tikai kérdésekkel foglalkozott.

— A magyar nemzet — mondotta — jo
gosan szól bele az európai uj kialakulás 
folyamatába. Kötelességünk önmagunkkal 
szemben is, hogy szemlét tartsunk a leját
szódó külpolitikai események fölött. Ebből 
a szempontból három eseményt látok. Első
sorban a veneziai olasz-osztrák tálálkozót, 
magyar-osztrák megbeszéléseket és végül a 
londoni koronázás alatt folytatott messzire 
ható jelentőségű külpolitikai tanácskozáso
kat. Kétségtelen jelek mutatják, hogy

a háború utáni nehéz krízisekben 
vajúdó európai politika forduló előtt 

áll,
a nagyhatalmak sürgős kibontakozást ke
resnek, mert érzik, hogyha ez a kaotikus 
helyzet megmarad és ezt ncm tudják meg
akadályozni,

a fegyverkezés esztelen tempója és a 
szélsőséges politikai áramlatok fenye
gető expanziója ujabb katasztrófát zú

díthatnak a világra.
Hangoztatta Zichy János, hogy nem tud

juk még, végső céljaiban hova tendál az uj 
középeurópai elgondolás és milyen szerepet 
szán Magyarországnak. A nyugati nagy
hatalmak is felismerték, hogy az igazi béke 
alapjait itt kell megvctniök a Duna völgyé
ben.

Ezután rátért a belpolitikai kérdésekre és 
részletesen foglalkozott a szociális kérdések 
mellett az előtérben lévő nlkotmiányjogi 
kérdésekkel. A titkos választójogra vonat
kozólag kijelentette, hogy a kereszténypárt 
gazdaságilag és politikailag teljes jogú pol
gárokat kíván és ezért sürgeti a becsületes, 
titkos és lehetőleg általános választójog 
bevezetését. *

— Örülök ® mondotta —, hogy ez a 
nagyjelentőségű problémát a

kormánypárt, ■ független kUgazdapárt 
és az egyesült kereszténypárt baráti 
együttműködéssel viszi a megoldás felé.
Majd kijelentette, hogy helyesnek tartja, 

hogy a felsőház jogai kiterjesztessenek, 
mert ettől üdvös kiegyensulyozódási tevé
kenységet vár.

— Őszintén átérzett tisztelettel vagyok — 
fejezte he beszédét Zichy János gróf — a 
kormányzó ur személye iránt, akinek érde
mei elvitathatatlanok és

eélszerünek tartom, hogy Jogai kitér*  
jeszlessenek olyan mértékben, amely a 
meg nem koronázott királyt megilleti.
Végül azt hangoztatta, hogy nekünk 

egyedül csak magyar lelkiismeretünkkel, 
józan eszünkkel kell politikát csinálnunk.

Sem baloldali, sem jobboldali szélsősé
gek kísérletezésének és Játékszerének 
ezt az országot nem engedhetjük át.
Zichy János nagy tetszéssel fogadott be

széde után Homonnay Tivadar szólalt még 
fel, majd a beszúmológyülés lelkes hangu
latban véget ért.

A
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I.
Vadástkirándiiláson volt a kormányzó. 

'Szolnokon keresztül Kendereire vitte szürks 
Maybach-aufója. Ott megpihent, azután 
Znent tovább Eesegre, hl tokra. At ellő ritka 
Szép példányt a kormányzó ejtette: tizenöt- 
kilói kákáit lőtt.

fi.
Boris bolgár király kitüntetett egy kiváló 

budapesti rendőrtisztet, dr. Szrubldn Dezsőt: 
0 Szent Sándor-rend tiszllkeresztfét a rózsá
val küldte neki. Sztollov budapesti bolgár 
követ személyesen adta át a kitüntetést.

III.
Nagy ezredünnepségre készülnek az egy

kori 38-asok, a feketcparoHs-fehérgombos 
Mollináry-bakák. A legfőbb rendezők között 
van az ezred két volt tisztje, Fábián Béla 
és vitéz Tóth András országgyűlési kép 
viselő. Meghívták at ünnepségre az ezred 
egykori tulajdonosát, Alfonz spanyol ki
rályt is.

IV.
Komlói Vilit, a kitűnő komikust, akinek 

szerdán jubileuma lesz a Zeneakadémián, 
pünkösd előtti szombaton váratlan meg
lepetés érte: beidézték az adóhivatalba, 
mert kiderült, hogy elmulasztotta beadni az 
adóvallomását. Most pótlólag kellett kitöl
tenie. Van-e bányája és hol fekszik — Igy 
Szól az egyik rubrika. Komlóiunk szépen 
kitöltötte:

— Bányám nincs, sezlonon fekszem.

V.
Hölgyek előnyben! — ez lehetne a Nem

zeti Szalonban az idei tavaszi szalon jel
szava. Nem kevesebb, mint tizennégy mű
vésznő van a kiállítók között: Fenyves 
F.dilh, Abrahám Kató, Eisler Lla, Karácso
nyt Irén, Kemény Kva, Oehlmaeher Anna, 
Santelli Fiorenza, Vass Vera, Vidéky Bri
gitta, Zemplényt 'Magda, Kovács Panni, 
Strasscr Clarisse, Lipthay Mária és Monath 
Márta, akinek külön érdekessége, hogy 
szobrásznő volt, pár hónappal ezelőtt kül
földi tanulmányútra ment és mint festőnő 
tért vissza, a tavaszi szalonban már mint 
fcstőnő szerepel,

VI.
Frled Páltól, a kitűnő festőművésztől in

formációt kérnek közismert piktorunkról, 
tiki híres arról, hogy szereti a kártyát.

— Hát kérem, amit télen nagynehezen 
'összekdrtydzgaf, ott nyáron elfcstegeti.. 
s— hangzik a válasz.

VII.

Újabb méltóságos kollégát, illetve kcllcga- 
nőt kaptak az újságírók. .4 másfélmillió 
példányszámban megjelenő Netvs Chronie.tr 
szerkesztője szerződtette gróf Khuen-Héder- 
vdry Kdrolynét egy cikksorozatra. A magyar 
tirihőlgyek társasági életéről szól a cikk
sorozat, amelynek közlését a napokban 
kezdi meg a lap.

Vili.
A csodálatosan szép, több mint kétszáz

éve*  harkányi angolpark láttára összecsap- 
lAk keziikrt Harkány külföldi vendégei, 
„kiknek sorában stámog politikai és köz- 
gardntágl kiállítás érkezett pünkösdre a 
világhírű reumafürdöre.

IX.
Netv-Yorkból útban van Rudapest felé 

Mr. Jules 3. Hnehe, a milliárdos bankár, a 
színházi (lilberl Miller apósa. Mr. lhichc 
dollármillióin fölül arról is nevezetes, hogy 
hites műgyűjtő. .4 Fift A venne őti-es palo
tájában van órídtl értékű képgyűjteménye. 
.Ar egész gyűjteményt, ugy ahogy van, palo
tástól pár nappal ezelőtt Nciv-York állam
nak ajándékozta.

X.
Régen nyílt titok, hogy a főrangú ur há

zassága (amely annakidején olyan nagy 
esemény volt), válás felé tart, Egy budapesti 
bankigasgató irányítása mellett most feje
ződtek be nz anyagi ügyek rendezésére vo
natkozó tárgyalások. Most már bíróság elé 
kerül az ügy.

/ .
—--- -
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Kaptató; Hcjjcdiis n>akiendóuzhtekben

hun meg

lelkcssen 
fiatalabb

Gimnazista cserkészfiuk 
mentették ki a felborult csónak 

négy utasát a Dunából

BAKTER : Uccu nini Lepcses szomszéd, 
fogadok e*  liter kecskeméti barack-pálin
kába, hogy megen Pestrül győrinek.

ÖRZSI: Onnan hát.
BAKTER: Gazt mit láttak?
ÖRZSI : Ne kérdezze hájjá, mer kisül a 

szemem szCgy cllctembc!
BAKTER: No fene, no fene!
LEPCSES: Idchallgasson bnkterom. Meny- 

nyen el oda mentül hamarabb, oszt kukkin- 
csa meg, bizisten akkorát fog ugrani, akar 
u csikóbalha.

BAKTER: Ne mongya! Oszt mi az a látni
való?

LEPCSES: A női uszoda.
ÖRZSI: A szél liorgva el a pokolba! Hogy 

nem rühellik magukat azok nz úri nők, il
lőn pucéron odatehenkednl a férfiemberek 
sreme-ügyibe.

BAKTER: Micsoda? Pucéron? A szén vé
désit neki, hun lehet aztat megszemlélni?

LEPCSES: Az Erzsébet-hidon. De egyedül 
mennyen, ne n feleségivei, mer az én örzsim 
se hagyott engem nyugodtan szórakozni, — 
alig állhattam olt rövid másfél órácskát, 
mán elrángatott.

BAKTER: A tátin tóját' Oszt miilenek.?
LEPCSES: Hál ollanok. Gömbölüek. Oda- 

hnnyatlanak a deszkára, oszt siittetik a ha
sukat a nappal.

BAKTER: Ruha nélkül?
LEPCSES: Némelliken vnn valami kis fü- 

gcfnbiigyigó. De a*  is csak úgy Isten nevibe. 
A hídon meg álldlgál e*  sereg férfiember, 
oszt ki kukerral, ki meg csak ügy gyalog
szemmel pialongatlya n különféle női sze
méltek szópségít, hun arcnízelbe, 
hátlátványba.

ÖRZSI: A szemér mellényekét!
BAKTER: No, aztat magam is 

mogtnpsónám. De teszem föl ha a 
surbankó legénykek is odnállnak okulni, azt 
mán nőm találom helcsnek-

LEPCSES: Mér?
ÖRZSI: Mer az erkölcs végett.
LEPCSES: Ugyan haggya. Ecccr az. a Kéc- 

cerhányt Dobócska Albert ment a fiával a 
mezőn. Ahogy odaérnek a malomárokhoz, 
kit látnak gyanútlanul pocsolni a patak vi
zébe, mint eztet a bögyös kis Badar Vcront. 
Persze az Albert igen csak megállt, oszt 
akkorára tátotta a szemil. akar c*  káposz- 
lásfazék. De a tízesztendős Ha se hunta be 
a látókáil, hanem teljes szívvel gyönyörkö
dött nz eseménybe. Mikor eztet Kéccerhánvl 
sógor észrevette, rászólt a gyerekre: — „Ne 
(iiiiiiiiin<iiiiiiiuiiíiiiiiiitiiífliuiiituiiiiiiiiiiii((iiitiiiiiiiiiiiiiiiiinii(tHiiiiiiiiiiiitiiii(iHiiiiiiiii!niiiii>iiiiinitiiiiiHiiiiiiiKuuiHifiiiiiiiiiii)inuN)l

Újabb előállítások
a milliós valutabOnaavbenlKözGAZDASÁGiHiKEK

Pünkösdkor érdekes eseményei voltak 
annak a nagy valulabüniigynck, amelynek 
öl letartóztatottja van a Markó-utcai fog
házban. A valutarendőrség belekkel ezelőtt 
letartóztatta Éried Arnold, Link Pál, Tí
már László. Adler Ernő és Hofbaucr Mik
lós tőzsdéteket. Az a gyanú ellenük, hogy 
különböző tiltott üzleti manipulációkkal

prngőkiajániá.*  bűntettét követték el.
A budapesti valutarendőrség megállapi- 

loltfl, hogy Bécsbcn tartózkodnak Hzok az. 
üzletemberek, akikkel a pesti tőzsdések 
(illőit manipulációkat elkövettek. Ezek után 
a bécsi gazdasági rendőrség Is bekapcsoló
dott n nyomozásba és két nappal ezelőtt

megküldöltc ■ pesti valutarcndőrségnck

Pünkösd sasárnapján Irgalma*  dunai ka
landja volt egy kiránduló pesti társaságnak 
Vác közelében, a Pokol szigetnél. A Duná
nak ezen n szakaszán erős kanyar van, 
már eddig is több szerencsétlenség történi 
itt és most is valósággal Isteni csodának 
köszönhető, hogy nem '♦'szlello életét ncgy 
ember a Duna hullámslrjában.

Pünkösd két ünnepén a ragyogó szép 
időben n kirándulók tízezrei lepték cl h 
pestkörnyéki klrmidulólirh ekei és különö
sen nagy volt nz élet a btinán. Az Idei

nézd fiam, mer a' nem való!" — „Dejszen"
— mondta a fiú —, „idesapúm is nézi". — 
„Igen**  — aszongva az apja —, „én már föl
nőttem, nekem nem árt". — „Én meg gye
rek vagyok" — rántotta vállát a kölyök —, 
„én még üsse tudom, hogy mi az!"

ÖRZSI: Nem hát, akasztanivaló!
BAKTER: Nono! — Ilát az angol koro

názásiul mit hallottak, Lepcses szomszéd.?
LEPCSES: Rettentő nagy cécó vöt!
ÖRZSI: Belekerülhetett egy kupac pézbe. 
BAKTER: Oszt nem sajnálta az angol ki

ről aztat a tepierdck kőccséget?
LEPCSES: Nézze hájjá, eceer Bánatos 

Gezmet Pál délidőbe betoppant Ivadékgyártó 
Csokány Bénlhöz. Ilát persze illendőjen le
ütötték a tlnóhus mellé s kínálták ember
séggel. Ámde csakhogy a nagybélfi vendég 
ollan buzgalommal falta az étket, hogy 
Ivadékgyártó nem állta szó nélkül s csilla - 
pitólag monta: — „Igen sok pézbe került 
ám ez a kis tinóhús". „Gondulom" — 
biccentett Bánatos Gezmet, — „de megérte!"

ÖRZSI: 0. hogy a tinó lépjen a fülire. 
Oszt mennyünk Aptya.

BAKTER: Várjon csakl — Hát arrul mit 
hallottak, hogy a nyilas .•váblegények meg
verték a turistákat?

ÖRZSI: A rendőrség meg nem tuggya ki
nyomozni, hogy ki kezte a verekedést.

BAKTER: Pedig igen könnyű vóna. Mer 
teszem föl: szoktak verekenni a turisták?

ÖRZSI: Soha.
BAKTER: Hát a nyilasok?
ÖRZSI: Folton.
BAKTER: Akkor hát biztossan a túristák 

kezték, mer a nyilasok mán megunhatták a 
ioltonos dufálózást.

LEPCSES: Hájjá tuggya, eceer nálunk is 
vót Illőn nyomozás, még pedig a szószékről. 
Tiszteletes úrnak ellopták a csirkéit, tehát- 
lan vasárnap a templomban kezibe fogta aM 
nagy bibliát s aszongva: „Csirketolvaj vunB 
a gyülekezetbe, de tudom azt is hogy ki.B 
fogom eltet a süllős könyvet és igenyftssenB 
a fejihöz vágom". Hál ahogy emeli kezét,B 
láttya úm, hogy az a Félkampós CilronyB 
Gyula gyorsan lekapja fejét a pad alá. „Te ' 
loptad el tennapelött a csirkéimet!" — ka- 
játott tiszteletes úr. — „Én-e?" szólt a le
gény. — „iszen én ma reggel gyűltem a 
vonallal Debrcczenvbül, ahun féleszlendeig ! 
szógáltam!" — „Ilát akkor" — mérgelő
dött a papunk, — „mér kaptad le a fejedet?" !
— „Hál" — dünnyögött Félkampós —, 1
„Dobreczenybe is vannak csirkék". — Oszt ' 
Isten álgya. Rí

azokat a fontos adatokat, I p
amelyeket n nyomozás során megállapított.IWor/gor Hites Könyvvizsgálók 
A bécsi- adatok alapján pünkösd hétfőjén 
Kotsis Miklós dr. ügyészségi alelnök hő
sidéit a valutarendőrségre,

maga élé vezettette lünk Pált, Frled 
Arnoldot, Adler Ernőt

ói részletesen kihallgatta őket.
A pünkösdi kihallgatások és bécsi ren

dőrség adatai alapján
tijubb érdekes előállítások leninek a

valutarentlőroégen.
A nyomozás legújabb megállapítása szerint 
másfél millió pengőt tesz ki az az összeg, 
amelyet a pesti és bécsi valutaslberek tiltott 
manipulációikkal elkövettek.

szezon első komoly vhisportnapja volt 
Pünkösd első ünnepe. Fürdőtök és csóna- 
kázók tömegei lepték el az összes dunai 
uszodákat, a csónakházak rekord forgal
mat értek el és a szentendrei Dunaágban 
csónakok rajai fcketélletlek.

Balassa Árpád banktisztviselő is csónak 
kirándulásra indult Mezei Sári tisztviselő
nővel és régi Ismerőseivel: Knebel Ferenc 
iparművésszel és annak unokahugával. 
Lintner Kató gépirónővel. A római partról 
indult cl vasárnap kora reggel « jókedvű

megfeszítve

gyenge faalkotmányt,

társaság. Felfelé a férfiak eveztek és a 
csónak akadály nélkül tette meg az útját a 
szentendrei szigetig. Ott kisebb pihenőt 
tartottak, azután tovább folytatták útjukat 
a Pokol-szigetig.

Délután hat óra tájban ismét utrakészen 
állott a társaság. A két hölgy azzal a ké
réssel állott elő, hogy

szeretnének egy darabig evezni, 
hiszen visszafelé sokkal könnyebb az eve
zés, mint felfelé. A férfiak belegyeztek a 
dologba, mire Mezei Sári és Lintner Kató 
elfoglalták helyüket és pár perc múlva egé
szen jól kezelték az evezőlapátokat. A 
csónak, mint a nyíl, siklott tovább a víz 
sima tükrén. Negyedórás ut után azonban 
izgalmas esemény következett. A kanyar
hoz érve,

hullámverés keletkezett, nagymennyi
ségű víz csapott a csónakba és az el

vesztette egyensúlyát.
A két férfi a lapátokhoz ugrott, elkapták 
azokat és minden erejüket "
egyensúlyba akarták hozni a csónakot, de 
az nem sikerült. A 
mint egv játékszert,

felborította a hullámverés és a csónak 
négy utasa a vízbe esett.

Balassa és Kncbel a nők segítségére siettek, 
de azokat egyre tovább sodorta a víz. Jaj
veszékelés, kétségbeesett segélykiállozás 
hallatszott. A két fiatai leány

rettenetes küzdelmet folytatott életéért. 
Már-már ugy látszott, hogy mindketten a 
Dunába fulladnak, amikor váratlanul csó
nakokon és mentőövekkel felszerelve

10—15 cserkészfia közeledett feléjük, 
kisdiákok életüket kockáztatva sietlek baj
bajutott embertársaik segítségére és rövide
sen

parlravitték nz eleiéit nőket, 
a két férfi pedig fáradtan bemászott csóna- 
knkba. A hős cserkészek annyira szerények 
voltak, hogy még az iskolájuk nevét sem 

i árulták el, csak annyi derült ki róluk, hogy 
egv pesti gimnázium cserkészei.

A pesti kirándulótársaság az izgalmak 
| kipihenése után nem csónakon, hanem 
Ihajón folytatta az útját hazafelé.

I Dr. Kuntner Róbert, a műegyetem tanára, a 
"**  ’ ” „ ' „.’.V Egyesületének

az uj német részvény törvényről rendezett an
két ja keretében előadást tartott, amelyen pár
huzamot vont a német és hazai viszonyok kö
zött. Reámutatott arra, hogy a részvénytársa
ságok legfontosabb szerepe a kistökék koncén- 
trációja, csak akkor fog nálunk ismét bekövet
kezni, ha n magyar részvény jog elkövetkezendő 
reformja Is szakképzett fe.lülvizsgálókkal fogja 
a részvénytársaságok zárszámadásait felülvizs
gáltatni.

Az Urikány-üsilvölggi Magyar Kőszénbánya 
Részvénytársaság igazgatósága a junius 4-ére 
összehívóit közgyűlésnek javasolni fogja, hogy 
nz 1935. (Izletévről áthozott 569.49.1.75 pengő 
nyereségelövitel, valamint nz 19.16, üzletévben 
elért 655.400,46 pengő nyereség alapján rendel
kezésre álló, összesen 1,224.964.21 pengőből 
részvényenként 2.50 pengő osztalék kifizetését 
határozza el.

A Magyar Kender-, Len- és Jutaipar Részvény*  
társaság igazgatósága megállapította az 1936. 
üzletév mérlegét, mely ar értékcsökkenési tar
talékalap 500.000 pengővel való Javadalmazása 
után 232,214 17 pengő tiszta nyereséget tüntet 
fel. Az Igazgatóság elhatározta, hogy a junius 
24-én tartandó közgyűlésnek javasolni fogja 
részvényenként 1 pengő osztalék kiflsetMt. 
Fuchs l^eó elnök-vezérigazgató indítványára az 
Igazgatóság Fleisehmann Henrik ügyvezető 
igazgatót kivjló működésének elismeréséül a 
társaság helyettes uetérlgazgutólávd nevezte ki.

A Magyar Királyt Folyam- és Tergerhajózósi 
Részvénytársaság május lt-én tartotta dr. 
Winchkler István ny. miniszter, clnökvezérigaz*  
Maló elnöklésc alatt rendes évi közgyűlését, 
mely az 1936. üzlelévre vonatkozóan előter
jesztett mérleget, valamint nyereség. vesz- 
teségsrúmlát. továbbá az igazgatóság összes 
előterjesztéseit egyhangúlag dfogádta.

A Nagybáiony-tljlakl Egyesült Iparművek 
R. T. mérlegmegátlaplló igazgatósági ülésén dr. 
Dick István helyettes igazgatói érdemeinek ab 
ismeréséül igazgatóvá nevették ki.

Chronie.tr
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Forradalom 
Albániában! 

lovorték a kommunista forradalmárokat

SENATOR CELOFILTER
a valódi füstszűrös cigarettahüvely.

Tirana, május 17.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hétfőre 

virradó éjszaka
forradalom tört ki Albániában.

Aa albán sajtóiroda Jelentése szerint Etmc 
Toto volt belügyminiszter, — jelenleg 
csendőrtiszt — vezetésével egy csoport for
radalmár

elfoglalta Argyrokastro városát és el
vágta a Tepelen, Kurvelsi s Libohova 
felé vezető telefon- és távlródrótokat.

A forradalmárok 
megöltek egy csendőrtisztet, 

aki fel akarta tartóztatni őket. A forradalom 
kitörése után a kormány azonnal akcióba 
lépett és megtett minden intézkedést a lá
zadás megfékezésére.

Még az éjszakai órákban korináuycsapa- 
tok indultak el Argyrokastro felé. A katona
ság Valonából kiküldött előőrsei a Teleccni 
felé vezető ut mellett húzódó Procl-donibon 
megütköztek a felkelők csapataival.

Heves csata alakult ki,
amely azonban rövidesen n kormányc.sapa- 
tok győzelmével végződött és a felkelők 
rendetlen futással meneküllek.

A kormány csapatai üldözőbe vették a 
megfutamodott lázadókat és teljesen 

szétszórták csapataikat.
*A felkelők halottal között van, hír szerint,A felkelők halottal kozott van, mr szerint,. sai, mert a renuorseg aiig uz iouvi hu, « 
Izmet Toto Is, a lázadók vezérének fivére. I helyőrség pedig olyan kis létszámú, hogy 
Több menekülőt cl Is fogtak és ezeknek I egyáltalában ncm jöhet számításba a város 
vallomásai, valamint a náluk talált iratok | megvédésénél.

Öngyilkos lett 
pünkösd vasárnapján 
Miskolcon egy öreg 
budapesti ékszerész

Miskolc, május 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Pünkösd vasárnapján hajnalban 
Miskolcon a Zsolcai kapu nevű utca 7. 
szánni háza elölt az őrszemes rendőr

vérében fagyva, holtan talált egy háló- 
ingcs idősebb férfit.

’A ház második emeletén nyitva volt az 
égjük ablak: az első pillanatban már nyil
vánvaló volt, hogy a szerencsétlen aggas
tyán levetette magát a niásodikcmeleti ab
lakból és igy halt meg.

Autós budapesti banditák 
kiraboltak egy kiskunhalasi 
ékszerboltot

Kiskunhalas, május 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonit- 

leütése.) Hétfőn reggel Fűnk József kis
kunhalasi ékszerkereskedő bement üzletébe, 
ahol rémülten vette észre, hogy’ szekrényeit 
felfeszitelték és legszebb darabjai eltűntek. 
Ijedten rohant a pultokhoz:

ar. üzletet kirabolták, a brlllinnsok, ék
szerek, aranyórák nyomtalanul eltűntek.

A felfeszitett ajtókon kivül azonban semmi 
rendetlenség ncm mutatkozott, Fűnk két
ségbeesetten hívta a rendőrséget. A hely
színi nyomozás során állapitolták meg, 
hogy a betörők a szomszédos ház udvará
ról másztak át,

raktárának udvarra nyíló rácsozatát
■—I —g

Összeharapdálta
ájult úrnőjének lábéi 
egy farkaskutya

Pestszcnterzscfbelen. a Bálhory-u. 156. sz. 
házban lakik Gödé Gábor OTI tisztviselő 
felesége. A házaspár farkaskutyát tart ház
őrzőnek. A kutya már hosszabb idő óla 
Gödeéknél van, igen szelíd természetűnek 
bizonyult, úgyhogy Gödeék valósággal be

DÉMUSZ éttermének 
hűvös ős kellemes kerthelylséqében 

gödöllői Vidék Sándor muzsikál 

alapján kialakult az a feltevés, hogy 
a forradarul kísérlet bálterében kom

munista rugók működtek.
A kormány csapatai az ütközet után már 

ellenállás nélkül
vonulnak Argyrokastro ellen. Az országban 
helyreállt a nyugalom és pünkösd hétfőjén 
Zogu királyhoz

ezerszámra érkeztek a hódoló távira
tok,

amelyben a hűséges, vezető állásban levő 
albánok sajnálkozással nyilatkoznak a lá
zadók mozgalmáról. A kormánygyőzelem- 
ind végződő procii csata után valószínűnek 
tartják, hogy a forradalmárok rövid időn 
belül megadják magukat.

A hétfő reggeli belgrádi újságok részle
tesen foglalkoznak a vasárnapi albániai 
forradalommal. A Vrtme szerint a forra
dalom élén az albán politikai élet egyik 
Igen előkelő szerepet Játszó személyisége 
áll. Pontosan nem tudja megmagyarázni a 
belgrádi újság, hogy' ml lehetett a lázadás 
inditóoka, de azt hiszik, hogv 

személyi okok
késztették a politikai élettől nemrégen visz- 
szavonult államférfit a lázadás szitására. 
A belgrádi lapok jelentése szerint a forra
dalmárok csupán azért foglalhatták el 
minden nehézség nélkül Argyrokastro váro
sát, mert a rendőrség alig tíz főből áll, a

0 r

azonnal felment a második- 
ahol Csabai Artúr biztosi- 

A ház-

A rendőr 
emeleti lakásbi. 
tási tisztviselő lakik családjával, 
beliek aludtak és ncm is Indiák arról, mi 
történt. Kiderült, hogy az öreg öngyilkos

Markos Its Lajos 72 éves budapesti 
ékszerész, 

akinek a Sip-ülca 6. szánni házban van az 
üzlete. Markovit*  leányát, Csabai feleségét 
látogatta meg Miskolcon. A szívbajos öreg 
ur minden valószínűség szerint hajnalban 
szívrohamot kapott és emiatt lelt öngyilkos.

fel feszítették
és Így sikerült behatolniok az üzletbe. 
Gyors munkát végezlek a tettesek, 

gumikezlytibcn, minden áruló nyom 
hátrahagyása nélkül.

Az egyetlen támpont a hátrahagyott fővá
rosi lapok pár oldala, — ugylátszik újság
papirosba csomagolva szállították el a 
zsákmányt. A kár meghaladja a 
pengőt.

A széleskörű nyomozás során több kis
kunhalasi lakost előállítottak, de mindany- 
iivian alibit bizonyítottak és igv igen való
színűvé vált a rendőrség feltevése, hogy 

autós budapesti betörőbanda 
sveek-endezett Kiskunhalason.

el a 
tízezer

rezgetlek a jóindulatú állatot.
Hét főn Gödé Gábornak Budapesten volt 

dolga s felesége a kutyával egyedül maradt 
a lakásban. Félórával a férj távozása után 
Gödeék szomszédjai

kutyaugatásra, vonításra és emberi Jaj
gatásra lettek figyelmesek, 

majd később csend támadt Gödeék házaló
ján. Az egyik szomszédunk föltűnt a túl
ságos csönd s átment Gödcékhez, hogy meg
nézze mi történt.

j Rémülten látta, hogy Gödé Gáburné a 
■ verandán

Kettős füstszűrője, amely vatta előtétből 
és 8 réteg tiszta cellulózé fátyolból áll, át
szűri és nemesíti a dohányfüstöt.

Senki sem nélkülözheti azt a jótékony 
hatást, amelyet a.SENATOR CELOFILTI R 
kettős füstszűrője az egészség érdekében ki
fejt. A dohány és papír elégésekor fejlődő 
ártalmas égési termékek nagyrészt hajszál
csöveket alkotó rostjaiban viszatarlja. A 
cigaretta szopókájának teljes kitöltésével 
kényszeríti a dohányfüstöt, hogy minél 
hosszabb és tekervényesebh utón haladva, 
csak minél átszürtcbb és hűvösebb állapot- 

ájultan a földön fekszik, lába valóság
gal szét van marcangolva.

Rémülete még jobban fokozódott a szom
szédnak, amikor észrevette, hogy Gödeék 

farkaskutyája még mindig harapdálja 
as eszméletlen Gödé Gáborné lábát.
Az asszony kirohant a házból, segítségért

Eckhardt pártjába invitálta
a nyilasokat - 

akik nem fejbeveréssel akarnak gyógyítani

Mátyás beszámoló beszédében 
agrárpolitikai kérdésekkel fog.

szólalt fel ezután. Első
jog kérdésével foglalko-

Tibor 
választói

Kisgazdapárt — mon- 
feladatát és kötelességét

Eckhardt Tibor, a Független Kisgazda
párt vezére hétfőn Matolcsy Mátyás, a nagy- 
kálai kerület képviselőjének beszámoló gyű
lésen mondott nagyobb beszédet. Eckhardt 
Tibort a gyűlésre a párt több képviselő
tagja kisérte el.

Matolcsy 
különösen 
lalkozotL

Eckhardt 
sorban a 
zott.

— A Független 
dotta — a maga 
abban látja, hogy megpróbálja tárgyalás
sal, pártközi megegyezéssel a választójog 
kérdését megoldani.

Az izgatásokról is beszélt.
— Látom azt — hangsúlyozta —, hogy 

egyesek
nem szerven fejlődést óhajtanak, ha
nem felfordulást prédikálnak, hogy tár
sadalmi rendszerünk romjain oda ncm 
való stréberek idegenből veit plánták 
és lelkűnktől távol álló idegen politikai 
rendszereknek vessék meg az alapját.

Beszélt ezután a különböző gazdasági és 
szociális reformokról, amelyek szerinte 
egyenes függvényei a magyar nép politikai 
szervezkedésének, majd a nyilaskcresztes 
mozgalmakkal foglalkozott.

— Azt jizehem én — mondotta — a nyi
lasvidék felé is, ahova elkeseredésében sok 
becsületes ember sodródott: ha jót akartok, 
akkor gyertek ide, akkor itt a helyetek.

Ha nem okoskodni akartok, nem fej- 
be veréssel akartok gyógyítani, nem 
egyéni célokat szolgáltok, ha a népi 
politikának vagytok ti Is a harcosai, 

akkor itt a helyetek közöttünk,
de ha azt választják szerepül, hogy meg
osszák a népi erőket, akkor erősebb harcot 
kell, hogy hirdessünk ellenük, mint bárki 
más ellen.

Beszélt ezután a külpolitikai kérdések
ről.

— Egv kicsi nemzetnek óriási érdeke fű
ződik ahhoz, — mondta —, hogy minél 
több barátja legyen. En azt mondom, azok
nak a nagyhangon kérkedő meggondolat
lan magyaroknak, akik mindenáron fejjel 
mennek a falnak és csörtetik másnak a 
kardját: vigyázat: hátrább az agarakkal. A 
népi erővel mindig a legokosabban kell 
bánni. Kártyára nem lehel feltenni a nem
zet sorsát, mert

ml nem kockázatos vállalkozásokkal, 
hanem a világ lelkiismereténck feléb- 
reszléaévcl akarjuk elvégezni azt a 
munkát, amelyet valamikor Olaszor
szág egységesítésének érdekében Cavour 

végzett cl.
— A világ minden népének meggyőzésé

vel, minél több barát szerzésével és a ma
gyar népi erők felvilágosításával lehet 
nemzeti igazságunkért eredményesen 
deni — fejezte be beszédét.

Eckhardt Tibor nagyhatású beszéde után 
még többen szólallak fel, majd délután 
Eckhardt Tibor hazafelé való útjában —

csak 
kiiz-

Bergsmann csónak
magyar Honig motor

a legmegbízhatóbb
Ir.abella-tér6, Római part 1 b

bán kerülhessen a szájba. Ezáltal a csípői 
és erős dohányfüstöt enyhévé és kellemessé 
varázsolja. A torok és garat érzékeny ré
szeit kíméli. \ nikotin csökkentésével nz 
égés: szervezetet óvja és különösen női dv 
hangosok részére nélkülözhetetlen.

Számtalan előnye, luxus kiállítása, a fel
használt anyagok clsőrcndüsége és a füst
szűrő bőkezű adagolása ellenére 1 dobozára 
csak 46 fillér! Térjen még ma át a SENATOR 
CELOFILTER töltésére! Néhány fillér több
let 100 cigarettánál nem számit! Bármely 
dohányárudában, rövid méretben is kaphatói

kiáltott, mire összefutottak a szomszédok, 
egy rendőr is jött. Ez nagynehezén eltávo
lította a kutyát Gödenó testéiül. Közben 
megérkeztek a mentők is, akik a szerencsét
len asszonyt a Pasteur intézetbe vitték, 
majd onnan kórházba szállították. A farkas
kutyát is bevitték a Pasteur intézetbe, hogy 
megállapítsák, nem veszett e meg

Káva, Pilis és Irsa községekben — "Mártán 
fíéla kerületében — fogadta a gazdakörön- 
ség üdvözléseit. A kerületben különben * 
kisgazdapárt megkezdte szervezkedését,

Tetanuszmérgezés megölt 
a strandon égy diáklányt

A diinaföldvári strand telt házat jelen
tett pünkösd vasárnapján. A vidáman lu
bickoló fürdővendégek egyszerre csak egy; 
kiállásra lettek figyelmesek. Udvarát Ma
riska 14 éves diákleány sikoltotl fel. Amint 
kijött a vízből, térdét egv kis kavics meg- 
.sértette és ijedtében felkiáltott.

A kis kavics Jelentéktelen sebet 
zott

a leány tértjén, aki megnyugodva 
ínokba feküdt napfiirdőzni.

Pár óra múlva azonban rosszul 
magát és a strand orvosához sietett, majd 
hirtelen eszméletlenül esett össze. A ki
hívott mentők a szekszárdi kórházba szál
lították. Itt állapították meg, hogy 

tctanusz.niérgezést kapott 
és anélkül, hogv eszméletét visszanyert® 

meghalt.
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ne hatalmas műsorai:
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Mentsen Brothers 
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30 Jardin-girl!

■ WIENER BfiRo.n
HERMANN
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A világbajnokság elüti u legaktuálisabb 
kérdésekről megkérdeztük

dr. Pétrry Jenőt,
a népszerű szövetségi kapitányt, aki a kö
vetkező nyilatkozatot telte:

—- A hivatalos nevezést a két csapatbaj
nokságra már nevekkel együtt megküldte™ 
Hágának, a páros bajnokságokra csak a 
külföldi nevezések beérkezése titán fogom 
megadni, mert minél több párnak alkalmat 
akarok adni a világbajnokságon való sze
replésre és legalább annyi párt szerepelte
tek, mint a legtöbbet szerepeltető külföldi 
állam, A nevezések sorrendjét még végle
gesen nem Állapítottam meg, az elgondolá
som a következő.

Nyílt párosban: I Alpár—Décsi. 2. Ke- 
leli-Klár (Fészek). <1. 1 erenczi— Szerviczky 
dr. (Omhei. 4. drót Zichy—Kéri Szántó 
(Ombc). 6. Dr. Widder—Dr. Reich (Diplo
más). fi. Erdélyi—Peri. 7. Vándor—Kun 
(MTK . A. Dr. Klucaik Konold (Unió). 9. 
Kovács Poór. 10. Saller—Szclccz.ky, vagy 
vitéz Sima 'BEK). 11. Vidéki bajnoki pár, 
amelyet Deltrecen fog kijelölni. Természe
tesen szeretnéip, ha Leitner is játszana, 
lehetőleg Coliennel. Ezt csak Leilnernck 
Budapestre való hazaérkezése után dönt
hetjük el.

Vegyes párosban : 1. Beregi Alice—Décsi. 
2 Robicsekné—Klór. 3. Gundelfingenné— 
dr. Szerviczky. 4. Ujjné—Keleti. 5. Fabi- 
nyinó—Eeitner. fi. Cohenné—Cohen, vagy 
Bokor. 7. Bánóné—dr. Kun. 8. Nemesné— 
dr. Szalay. 0. Nádiamé—Gárdos (Balogh). 
10. Hudnvemig-házaspár. 11. Horváth Irén 

•—Perctel tábornok, Debrecen (legjobb v|. 
dékl vegyespár).

A Hétfői Napló utján felkérem már most 
n fenti párokat az. intenzív, komoly, sport
szerű tréningre, mert a párosverseny részt
vevői számára nem fogok közös tréninge
ket tartani, hanem elvárom, hogy enélküli 
fa megfelelő felkészültséggel fogják képvi- 
selnj a magvar színeket.

— Most már magam vezetem a csapat- 
tréningeket és remélem, hogy a hátralévő 
három hét alatt a csapat eléri a legjobb 
formáját. Nem akarok jóslásokba bocsát
kozni, de ha a csapat a világbajnokságon 
tudásának megfelelően fog játszani, ugy 
bent leszünk a döntőben.

— Felelősségem teljes tudatában állítom; 
hogy a legjobb magyar csapotokat állítot
tam ki, — fejezte be a kapitány érdekes
nyilatkozatát.
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Pikk ai adu. Kelet a kör királlyal Indal. 
Kaaak-Dél ki* * azlemnirt csinál!

Kffvik előkelő erklustv klubban nagy frpo- 
íomnio/ tárgyat nak egy rcnopszból ereid 
lovagias ügyet. Egyik érzékeny fővárosi 
ügyvédünk — őrért, mert mint felverni a 
kijdlszott lapot nem vehette vissza —, rob
ber közben felállóit. Ellenfele ezért prvvo- 
kállntta a: ügyvéd ural, Csakhamar össze 
is ültek a pdrbujsegédek és bee siti el bír ósá
gon, szakértők meghallgatásán keresztül 
Weyátlapitottdk. hogy a játék közben való 
jfrlállás —• sértés, mely reparálásra szorul. 
14 harcias felek között az olasz királyi ven
dégek visszautazása után fog a párbaj meg
történni.

*
Kitünően mulattak a betükártyaverteng 

kéirti’ei’óí a: ötleteién üiszeallilott leosztások 
megoldásain. A pálmát a hölgyek vitték el:

1. Kender (iéaíné, 2. Alpár Imréné. 3. dr. 
Kóláién Imre, 4. Karinthy Frigye*.

Eltörölték nr autók luiusadóját Az niitóg- 
Uisadaloni régi vagyát teljesítette a most meg 
Jjrlrnt rendelet, mely eltörölte az autók luxus- 
■dóját, ezzel kimondotta, hogv az autó nem 
luxus lobbá. Et nemoiak elvi diadalt jeleni. <le 
jelentékenyen olcsóbbá te»»i a nagj teljesít 
tnényd rifi*  kocsikat. Máris óriási ar érdeklő 
«1< s a világhírű é» közked'elt 6 hengeres Ford- 
kocsi iráni, melynél a luausadó törlése majd 
•rer pangó magUkariluit jelent. Ne vpgxi-n 
addig autót, míg meg nem tekintette a Ford 
gyárnak ezt a remekművét Hnhn Artúr és Tár
sai cégnél, Andríssy ul |0.

• ..Mektab**,  Sámson Frigye*  magvar légionista 
yegénve a magyar könyvpiac eseménye. A 332 
•Male*  regény ára 3— pengő, egvs/váizon 
kötésben 4 W pengó. Megtekinthető minden
Konyse»boilban.

HÉTFŐI NAPLÓ,

A DEMI REJTELMEI
vagy

mit viseljünk délelőtt, délután és este
Az idei demi-kollekció általában 

mindenkinek nagyon kedvére való. 
Csak a rosszlábu hölgyek ajkát hagyta 
el a bemutató során egy-egy kétségbe
esett sóhaj, mert a felvonultatott 
ruhák erősen rövidülő tendenciát 
mutatnak.

Megállapíthatjuk, hogy a kis dél
előtti ruhák lenvászonból készülnek 
négy zsebbel, bubigallérral, saját övvel 
éa sok-sok, elütő színű paszpóllal. 
Általában a paszpól a főjeliemvonása 
a demi-kollekciónak. Kis és nagy 
ruhák egyaránt paszpolirozva van
nak. Nagy a sikerük a chantung és 
vászonkosztümöknek. Ezekhez a sötét
kék és mintás vásznakhoz rövid, el
ütő színű, vagy fehér kosztümkabá
tot viselnek pikéből, vagy nyomott 
vászonból, a ruha színével szegett 
zsebekkel.

A nagy délutáni ruhák divatját majd
nem kizárólag az imprimé uralja. 
Az imprimé ruhák kis álló nyakkal, 
masnival, mellvarrással és a szok
nyába elől beállított gloknikkal ké
szülnek. Ezekhez a ruhákhoz hosszú, 
nyitott és sveifolt finom szövetkabátot 
viselnek. Nagyon szépek a lencsipke 
ruhák is. Ezek délutánra ópoly ele
gánsak, mint estére. Roppant csinos 
a rózsaszín lencsipke ruha rózsaszín 
hosszú szövetkabáttal. A ruhán nin
csen más disz, mint az övön és a nyak
nál kétféle erősebb rózsaszín csat. 
Hasonlóképpen elsőrangú összeállítás : 
halványkék romáin ruha és hosszú 
sötétkék tafttal végigbélelt sötétkék 
lencsipke kabát, egész hosszabban 
apró gombokkal, amelyből csak közé
pen gombolődik kettő.

Az estélyi ruhák ugyancsak impri- 
mék. Emellett a muszlinok és klokék

A rögI megbízható

Elkán szűcstől
vegyen rókái, keppel, Xffi, 
nerznyakat olcsón!
iiiiiinminiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiitiiintiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinniiiiiiiiiiiiiKiiiiiittimitíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniüintüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiin

W. D. Zimdin,
az ismert nemzetközi pénzkapacitás 
érdekes tervei Magyarországon

Értesülésünk szerint W, D, Zimdin, az 
Ausztriában élő ismert nemzetközi pénz
ember, akinek különösen egyes amerikai 
pénzügyi körökkel való kapcsolatai kpztudo- 
másnak »— olyan tervekkel foglalkozik, 
amelyek megvalósulás cselén

■ magyar Idegenforgalom fellendítése 
tekintetében óriási jelentőségűek lehel

nek-
Zimdin imgv lehetőségeket lát a Balaton
ban, amely lehelőségek nézete szerint ide
genforgalmi szempontból még koránt sincse
nek teljesen l'.ilms/.núha és ugy véli, hogy

a magyar tengerből kellő tőkebefektetés
sel olyan nagy ncmzelküsi attrakciót le

hetne varázsolni,
amelyre a Balaton természeli adottságainál 
lógva kétségtelen rendelteivé is van. Akinek 
a magyar idegenforgalom fellendülése és a 
Balaton sorsa szivén fekszik csak örömmel 
üdvözölheti a tényt, hogy uz tekintélyei kül
lőid! pénzcsoporlokbnn is érdeklődést kel
teit. amelyben nyilván nem kis része van a 
hivatalos magyar részről uz utóbbi eszten
dőkben rendkívül ügyesen és célszerűen ki
fejlett külföldi propagandának. Minden 
szakember tisztában van azonban azzal, 
hogv a propaganda magúban véve nem elé
gi ndö s ahhoz, hogv a Balatonból tényleg 
nagv nemzetközi fürdő legyen, még sok tö
kéletesítés van hálni, uj szállók, üdülőtele
pek. sporttelepek stb. . . . és főleg ami a 
legfontosabb l:ii>gástahn utak építése. Első
sorban

■ Béresei egyenesen összekötő siitó-uté, 
nmelv közvetlen kapcsolatot nd m nyugattal 
cs amely ma köztudomásúlag az autósok

Halduszoboszlúi gyúgvfOrdö
ma már •urópa) hliü. Fedett gyógymedoneók, Ivócsarnok. Inhrlstóilum strandfürdő 

ffirtív, IvA- M bfl^!<-a»AKur*k.  A fftrdó H*jdti«iobo*rló  7S H 7K*-o*  »ó«. |ódn». brónmt.
t1”'1 "‘-rt*  i .t » «-l tín!*'l»k  «\o liter fondvU percenként Megjár és nér-,,,y»’'a 1‘T.ertetével fcésx-

igáig*Úrija.

Tlllemann Sebestyén
■vájol óra lerakató

V.VIImoa császár- ut 12 (Gr.Tisza lstván-u. sarok)
SVÁJCI STRAPA KARÚRA P 6.00

is felszínen vannak. Fazonban nagy 
sikerre tett szert Muráti Lili a János
ban viselt fehér muszlin ruhájának 
felsőrésze: vállhuzással, spicces ki
vágással és hát nélkül. Az imprimé 
esti ruhákhoz gyakran látunk hosszú, 
húzott muszlin kabátokat és megfor
dítva : a muszlin ruhákhoz hosszú 
nyitott sveifolt imprimékabátokat, 
rendszerint nagyon élénk, összefolyó 
mintákban. Láttunk a bemutatón egy- 
pár nagyon fiatalos, egészen angolos 
fazonú, főleg fehér kioké esti ruhát 
is bubigallérral, két zsebbel, pici ujjak
kal, sötétkékkel paszpolirozva.

Még sokat mesélhetnénk a demi- 
kollekcióról. Elmondhatnék, hogy a 
strandrubák milyen szépek. Valóság
gal kosztümként hatnak és csak ami
kor a strandoló hölgy válláról lekerül 
a kabát, derül ki a turpisság: a lenge 
kabát hátnélküli plageruhát takar. 
Mesélhetnénk az óriási virág tobzó
dásról is, de félünk, hogy egyszerre 
megárt ennyi sok. Inkább kanalan
ként, akarom mondani, hetenként fog
juk majd hölgyolvasóinkat a legújabb 
divat titkaiba beavatni.

★

A divatbemutatókon látott modelanyagok, 
valamint francia szövet- é« *elyemkülön|eg«s-  
ségek, imprimék, vászon-, transzparentujdon- 
ságok a legújabb divatszinekben és legnagyobb 
választékban beszerezhetők Sugár Vilmos di
vatnagyáruházában Deák F.-u. 33, Deák-tér 
sarok. A Sugár-cég nicgbizhaióságával és mél
tányos áraival páratlan népszerűségnek örvend 
az elegáns hölgyközönség körében.

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

♦
Ismét bementünk a Fenyves Áruházba, hogy 

a elemi kollekcióban bemutatott toilettekhez. 
milyen anyagokat ajánl. Csodaszép níezeivírá- 
go*.  felieralapu impritnék már 3.90 P-tö| zsor
zsettok 5.90 P-töl, bro»ék 7.40-tö], kreppelt im- 

.priniék 2.90-töl, gyönyörű klokék 3.90-től, vi
rágos nyomott anyagok 5.80-tól és egv gyö
nyörű uj anyag, a flamingó 4.90-töl kaphatók. 
Hölgyeim, nagyon érdemes megnézni a Feny
ves Áruház divatos imprimé és kioké újdon
ságait.

♦
Tenyészeteit igazgyöngy 25 P, tenyészetett 

gvöngysróf 12 P, Qirkon-gyürii fehéraranyból 
28 p. Jolié divatékszerboltban, Kigyó-u. 4—6.

réme.
W. D. Zimdin és a vele kapcsolatban álló 

külföldi pénzcsoportok részletes terveit még 
nem ismerjük, hogy Zimdin jelentőségét 
azonban kellően értékelhessük, meg kell 
emlékeznünk arról a munkáról, melyet az 
osztrák idegenforgalom érdekében végzett s 
amely ténykedéséért neki az osztrák gazda
sági életben nagy súlyt tulajdonítanak. 
Zímdint Ausztriában

a Semmering ujjáépltőjének nevezik.
Hat esztendővel ezelőtt vásárolta meg a 
scmineringi Pannhans-Hatclt, amely akkor 
összeeomlús elölt állott. Ugy a Pannhans 
mint a többi semmorlngi szállók é, általá
ban az egész fürdőhely felvirágoztatására 
eddig, amint azt az osztrák sajtó is elismeri 

hal és félmillió slllinget áldozott,
Ezekből a befektetésekből érdemes megem
líteni. hogy pl. 0,200.000 slllinget költött a 
Pannhans átalakítására. 180.000 .sillingért 
építtetett kötélpálya vasutat, 850.000 sü
li ngérl fedőt uszodát, amely a Semmering 
látványossága, 00.000 sillingért golfpályát, 
35.000 sillingért télikertet és végül több mint 
200.000 sillinggel támogatta a Semmerlngen 
rendezett különböző nemzetközi versenye
ket, igy például úszó- és snkk-versenyt, 
bridge. tornát stb. . . . amelyek mind elő
kelő inlerngQiopúIis publikumot vonzottak. 
Kétségtelen, hogv mindezen befektetésekkel 
sikerült neki a már csipkerózsa álmát nívó 
Scmmeringet uj életre kelteni, abból köny- 
nyen elképzelhető, mii jelentene a Rutaion 
és u vidék lakossága számára, ha itt is a 
fentiekhez hasonló befektetések eszközöltet
nének.

Budapest, 1987 míjtta lg.

Pengőleflzeté*. felvilágosítás-. 
Pttatyén fürdtflroda, Btt- 
napest, Vll.. Károly-lcrt 
Sla. — Telelőm U-M-83

Nem érdektelen megemlíteni azt sem, 
hogy Zimdin a Semmering érdekében óriási 
külföldi propagandát fejtett ki, amiből ter
mészetesen nemcsak a Semmering, de az 
egész osztrák idegenforgalom hasznot hú
zott. Osztrák idegenforgalmi körökben évi 
100.000 sillingre becsülik azt az összeget, 
amelyet Zimden külföldi propagandára köl
tött, és kétségtelen, hogy

hasonló teljesítménynek a magyar Ide
genforgalom is jelentős hasznát látná.

Végül mindezek kapcsán meg kell említe
nünk, hogy W. D. Zimdint Magyarországon 
külföldi oldalról történt sugalmazásra nem
rég kedvezőtlen színben igyekeztek feltün
tetni a nyilvánosság előtt, mert

e csoportnak a Balaton konkurrenciája 
kellemetlen lett volna

és igy akarták erre vonatkozó terveit ke
resztezni illetőleg megvalósításuk elé nehéz
ségeket támasztani. A W. D. Zimdinhez kö
zelálló amerikai pénzcsoport az Overseas 
Traiding Corp. és fenti osztrák érdekeltség 
körött egyébként most, az osztrák gazda
sági élet kulisszái mögött ■ játékkaszinókért 
nagy hatalmi harc folyt 1c, amely utóbbi 
teljes vereségével végződött.

Liszt Ferenc
9 magyar rokona 
Hóman kultusz
miniszternél

Még ma is akadnak tájékozatlan, vagy 
az igazságot rosszakaratuan meghamisító 
külföldiek, akik el akarják vitatni Liszt 
Ferenc magyarságát. Pedig azt, hogy a 
nagy zeneszerző magyar volt, nemcsak élete 
és művészete bizonyítja, hanem 

kilenc élő magyar rokona is.
Ezek valamennyien Magyarországon élnek. 
A Liszt-család kilenc elő tagja, egy férfi és 
nyolc nő, a mester öccsénck leszármazot
tai. Valamennyi szegény ember. A legidő
sebb. az egyetlen férfi, Liszt Károly sziget- 
szentmiklósi bognármester kisgyermekko
rában még Ismerte Liszt Ferencet, jól em
lékszik arra, hogy

■ zseniális művész térdén lovagolt.
Emlékszik Liszt Károly arra is, hogy a 

nagy zeneszerző, apjának fivére, egv alka
lommal azt mondta öccsének, rá, n kisfiúra 
mutatva:

•— Talán ez a kiest fogja megvédeni az 
én emlékemet...

E*  adott egy arany dukátot a kis Karcsi
nak, mint minden alkalommal, ha találko
zott vele ...

Liszt Károly és a többi Liszt-örökös már 
nagy pereket folytatott a kincstár ellen 
nagybátyjuk óriási értékű hagyatékáért, 
amelyben ott van a rendkívüli becsű Lisit 
Ferenc-relikviák mellett

Beethoven zongorája Is.
A per már olyan stádiprnban is volt, hogy 
a bíróság elvben kimondotta az öröklési 
igény jogosságát, sőt egy alkalommal bírói 
zárlat alatt is voltak az emléktárgyak. Vég
ső fokon azonban elutasította a Kúria a ki
len /Jsrl-leszármazott keresetét.

Ezt követőleg Liszt Károly és nővérei 
ujnbb adatok birtokába jutottak, de

nem akarták pereskedéssel megzavarni 
a Llsal-év ünnepségeit.

Hóman Bálint kultuszminiszterhez fordul
lak, azzal, hogv szeretnének peren kívül 
utegegyemi (íz állqmmal, mert sem anyagi
lag, sem Idegileg n«m bírják a hoeszu pe
reskedést. Hóman kultuszminiszter elvben

nem zárkózott el n Liszt-család kárta
lanításától.

Legutóbb tárgyalások folytak, amelyeknek 
eredményeként most értesítést kaptak Liszt 
Ferenc fivérének leszármazottai, hogy az 
olasz királyi pár látogatása után

a kultuszminiszter fogadja Liszt Ferenc 
kilenc rokonát

és személyesen fog velük megbeszélést foly*  
tatni az esetleges kártalanításról.
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300 toalett+50 meseautó+10 csodaparipa 
a Királydij és az autós concours d’élégance káprázatos pünkösdi kettős parádéján 
amelyen a hölgyek pendliztek, a favorit-tippelők pedig fogukat csikorgatták

ve-

va- 
pa-

Pünkösdvasárnapra virradóra a pesti 
aralónokban egész éjszaka égtek a lámpák. 
Hajnalra járt már, amikor a nagyságák ét 
kisasszonyok holtfáradtan letették a tüt, — 
de sikerült! Utolsó szálig elkészüllek a 
toalettfantáziák, hogy a hölgyek közül ki 
a Királydijon, ki az autószépségversenyen 
(ki a kettőn pendlizve), benevezhessen 
lük.

Tiz óra tájban a esupafény májusi 
sárnapreggelen megkezdődött a kettős . 
Tádé első felvonása: az autós concurs d'élé- 
gance. Az ügetőpálya nemzetközi zászló
díszben. * mezőnyben autók cikkáznak, a 
tribünökön elegáns publikum. Főként az 
autóstársadalom és a színházi világ kapcsolt 
részeiből. (A színházak tájéka ugylátszik 
erősen érdekelve van nz autósvilág tájékán. 
Hézagpótló munka volna megszerkeszteni a 
színházi világ autóstérképét.)

A publikum izgul, a 
versenyzők még jobban. 
A védnökök közül And- 
rássy Sándor gróf és 
Tóra Tibor képviselő 

gusztalják szakmai 
szuinmel a mezőnyt: 
Miamiban biztosan több 
kocsi Indulna, de ne 
legyünk túlságosan kö

vetelők, a budapesti mértékhes viszonyítva 
örülnünk kell, mégis szép autókat látunk, 
mégis idegen szó is hangzik a pályán: va
gyunk!

Nyolcvanöt startszám szerepel, ötvenre 
lehet becsülni az igazán versenyre való ko
csit. A versenyzők között sok a hölgy és 
sok a színésznő — hiszen autós szépség
versenyen vagyunk. A kocsik felvonulnak, 
a zsűri dolgozik, a közönség tapsol, a me- 
gafon eredményt hirdet. Szombathelyi 
Blanka fekete sportkocsin fekete-fehér csi
kós ruhában, fehér kalapban, Erdélyi Mici 
ollvzöld bukott kocsival, a Touring Club 
díját kapja, C'hri Imréné a legszebb karos?- 
szériáját, Vágó Mfiry aranyszalagot, Schil
ler Lívia és Zechmeister Éva kétüléses 
barna sportkocsin fővárosi tiszteletdijat. 
gróf Apponyi Gézáné sportautója is dijat 
kap, Ilanny Mendcl kisasszony jutalma 
aranyszalag, Senyey Veráé KWAC-dij. Mu
rát! Lili fehérpettyes- vörös ruhában, piros
szalagos fehér kalapban vonul fel uj fehér 
kocsiján: övé ff közönség dija 311 szótöbb
séggel. Jetiinek Alfonzné és Bodó Ica ko
csija tapsot kap és rangsorban verhetetle- 
női elsőnek végigdübörög a pólyán egy 
hatalmas, sötétvörös, speciál sportkocsi, dr. 
Pucher Józsefné vezeti: ez a mérkőzés ab
szolút győztese és megkapja a Miklós An- 
dor-vándordijat. Német, osztrák, svájci és 
olás? autósok tapsolnak, szép volt a me
zőny, szépek at autók és még szebbek a 
hölgyek.

A concurs d’élégance résztvevői éppen 
csak hogy indulnak hazafelé, amikor már 
autóáradat zudul lefelé a Kerepesi-uton, 
megkezdődik a felvonulás a Királyát ira.

Ki udvari páholyban a kormányzó, fele
ségével és két fiával. József főherceg és 
'Auguszta főhercegnő érkezése nagy szen
záció: autó helyett puzarszép négyf‘fogat
tal főnnek, a bakon cifrasujtásos kocsis és 
butiár,

A tribünök koszorú
ján és a korzón az 
örök királydlii publi
kum. Legfeljebb talán 
az ritkította meg kicsit 
a sorokat, hogy kellős 
ünnep van, akad, aki 
veek-qndre mén*-  
azért nyugodtan lehelne 
névsorolvasást tartani, 
mindenki itt van. A „helyzet stignalurdla" 
egy édes mondás. Flgschner Efnő ur nézi 
* közönséget (mint a jó gazda legelteti 
szemét az érett vetésen) és finom mosoly- 
lyal mondja:

— Itt van, kérem az égést szigeti Grill... 
Rangsorban első a politika. Nézzük csak, 

ki van itt. Bárcziház.i Bárczy István állam
titkár, Sigray Antal, Felemen Kornél, 
Eckhardt Tibor, Magyar Pál: éppen kitelne 
egy pártközi konferencia. Tábornokok vö
rös lampasza, huszárok sötétkékje, tüzérek 
barnája, gyalogosok zöldje tarkítja a zsa- 
leltek és civilzakók fekelc-szürkeségét. Az 
urak qz idén nem nagyon tellek ki mapu- 
kért. Versenyen felül legelegánsabb 
Batthyány Gyula gróf, karcsúságban, szürke 
zsakettben, szürke cilinderben, gomblyuká
ban vörös rózsával, fekete pápastemwl.

A színházak délutáni előadása fogvaUrtja 
a színésznőket, csak Szombathelyi Blanka 
van Itt és Szörényi Éva. meg Perczell Zita 
fehérminlás kékben. A színpadi szerző 
urak kollekciója azonban szép: Hőnyi 
Adorján, Láazló Aladár, Harsányt Zsolt, 
Hunyady Sándor és Indlg Ottó, akit a be
járatnál autó vár. E*t»  Indul Firenzébe. 
Csak bekukkantott egy kicsit körülnézni, 
búcsúzni, meg egy kis benrinpótlékot sze
rezni.

Az Irodalmi szakaszhoz tartozik a bejá
rat fölötti páholyban gróf Bethlen Istvánná 
nagy fehérmintás, sötétkék imprimé-zsor- 
zsettben, fehérszalagos, azéles sötétkék ka
lapban és bárónőnk, Halvány Lili, sárga- 
díszes fekete kalappal, fekete ruhájához 
fekete-sárga imprimékabáttal.

Báró Prónay Györgyné toalettje fehér 
kosztüm majomprémmel, fekete csipke
blúz. Báró Podmaniczky Attiláné fekete 
zsorzsettkompié színes virágapplikációval, 
Eisenmann Gyulóné fekete plisszlrozott 
szoknya, fekete alapon iinprimékabátka 
fekete reverekkel, lazacszin paszpóllal, fe
kete szalmakalap bársony fejjel. Gróf Ne
mes Vineéné sötétkék-fehérmintás imprimé- 
kompié, gróf Zichy Mária Eugénia piros
fehér Impriméruha sötétkék zsorzsetlkabát- 
tál, Fellner Alfrédné kék-fchérmlntás 
imprimékomplé, Tóth Lászlóné fekete ro
máin hossi'i kabát alatt fehér-feketemintás 
impriméruha, dr. Reimann Ernőné fekete 
selyemkosztüm, rózsaszín csipkebluz, Ma
gyar Pálné fekete selyemkompié kétféle 
kék díszítéssel.

Gróf Khuen-Héder- 
vdry Károlyné fekete 
selyemkompié, Darányi 
Béláné fekete-sárga ira- 
priméruha sárga ka
báttal, dr. Hirschler 
Henrikné kék csipke 
hosszukabát, alatta ró
zsaszín romainruha, 
báró Kohner Györgyné 
fekete alapon sárgadiszes ruha, sárga kis- 
kabáttal, gróf Herberateln Henrikné fekele- 
pirosmintás imprimé selyemruha fekete 
selyemkabáttal, rókadisszel, Hcrberstein 
l’impi grófnő tarkaminlás impriméruha, 
tarka boleróval, Ordódy Béláné fekete se
lyemkompié kétféle zöld ediarpcval.

Ifj. Erney Károlyné fekete ruha, sárga
fekete iinprimékabát, Hertelendy Andorné 
fekete ruha, fekete-fehércsikos kabát piros 
béléssel, az övön mezei csokor. VladárEr- 

fekete-fehér-zöldmintás imprimé- 

Ismét hozunk 
egy korszakalkotó ujdc. juh

Az gallér forradalmát jelent a férfidivatban!
Egycsapásra megoldotta a gallérkeményitéssol járó bosszúságokat, mert ez a gallér 

teljesen uj gyártási eljárás alapján készül: 

keményités nélkül, házilag mosva és nedvesen vasalva
Pupllnett,,&*<té^á*fng  
bélelt mellel, 
rávarrott, vagy 
két külön gallérral 6.00
Jómlnöségű^íwUfo^Wt*  
puplln-ing, bélelt 
mailel, rávarrottn nn 
vagy két külön M Ilii 
gallérral............U.uU
„trudíjjM pupllnlng 
Igen Jó minőség- 
ben, bélelt mellel, 111 » 
két külön gallérral Ilii

tökéletes félkemény gallért kapunk, 
mely a viselésben nem gyúródik, formáját nem veszti 
el, keménységét és rugalmasságát megtartja.

AZ GALLÉR ELŐNYEI:
1. OLCSÓ, mert nem kell keményittetni;
2. ELEGÁNS, mert kemény a gallér és nem gyúródik;
3. PRAKTIKUS, mert házi kezeléssel tökéletes fél

kemény gallért kapunk.
Nézxs meg propaganda-kirakatunkat, ahol az ..Emeiéfix" gallér mosását 

és vast lését bemutatjuk

DIVAííVÁrNOK
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kompié, gróf Teleki Józsefné piros-fehér
virágos ruha, sötétkék zsorzsettkahát, dr. 
Bródy Pálné rózsaszín csipkekosztiirn bár
sonyszalag szegéllyel, berakott rózsaszín 
muszlinbluzzal. Hardy-Dreher Béláné fe
kete-fehér impriméruha, fekete selyemka
báttal, Goldfchlágerné Sebestyén Vera tar
kamintás imprimékomplé, Mándy Sándorné 
ezüstrókás fekete kompié fehér dísszel, 
Gedeon Mária rózsaszín csipkeruha, hosszú 
kabáttal, krevettsállal és övvel, dr. Rendes 
Ervinné drapp nyersselyemkosztüm. tarka
mintás impiriniébiuzzal, Halászit Lászlóné 
Miér ruha, csikós kabáttal, Páthy Ernőné 
zöld-feketemintás zsorzseltruha. fekete 
csipkekabáltal, dr. Menyhárt Gyuláné fe
kete romain-konjplé, fehér piké dísszel, dr. 
Popper Andorné barna-beigemintás imprimé- 
kompié.

A külföldi hölgyek közül Mrs. Duthy 
sötétkék-fehér-koronás imprimékomplét, 
Mme. Tresehoiu sötétkék csipkekompiét, 
Mme. Löwenskiold barna kompiét, Mme. 
Gyivonivici zöld-vörösnüntás imprimé- 
kompiét, dr. Bosnakovics Fcrdinándné fe
kete dubl romainkabátot, berakott alsó
dísszel, alatta zöldmintás implriméruhát, 
Mme Lency Párisból, tarkamintás imprimé- 
kabátot, alatta fehér romainruhát viselt.

Eredeti magyar ruha is tarkállik a pá
zsiton: dr. Tdubel Gézáné tulipános, vörös
szíves, fehéralapu cifraszürt kanyaritoft a 
vállára, a kalapja fehér turisimeg, megiri
gyelhetné akármelyik számadó juhász!

Hozzávetőleges becs
lés szerint háromszáz 
toalettköllemény éne
kelte meg a pályán a 
pesti hölgyek jóizlését. 
A nagy parádé tanulsága: 
az idén verhetetlen az 
imprimé és a csipke!

Es miután Királydij 
volt, lovak is futottak.
Mindenki tippelt. Húrom nevet súgtak- 
bugtak-röpilettek; Try Well, Borúra derű, 
Bársony. Különösen Bársonyt emlegették,

Mos/- mér vehet kedva 
szerint erős jó autót! 

Ijamega 8 hengeres
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RPHN RRTHUR ÉsTRRSR!
IHHNDtílSSY-ÚT1(h. TEL:i-136-1St.
amikor a pletykarádió szétröpitette, hogy. 
Sigray Antal amint betette a lábát a pá
lyára, éppen csak hogy köszönt a barátai
nak és már ezer-ezer pengőt küldött Brfr- 
songra.

A Királydljhoz tiz paripa állt starthos és 
két fejhosszal kényelmesen besétált Ca
ruso, „akir-l" félórával előbb csak néhány 
lemosolygott ember beszélt. Akkor viszont 
már ezek mosolyogtak... A kasszához ke
vesen mentek. Egy szürkeruhás, csontkere
tes szemüveges ember (mint hóditó hadve
zér szürke káplárja, aki részt kér a győze
lemből), végignézett a lovaregyleti páho
lyon és büszkén jegyezte meg:

—. Vgy-e, a textilszakma is tud ..,
Rubin ur, a Caruso boldog gazdája 

ugyanis fonalkereskedő. Demokratikus győ
zelem volt-az idei Királyátj. Sági PáL

♦
Általános feltűnést keltettek a Királydljort 

megjelent hölgyek pazar ezüst- éa kékrókái, 
valamint remek kanadai nerc nyakkendői, me
lyeket javarészt a mérsékelt árairól előnyösen 
ismert Schmtdcg szűcsnél, Párisi-utca A, vá
sárolták.



SZÍNHÁZ
Kirobbant a Bárdos-Roboz 
elientét a színigazgatók 

elnökválasztásán
Rotozl új a megválasztolták, Bárdos 

\ ssza épett az alelnökségtől
Az n lappangó ellentét, amely Bárdos 

lArhir. ;i Belvárosi én Művész Szinház igaz- 
falója, 'alainint Robot Imre, a Vígszínház 
ijnzg.ilójn közölt Páger és Rulla elszerződ- 
1M»-.cse| l.apcsohilban felmrHíIt, kirobbant 
a Sziniga/gniók Szövetségének minapi tiszt- 
Djilási közgyűlésén.

A közgyilléa előtt Bárdos Artúr felke- 
resté Koboz Imrét,

aki ívek óla a SZÍnígazgulók Szövetségének 
elnöke s négyszem közöli több társa nevé
ben elégedetlenségét fejezte ki Robog linre 
működésével kapoolalban. Különösen kilo- 
gásnlln. hogv Roboz Imre, a színigazgatói 
működése <s elnöki funkciója nem össze- 
feihctö. Ez n megjegyzés Bárdos elsőrangú 
s/inészeinek elszerződi élésére, másodsorban 
pedig azokra a hatalmas gázsikra vonatko
zol!. amelyeke! a Vígszínház néhány tagjá
nak a Színigazgatók Szövetségének Italára- 
Zala ellenére is fizet; Roboz Imre hivatko
zol! arra, hogy a Nemzeti Színház az ő 
színháza'ni kapcsolatban kél évvel ezelőtt 
im-g súlyosabb és váratlanabb szinészelszer- 
líxllctést hajtőit végre, máskülönben pedig 

a színház szabad verseny
és ő a színészek és színigazgatók kollektív 
érdekeivel szemben semmit sem vétett. Bár 
<los, aki talán azzal a szándékkal fejezte ki 
elégedetlenségét Robotra! szemben, hogy a 
.Vígszínház igazgatója visszalép elnöki tiszt
ségétől, csalódott, mert Robot a félórával 
később megtartott, közgyűlésen nem adta be 
lemondását. Ar elnökség javaslata szerint

Roboit ,(elülték ismét elnöknek,
amit a közgyűlés xraiiazás nélkül tudomásul 
vett, viszont az eddigi két alelnök helyett 
csak W'erfhcimcr Elemér maradt a helyén 
és Rárdas Artúr elhórilolln magától az 
alelnöki lisztet.

Menelaus: Csortos Gyula
A Vígszínház tér'ezt It nagy nyári pro- 

dukciójóval kapcsolatban pünkösdkor rend
kívül érdekes szerződést írtak alá. Ezek 
szerint a Szép Heléna Mcnclaits szerepét 
< sortot t.vuln játssza. Arról van .szó, hogv 
a Szép Helénát

csnk szabadtéri előadásban
» Margitszigeten mulatják be. és rossz Idő 
esetén sem játsszanak a Vígszínházban.

Bársony Rózsit 
Salzburgba hívták, 

de Pestre jött filmezni
R eslrn hnlvniiöl előadás után befejeződlek 

n Hősi, n rMidncsnpnt előadásai, amelynek 
JMrxony Rózsi püskösdre hazaérkezel!.

I gés; nap alszom, nagy n restanciám, 
rengeteget dolgoztam, most egv kicsit pihenni 
szeretnek K>t filmemet, a Roxyt és a Viliit 
Jog), k Pesten leforgatni 'elem Filmszerződé 
sí im m< gakadályozlak abban hogy elfogadjam 
ti inni tíz ahbaziai 1 eslspiele. részint n sál:- 

ímnrpi játékokkal kapcsolatai -meghivást 
'tervben-!!, k ugyanis, hogy nz Abrahám: „B.d 
a Savóéban’ is <gy „Pvlnísehv Hochzeit' <nmil 
operetteket fogják bemutatni Salzburgban n? 
ünnepi láfckok Idején. Sajnos, valószínű, "hogy 
ur utóbbiról le kell mondanom, mert lehet-I 
l'u. hogv míg egy uj operettet is betanuljak

* Kardos I ászló rendezi a legújabb magyar 
filmet Szólító' Armnnd Szervén Mihály ..ftfl-as 
tempó' < inűj operettjének lilmváltozatá!. 
ami-lvnek főszerepeit Murdti Lili. Kaboi. Mr 
■•'i/ Mária Háithy Lajos, Szikin'/ Szeréna 
ját'szuk, produceijc Székely Sándor mérnök.

• Héttőn játszott utoljára a szezonban n 
Pódium. amelynek kitűnő gárdája már csórna 
g"l, MŐvki turnéra indul 28-én már Szegeden 
játszik Hékcífy László vezetésével.

A MAGYAR SZÍNHÁZ
ismét teljes diadalt aratott:

a IcgmulatsAgoaahb zonós komédia 
Óriási siker® az

„•'tfy csók é» mi, lemml1 
sikerére emlékeztet?
Tóbiás házak !

Jegyekről előre kell gondoskodni I

Keiden este, pénteken esto, vasárnap délután

1 NÉMA LEVENTE taa.tfdaxtfr
Bajor Gizi, Tttrxa Jenő felléptével

MOZI

1. Súlyosan megsértve otthagyták 
a zenehritikusok az Ofieraház

Gigli-saj tóteáját

cetói

PÉLDÁTLAN BOTRÁNY játszódott le 
szombaton este a Hungária szálló halijá
ban, ahova az Operához igazgatósága 
sajtótcára invitálta egynegyed 9 
órára a budapidi napilapok zeneeszté
táit és kritikusait. Ezek az urak, akik való
sággal tudósai a muzsikának, még most is 
felháborodva beszélnek arról az inzultus
ról, amely őket a meghívás 
érte és felmerült a terv, hogy 
suk a jövőben egységesen 
minden hasonló összejövetelre 
hivást.

alkalmával 
szindikáiu- 
visszautasít 
szóló meg-

■ NÉHÁNY NAPPAL ez
előtt ugyanis a: „Opera- 
ház igazgatósága" alá-

s z

Mindenki 
ott van . _
csak a házigazda i'faávdt udvarias meg- 

nemi bíoót kaplak Ben járni no 
G i g l i, a nagy tcnorisla 

tiszteletére rendezendő sajtóteára a kriti
kusok, akik bár nem szoktak riportokra 
eljárni, a nagy tenorista személyére való 
tekintettel ki szmokingban, ki feketében, 
de mindenesetre ünnepi hangulatban pon
tosan megjelentek a Hungária szállóban, 
ahol nagy csodálkozásukra senki sem 
fogadta őket a Meghívó Operaház 
részéről. Miután hosszabb' ideig álldogáltak 
az előcsarnokban, egyikük-másikuk kutató 
erpedirióra indult a hotelban, hogy talán 
feltalálják azt c szalont, ahol a hasonló 
teákat megrendezni szokták. Meginterjú
volták a vezető főpincérl is. aki kereken 
kijelentene, hogy sem az Operaház. sem 
más részről senki sem rendelt he
lyisége Ir s c m a z ö s s r e j ö vétel
hez szükséges s z e r v i s.z I. Közben 
már rlnudt háromnegyed kilenc is, amikor 
a hátsó folyosók egyikén m táj ele nf Teleki- 
Kollmann Emil, az Operához lilkaro. aki 
— sajnos — szintén teliesen infortnálalla- 
mii állott nz eseményekkel szemben. Ki- 
jelentett?, hogy az Operaház azt hitte, 
hogy Gigli impresszáriója, a Rózsa
völgyi- cég egyik vezétője. Forr a i 
Oszkár gondoskodik a kritikusok vendéyr 
látásáról, viszont sem Forrni, sem maga 
Gigli nem volt található sehol 
sem. Miután a pincérek már maguk szé- 
nyelték n nagy- zűrzavart, amely az Opera- 
háznak c példátlanul pongyola ..rendezése" 
körül támadt, — kinyitottak egy üres ter
met. hogy ,.n meghívott vendégeknek" ne 
kelljen n konyhalányok, nz ételes tálakkal 
megrakodott rohanó pincérek között a 
folyosón ácsorogniok. .4 „vendégek" bá
rányt iirelcmmel leültek a: üres teremben 
és várták Giglit. Mint kiderült. Gigli. aki 
természetesen nem tehet a meghívás körül, 
tapasztalt udvarifalnnságról, sem vonata 
késéséről, F orrai Oszkárral már meg
érkezett n hotelbe, de az érkezés perceiben 
egyéb dologgal volt elfoglalva, mint a kri
tikusok fogadásával.

GIGLI NEK 
srobflilgpéf 
bonyolítania, 
i ismét Forrni ur!) ugy- 
lálxzik nem intézett el 
a művész igényeinek 
ugyanis a lakosztálgá-

tl6bb n 
kellett le- 

amelyet
Slgli 
megérkezett 
és más hotelbe 

akar költözni

megfelelően. Gigli
hoz nem kapott szálául, ami ellen a mű
vész tiltakozbfl. mondván, hogy hálószo
bájában nem óhajtja fogadni pesti vendé
geit. barátjait és márts intézkedett, hogy 
bőröndjeit 'vigyék egy olyan hotelbe, ahol 
lakosztálya mellett szalon is áll rendelke
zésére. Nchányperccs vita után azonban a 
hotel igazgatósága teljesitette Gigli kérését 
és már semmi akadálya sem volt,-hogy a 
napy művész beköltözzék.

örr.t vo?<7 
idő termesze-Ybl áttérje 

és a kritikusok 
kivonulása

MIG F.7. A 
tartott, at 
(esen múlott és a nagy 
türelemmel megáldott 
..vendégek" már nem a 
legrózxásabb hangulat

ban várlak a művészre, .4 művész azonban 
nem jött, azonban F orrai ur megjelent. 
Mentegetőzni kezdett, hogy ő nem is gon
doskodhatott az Operahd: vendégeinek 
fogadtatásáról. mivel Bécsből érkezett 
Giglivel együtt.

Dr. 1’ b I Emin egyetemi >anár, kullust- 
miniszteri tanácsos, aki egyébkén! az egyik 
kormánylap kiváló zeneesztétája, ekkor a 
leghatározottabb formában kikérte ugy 
maga, mint kollégái nevében ezt az el
járást, amely remmiképyen sem méltó sem 
hozzájuk, sem a: Opcrahnzhoz.

— Lesem ültetik az embert.

Hagyják ácsorogni. Hát mik 
v a g y u nk mit kiáltott ingerülten 
Forrni felé, majd tiltakozásul az Opcrnház 
példátlan udvariatlansága ellen a kritiku
sok testületileg otthagyták ezt 
a furcsa vendéglátást. Mig ezt felháborodva 
megtanácskozták u hotél előtt, lélcksza- 
kiadva megjelent közöttük Forrni ur ........... —j.
könyörögve kapácitálla a Á,M7/-Á,iJso.A'űf,B najt- ^túélv cikkünk egyetlen egy mondatára 
bogy jöjjenek vissza, Gigli már várja éíketüvonafpo:(iit természetesen 
a hallban, hiszen a művész igazán nem r 
tehet semmiről. Akkor már többen e/- 
távoztak, többen pedig, akik ebben az 
egyben igazat adtak Forróinak, a nagy 
művész iránti tiszteletből öt percre levizi- 
leltek Giglinél. Csak ugy kabátban., le sem 
ültek, csak éppen hogy kezet szorítottak u 
mosolygó művésszel, akinek azonban óva
kodtak elmondani, hogy az Operaház, 
amely ragyogó rendezéseket produkál a 
színpadon, mennyire megbukott egy egy
szerű sajtútea rendezésénél a Hungáriában.

Azóta elmúlt negyvennyolc óra, de <z 
zenekritikusok semmiféle magyarázaton 
nem kaptak az Operához részéről.

2. Öreg ember
nem vén ember

HA NEM LENNE Gőth Sándorunk, 
akkor talán elő sem adhatlak volna ezt az 
angol szerzőkkel cégjelzett francia vígjáté
kot, amelyet Góth Sándor fordításában, 
rendezésében és főszereplésével a siker 
minden jelének külső megnyilvánulása 
melleit az „Örökifjú" címen bemutatott a 
Belvárosi Szinház. Néni titok, hogy Sándor 
bátyánk nyolc-tiz évvel ezelőtt vette meg 
magának ézt a darabol, gondosan lefordí
totta. csiszolta, szinpadképessé tette és so
káig azzal a kedvenc tervével foglalkozott, 
hogy szegény jó feleségével, Kértesz Ellá
val együll eljátssza valahol. Sajnos, a sors 
beleszólt a tervbe és most, ha nem is tel
jesen az elgondolása szerint, de mégis csuk 
színpadot kapott ez a darab, amely a: 
örökifjú nagypapáról szól, illetve, a nagy
szülők lázadásáról a komolyabb, erkölcsö
sebb, céltudatosabb és nagykőpübb ifjabb 
generációkkal szemben. Kétségtelen, hogy 
a férfiak darabja ez az Örökifjú, hozzá 
szeretnénk hasonlítani, ha majd megöreg
szünk és szerelnénk elhinni, hogy majdan, 
ugy hatvannégyévcs korunkban, minket ;s 
önzetlenül, szerelemből csókol majd egy 
olyan tüzrőlpattant menyecske, mint Mezey 
Mária. Szóval mig a szinház férfivendégei 
kitörő örömmel mulatnak az örökifjú 
ugrabugrálásán, és fiatalos lendületén, 
egyenes szálfa tartásán (amely azonban 
hasonlít ahhoz a részegéhez, aki nem mer 
meghajolni, mert fél, hogy elesik), a hölgy
vendégek elnéző mosollyal figyelik a szín
padot: vén csacsi! .4: előadás egyébkén! 
elég jó. Góth Sándoron kívül elsősorban 
V i z v á ry Mariskát dicsérjük sandrock-os 
alakításáért, Simon Zsuzsi, Baráti, Borai 
és Básthy jó figurákat adlak.

3. Zenebona
a ’M.agyar Színházban

VÉRBELI Bl'RLESZK ar uj V a s z a r y - 
darab a Magyar Színházban. (Szerintünk 
a francia Croizerc csak a sziniapon léte
zik.) lláromfcluonásos zenebona minden 
ok, tartalom, téma nélkül, de azzal a ki
mondott céllat, amelyet el is ér: a közön
ség hasút fogja neveltében. , .4 színészek 
művészetük eszközeivel kitűnő bohócokká 
válnak, maguk sem veszik komolyan az 
egészet, isznak, csókolnak, táncolnak, vic
ceket mondanak és fejtetőre állítanak 
mindent. Ebből a szinphdi zenebonából, 
amelybe szorosan beletartozik a közönség 
előre kiszámifoit nyiltszim tapsa, nevetés
vihara. orJcahjo és férgetege, angyali igye
kezettel emelkedik ki a többiek fölé 
1 a s : a r y Piroska, aki a csataképfcstö 
özvegyének bizarr figurájában Az egész év
ben tartalékolt komikumának minden 
fegyverével száll a csalasikta. Titkos 
Ilona, Törzs Jenő, Rilicsy Tivadar, Ker
tész Dezső; 7. Molnár László, Scpnycy 
Vera, Pataky kitünően szolgálták a mulat- 
tatás célját. F e j e s Teri szubretti fővezér
lett mellett. C.supa I :mos itágr rt kap
tunk Eise mann - tói (Széctcn Mihály 
verseire),' aki a Budai Színkör elmaradt 
obiját nngyslágerti helyett kitünően szol
gálta ki a nyári Budapest ebbéli igényeit.

A Fórum mozi valótlanul 
„helyreigazit* 5

Az elmúlt héten beszámoltunk arról, hogy 
a /íoyoZ-tröszt bérbevette azt a házat, amely
ben a Fórum filmszínház van és miután a 
Royal éles üzleti ellentétben áll a Ledcrcr- 
családdal, amely ezidŐszerint a Fórumot 
birtokolja, kétséges, hogy az egyéves szer

ződésük lejártával I.edererék a Fórumban 
maradhatnak-e vagy sem. Cikkünkhöz, 
amely

a tárgyi Igazság és a nagyközönség ér
dekel szempontjából íródott

és amelvet a filmszakma is nagy örömmel 
üdvözölt, Ledercr Antal dr. a Fórum egyik 
igazgatója mint a Kossuth Lajos-utcai moz
góképüzem rt. vezetője, keményhangu ügy
védi levélben „minden bűnvádi eljárás és 

| kártérítési követelés fenntartásával" a sajtó- 
■ törvény idevonatkozó paragrafusa alapján 
| hclyreigpzitást küldött be. A helyreigazítás-

nem adunk helyet, egyszerűen azért, 
mert az nem igaz.

A helyreigazitásti. jog a jóhiszemű és a tár
gyi igazsághoz ragaszkodó polgárnak a jogi 
s az ezkel való visszaélést szigorúan bünteti 
a törvény. Márpedig Lcderer Antal dr. ügy
véd azt kívánta helvrcigazrmni, hogy a bí
róság nem állapította meg a Nászút féláron 
cinuT filmmel kapcsolatban azt. hogy a Fó
rum kél hét után a filmet szerződésszegéssel 
vette le műsoráról. A kezeink közölt levő 
P. XX. 323.435 — 1930/5. számú 1937 január 
hó 11-én kelt járúsbi.rósági vég- és közben- 
szóló ítélet szóról-szót’H igy szól:

„A fentiekből a bíróság megállapítja, 
hogy

a felperes szerződésszegést követett el 1 
akkor, amikor a filmet a harmadik 

hétre nem prolongálta ..
majd tovább: ..keleseiével elutasította, mert 
kereseté eredetileg is alaptalan volt”.

A bírósági ítélet pedig feltétlenül igazat 
mond és nem a ..he!yreigazi|ás“, amellyel 
kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy két 
másik esetben a bíróság a Fórumot már 
elutasította a Hétfői Napló elleni panaszá
val. amikor Ugyancsak helyreigazítást akart 
közzétenni a bíróságon keresztül.

qiiiOhjd/u^

nagvon tetszett az uj Eggerth Márta-film. 
amelyet két mozi játszik nagv sikerrel.

HÚSZ ÉV MÚLVA
a címe ennek a romantikus, bájos biedermeyer 
hangulatú történetnek, amely egv nagysikerű 
nemet színdarabnak. „Das kleine Hofkonzer”’- 
nek filmváltozata. Eggerth. e.z a bűbájos ma
gyar csalogány csodálatosan énekel és nagyon 
kedves az a száma, amelyet a hajóhintán ad 
elő. Egv másik német film

AZ ELSODORT VÁROS
amely Kellermann ..Anntole" cimü regényének 
feldolgozása, arról szól, hogv egy eldugott hal 
káni kis zugból hogyan nő ki az emberi aka
rat. energia folvlán gazdag é.s lüktető város, 
amelyet azonban égy gazember merénylete 
megsemmisít. Frühlicnct. mint férfias és ener
gikus bőst, nem mint honvivapt üdvözölhetjük.
— A heti bálborrongatást

Hollywood fantomja
■'iniíi amerikai film szerzi meg számunkra. 
Valóságos grandgignol ez. amely azonban ügye
in mutatja be Hollywood filmkulisszáit hátul
ról. Filmmiihelytitkok, szerelmi történet, gyil
kosság. — p.z érdekli a közönséget. —- Viszont 
igen értékes film

EGY GAZDAG EMBER REGÉNYE.
Egy amerikai selfmade mannek. akinek iszo
nyatos munkája után mindent, sikerül elérnie, 
egy nem sikerül, megszerezni azt a lányt, akibe 
eszeveszettül belészeretett. Farmer Fratíces, Ar- 
nőid Edwards. Mac Ren Joel kitűnő színészek.
— Irodalmi igénnyel lép fel a

ZÖLD FÉNY
cimü amerikai film, amelv azonban a banalitá
sok és glecsek sorozata. Egy orvos magára vál
lalja másnak műhibáját, karrierje kettétörik, 
de feltalálja egy fertőző láznak ellenszerét « 
ismét híres ember lesz belőle. Orvosbarátunk 
sziszegett, amikor az orvssi közhelyek tucatjá
val dobál ód zott a felirat. Elragadóan, csodála
toson szép Anita I.ouise és férfias a nők ked
vence. Erről Flynt.

A Bu rgszln höz legnagyobb sikere
CatitHrWkön
május 20-án, először

,,1918.MliER3itt

Fr. Th. Csokor ulamttvs
Lakatos I4hssló tordltásában

Héit’ZGyöJgy® UeH FenváL*i™Víd. <3oyiK
Tompa, MaklAry, R«Hnt CyŰrgy 

RaadasA: Siklósa? FAI 
ntkxlMterreső : Gnra ZoltAa

MŰVÉSZ SZÍNHÁZ
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Meleg idő 
zivatarokkal

A Meteorologiai Intézet jelenti hétfőn 
délben: A hőmérséklet tegnap hazánk nagy- 
1 eszében 26—28 fokig, Budapesten — ez- 
iién elsőizben — .10 fokig emelkedett. A 
magasabb légrétegek feltűnően hidegek 
maradtak, a Kékesen 1000 méter magas
ságban mindössze 20 fok volt.

A Balaton vizének hőfoka Keszthelyen 
21, Kettesén 20, Balatonfüreden is Siófokon 
19 fok volt

Budapesten hétfőn délben a hőmérséklet 
27 Celsius fok, a tenger^zintre átszámított 
légnyomás 761 mm., mérsékelten süllyedő 
irányzatú.

Várható időjárás a következő huszonnégy 
órára:

IMIi-délnyugrztl légáramlás. Néhány helyen 
— elsősorban keleten — délutáni zivatar. 
A meleg tovább tart.

— káixya Kálmán külügyminisz
ter HAZAÉRKEZETT LONDONBÓL. 
Kánya Kálmán külügyminiszter, aki VI. 
f'yörffy angol király koronázásán Magyar
ország, kormányzóját képviselte, vasárnap 
este Londonból visszaérkezett Budapestre. 
A 1/ulügymmiszter üdvözlésére, aki a kísé
retben volt vitéz Rapaich Richárd lovas- 
sr’xgi tábornokkal, a honvédség főparancs- 
’Aokának helyettesével és Csáki/ István gróf 
'követségi tanácsossal, a külügyminiszter 
kabinetjének főnökével érkezeit meg, n 
nyugati pályaudvaron megjelentek Knoi 
angol követ, Apor Gábor báró rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter, a kül
ügyminiszter állandó helyettese, valamint a 
külügyminisztérium több főtisztviselője. 
Kánya Kálmán külügyminiszter visszaérke
zése illán átvette a külügyminisztérium 
veartését. Kánya ma délben jelenik meg a 
miniszterelnöknél, aki tegnap este érkezett 
vXssza Anyácáról.

— A PÉNZÜGYMINISZTER LONDONI 
UTAZÁSA. Fabinyt Tihamér pénzügy
miniszter junius hó elején Londonba utazik, 
ahol az úgynevezett „Stillhalte“-kölcsönök 
ügyében fog ottani pénzügyi vezető körök
kel tanácskozásokat folytatni. A londoni 
útra elkíséri a pénzügyminisztert Imrédy 
Béla, a Nemzeti Bank elnöke is.

45 év gyártási tapasztalatával készült. 
Kérje kifejezetten a vörös csikós 
EMERGÉ viztömiőt.
Kapható minden szaküzletben.

GYÁRTJA A MAGYAR RUGG YAN TAÁRL'G YÁR

— Szobrot emelnek Dóczy Jenőnek. A nagy
kőrösi városházán Dezső Kázmér polgármester 
cinÖklésével értekezlet volt, amely elhnláiozta. 
hogy Dúcty Jenőnek, a nemrég elhunyt kiváló 
írónak és kritikusnak szülővárosában, Nagy
kőrösön, szobrot emelnek.

— Meghalt Rakty Péter. Bakig Lajosnak, a 
hires dunai életmentőnek édesapja, Bakig 
Péter, hetvenhatéves korában meghall, házas
ságának 50 ik évében. Tizenegy gyermekei ne
velt föl, ezek közölt nyolc volt a harctéren és 
öt hősi halált is halt.

|Dr. HORVÁTH 
(ABBAZIA £«? ».
Honnan épített gvőnyorö, saját honiokstrandtüruo nij- 
Ir.icntes. Rentlkivfll mérsékelt neniiéérsk. Ssobsrenrfehs: 
‘nillnnnlii-MÚIIodébnn, d. *.  II-5-i«. Teleién: 1-200■!<.

— Különös vasúti azerencsétlenség Monor 
határában. Különös vasul! szerencsétlenség tör 
tén hétfőre virradó reggel Monor határában. 
Anka Béla 20 éves fékező a gvömrői tehervo- 
tiat utolsó kocsiján teljesített szolgálatot. Hogy 
a szcmaforjelzéseket pontosan láthassa, mcsze 
kihajolt a fiatal fékező. Elvesztette egyensú
lyát. at egyik táviróoszlopnak zuhant és esz
méletlenül, vérbeborullan terült el a töltés 
melletti árokban. A vonul tovább haladt cs 
csak az állomáson vették észre, hogy Anka 
hiányzik a vonatkísérők közül. Visszatartották, 
o vonatot és csak órák múlva sikerült első
segélyben részesíteni Ankát, akit medence- és. 
kopon.valapl töréssel szállítottak kórházba.

— Házasság. Kreilisheim Sándor és Eefko- 
vits Kató május 15-én házasságot kötöttek.

— Egy sorsjeggyel két nyeremény Is ay.-rliető 
az állami sorsjáték junius 4-iki huzás<n! Egy 
sorsjegy ára csak 3 pengő, fél sorsjegy 1.50 P. 
Kapható mindenütt. Főnyeremény 40 000 pengő, 
összesen 17.000 nyereményt sorsolnak ki. Nye
reményre csak nz tarthat igényt, ki a sorsjegy 
árát a húzás elölt kifizette' Aki nem akar részt 
venni, szíveskedjék a sorsjegyei wí«.»rokflMrní 
oda, ahonnan kapta hogy a jótékony célt káro 
aedás ne érje.

Lelőtt két garázda legényt 
a megtámadott bírósági főtiszt

egri szölö- 
A Makiári

én ezalatt az 
Jó-

Eger, május 17.
fÁ Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Papp Lóránd egri járásbíróság! 
irodaföliszt barátjával, Kántor Ferenc gaz
dálkodóval vasárnap este az ..............
hegyről igyekezett hazafelé, 
utón bementek egy trafikba ^^..... 
utcán hagyták demixsonjaikat. V7nc:t ..„ 
zsef és Géza fötdmüveslegények, akik ittas 
állapotban voltak, a l>ort meg akarták 
inni. Ebből szóváltás keletkezett. A két 
földműves

— MUSSOLINI NEM UTAZIK HITLER
HEZ. Római illetékes körökben és az ot
tani német nagykövetségen is a leghatáro
zottabban megcáfolták azt a külföldön el
terjedt híresztelést, hogy Mussolini ma vagy 
holnap a bajorországi chiem-scel kastélyba 
utazik, hogy ott Hitlerrel találkozzék. A né
met nagykövetség a hírt „durva kitalálásá
nak minősiti. Ugyancsak kategórikus az 
olasz külügyminisztérium és satjóiigyi mi
nisztérium cáfolata is..

— Meghalt dr. Szabó József egyetemi 
tanár. Hétfőn este félkilenc órakor gyász
lobogót tűzlek ki az egyetemi sztomatolo- 
giai klinika Mária-utcai épületére: negyed
órával azelőtt meghalt dr. Szabó József 
nyilvános rendes egyetemi tanár, a sztoina- j 
lológiai klinika igazgatója. A hatvanhárom 
éves ur pár héttel ezelőtt ulazotl le Bala- 
tonfüredre érelmeszesedését gyógyitlalni. Né
hány nappal ezelőtt állapota súlyosbodott 
és ezért visszatért a szlomatológiai klini
kára. Néhánynapos ápolás után hétfőn este 
meghalt.

— Átszervezik az osztrák játékkaszinó
kat. Az osztrák pénzügyminisztériumban 
hetekig folyó tárgyalások után végre dön
töttek a játékkaszinók átszervezése és az 
uj vezetőség kérdésében. A kaszinó rész
vényeinek kétharmada az ameriaki Ovcr- 
scas Traiding C.orp. tulajdonába ment ál. 
egyharmada pedig az osztrák állami ide
genforgalmi irodáé. A vezetőséget egy hár
mas exekutiv komilé képviseli, melynek 
tagjai: lf onnét báró, volt budapesti osztrák 
követ, Ilans Scillinger és dr. lirettauer. A 
rosszhírt! Cercle Clubot, amelynek a tag
sága a kaszinóban való játékra jogosított, 
feloszlatták. Az uj szervező munkát Ilans 
Sehillinger igazgató végzi. Megemlítendő 
még, hogy valószínűleg Gasteinben és kehi
ben is nyári kaszinók nyílnak.

— REJTÉLYES ELEGÁNS NŐ ÖNGYIL
KOSSÁGA A FARKASRÉTI TEMETŐBEN. 
Hétfőn délután a farkasréti temetőben egy 
28—30 évesnek látszó jól öltözött nő mellbe- 
lölte magát és kórházba szállítása közben 
meghalt. A rendőrséghez címzett búcsúleve
let és ahhoz mellékelve 50G pengőt hagyott 
hátra. Kéri, hogy ebből az összegből temes
sék el, ha valami fennmarad, azt fordítsák 
az árvák céljaira. Az ismeretlen öngyilkos 
utolsó kívánsága, hogy ne kutassák kilétét, 
sokat szenvedett az életben, pedig nem ér
demelte meg a sors moslohaságát.

— Magyar katonák síremlékének felava
tása Bulgáriában. Russze-bcn a kalholikus 
temetőben ma avatták fel a világháború 
folyamán Bulgáriában elesett negyven 
osztrák és magyar altiszt közös síremlékét.

— Rendőrt gázolt a motorkerékpáros. 
.Sjíísí II. Sándor rendörtörzsőrmestert a Fc- 
hérvfiri-ut 88. számú ház elölt szolgálatteljesi- 
lés közben elgázolta egy motorkerékpár. A 
rendőrt életveszélyes állapotban vitték kór
házba, a gázoló motorkerékpárost clőúllitotlák 
a főkapitányságra.

— Miskolci orvos súlyos autóbalesete. 
Dr. Majzlcr Salamon ismert miskolci orvos 
vasárnap délután feleségével Abaujszánfóra 
autókirándulásra ment. Visszafelé jövet az 
egyik kanyarodóban váratlanul parasztsze
kér bukkant eléje. Az orvos előzni akart, 
de az autó az árokba fordult. Majzlcr dr. 
homlokán sérüli meg, felesége bordatörést 
és belső zuzódásokat szenvedett. Majzlcrnét 
kórházba szállították.

— Szálas! Ferenc újabb izgatást hlin- 
pere a törvényszék előtt. A büntetőtörvény
szék S.vmúÁ-lanácsa szerdára tűzte ki 
Szálasi Ferencnek, a feloszlatott Nemzeti 
Akarat Párja vezetőjének újabb izgatás! 
biinperét. Szálasi különböző röpiratokat 
adott ki és emiatt indult ellene ismét el
járás sajtó utján elkövetett izgatás címén.

— Súlyos autóbaleset ■ transzkontinen
tális országúton. Hétfőn hajnalban Paluguai 
Móric nv. államtitkár Ii. D. 530. luxus
kocsija tempóban haladt Szeged felé. A 
kocsit Gurszky József’ soffőr vezette. A 28. 
kilométerkőnél az éles kanyarban meg
csúszott a kocsi és felborult. A vármegyei 
mentők hamar a helyszínen teremtek és a 
BoÁoj/-klinlkára szállították az államtitkárt 
és sofförjét, akik súlyos sérüléseket és 
csonttörést szenvedtek.

— As utazás — életrcndváltozás rendszerint 
emésztési zavarokkal, székrekedéssel jár. Ilyen 
kor igyunk 2—3 deci Mira keserilvjzet, az rcn 
Cet teremt. I 

bokszerrei éa késsel támadt Pappra éa 
Kántorra, 

mire Papp elővette revolverét és először 
riasztólövést adott le abból, majd amikor 
a garázda legények a támadást nem hagy
ták abba, még kétszer elsütötte a fegyvert.

Vlncze Gézát a térdén, Vlneze Józsefet 
pedig a lágyéka Iáján érte folyó. 

A két fitalembert kórházba vitték, Papp 
Lóránd pedig a rendőrségre sietett, ahol 
elmondta a történteket. A vizsgálat meg
indult.

t-

helyettes honvéd- 
özv. ruhniwerthi 
kisvárdai Iinroi>i- 

korában május 14-én 
in négy óru-

— Királyok diszlakoniája Keresztéty dán 
uralkodó jubileumán. Keresztéig dán király 
uralkodásának 25. évfordulója alkalmából 
diszlakoma volt a ChristianborR kastélyban. 
A diszlakomán a svéd és a norvég uralkodó 
ünnepi beszédében a három északi állam 
barátságára ürítette poharát. Mindkét ural
kodó hangsulyozta a szabadságjogok és a 
biztonság védelmét.

— Meghalt Itapaieh 
főparancsnok édesanyja. 
Rapaich Richárdné szül. 
ezény Ilona 80 éves 
elhunyt. Temetése kedden délutál 
kor Icjjz a Kerepesi-uti temető haloltasházá- 
ból. Az elhunyt özvegye volt ruhmwerthi 
Rapaich Richárd m kir. udvari tanácsos
nak, a MFTR igazgatójának. Halálát kiter
jedt rokonság gyászolja, köztük fia. vitéz 
ruhmuerthi Rapaich Richárd lovassági tá
bornok, a honvédség főparancsnokának he
lyettese.

— A Titok és a Rita (ifj. dr. Balász Dezső 
tanulmánya). A szerző a titok fogalmát leve
zette az ..ismeretlen" a „veszély" és a „bőn" 
lelki kapcsolataiból. Bemutatta, hogy a pirmiliv 
emberek társadalmában milyen mágikus erőt, 
jelentőséget kölcsönöz a titok a varázslóknak. 
Ezekből az ősi mágiákból vezetődik le a külön
böző rituálékon, ceremóniákon keresztül a ti
tok és a titokzatosság ma is rejtelmesen ható 
ereje. Részletezte előadó a titok és a hatalom 
összefüggéseit, leszögezve, hogy mindaddig, mig 
hatalomra szükség van. szükség van a titokra, 
melynek a mai korban is megvannak a külön
böző megjelenési formái és misztikus jelvényei.

JÉGSZEKRÉNYEK
villamos htfttiköszUlAkek, uUrkimórtt készü
lékek, hgylaltgépek, Jéggyártó berendeaések 
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— Vasulasnap Győrött. A Magyar Keresz
tényszociális Vasutasok Országos Gazdasági 
Egyesülete pünkösd vasárnapján Győrött vasú 
tasnapol rendezeti, amely reggel 8 órakor 
zenés ébresztővel kezdődőit. A kulturhúzhan 
zászlóavató ünnepélyt tartottak, amelyen Hor
váth János állomósfőnökhelyetles elnöki meg 
nyitója után Róbert Emil kincstári főtanácsos 
mondott ünnepi beszédet Az ünnepély után a 
vasutasok nz. országzászlóhoz vonultak, ahol 
dr. Gerencsér// Mihály, a VOGE vezető elnöke 
helyezett el koszorút. Délután 3 órákor a 
Kultúrpalota dísztermében tarlót iák meg a 
VOGE kerületközi gyűlését.

— Halál a megyeri strandon, özv. Llcber 
Ferencné. aki a Visegrádi-utca llő. sz. alatt 
lakik, bejelentette a rendőrségen, hogy ti- 
zenhéléves Ferenc nevű fiával, aki tanuló, | 
hétfőn délután a megyeri strandon volt. A 
fiú fürdés közben rosszul lelt és belefulladt 
a vízbe, ’l lolt testét még nem találták mog.

— My járókelő mentett ki a Dunából egy 
öngyilkost. Hétfőn délelőtt a Pálffy-tér irányú
ban sétáló Csábi József arra lett figyelmes, hogv 
egv nő ugrik a Dunába. A bátor ember nz ön
gyilkos nő után ugrott, akit sikerült is kimen 
tenie. Megállapították a mentők, hogv nz ön 
gvilkos asszonv Fngarasi Jánosné .10 éves asz 
szony. aki a Lehel utca .10, számn házban In 
kik. Nyomora minit akart öngyilkos lenni. A 
Rókusba vitték.

— Rozgonylnál 3 knhinetkép R P. KálvIn-térS.
— Kettőa gázolás Rákoskeresztúron. Isme

retlen sz.ólómotor hétfőn hajnalban vágtatva 
haladt át Rákoskereszturra. A rohanó k.icsi, 
elütötte Círepe GviiJh 37 éves napszámos öt 
éves kisfiát. A száguldó vezető inég csak be 
sem fékezett. Ruppek, Cinege szomszédja, aki 
a gázolást észrevette, az uccára rohant, bog) 
a motort feltartóztassa. Ebben a pillanatban 
egy oldalkocsis motorkerékpár széguldoll ét 
az utón és a segítő Ruppeket elütötte. Az ol
dalkocsis gép hamar leállt és kórházba szál 
litotla a sebesülteket.

— Ssombat este újra kigyulladtak a tündér
hajó lámpát az álomváros kikötőjében. Felejt
hetetlen nyári esték varázsa költ újra a Janiin 
d’Atelier szombatesti premierjén. Fény ötlotes- 
ség és pompa kápráztatta el újra a közönséget, 
mely tavaly ezt a páratlan szépségű mulatót 
annyira a szivébe zárta. De meg is felelt a ra- 
gasrkodúsnak a Jnrdin, mert műsora még c 
pompás keretitől is kiemelkedik. A Jardin min 
drnt verő főaftrakriója a londoni koronázási 
re'ii 10 legragyogóhh girl-je. a . M diCglh Föl 
iies" cimü miiben. inig az uj . Periféria Bar’ 
bán a kél régi kedvenc Leupoldj cs Milskaja.

ÚJ találmányi

„Fenyvelasztik" férfiina
k«ményi»é» nélkül, nedvesen vaialvo 

gallérja eloulikuí marad

^Csinos női ruhák
I

valódi lenvósionból és ”7 
Dirndliruhák..... Bármelyik / • O

Pongyolák
2.90jól mosható, színtartó 

kelmékből......... Bármelyik
>

Hői hálóingek
I finom jormőzből, divalo*  A Qfj 

fazonok .............Bármelyik ^r.Ov
Selyembuiettek, lenvásznak
Női harisnyák
ki, kibővül .. Bármelyik .98
Zsabók, női diszgallérok,

22 Cérnakesztyűk
Bőrmelyik .68

Eladás mennyiség és időbeni korlátozás nólklil.

KÁLVIN TÉR 7
Kérje képes árjegyzékünket.

Egy honvédszázados 
különös 
autóbalesete

Eger, május 17.
é.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Különös autóbaleset érte Ribill 
Horváth János századost, aki pünkösdi va
sárnap autókirándiiláson volt Eger környé
kén. Vadonatúj DKV kocsiján Kápolna köz
ség halárában járt, amikor a nagy mel-g- 
ben kinyitotta a szélvédő üveglapot. Pár 
perc múlva

bogár repült be az nutóba, 
beleszállt a százados szemébe, ugyhogy rö
vid időre cl is vesztette a látását, nem volt 
ura a volánnak és

nz autó teljes sebességgel nekirohanl 
az. utszéli fának

'■? .?s?zrl<irL A szóza<l°s könnyebb 
sérüléseket szenvedett szerencsére, a 
megyei menlők szállították az egri 
házba.

külső 
vár
kór-

— A verses! sorompónak rohant 
motorkerékpár. Frőhlich György 
tisztviselő motorkerékpárjával a 
országúton nekiment a leeresztett 
sorompónak. A magántisztviselő és nz oldal
kocsiban ülő Strausz Vilmos cukrász ha
talmas saltoval a sínekre estek. Mindkettő
jüket n Széni István kórházba szállllollák. 
Állapotuk reménytelen.

— Scbnur Henrik cég (Rákóczl-ut 15) minőén 
évadban meghozza a maga slágereit, melyek a 
férfi öltözködés terén új irányt, valóságos for
radalmat jelentenek, Lvről-évre nagyobbodik 
vevőinek tábora, akik a „Hollywood” néven 
forgalomba hozott könnyű, szellőz és nem gyii- 
rődó nyári öltöny révén a céget felkeresik. Ezen 
nyári cikk melleit, melyekben é\rö|-évre újabb 
és újabb mintákat hoznak, a „Jávor” öltöny is 
divatossá és közkedveltté lett, mely garantál
tan tiszta gyapjú minőségénél és olcsó Aránál, 
valamint kitűnő szabásánál fogva a férfink 
kedvence. A cég mai hirdetésére felhívjuk ut- 
vasaóink figyelmét.

<*«/  
magán- 
vecsési 
vasúti



A Leicester City
vidfjn Kneipp-kurázása 
az Ullői-uti pálya füvén 
Tíz percig látszották, a Hungária azonban sok góllal 
verhette volna az angol II. liga bajnokát
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labdarugó mérkőzés

Ausziria-magyarorszag
válogatott csapatai között

órakor
Magyar Atlétikai Club — 

Budapest Budai Torna Egylet 
atlétikai versenye

%3 órakor
CSAF. M. L. Sz. — Magyarország 
válogatott amatőr labdarugó csapatainak mérkőzéso

'Á futhnll-pünkösd ezúttal sivár ünnep
napja volt a magyar labdarúgásnak, annak 
ellenére, hogy angolokat láttunk vendégül. 
Hozzá drága angolokat .mert

■c Itt járt Ijclcester City 350 fontot 
vitt el,

•mi ugyan bagnlell a szigetország második
ligás bajnokának pénztárkönyvében, de sn- 
lyos teher a nyomorban sínylődő magyar 
•gyesületek kiadási télelei között. Állapit-

suk meg mindjárt elöljáróban, hogy ezt o I enm/ erazrerűen nem tud többet bemutatni, 
e... r. .t__ I nwrt ninrt mit A cvíínol utAn invéhli faiv.

í megdöbbentő 
unalma. Cseh kétszer is kiugrik és közvet
len közelből extra eleganciával emeli a 
kapus kezébe a labdát, úgyhogy a közönség 
már gyanakodva figyeli a pályán történő

a Leicester Cilii nem érdemelte meg. I nme, mit. A szünet után tovább loly- 
llocv miért, uzl némi derültséggel a meg- tatódlk nz előző negyedórák megdöbbenő 
. .*  r <• i — i...... i■ nnnlmn f ei>h Luftra- le Irinr " 1 ’ "jelent tizennégyezer főnyi közönség konsta
tálhatta s akik nem voltak kinn, hanem a 
verőfényes május hivó szavára kirándultak, 
azok megtudhatják az alábbi riportjainkból, 
amelyek részletesen beszámolnak az angol 
csapat Kneipp-kurájáról az Vllöi-uti pálya 
füvén.

a hálóba. 3:0.
Most jön a katasztrófa! — gondolja min
denki, de ezúttal is téved és fordított elő
jellel következik be a meglepetés. Smith, 
az angolok jobbhalfja, aki támadás közben 
mindig feloldja a merev \V-formációt és a 
csatársorban tevékenykedik, húsz méterről 
pazar lövéssel bizonyít az angolok lövő-

Néhány szép gól és más semmi
FERENCVÁROS—BOCSKAI 5:1 (4:1)

i A Leicester City kettős bukaresti veresége 
•tán as angol csapat reklámfőnökei érezhet
ték. hogy n jó budapestieknek sovány vigasz 
«r, hogy Bukarestben azért kaptak ki, mert 
üvegszilánkokkal volt telehintve a fulbnllpálya. 
Jgy azután azt találták ki. hogy a budapesti 
fiünkösd főeseménye ncm is annyira nz ango- 
ok szereplése, hanem inkább a Ferencváros—

'Bocskai mérkőzés a bajnoki pontokért. Saj 
nos. rossz formában voltak n futballisták védő- 
•zenljel. mert

es « bajnoki mérkőzés Is egyike volt a 
Itgsivárabbaknnk,

•mit ez a zöld gyep valaha látott. Néhány 
szép gól és más semmi — ez volt n kilencven 
perc minden eredménye. A l'erencáros ugyan

RITKA ESET MOSTANÁBAN

int. A mérkőzés első percei még meglepetést 
ígértek, mert a Bocskai egy formás támadása 
után hinta remek gólt fejelt és vezetéshez 
juttatta a debrecenieket, de aztán a Ferenc
város játszi könyedségge! küldözte egymásután 
a tartalékos Bocskai hálójába a meccsbiztositó 
gólokat. Sárosi lövi az egyenlítő gólt, azután 
ugyancsak az ő gyilkos bombája suhan a 
hálóba másodszor is. Toldi a harmadik gól 
szerzője s aztán jön egy derűs jelenet,

Korányi, aki csodálatos formára futott föl. 
egy pillanatra megszédül a nap hevétől 
olyan keringésbe kezd a labdával, hogy a s 
gén azt se tudja; merre kell játszani kereszt
be-e vagy hosszában. Az unalmas mezőny
játékot a félidő végéig még Kiss negyedik 
gólja enyhíti.
... TOLDINAK SÍKÉRÓL!

AMIKOR A HUNGÁRIA MÉG UGY JÁTSZOTT, MINTHA IJEICESTER CITY LENNE

Reeday

Titkot

Sharman

Aa első öt percben a Hungária ugy látásik, 
mintha ő lenne angol liga-csapat. Itt a bizonyí
ték: formás gól Titkos lábáról. Első félidő 5.p. 
(Copyright by Hétfői Napló — lystem Horváth)

Grosvenor

Müller

Kemény

Palotái

Békési

eseményeket. Múlnak a 
az első negyedóra végén 
vetkezik, ami megérte a 
angol játékot ~

elkönyvelte n két bajnoki pontot, őt adott éa 
•gy kapott gólt, de nem könyvelhetett el elis
merést, mert enyhén szólva formán kivül van 
at égést csapat. Mondják, hogy a llocskat el
len ncm Is kellett jálsxaniok, tehát ncm erői 
telték meg magukat, ez azonban sovány vigasz 
• látottak után, mert ha félvállról is veszik 
■i ellenfelet, valamit azért illik mutatni nz 
egykori l'gcndás klnszisból. Ez uzonhnn el
maradt. Hogv a Bocskairól is említés tétessék, 
meg kell jegyeznünk, hogy a debreceni csapat 
a teljes szétesés állapotában van s ha erős kéz 
rel nem nyúlunk a beteg szervezetbe, nkkor n 
magyar fulballnnk számolnia kell azzal, hogy 
Debrecen egykori büszkesége a Sabarla sorsára

Kiss okos keresztlabdájával Kemény levágtat és 
fordított célt ti tbnllal meredeken játszik — hátra
felé. Toldlnuk ez a lövés kivételesen sikerül és 
kész a bombagól. 3:1. Első félidő 22. perc. 
(Copyright by Tétfői Napló — system Horváth.)

A szünet után a debreceni csapat lelke. 
Teleki, sérülése miatt jobbszélsőt játszik, mig 
a többi poszton változatlan renyheséggel dol
gozik mindkét csapat. Fantasztikusan unalmas 
háromnegyed óra következik s hiába ostro
molja n Ferencváros szinte szakadatlanul a 
Bocskni-kaput, béna balszárnya, különösen pe
dig Kemény gyatra játéka, eredménytelenné 
lesz minden próbálkozást. A félidő derekán 
Sárosi állítja be a végeredményt egy fejesgól
lal s aztán levegő után kapkodva vqrja a kö
zönség, hogv mielőbb megszűnjön a gyötrelem 
és jöjjenek az angolok, akik bizonyára fris
sebb és újszerűbb futballt fognak bemutatni. 
Alaposan tévedtünk... •

Whiskyvel Itatott ffutballcipő és más 
vidám dolgok a futball-majálisról

percek, mig aztán 
olyan jelenet kö- 
pénzt. Az egyik

Turayval kerül közelebbi
érintkezésbe és nyilván kényes a termé

szete, mert egy ideig a bokáját fogdossa,
majd kimegy a pálya szélére.

Most jön, ami még nem volt!
Hozzászalad a tréner s egy hatalmas whisky 
üvegből

egy liter szeszt tölt a cipőjébe.
A pesti publikum, amely ilyet még nem lá
tott, egy darabig dermedt csöndben figyeli 
a jelenetet, aztán olyan harsogó nevetésben 
tör ki, amilyenre régen volt példa. A go
noszkodó megjegyzések egész ármádiája 
hangzik most el s a „megitatott" futballistát 
tízezrek figyelik azzal a veséző pillantással, 
vájjon mikor árulja el, .hogy —• berúgott a 
cipője. Nem sokáig kell várni, mert a 
whiskys fulballcipő kacagtató dolgokat 
miivel és olyan keringőt járat a labdával, 
mintha vidám majális lenne és nem komoly 
nemzetközi mérkőzés. Több mint egy óra 
tnult el s az angoloktól eddig nem láttunk 
semmit. A nagy sivárságot végül is Titkos 
töri meg, mert

egy dühödt rohammal végigszáguld a 
félpályáról és gyilkos bombát zúdít a 

kapuba. 2:0.
Percek következnek most, amikor fél tucat 
gól potyoghatna, mert a Hungária harci
kedve tiz percig legjobb korára emlékezte
tőén fellángol. De mindössze csak egy gól 
esik a nagy ostromból:

Titkos keresztheadott labdáját Müller 
egy váratlan felsősarkos lövéssel küldi

tudományáról. Először az egész meccsen, 
3:1. Ettől kezdve aztán valamennyire meg
élénkül a játék, mert a Leicester City érzi, 
hogy ha nem fekszik bele, itt európai szen
zációvá dagaszthatják a Hungária-csatárok 
a vereségüket. Egy bravúros ostrom és szép 
passzjóték után a jobböszekötő Maut lapos 
bombával szerez ujabb gólt. 3:2. Valami 
Ízelítőt most már kapunk az angol liga
küzdelmekből és csaknem biztosra vehető 
a kiegyenlítés, különösen, amikor Dudást 
feleselés miatt leküldi a pályáról Boronkay 
biró. Tiz emberrel az angolok ellen nem 
nagy öröm játszani és

Cseh féltve a prémiumot, félperces 
munkába kezd, megugrik a félvonalról, 
véglgkisérteti magát a tizenhatosig, 
ahová már jön eléje a kapus, aki nyil
ván ncm tudja, hogy Cseh az egész 
meccs alatt erre a pillanatra várt. Meg
várja, amíg a kapus futás közben a 
jobblábára helyezi a testsúlyt s akkor 
egy elegáns pöccentéssel közvetlenül a 
jobblába mellet gurítja el a labdát, 
mig ő maga flegmatikus ügetéssel bal
felé fut ki s kaján mosollyal figyeli, 
ahogy a labda lassú gördüléssel, de 
halálhiztosan tart a belső kapufára s 
onnan a hálóba. Igazi Cseh-gól volt, 

megérte a prémiumot. 4:2.
Már csaknem teljesen sötét van s a Hun
gária biztos győzelmében, igv aztán nem 
csoda, hogy az utolsó percben egy szabad
rúgásból Iiotvers gyilkos bombája a hálóba 
ér. 4:3. Ezzel aztán vége, reméljük most 
már egyszersmindenkorra az angolok ven
dégjátékának Budapesten — szezon után.

Horváth Zoltán

HUNGÁRIA—LEICESTER CITY 4:8 (1:0)
Dreaszbeöllözve érkezik a pályára az angol 

esnpat, oda se figyel a gyenge tapsra, be
megy a? öltözőbe, ahol a Hungária vezetői
vel rövid tárgyalás következik. Egy ember 
cseréjének megengedését kívánja a Hun 
ffária, amibe apró hiimmögések közben 
beleegyeznek az nngolok, bár kijelentik, 
hogy ilyesmi náluk nem szokás. Elég hely
telen, mert ezúttal nem ártott volna, ha

A 
egymást, 

néhány 
nappal 
Hungá- 
és igy 

konsler-

ártott volna, 
mind a huszonkét játékost kicserélik. 
pályán barátságosan iidvözlik 
ürüli elnök csokrot nyújt Al, meg 
•ngol üdvözlő mondatot, aztán 
szemben megkezdi a mérkőzést n 
ria. Mindenki az. angolokat figyeli 
•z 5. percben meglehetősen nagy 
nációt kelt az. hogy

Sas rohams ntán kereszt iilath Hő Inb- 
t dál a belső átlépik és Titkos a tizen- 
K hatoson belgazltva váratlan s védhető 

lövéssel küldi a labdát a sarokba. 1:0.
7/iíf ettől csak felébrednek ezek a fogyasz
tott angolok — gondolja n közönség, de 
mint annyiszor már, most is té\cd

Egésaaégilgyl sétál végeznek a fii vön, 
itt ott érintkeznek a labdával. egyéb
ként azonban a tevékenységük réssé- 
delmeacn hasonlít ■ régietltal korok

Knelpp-kurájához,
csnk éppen n stopplis cipőket felejtenék el 
levelűi. Kitűnő nyaralás ez 350 fontért. 
Semmi izgulom és n derék közönség szóra
kozásként ismét bevezeti a kórusos hó- 
rukk-ot, amikor nz. nngol kapus a vonalra 
toll labdát messze n félpályán túlra rúgja, 
.ló negyedórának kell ellelni, hogy az nngol 
balszélső egy szép lefutással végre valamit 
inutnsson. De aztán ismét nbbnmarad min
den futball s csak nz. álmos Hungária 
néhány akciója gyönyörködteti a szenzá
ciókra éhes, de mindeddig k'elégiletlen kö
zönséget. Lassan enged a merevségük, 
észrevehető, hogy futni jól tudnak, azt sem 
tartják titokban, hogy feltétlenül urai a lab
dának, valóságai zsonglőrök, de q taktiká
val még halvány ismeretséget som kötöttek

Nem rajtuk, hárem a Hungária csatá
rain múlik, hogy ebből a tantárgyból 
már eddig Is ncm kaptak vagy tlzgólos 

oktatótanfolyamot.
Valahogy ugy néz ki, hogy az nngolok pri
mitív játéka még n Hungáriát is meg 
zavarja és ál véteti sete nz ifiket megszé
gyenítő labdarúgást. .Vo, majd a szilnél 
után! Ez n titkolt vágy él mindenkiben s h 
tízperces pihenő alatt egymástól kérdezgetik 
az cmbvrk: hogy vájjon valóban gondosan 
titkolja-e a Leicester City q tudományát,

Mr. Womack, az angolok vezetője 
rendkívül érdekes nyilatkozatot 
adott a Hétfői Naplónak

A Hungária—Leicester City küzdelme után 
az angol sportfiuk luxuskocsikon tértek visz- 
szn dunapartl szállójukba. Munkatársunk fel
kereste őket. Womack, az angol csapat igaz
gatója fogadta munkatársunkat és „elnézést**  
kért a játékosok nevében, akik a kedvezőtlen 
eredmény miatt elrejtőznek a nyilvánosság 
elől. így tehát ő, mint aki erre hivatott, fog
lalja össze röviden nézetét csapatáról, a lova
gias magyar ellenfelekről, a közönségről s a 
magyarok szórványos angliai útjairól.

— Kérem, az angol csapat jobb volt, de a 
magyar fiuk eredményesebben küzdöttek. Nem 
keresek kibúvót, de balszerencsével játszot
tunk. Hogy móst ne mondjak, passzaink pon
tosan ültek, az egész csapatban harmónia 
uralkodott és igazán nem róhatom fel azt a 
kisarányu vereséget a fiuknak, hiszen dereka
san végigkiizdötték a mérkőzést.

— A bukaresti üvegcserepet salak súlyos 
sérüléseket okozott és igy n fiuk nem 
teljes formájukat kifutni. Móst ncm mondha
tok, mint azt .hogy ha egy év múlva revónsra 
jönnek látogatóba a Hurgária fiai, nehéz küz
delem után biztosan elégtételt kapunk. Azt 
hiszem, a magyar közönség is megelégedetten 
szemlélte játékunkat, 0) amit különben a sok

tudták

udvarias taps is bizonyít. De álljunk itt meg 
egy szóra a tapsnál. Kellemes meglepetés volt. 
Mi odahaza azt hallottuk, hogy a kontinens 
csapatainak drukkerhada csak saját fiait buz
dítja. Hogy ez igy van, azt Bukarestben is 
tapasztaltam. Ezért volt tehát kellemes meg
lepetés számomra

■ magyaroknak es a lovagias viselkedése, 
amely számunkra az üllői-uli pályát egész 
otthonossá varázsolta. Még egy szót a pályá- 
ról. Ez a szép stadion még mindig ncm olyan 
tökéletes, mint amihez mi vagyunk szokva. 
Valahogy nem eléggé füves és ez inkább az 
alacsony passzokhoz szokott magyar fiuknak 
kedvezett. Egy tanácsot is adok ---------
fiuknak: lessék cl tőlünk, hogyan 
két szélső. (Ettől aztán mentse 
szerencse a mi szélsőinket...)

— A szélsőkről jut eszembe, a ... 
balszélsője, Mr. Tit... — sajnos nem 
a nevét pontosan. De a magyar fiuk kitüntet
ték magukat bombáikkal, ha a dribliben alul 
is maradtak. *

— Tervbevették a Hungária angliai utjálf ■— 
kérdeztük Mr. Womacktöl.

— Én, mint a klub vezetője, komolyan 
tervbevettem ezt a revánsot. De különösen is

a magyar 
passzol a 
meg a jó-

magyarok 
i tudom
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régi fenünk — nekünk külön, mint klubnak 
—, hogy kontinens! csapatokat meghívjunk 
vendégjátékra. Természetesen nem nyilaikor 
hatom az angol szövetség nevében és igy azt 
sem tudom, hogy a különben igen jó formát 
mutató magyar futballistákat miért olyan 
ritkán látjuk szigetországunkban. Talán nem 
ütik meg az élvonal csapatainak a nívóját, ta
lán egyéb körülmények játszanak közre, de 
annyit Ígérhetek, hogv mi mindannyian, já
tékosok és vezetők, jó „reklámot**  teremtünk 
majd otthon.a magyar fiuknak.

Leszakadt a tribün
és a — Budafok

KISPEST—BUDAFOK 3:2 (3:0)
Parázs izgalom előzte meg a „kiesési der

bit". A bírói öltözőben égnek állnak a hajszá
lak, mert az egyik halárbiró nem jött ki. 
Szerencsére befut Klug Frigyes ellenőrző biró, 
aki felkérésre beugrik a hálátlan szerepkörbe. 
Közben

óriási Izgalmat
kelt a nézőtéren a tribün egyik feljárójának 
leszakadása, de baleset nem történik.

A Kispest lendületes támadása a nyitány, de 
Újvári szeleskedik. Kovács ügyetlenkedése a 
budafoki közönség idegeire megy, tetézi az 
idegek feszültségét Szebehelyi lövése, amely a 
saját kapufán csattan vésztjóslóan. A Budafok 
támad, de gólt kap. Szabó II. iveit előreadását 
Újvári Nemes elé fejeli és a kispesti gólzsák 
lövése védhetetlen. 1:0. Heves budafoki roham 
a válasz a gólra, de ismét a Kispest ér cl gólt. 
Újvári offszájdgyanusan fut le, szép beadását 
Nemes a kifutó Raskó mellett a balsarokba 
lövi. 2:0. Gyilkos törvényszerűséggel követke
zik bo a budafoki végzet. Ismét budafoki tá
madás, újra kispesti gól... Szabd 11. kapu elé 
küld egy szabadrúgást. Nemesre vigyáz a buda
foki védelem, miközben Serényi gólba vágja a 
labdát. 3:0. Szünet után erős és változatos já
ték folyik. Hadrévi ügyesen használja ki a 
kispesti védelem pillanatnyi tétovázását és a 
center lövése a jobb kapufáról a hálóba vágó
dik. 3:1. Nagy az iram. Kapta hendszéért 11-est 
ítél a biró, de Szabó II. a kapufára lövi a 
büntetőt. A Budafok mindent belead, de a Kis
pest 10 emberrel védekezik. A Kispest javára 
szabadrúgást ítél Hertzka biró, de Klug határ- 
birő intésére megváltoztatja az Ítéletet. Perc
nyinek nem tetszik az eset, odarohan Klug 
határbiróhoz és durván megsérti. Hertzka biró 
lekiildi a vérmes balszélsőt a pályáról. Nagyon 
erős a budafoki nyomás. Béldi szabadrúgásá
val a határbiró elengedi az offszájdról startoló 
Mészárost, akt futtából hálóba ragasztja a lab
dát. 3:2.

Szabó Miklós uj rekordot 
állított fel Gyulán

Gyuláról jelentik: A GYAC országos atlé
tikai versenyének legkiemelkedőbb száma a 
sokszoros magyar bajnok, Szabó Miklós 3000 
méteres startja volt. Szabó egész könnyedén 
kitört és eddigi rekordját 3.5 mp.-cel javította 
meg ,de ennél is jobbat érhetett volna el, ha 
valaki küzdelemre kényszeritetle volna. A fon
tosabb eredmények a következők:

3003 m.: 1. Szabó MAC 8 p. 30 mp, országos 
rekord. 2. Simon Beszkárt 8 p. 43.8 mp. 3. 
Hernádi Törekvés. 100 m.-es síkfutás: 1. Gye 
ncs MAC 10.8 rtip. 1500 m.: 1. Ráthonyi MAC 
4 p 04 ntp. Sulydobás: 1. Darányi dr. 1523 cm. 
Rúdugrás: 1. Bácsalmási BEAC 380 cm. 
400 m.-es síkfutás: 1. Vadas MAC 50 mp. 
Diszkoszvetés: 1. Madarász Beszkárt 45 m. 
57 cm. Olimpiai staféta: 1. MAC 3 p. 37 mp. 
Kádárné Cják Ibolya olimpiai bajnok közben 
magasugrással szórakoztatta a nagyszámú kö
zönséget. Ellenfél nélkül 155 cm.-t ugrott.

Angol arányokat vezet be 
a Budai a játékos
eladások terén

A Ferencváros berkeiben kezdenek belenyu
godni a bajnokság elvesztésébe s helyette in
kább a KK-ban szeretnék kárpótolni lelkes 
közönségük sikervágyát. Erősítésekről tárgvnl- 
nak s a többi között a kapus posztján is vál. 
tozást ígér nz a tárgyalás, amely a súllyal ren
delkező ferencvárosi vezetők és Faragó Lajos, 
n Budai igazgatója között folyik.

Havas a kiszemelt kapus.
Ha a klubcseréből még sem lenne semmi, 

annak az lesz az oka, hogy Faragó angol ará
nyokban akarja megszabni Havas árfolyamát. 
N"ip kevesebbet kér a Ferencvárostól, mint a 
jövő évre Ingyenes pólyát, a szokásos l»vé- 
teli részesedést és 5000 pengőt. Egész takaros 
kis summa... fő, hogy kapni lehet egv ka
pust.

Pécs-Torlno 55:47
Pécsről jelentik: Több mint háromezer főnyi 

közönség előtt tartották meg a Pécs—1 briiw 
egyetemközötti atlétikai versenyt, amelynek 
fővédnökségéi Mussolini és Darányi Kálmán, 
miniszterelnök vállalta. Izgalmas küzdelem 
után a pécsiek győztek 55:47 arányban. A 
győztesek a következők: 100 m.: Szigetvári
Pécs II mp. Diszkoszvetés: Józsa Pécs 46 m. 
5! cm. m.: Viano Torino 2 p. 00 mp. Ma
gasugrás: Bebesv Pócs 182 cm. 400 m.: Ko
vács Pécs 50 inp. Gereiyvetés: Siviero Torino 
lé) m. 88. cm. 100 m.-es gátfutás: Falvion*  
Torino 16.4 mp. 1500 m.: Istenes Pécs 4 p. 20.6 
mp. Távolugrás: Bologna Torino 697 cm 
4X100 m.-es staféta: Pécs 43.8 mp.

Sárosi összekötő!
Az osztrákok ellen kiálló klubközi kombinált 
csapat pikáns meglepetéseket tartogat

Nagy vihart kavart a Hétfői Napló múltbeli 
cikke, amelyben elsőnek leplezte le a különös 
terveket a magyar.osztrák mérkőzés csapat
összeállításában. Cikkünkre cáfolat nem érke
zett s Így tényként kell elkönyvelnünk, hogy

■ ,u,gy Játékerejü osztrák válogatott c.sa- 
pat ellen a magyar kapitány két klub kom

binált csapatát állítja a gyepre.
Az újpesti játékosok ennélfogva szabadsá

got kapnak és páholyból nézhetik a nngy csa
tát. Valószínűen ugyanabból a páholyból, 
ahonnan az osztrák vezetők Becs győzelmét.

Komoly értékcsökkenés nélkül semmiesetre 
sem mellőzhetik nz Újpest játékosait. De ha 
már megteszik, akkor is ésszerű lenne nem 
csak két klub játékosállományának foglalkoz.

tatására, hanem nz égést klasszisanyagra gon
dolni. Erről — sajnos — »zó sincs, köt egy 

blMlnMsnak vélt
beszélgetés jutott a tudomásunkra, amelyből 
megállapítható, hogy az osztrákok elleni csa
pat máris elkészült. Az összeállítás a követ
kező:

Szabó—Korányi, Bíró—I^ázár, Turny, Da- 
dás-rSas, Sárosi, Cseh, Toldi, Titkos.

A csapat papíron remek, de a zöldgyepen 
aligha válthatja be a hozzá fűzött reménveket, 
mert tagjainak jórésze rendkívül fáradt a 
mértéktelen kihasználástól.

Amint láthatjuk. Phöbus-játékos nincs benne, 
holott legalább a védelemben rendelkezésre áll 
közülük egy.két nagy klasszis.

Rendkívül kemény és harcos 
osztrák válogatott jön Budapestre

Bécs, május 16.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) Az 

osztrák sportközvélemény általános rokon- 
szenvvel fogadta Hcinrich Retschury kereske
delmi tanácsosnak szövetségi kapitánnyá tör
tént kinevezését és nagy érdeklődéssel várják, 
hogyan állja ki az. egykor híres válogatott fut
ballista és későbbi bíró az első válogatás tűz- 
próbáját, amelyen már holnap átesik, amikor 
a Budapesten szereplő csapatot kijelöli. Ter
mészetes. hogy most csak a budapesti mérkő
zés lehetőségei foglalkoztatják az osztrák fut
ball híveit és általában mindenki bizonyosra 
veszi, hogy Retschury ezúttal is a skótok ellen 
aránylag jól szerepelt legénységet küldi harcba, 
akiket a skót vendégek feletti győzelemtől 
ténylegesen csak a csatárok balszersneséje 
fosztott meg. Az a vélemény, hogy a mostani 
válogatott ha természetesen nem is éri el 
Meisl egj’korl „csodacsapatának**  nis’ójóf, lé
nyegesen nagyobb erőt képvisel, mint az 
utolsó esztendők együttesei. Elsősorban a csa
társor közelíti meg a régi Wundermannschaft 
klasszisót. Sindelar, ha sokszor nem is min
denben a régi, de még mindig nélkülözhetet-

Vizsgálat Iglói kilépése miatt
A közeli napok legérdekesebb atlétikai szen

zációja kétségkívül Iglói kilépése volt a BBTK 
kötelékéből. Ez az elhatározás nagy port vert 
fel ók az egyesületek békés együttműködését 
zavarta meg. A fantasztikus okok plctykalö- 
mege nyugtalanítóan hat az atlétákra s éppen 
ezért nagy örömmel közölhetjük azt a bizal.

Pompás 
főiskolai sportpünkösd

Évtizedes hagyomány, hogy a főiskolásaink 
a pünkösdi kettős ünnepet használják fel a 
különböző sportágak bajnokságainak megren
dezésére. Ez évben is igy volt. Az erőtől, aka
rattól duzzadó fiatalságunk valamennyi sport
ágban igen szép eredményeket ért cl.

A debreceni stadionban zajlottak le a ful- 
ballbajnoki küzdelmek: Pécsi EAC—BEAC, 3:2 
(1:1). Szegedi KEAC— Debreceni EAC 5:4 (3:41. 
A döntőbe tehát a PEAC és a KEAC került

A főiskolai nyolcevezős verseny startjánál 
mindössze három csapat jelent meg. A verseny 
a MAC klubháztól a Műegyetemig terjedő kö
zel 5 kilométeres távon zajlott le. 1. Műegye
tem. 2. Tudományegyetem. 3. Testnevelési Fő
iskola. A Ludovika nyolcasa, amely egymás 
után tizenegy ízben nyerte a bajnokságot, ez 
úttal távolmaradt a küzdelemtől.

A főiskolai uszóversony második napi pro
gramja a fedett uszodában pergelt le. A 100 
méteres bajnokságot Csik Ferenc BEAC nyerte 
59 mp-es idővel. A 100 méteres hótuszás baj- 
n«l« Ul.gv»ry BEAC. leli l P 1S « l<M-
vei. A 200 méteres mellúszás bajnokságát

Szeged, május 17.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

tése.) Rendkívül érdekes bonyodalmak támad
tak a nagyváradi C.risana pünkösdi szegedi 
vendégszereplése körül. A Szeged FC tiz. nap
pal ezelőtt meghívást kapott Váradra és két 
mérkőzés után udvariasan viszonozta a meg
hívást a nagyváradi csapni számára azzal, 
hogy pünkösdvasárnap Szegeden, hétfőn pedig 
Békéscsabán szerepel a Crisana. Szögeden 
nngy előkészületeket lettek a nagyváradi cgyül- 
les fogadtatására. Hiába voltak azonban az 
ünnepélyes előkészületek, « vendégszereplés 
érdekes, Izgalmas, majd mulatságos intermezzo 
után nem valósulhatott meg.

Szombaton délben riadt telefonliarg jelent
kezett a Szrglrd TC elnökségénél és közölte, 
hogy a váradi együttes rém h'phelle al Kole- 
gyónnál a határt, mell útlevéllel mm rendel
kezett, csak egyszerű, úgynevezett sporlvizum

Kétezerpengős fagylalt-számlát 
fizet a Szeged a Crisanának

len és okos irányítása mellett ma már nagy
szerűen érvényesül az őt kitünően megértő kél 
belső csatár klubtársa: Jerusalem és Stroh. A 
szélsők, de különösen a fiatal Gaiter, rend
kívül veszélyesek. Mint Sindelar a támadósor
ban, ugy a fedezetek között Nausch a régi 
„nagy együttes maradványa", Adamek sokszor 
könnyelmű, de kitűnő játékos és a még újonc
nak tekinthető centerhalf, Pekarck, aki bár 
hajlamos a durvaságokra, már ma is van olyan 
jó, mini annakidején*  Schmistik és Hoffmann 
volt. A védelmet nem kell külön bemutatni. 
Ha Platzer, Sesta és Schmaus jó napot fog ki, 
ugy kemény munkát ad az ellenfél csatársorá
nak, igaz, viszont, hogy Sesta az utóbbi időben 
rendkívül ingadozó formál mutat és sokszor 
csak árnyéka a régi, rettegett hátvédnek. Ses 
Iáról megemlítendő még. hogy ma mór nem ő 
az osztrák válogatott csapat fenegyereke, ha
nem Pekarek, aki minden cllsmerésreméltó ké
pességei mellett még nem tudott leszokni a 
kültelki játékmodorról. Mellette Jerusalem és 
Adamek hajlamosak a durvaságokra.

más értesülésünket, amely arTÓt szól, hogy 
Iglói ügyét a szövetség vizsgálattal fogja 

tisztázni.
Megnyugtató feleletet adnak arra a kérdésre, 

hogy miért történt a kilépés. Ez nemcsak két 
egyesület közös ügye, hanem a klasszisokban 
szűkölködő egész magyar atlétikáé is.

Doszpolv BEAC szerezte meg 2 p 52.4 mp-es 
kitűnő teljesítménnyel, amely egyben főiskolai 
rekord. A 100 méteres női hátas tó bajnokság 
Tóth MAFC zsákmánya lett 1 p 35.6 mp-es 
idővel. A 100 méteres nőt gyorsttszó bajnoksá
got pedig Csányi MAFC 1 p 27.8 mp-es idővel 
szerezte meg. Á 4x200 méteres gyorsiuzó sta
féta bajnoka a BEAC lett 10 p 20.4 mp-es idő
vel. 2. Egri jognkadémla. 3. MAFC. Őfí méteres 
junior hát listásban: 1. Magyar BEAC és 
Szántó MAFC holtversenyben 52.4 mp-es szép 
lel jesit ménnyel.

A BEAC vívótermében pergett le a kard- 
csapatbajnoki viadal. A bajnokságot a MAFC 
szerezte meg bárom győzelemmel. 2. Pécsi 

"EAC. 3. Ludovika. 4. BEAC.
A főiskolai vizipólóhajnokság a BEAC zsák

mánya leit, amvly 5:0 (2:0) arányban győzte
In n MAFC csapatát. A gólok közül Dicnes és 
Kecskés kettőt-kettőt. Korompal pedig egyel 
dobolt,

A főiskolások női tenniszbajnoka Malv Edith 
TFSC lett, a férfi páros bajnokságot a Macsuha | 
—Csima MAFC-pár nyerte.

mai indult írtnak. A Crisana együttese szo
morú sziwel indult vissza Váradra, ugyan
akkor autón futárt indítottak el Kolozsvárra, 
hogy ■ magyar konzulátusnál Igyekezzen elin
tézni az utazást. Mivel az éjszakai órákig nem 
érkezett válasz. Markovics Szilárd, a Szeged FC 
ügyvezető elnöke rapid tárgyalásokba kezdett 
és sikerült is megállapodnia, hogy a Szeged FC 
vasárnap Békéscsabán igyekszik magát kárpó 
tolni az elmaradt Crisana mérkőzésért. Hajnali 
húromkor táviratot kézbesítettek Szegedre, 
amelyben az állott, hogy a határátlépést meg
szerezni nem sikerült, ezért a felelősséget a 
szegedi vezetőségre hárítják, — a felelősség ez 
alkalommal kétezer pengő vendéglátási dijat 
jelenteti.

Ilyen előzmények után a szegődi csapot va
sárnap délelőtt útnak Indult Békéscsabára. 
Félöt óra lehetett, amikor egy Ismeretlen hang 
lelefonon kereste a Szeged I C vezetőségét és 

lakonikug rövidséggel közölte, hogy félhat óra
kor a nagyváradi csapat mérkőzésre felkészül
ten mégis kint lesz az Újszeged! pályán. A leg
nagyobb riadalom és megdöbbenés fogadta a 
bejelentést. A szegedi rendőrség is jelentkezett 
telefonon és megerősítette, hogy a nagyváradi 
együttes átlépte a határt és utón van uz uj- 
saegedi pálya felé. A Szegeden maradt vezető
ségi tagok Izgalmas hajtóvadászatot rendeztek 
a békéscsabai különítményért, de n csapat már 
levetkőzve, játékra készén állt a CSAK 
pályáján.

Éjfélig teljes bizonytalanság uralkodott mind
két fél táborában és meglehetős feszült tár
gyalások kezdődlek meg. Mialatt a nagyváradi 
játékosok most már derűsebben fagyláltoztak 
a kávéház terraszán, azalatt a két vezetőség a 
kétezer pengőt kereste, illetőleg a felelősség 
kérdéséi igyekezett megállnpilnni. A kétezer 
pengős honorárium légben Aévő nagyobbik 
feléért még folynak a tárgyalások.

SZEGED—BÉKÉSCSABA 6:3 (3:0)

A budaiak remek győzelme 
Spalato válogatottjai ellen

Spalatóból jelentik: A Budai 11 pünkösd
vasárnap 35 fokos hőségben, nyolcezer főnyi 
közönség előtt mérkőzött a kitűnő spalatói 
válogatott fulhnllcsapaltal, amelyet 4:l-es fél
idő uán 4:2 arányban, szokatlan biztonsággal 
és fölénnyel legyőzött. A vezető gólt a spa- 
latóiak szerezték meg. majd egymás után kö. 
vetkezett Rökk, Szuhai (2) és Vermes gólja.

Kellel! auiúturau
Debrecenbe
— uanoert

A Rocskai félelmetes gazdasági helyzetének 
szanálására alighanem kénytelen .lesz a csa
pat legjobb erőit órubabocsátanl A többi kö
zött Vágót is az értékesítendők közé számít
ják, bár a Hungária vezetői már lemondottak 
a megszerzéséről. Annál nagyobb meglepetés-’ 
ként hatott az

a titokzatos antó,
amelyből Debrecenben egv Ismert, moletf 
Hungária-drukker lépett ki és Vágó ügyében 
tárgyalásokat folytatott. Nagy meglepetésére 
azonban megérkezett a másik titokzatos autó 
is, szintén budapesti utassal. A körülmények, 
bői Ítélve.

Vágó rövidesen uj egyesületben fog Játszani.
Az egyesület színeinek egyike fehér. A másik 
színről azért nem teszünk említést, mert a 
nyári szezonban már nem divatos a — lila. .

A Műegyetemen bonyolították le a vidéki 
lőrvlvó bajnokságot, amelyből Gcrő Pál Győr 
került ki győztesként. Á kardvlvó csapat
bajnokságot a Győri VE nyerte. A párbajtőr 
egyéni bajnoka Ungór István dr. Debrecen 
lett. A kardbajnokságot Gonda Szombathely 
szerezte: meg.

A pünkösdi nemzetközi motorvezrtésea ver
seny első napján a német Leier és Nedo több 
mint ötezer fönví közönség előtt két futamban 
mérte össze erejét n magyar versenyzőkkel. A 
husz.kiloméleres futamban Leier 17 p. 25 mp. 
alatt győz.ött Liszkai elölt. A hartninckilomé- 
teres futamban Liszkai alapos revánsot vett 
és Leiért nemcsak lekörözte, hanem jó félkört 
még rá is vert. Az ideje 25 p. 35 mp. volt. A 
fiver főversenyt Bodai, a kezdők versenyét 
Tóth, a lérelöversenyt Thoma nyerte.

A BBTE nyerte a tornász csapatbajnokságot. 
A Nemzeti Torna Egylet csarnokában tart >t- 
lák meg nz ezévi országos férfitornász csapat
bajnokság küzdelmeit. A csapatbajnokságot a 
BBTE nyerte, 2. Debreceni TE, 3. BEAC, 4. 
BTC. A II. osztályú bajnok a nagykanizsai 
Zrínyi lett. A szövetségi dijat ugyancsak a 
BBTE szerezte meg.

SPORTHÍREK EGY MONDATBAN
Az FTC 10 kilométeres gyalogló versenyéi 

Farkas Zoltán FTC nyerte 50 p. 10 mp. es 
Idővel.

A Budapest—Székesfehérvár—Budapest 160 
km.-es országúti kerékpárversenyt Hiti Postás 
nyerte Istenes UTE és Oláh UTE előtt.

MAGYAR KERÉKPÁROSOK DIADALA AZ 
ŐSZI RÁKOK FELETT

A magyar—osztrák válogatót országnti ke
rékpáros versenyt huszonnégy résztvevővel tar
tották meg. A start pünkösdvasárnap reggel 7 
óra 10 perckor volt a Bécs melletti schwechali 
országúiról. Óriási Irammal ölték egymást a 
versenyzők. Később a kánikulai forróság le- 
lohasziotln a versenyzési kedvet s csak a cél 
elölt busz kilométerrel kezdődött meg a láza 
sahb mozgás. A magyarok a finisnél súlyos 
helyezkedés hibákat köveitek el, aminek az. 
volt az eredménye, hogy az első versenynapon 
elenyésző különbséggel az osztrákok vezettek. 
A befutás sorrendje a következő volt: 1. 
Augusll osztrák 7 óra 16 perc 40 mp. 2. 
Slrohmayer osztrák " óra 16 p 40.1 mp. 3. 
II rabé osztrák 7 óra 16 p 40 2 mp. 4. Gere ma
gyar 7 óra 16 p 40.4 mp. 5. Csorba. 0. Papp.

Pécsből jelentik: A magyar—osztrák kerék
páros verseny, amelyet a Bécs— Budapest—Bécs 
távon tartottak meg, magyar győzelmet ho- 
zott. Az egvéni versenyben Karnki 14 óra 43 
perc 36.5 mp -es Idővel győzött az osztrák 
Slrohmayer ellen. 3. a magyar Gere, 4. a ma
avar Adorján. A csapatver«enyl ugyancsak 
Magyarország nyerte.
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Az Újpest nagy győzelme Bukarestben
Bukarestből jelentik: Az Újpest pünkösd va

sárnapján rácáfolt a azombatl 2:2 a döntetlen 
eredményére és remek formában 4:0 (1:01
arányban nagyszerű győzelmet r.rntott n baj 
nokftág második helyezettje, u bukaresti Kupid 
ellen. A mérkőzést tízezer főnyi közönség 
nézte végig. Zsrngcllér lőtte a Illatebérek ve-

zetőgóljál ■ 29. percben, majd a második fél
idő 20. percében Beiogh, őt perc múlva Zsen- 
geller éa u 88. percben Kállai ujabb góljaival 
4:0-ra uihekedctl fel a gólarány. Az Újpest 
oly remeklll játszott, hogy az utolsó negyed
órában a közönség lelkesen tüntetett mellette, 
majd a meccs végén saját fialt kifütyülte.

Szédítő meglepetés

Négy amatörcsapat
verseng az óbudaiakért

a Király-díj bán s
I. Caruso, II. Figaro, III. Napnyugta
Rekord-kvóták a nagy-díj napján

41-ik Király-díj olyan meglepő eredmény-1 IV. Kisbéri dij. 1. Bohó (1J4) Weis,sbach.

A III. kerületi PC sorsa már beteljesedett, 
Jövőre ii kisprofik közé csúszik. Jelenlegi ve- 
/'•tói aligha folytatják tovább az üzemet, amit 
nz is .bizonyít, hogy a csapat eladásáról be
szélnek. Ha nz együttes nem Is, a profiliga 
joga értéke*  alku-tárgya lehet, különösen ak
kor, ha az MLSz valóban képtelen lesz meg-

alkotni az országos B-ligát. A vezető fővárosi 
anialőrcgylctck közül a Goldberger, a Pamut, 
a Pótlót és a Részkört egyaránt megunta az 
amatőr küzdelmek részvétlenségét és szeretne 
a profiligában indulni, ha másként nem. ugy, 
hogv megvásárolja az óbudáiak’ helyét a profi, 
ligában.

A Nemzeti most már a negyedik 
hellyel kacérkodik - joggal

NEMZETI—PHÖBCS 1:0 (0:0)
Kisszámú, többnyire l’liöbm-drukker 

elölt a Nemzeti kezeli n játékot. Már a 3. 
percben hatalmas gólhelyzet nyílik Molnár 
előtt, de az összekötő meglepetésében 
Csikós kezébe fejeli a labdái. Ugyanezt ko- 
pirozza le néhány perc múlva Bihámi is. 
Szikár csúnyán belclép Tompába és a hát
véd jóidéig sánlikál. Nngyon gyenge a 
Nemzeti csatársora es a fedezetsor kényte
len állandóim kapura lövöldözni. Vezető 
gólt érhetne cl 11 Phöbus, mert Gombkötő 
elÖreadását Sáros Béky elé teszi, de a sze- 
leburdi johbszélső őt lépésről a kapu mellé 
tő. A Nemzeti támad többel, de csatárai cl
ügyetlenkednek minden helyzetet. Horváth 
egyedül fut végig a vonal mentén, de meg
ijed Wébertől és szahílyszerüen hasravágó- 
clik. A Phöbus egymásután kél kornerrcl 
veszélyeztet. A félidő utolsó perceiben

n Phöbus van frontban.
Béky remek beadása végig gurul a knptl- 
vonnlon, de a Phöbus-csatárok ncm állnak 
résen. Az utolsó pillanatban Turay fejesé
ből Sáros hatalmas kitpulécel durrant.

Szünet után mint eleven ördögök küzde
nek a Nemzeti játékosok. Már az első perc
ben csak a szerencse menti meg a l’höbus- 
knpiit a biztos góltól. Pokoli uz iram! A 
Nemzeti csahárokat mintha kicserélték 
volna. Erőteljesen törteinek a kapura és a 
kitörő Kisulagit tiszta gólhelyzetben buk
tatják. A biró ncm ítél 11-est. Néhány pere 
múlva lléky beadása Piára kezén csattan a 
büntető területen belül, de a bíró .sípja 
most is néma marad. Voss Antal biró 
egyenlített. A Nemzeti állandóan támad, n 
Phöbus elkeseredetten védekezik. A legr.it- 
lyosnbb hibát a It. percben követi cl Vnss 
biró. Kisalakit négyszer buktatja a Phöbus 
védelem, de a bukdácsoló eerternek sikerül 
a labdát a jobbszélre kiadnia. Horváth, 
tiszta helyzetben áll, amikor megszólal a 
bíró sípja és a: előnyszabály hanyag mellő
zésével a 16-os vonalról szabadrúgást Ítél a 
Phöbus ellen.

A továbbiak során n Nemzeti-csatárok 
gigászi küzdelmet vívnak az artislamutal-

vn nyolcat bemutató kitíinö Csikóssal. A 37. 
percben mégis megérik a gól.

Szálai szökteti Klsulaglt, aki kiugrik a 
Phöbus-bekkek között, kapura lő, de 
a lövést Csikós kiüti. Horváth rástartol 
u kifelé guruló labdára s az üres kapu 

balsnrkába vágja. 1:0.
Az újpesti táborból rekrulálódó Nemzeti

drukkerek őrjöngve biztatják a csapatot. Az 
utolsó percekben alkalma lenne a l’höbus- 
nak n kiegyenlítésre. A Nemzeti lelkes és 
jó játékával megérdemelten nyerte a mér
kőzést és nagyobb gólarányu győzelmét 
csak a biró indiszpoziciója akadályozta meg. 
Ncm hiába hozott áldozatot az Újpest...

■Játék Gól ' Pont

1 FERENCVÁROS 34 9233 38
2 HUNGÁRIA 23 88 31 38
3 PHÖBUS 95 5229 35
4 ÚJPEST 22 88.34 31
5 NEMZETI 23 46 36 30
ti BOCSKAI 24 50 49 25
7 ELEKTROMOS 22 48 41 24
8 SZEGED 22 30:39 23
9 BUDAI,,11“ 23 42:54 21

10 KISPEST 23 55 73 18
11 BUDAFOK 23 39 78 17
12 SZOMBATHELY 23 34 65 16
13 III. KERÜLET 16.84 8

A Szürketaxi pünkösdvasárnap Szolnokon 
vendégszerepelt, ahol a Szolnoki MÁV ellen 
O.-O-ás félidő után 2:2 ahányban végzett.

A BMTF. nem bírt külföldi ellenfelével, 
Ebcnfurt-tal: az eredmény . 3:3 volt.

Az Elektromos II. diadala Budogyöngyén. A 
budagyöngyei körmérkőzés 
Elektromos-győzelmet hozott, 
erősen tartalékos 
Müvek 11—MAFC 2:0.
Hétfő: 
MAFC—!

az

meglcpetésszerü 
A BSZKRT is 

volt. Vasárnap: Elektromos 
’ ' BSZKRT-PTBSC 2:2. 

Elektromos Müvek II.—BSZKRT 2:2. 
PTBSC 3:2.

A ....... ... _____ „ . .
nyel zárult, amilyenre a nagy dij történetében 
nincs még példa. Megtörtént már a múltban 
is, hogy a favorit vereséget szenvedett a ver
senyben, de az még soha nem fordult elő, hogy 
a három legerősebben fogadott ló, mint az idén 
Try Well, Borúra derű és Bársony a vert 
mezőnyben végezzen és az első három hely 
közül kettőn a mezőny legszélsőbb outsidere 
kössön ki. Bár ugy Caruso-nttk, mint meg- 
irtkúbb Figarónak megvolt a jogcíme a győze
lemre, a veretlen' Try Well, a feltámadt Borúra 
derű és a legendás hiril Bársony mellett a 
fogadásokban alig jöttek kombinációba. A ver
senyben aztán kisült, hogy Try Well is ver
hető (momentuma sem volt). Borúra derű fel
támadása pedig csak szalmalángnak bizonyult, 
mert egy reményteljes momentum után eltűnt 
a vert mezőnyben, a legendás hirü Bársony 
futott még a fogadott lovak közül legjobban, 
mert ő legalább a távig elől volt, de ott aztán 
elég is volt neki a távolságból.

A versenyt a vezetőlóként indított Acacia ve
zette jó tempóban Cabala előtt, mig a cseh 
vendég Podebrad állva maradt az indításnál. 
A forduló után Cabala, Bársony és Borúra 
derű színei látszanak a frontban. Közülök 
elsőnek Borúra derű esik vissza. A távoszlop
nál belül Figaró, kívül pedig Caruso nyomul 
fel s mindketten elhúznak a teljesen vert me
zőnytől s egymásközt döntik el a versenyt. 
Napnyugta az utolsó métereken fut fel harma
diknak.

A nagy dij napja egyébként sokáig emléke
zetes marad a fogadóknak, mert a favoritok 
közül még tévedésből sem nyerte meg egyik 
sem versenyét.

2. Derűs (8:10) Schejbal, Könnyen, 2 hossz, 
10:19.

V. Handicap. 1. Szél (2) 
Szelasszic .(4). Klimscha II. 
Malatihszki. F. m.: Tékozló (12) Berta, Bök. 
réla (12) Schwadl, Kundry (2>í) Keszthelyi, 
Pitypalaty (10) Esch T„ Borzas (4) Simics, 
Bonne nuit (6) Csömöri. Küzdelem, fejhossz, 
nyakhossz. 10:34, 16, 15, 47. Befutó: 10:46 és 382,

VI. Eladók handlcapje. 1. Bomba (l’/j) 
Klimscha. 2. Kopó (6) Kupái K. 3. Cserebere 
(5) Félix. F. m.: Csókos Julis (3) Gutái, Csip, 
kerózsa II. (12) Alt, Csavargó (6) Keszthelyi, 
Csodás (14) Kajári, Quasimodó (14) Mátyus, 
Biztosan, Pi hossz, ötnegyed hossz. 10:22, 14, 
22. 21. Befutó: 10:130.

VII. Handicap. 1. Lilla (4) Mánvi. 2. Bitang 
(2) Vrábel. 3. Bagó (3) Klimscha. F. m.: Wait- 
a-bit (3) Teltschik, Timoleon (12) Zsíros, Pen
náiig (6) Csapiár, Lator (12) Nagy G., Honvéd 
(12) Schwadlenka, Paitfogó (8) Kovács L„ 
Doboz (5) Gosztonyi, Vaklárma (10) Alt. Köny- 
nyen, 1 hossz, 2 hossz. 10:54, 19, 22, 20. Be*  
futók: 10:260 és 126.

Bihari. 2. Are*
3. Regulás (10) nn\ u„_._ r> i.'
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12.
13. 

•I). 14.

VIZSZINTES:
1. Krúdy Gvnla regénye. 11. 

Lakásbérlő. 12. Spanyol ex- 
királyné. 18. Capek-dráma 
(névelővel). 14. Mesterséges 
nvelv, 15. ünnepély van ilyen. 
Hl. Araszt 17. God . . the 
King. 18. Képtelen továbbha
ladni. 2t». Régi római pénz. 
21. Hitves 22. Szent — ide
ge^ röv. 23. Német betű. 24. 
FelnkiidAs része. 25. Női név. 
28. Az utódnélkiili család. 28. 
A hagyomány szerint a sze
rencsétlen mohácsi csata után 
n menekülő II. Lajos király 
ehl»e a záportól megduzzasz- 
lőtt patakba fulladt. 29 No 
nógatás. 30. Jó osztályzat. 
31. Re párja 33. Angol pic- 
pozicip. 34. Kocsma része. 85. 
Frődfés 36. I.ntin „1100". 
37, Gazdag embernek sok van. 
39. Szennyes ruhát a házi
asszony. 40. 1. N. I. 41. Hintő 
42. Manet része. 43. Nagyot, 
bodik 44. Hatvan perc (ék. 
hiba ) 45. Kis vizecske.

FfGGŐLEGESi
1. Balatoni nyaralóhely. 

Kertben megtalálható. 3. V 
esze. 4. Az olasz skála egv hangja. 5. Abcug! 
6. Idegen női név. 7. Orosz női név. 8. he 
párja 0. Papírra veted. 10. Nap — angolul 
12. Vdvöilégv! 13. Sokért része. 15. N-nel; 
nafta 16. Több spártai király neve. Nevezetes 
a ..Hl." Vissza akarta állítani a régi alkot 
mányi és a regi erkölcsöket, de királylársa. 
II. l.eonld'is elkeseredett ellenzője sóit ter
seinek Végül is tragikus körülménvek köziül 
kivégezték- Históriáját Be«senyci György egyik

munkája örökíti meg, 17. Is. 18. Idegen női 
név. 19. Bölcs bibliai uralkodó. 21. Visszhang

- más nyelven (fon.) 22. Német névelő. 24.j 
Az ebéd első fogása. 25. Katona-kalap. 27. 

Japán játék. 28. E. V 29. Regényeim. 30. Jani. 
31. Síi. 32. . . paté 34. Nézd csak! 35. Zrínyi 
jelmondatának első szava: ......bona nihil
aliud". azaz ..Jó szerencse, semmi más". S6. 
Tenger — latinul 38. Ilyen .,szó,, a harag jele. 
39. Az autóbusz „teszi". 41. Kegyed. 42. Menny- 
bolt.

*
Hétfőn a Kisbéri dij volt a nap főszáma. A 

6009 pengős dijban mindössze két ló: Bohó és 
Derűs indult. Vezetni egyik sem akart s igy n 
2400 méteres távú versenynek csak utolsó 
néhány szúz métere volt igazán verseny, me
lyen Bohó bizonyult gyorsabbnak.

A hétfői nap versenyei már sokkal reálisabb 
eredményekkel zárullak s a favoritok közül 
Riidiger, Titok, Szél és Bomba meg is nyérték 
versenyeiket.

Részletes eredmények:
VASÁRNAP

I. Csomádl dij: 1. Szepes (6) Csapiár. 2. Prí
más (10) Esch. 3. Boss (1 '/») Schejbal. F. m.: 
Adamas (8) Weissbach, Művész (2%) Teltschik, 
Szerenád (pari) Gutái. Könnyen. 2’/t hossz, 
1 hossz. 10:99, 47. 55. Befutó: 10:1643.

II. Gátverseny-handlcap: 1. Hall Ganl (6) 
Htijber. 2. Agrippa (l*/i)  Müller. 3. Gandhi (4) 
Tóth A. F. m.: Hozomány 11. (pari) Blazsek. 
Biztosan. 1 hossz, 2 hossz. 10:65. Befutó: 280.

III. Szent Gelléri handicap: 1. Naplóm (10) 
Csapiár. 2. Bagó (4) Klimscha. 3. Lincoln (4) 
Gutái. F. m : Vulkán (20) Weissbach. Cyrano 
(5) Schejbal. Ragazzó (16) Esch, Totem (121 
Teltschik, Mayerling (6) Félix. Ciro (t 
Csuta, Moulin Rouge. (12) Alt, Gellert (8) Bi
hari, Aderno (6) Klimscha II. Küzdelem, 
t hossz, fejhossz. 10:212, 41, 22, 25. Befutók: 
10:1616 és 1080.

IV. Millenhimi díj: 1 Caruao (10) Csula.
2. Figaro (4) Gutái. 3. Napnyugia (25) Schej
bal. F. ni. Ctfbala fő) Csapiár. Bársony (4) 
Klimscha. Botos (16) **
derii (2J4) Teltschik, _ _ _________________
Acacia (66) Tóth A.. Trv Well (l’/t) Balog. 
Könnven, 2 hossz, 2% hossz. 10:318, 61, 27, 
51. Befutók: 10:2327 és 5689.

V. Nyeretlen kétévesek versenye: 1. Junó (6)
Weissbach. 2. Saidja (2Hí Schejbal. 3. Lengne 
of Nntion (12) Keszthelyi. F. m.: Hindu (20) 
Csuta, Régi (12) Bihari, Sclima (10) Alt, Dankó 
Pista (3) Klimscha, Samora (12) Gosztonyi. 
Fütykös (14) Esch, Drusza (1%) Nagy G. Biz
tosan, l’/t hossz, 4 hossz, 10:65, 24, 17, 60.
Befutót 10:131 és 1972.

VI. Handlcap: 1. Széltoló (3) Klimscha. 2. 
Svlva (4) Klimscha II. 3. Cavaliero (2) Telt
schik. F. m.: Mályva (6) Alt, Kékes II. 
Gutái, Dongó (12) Nagy G.. Ereszd el (3) 
Vrábel, Babuskám (6) Csapiár. Biztosan. •/< 
hossz, fejhossz. 10:45. 15, 14, 15. Befutó: 10:167.

VH. Handicap: 1. Hertha (4) Bihari. 2. Párt
fogó (12) Félix. 3. Kritikus (16) Wolbert. F. m.: 
Indiaim (6) Horváth K. II.. Mumus (4) Hal- 
scher, Babvirág (10) Alt, Limanova (10) Szele, 
Fék (3) Szabó J., Kópia (2*/a)  Csömöri, Bics
kát (4) Klimscha. Biztosan. 1 hossz, 1’/t hossz. 
10:78, 23, 43, 43. Befutók: 10:709 és 602,

HÉTFŐ
. Nyeretlenek versenye. 1. Küdlger (1K) 

Schejbal. 2. Censor (2’/t) Klimscha. 3. Hon
vágy (20) Esch. F. m.: Bacon (10) Gutái, Me
dici (5) Teltschik, Secret (20) Alt, Bazsarózsa 
l2’/») Veissbach, Mese (33) Bihari, Roland (10) 
Szilágyi. Biztosan, t hossz, ötnegyed hossz. 
10 29. 15. 18. 28. Befutók: 10:43, 220.

II. Kétévesek versenye. 1. Neplta (4) Schej
bal. 2. Diádéin (l’/t) Klimscba. 3. Progressiva 
(pari) Teltschik. F. m : Fetgeteg (12) Kovács, 
Cifra (2!^) Gutái. Könnven, l’,4 hossz, 
hossz. 10:65. 23. 17. Befutó: 10:333.

III. MAjnal bnndkap. 1. Titok (2H) Klim-
* n (*;  3 Alaska (6)

Boss (6) Schejbal, Szepes (3) 
Csapiár. Desperado (5) Teltschik. Pénz (t2i 
Szabó J.. Alsó («) Stihgvi. Verekedő (6) 
Weissbach Sylva (10) Klimsclm IL Küzdelem. 
\ hossz, fejhossz. 10 33, 18. 21, 20. Befutók: 
10 141 101.

Bécsi eredmények
I. Micsoda Rcnnen. 1. Arladnc (l’/«) Szabó 

L. II. 2. Bernadotte (7:10) Takács J. 3. Ljubka 
(16) Rójik. F. m.: Poíeinkin, Kinonixe, Ave 
Caesar, Blonde, Kathrein, Baldur, Chance, 
Carmen. 10:19, 11, 11. 12.

II. Gourniand handicap. 1. Atta Santorb (3)’ 
Heiling. 2. Telehissi (8) Esch L. 3. Herkules 
(16) Rojik. F. m.: Caracalla, Ivánná, Garas, 
Kalugycr, Moja Beba, Vreneli, Petúnia, Mám 
darine, Bluine. 10:26, 18, 27, 101.

III. Kisbér Rennen. 1. Medardus (8:10) Tólh 
B. 2. Rummy (2%) Esch II. F. m.: Ultiinoj 
Parsc. 10:17, 13, 14.

IV. Mindegy handicap. 1. Ugo (8:10) Csuta*  
2. Grey hopc (6) Kofzor. 3. Cüdár (6) Valón*  
lin. F. m.: Satum, Chák-chick, Karolingcr, Mis*  
tér Chum, Reine Herodini, Tiro, Bregehz*  
10:17, 15, 25, 30.

V. Trompeter Steeple-chase. 1. Gyöngj kálit*  
rls (pari) Horák. 2. Camerala (3) Patzák*  
F. m.: La Ségnedille, Frégtae III., Favoritin, 
Csendőr. 10:17, 15, 20.

VI. YVelter-handicap. 1. Harraa (5) Vasai, 
2. Bátor (15Í) Horák. 3. Kaduna (3) Takács J< 
F. m.: Mágnás, Buda, Maximum II., Goodnight, 
Pnssabcl, Talisman, Backhylides, Burgschaft,

m.:

Lovaregylet titkársága ^Rianás'*-  
való futására 
hírlapi közlc-

Magyar
a Nemzeti Hazafi dijban 

összes ....... . .
i következőket közlit

Szentgyörgyi, 
Podebrad

Borúra
(6) Vasas,

(8>

S'ha. 2. Bájos (4) Weissbach. 3 
Esch. F. m.: “

A 
nak 
vonatkozólag megjelent 
mények kiigazitására 
„A Magyar Lovaregylet Igazgatósága ..Rianás"- 
nak 1937 május 2-án a Nemzeti Hazafi dijban 
való futásáért a ló idomárjától felvilágosítást 
kért és a kapott felvilágosítások alapján nem. 
talált ökot további intézkedésre: Szigeti Nán
dor idomárt azonban figyelmeztette, hogy lo
vai egyenletes futására nagyobb gondot fordít
son**.

Az Alagi.dij, a Magyar Derby előfutama, a 
májusi mecling zárónapjának főversenye. A 
verseny szenzációja Rianás találkozása lesz 
Darfur, Cárevics és Cimborával, melyek a 
Nemzeti Hazafi-dijban előtte végezlek. A 2000 
méter távolságú versenyben egyébként starthoz 
áll a király dij győztes Caruso is. melyet va
sárnapi formája alapján nehéz lesz megverni*  
Indulnak:

Rianás 
Darfur 
Cárevics 
Cimbora 
Credo 
Rudiger 
Gyöngy 
Caruso

lov. Esch 
Teltschik 
Szentgyörgyi 
Klimscha 
Weissbach 
Balog

, Klimscha 
„ ’ Nagy G.

HÉTFŐI NAPLÓ

VI.

Szerkesztik:
Dr. KLEK HUGÓ fai MANN HUGÓ

Felelős szerkesztő és kiadás
Dr. ELEK HUGÓ

Szerkesztősé*  éa kiadóhivatalt 
Budapest. VI!. kér., Erzaébet-kürut 28. szánk
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Telefont 1-308-98.
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