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Bethlen szenzációs 
beszéde Nagykanizsán

Nagykanizsa, május 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése). Vasárnap délután négy órakor 
tartotta meg ebben az országgyűlési ciklus
ban első beszámolóbeszódét Bethlen István 
gróf, a nagyknnizsai kerület országgyűlési 
képviselője, aki vasárnap délelőtt érkezett 

•a városba. A kétségtelenül érdekes politikai 
'eseményre

Bethlen István régi hívéi közül nagyon 
sokan Jelentek meg a felsőhár. tagjai 
közül, de képyfcgltette mag# a Fttggek- 

l«H’^bigBsdapárt is
,Sulyok Dezső és Gaál Olivér országgyűlési 
.képviselőkkel. A legitimista néppártot i’ayr 

, Hugó képviselte és rászívott a beszámoló
gyűlésen Biró Pál országgyűlési képviselő 
is. , .•

Délben nagyszabású társasebéd volt, 
amelyen azonban Bethlen István gróf nem 
vett részt. Csak .délután .félnégy, órakor 
autón..é>ket< áz^ybtkör elé A piskfi- 
mológyülés szirihéjyérc. Itt Bttbocsay jiúrt- 
elnökriV<H-(WJlte. föajd , n .VoM? Uráné l&fáiy- 
licjeum égyik növendéke hatalmas virág
csokrot ■ adott át neki- és ugyancsak viráfi- 
(jaokorrtíl üdvözölték a nagykanizsai lányok 
nevében is.

Amikor Bethlen István gróf belépeti az 
iparoskor nugyterméber a . karzaton lévő 
nagyjiánizsai uYi hölgyközönség virágesővcl 
fogadta.

Páter dirfus Viciorian plébános nyitotta 
'meg n nagygyűlést és üdvözölte Bethlen 
István grófot, mint a kerület képviselőjét.

Az aggodalmak kora
óriási éljenzés és taps közepette állott fel 

szólásra gróf Bethlen István.
1 — Kanizsai polgárok! — kezdte beszé
dét. — Mikor két fix vei ezelőtt erről a hely- 
Tői önök előtt képviselői profiramlmszédet 
módiam,' kemény-és fles szavakkal fordul
tain ‘az akkori kormány ellen. Kémény és 
éles javakkal, amelyekkel úgyszólván kel- 
tévágtani az abroszt közötte és magam kö
zött. De, ezt tudatosan és

nem könnyelműen teltem, hanem ve- 
netve mélységes aggodalmaktól, 

éltelve Mélységes aggodalmakkal azzal az 
irányzattal szemben, amelyet az akkori 
kormány újonnan innugurált. Amely aggó- 
dal fiiakat óbban foglaltam össze, hogy ko
moly indokot látok, komoly okot látok 
arra a gyanúra, hogy

a nagy hűhóval hirdetett refnrmpoll- 
■ Ilka mögött tulajdonképpen a parancs- 

uralom megvalósításáról, a porancsuri- 
lom módszereinek, a parancsuralom 
egyes Intézményeinek a hazai talajba 

való átültetéséről van szó.
SAjpos, az azóta bekövetkezett események 
nem cáfolták meg az akkori aggodalma*,.  
Ma. hála istennek, ez. a kor elmúlt.
1 Ezután árról beszélt Rétidén- István gróf, 
br»gy Gömbös Gyula betegsége alatt tartóz
kodtak az élesebb kritikától, mert nem 
akarták a beteg miniszterelnök állapotát 
súlyosbítani. Ezért nem tartott beszámolót 
«cm, de éppen azért most ennek a körtük 
az eseményeivel rövidesen is végezhet.

— Mégis rövidebben foglalkoznom kell 
—■ mondotta Bethlen István gróf ---, az ak
kori kormány törvényhozási működésével 
a a. kormányzat terén kifejtett működésével 
<». mért különösen az. utóbbi időben bonta
kozott ki az a szollem. a; a politikai irány, 
amelyet a magam részéről 'kritika tárgyává 
trnnl kötelességemnek tartok. A választások 
után a Ház összeülvén, biőszőr a költség- 
vetést' tárgyalta le. azután a nvári szünet 
elölt már csak törvényjavaslattal foglalko

zott, -nevezetesen a kereskedelmi és ipar
ügyi' minisztérium kettéválasztására vonat
kozó javaslattal és a légvédelmi javaslattal.

— Hogy milyen felesleges munkát vé
geztünk ezzel a két javaslattal, annak bi
zonyítéka az, hogy

azóta a kereskedelmi és iparügyi mi
nisztérium megint egy kézbe van egye

sítve.
(Derültség.) És senki inkompatibilitást nem 
lát az egyesítés tekintetébe^. Mint ahogy, a 
szétválasztás ennek a jegyében történt volt. 
És felesleges munkát végeztünk a másik 
javaslattal is, mert hiszen két év telt el 
azóta, amióta a javaslat, megszavaztatott és 
annak a végrehajtási utasítása a mai napig 
se adatott ki.

Tűzrendészet 
és elhelyezkedés

JA>. üSzl.'lllűsszsk n g^zdnUirlozAsok ren- 
dezésére vonatkozó törvényjavashittal. vette 
kezdetét.‘KéV. kissé optimista ‘beállítás, ha 
valaki azt hiszi,' hogy ebben a g'azdatarto- 
zá»ok eii block rendezést nyertek, mert .va
lóban a-.gazdatartozásoknak pgy csekély ré
sze nyert teljes elintézési. Foglalkoztunk 
azután -a törvényjavaslatok egész sorával, 
az orvosi rendtartással, ajnely az orvosi ka
marát állította. fel, a bírák fegyelmi fele
lősségéről szóló törvényjavaslattal, a bor 
előállítására és kezelésére vonatkozó tőr 
vényjavaslattal, amely u régi bortörvény no
vellán*  módosításait tartalmazta, az ipari 
közigazgatás egyes kérdéseinek a szabályo- 
zú.sávnl, amely' törvényben u kisipar sok 
regi kiVijimigai, sok régi 'elintézetlen ügye: 
a 'kontárkér^és, a méjtervizsgák kérdése és 
hasonló, ügyek nyerlek elintézési: a ható
sági orvosi szolgálatról szóló törvényjavas
lattal, amelybe a hatósági orvosi állások 
áílamosittáttak.

a lü/rendéjízct fejlesztésével, amely a 
tűzrendészetet nem nagyon fejlesztette, 
azonban alkalmat adott egynéhány köz
életi férfiúnak könnyebb élhelyezke

désre.
(Derültség. Felkiáltások: Ugy van! ■ I gy 
van!) j£s végre a hitbizományi reformmal 
és a tqfepilési tömény javaslattal, azzal a 
kel javaslattal, amely a kormány részéről 
és a kormánytámogató párt részéről, mint 
korszakot alkotó, mint a reformkorszakot 
megindító és betetőző javaslat állíttatott be. 
(Élénk derültség.)

öreg ciáklyásak 
és székely gábék...

— Ba végigtekintünk most, lisztéit nagy
gyűlés, az igy megalkotott törvényeken, ugy 
azt kell hogy megállapítsam, hogy ezek egy 
rendes, normális kormány tevékenységének 
hatáskörét éj kereteit semmiféleképpen sem 
lépték túl. Tartalmaztak azok a 'Törvények 
jó dolgokat, rosszakat is. kevésbé, jókat és 
kevésbé rosszakat, de messze voltak attól, 

hogy ■ magyar közönség körében art a 
benyomást telték, hogy Itt egy világ
rengető -tajT korszakról von szó. egy re- 
forrtkórwürkről. mint ahogy n válasz- 
fások-Flőtt hirdették beígérték volt. 
Vártban, az égbolt kárpitjai nem Sza
kadtak meg és fényi# fbtlJfctisÜk az égert 
nem jelentek meg. (Viharos - derültség) 

•elvek Igazolhatták volna rg» meg
váltó borszaknak njjáMületéaét.

Azt kell mondanom, hogy hiába is próbál
ták sxuggerálni á kötöttségbe étinek a még
váltó korszaknak megnaülelés'l. -meH bi
zony ezen keresztül is szükség volt a ma

guk-részéről arra a bizonyos magyar nar
kózisra a publikummal szemben,

főszolgabírói, zsandári hatalmon 
keresztül,

(Élénk' helyeslés) aminek segítségével lehe
tett csak elérni, hogy a hitetlen Tamások 
többségéből az országban, a hitetlen Saulu- 
sokból rendre Paulusok váljanak. (Viharos 
derültség.) 11a inár kiábrándító volt a ma
gyar közönség előli a volt kormánynak 
törvényhozási működése, ugy

egyenesen megdöbbe ntő volt az a kor
mányzati cselekvés és mz a kormány
zati szellem, amely a cselekedeteiből ki

indult.
— Méltózlatnak emlékezni, hogy 
az országgyűlés azzal az Indokkal osz-

Nincsen még ^ré^ rendszer végleg
— ősszel bekövetkezett azután a rend- 

szerváltöíás.
uj kormány alakult Darányi Kálmán 
vezetése alatt, aki korrekt kijelentései
vel uj helyzetet teremtett a magyar 

politikában,
nyíltan megtagadott minden közösséget a 
diktatúrával, hitet telt nyíltan és Őszintén 
uz alkotmányosság. mellett.

— És ha mégis azt mondom, hogy még 
mindig nincs teljes mértékben likvidálva 
a múlt, hogy még itt vannak csökevények, 
hogy ezek a csökevények néha a régi em
berek szervezkedésében jelentkeznek, tár- 
jsndáliui szervezeteit köpbnt.cgéhíen,

hogyha jelentkeznek időről Időre föl
bukkanó élen antiszemita izgatásban, 
amely éles antiszemita Izgatás szélső 
gazdasági és gzoclálla jelszavakkal do- 

bálódzlk,
hogyha azt látom, hogy 'még vannak csö
kevények— mert hiszen.a kormány hála 
mögött ülő pártban van még egy láthatat
lan front, amely láthatatlan front azonban

Tiszta helyzetet kell teremteni 
a pártokban

— Igenis, tisztelt választópolgárok, egv 
uj politikai rendszerrel állunk szemben. Ez 
minden' kétségen felül áll és én azt szeret
ném,'inért én nem tartozom párthoz, nem 
pártérdeket képviselek, hanem nyitva tar
tom a szememet és csak az ország érdekeit 
tekintem, én azt szeretném, hogy ez az. uj 
alkotmányos . rendszer, amely megfelelő 
szociális megalapozással akarja n demokra 
tik^s fejlődést ebben az országban szol
gálni, ez kellp mértékben megerősödjön, 
gyökereit leeressze a nép széles rétegeibe; 
amire most a titkos választójog megalkotása 
elölt kétszeresen van szükség, hogyha ál
landósítani akarjuk a demokratikus alapon 
való alkotmányos haladást és nem oltárunk 
beszédülni akár p jobboldali, akár a bal 
oldali szélsőségbe.

—Először a politikai feltételekről kívá
nok azólani. Politikai téren tiszta helyzetet 
kell teremteni, tiszta helyzetet kell terein 
leni elsősorban a pártokban.

.Siót krll ■ pártokban i átülök azoknak, 
akik demokratikus fejlődéit, alkotmá
nyos nemzeti alapon hirdetnek, azok- 
tóL akik parancauralmat hirdetnek, 
vagy a diktatúra mellett foglalnak állást.

El kell válniok azoktól, akik a pártok sza
bad kortkurrenciuján akarják felépíteni n 
magyar köiéletet, átoktól, akik az cgypárt

lattatptt fel, hogy a kormány hátamö- 1 
gött Ü1Ő pártban furfangos székely gó- I 

bék éa öreg esáklyások ülnek, I 
akik ii reformok szabad tengerén úszó kot*  
niányhajóra magukat beliajózni hajlandók, 
de csak azért, hogy amikor a reform nyílt 
tengerén csatára kerül a sor, l»elülről fura 
ják meg azt.

Beszélt ezután, hogy a választások a terw 
ror jegyében folytak le, majd amikor a 
Ház összeült, minden ellenzéki kritikái rt 
kormány táborának szélső jobboldalán ülő 
viharsarok igyekezett leterrorizálni. Bekö

vetkezett a sajtónak a gúzsbakötése, a nagy 
anyagi eszközökkel táplált dönipingsajtó 
megteremtése, amely n kormánynak hiva
talos világnézetét úgyszólván ingyenesért 
árusította.

úgy Iáiszik, időről klóré láthatóvá válik’ 
'(derültség), akkor azt is kell mondanom, 
hogy nincsen még a régi rendszer az utolsó 
konzekvenciáig likvidálva, de meggyőződé*  
jsem'az, hogy ezek csak az utolsó szárnya 
jirúbúlgatások, utolsó hullámverései e’gy'.rós 
gén letűnt mozgalomnak.
i — Nemcsak ezekben a tekiqfelekhcQ vsjfl 
uj' rendszer. A miniszterelnök ur felvette 
az első naptól kezdve az érintkezést az el
lenzékkel. Ez bizonyítéka annak, hogy, 
nem az egypárt-rendszert tartja a maga 
programmjának, hanem az összes polgári 
pártokkal ' való együttműködésben véli a 
nemzeti egységet és nzt az alkotmányos fel*  
adatot, — amely a kormányzó ur Öfőmél*  
tósáfia (élénk éljenzés) és n pártvezérek 
által rábizatott •— mcgtercmlhc.tőnck.

-—„De. tisztelt válnsztópolgárok — foly
tatta —, ez a kormány uj rendszert jelent 
azért is, mert minden cselekedetét egy 
messzemenő szociális érzék hat át, minden 
cselekedetéből egy messzemenő szociális 
érzék tűnik ki.

mindenkit boldogító eszméjét akarják szol
gálni.

És szél kell válni a mérsékelt keresz
tény és nemzeti Irány alapján állóktól 
azoknak, akik egy szélsőséges antisze
mitizmus követelményeit akarják meg- 

valórftani.
— És mintán meggyőződésük, hogy e>t 

máskép, mint parnncíuralmon keresztül el
érni nem tudják, ezért ennek u rendszernek 
bivel.

Fogjanak Assza a polgári 
pártok

Hogy egv hasonliitlal éljek, a magyar 
l'olrtikni élet egy keskeny földnyelven halad 
c’örc, amelyiket egyik oldalról a vörös ten
ger hullámai, a másik oldalról egy barna 
tenger hulkimai c.'upkqdnak. Nem enged
hetjük meg magunknak azt a luxust u mai 
naptól kezdve, hogy a | olgári pártok egy
másból farkasstrmel nézve, egymásra rá
licitálva szembcólljannk rgvm:n*iil.  nteit 
a rnlicitáláshól radikalizmus, n nidikaJi/- 
nmsból bohev izmus vagy pedig parancs
uralom következik. A polgári pártoknak, 
amelyek keresztény éa nemzeti alapon ál- 
luník és mindazoknak az értékeknek, ame
lyek a polgári pártokban ismeretesek,
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Heten
valónak kk, a vezérek, Álmot, Előd, Ond, 
Fond, Táti, Huba és Táhötöpi- Nevük s.zqlft^ 
ncmzedékfől-nemzedékre jóezer évig. tSlfr 
mhldnak. középiskolásnak, egyetemistának, 
parasztiak, polgárnak, éleink dicsőségén 
tőffépclcmköpyv fölött elmerengő hnzufl- 
nak nem volt ypndja több vezérre- Nem 
ufrfl — d( mait van! Annyi a veiét, hogy 
ha a neuilk^t leírnánk, a dinét névtor több 
oldalt föllépt meg, mint amennyi oldalon 
ezer esztendő alatt a honfoglaló hétvezérek 
minden dicsűségét mrvörókilflték a histó- 
rláskőnyvck. Tisztelet a kévét kivételnek, 
tihány párt, párlocska, frakció, egyesület, 
cyyesfíletecske, alakulat, alakulatocska r—- 
annyi a vezér- fa még ló, ha mindenütt 
csak egy akad belőle. Mert többen It vannak 
ók: fővezérek, vezérek, qfiiezérck. ifámlál- 
hatatlan hőléggel Vfféretkédvr, '/kár fiuk 
ötven ember fölött je, Mi nun mögöttük, 
nem fontos, fík azonban vezérek. Vezérek 
biz' rím, még pedig a javából. Sok minden
féle devalválást Ismertünk rneg mostaná
ban, sokat' nyögtünk bele, de lenyeltük. 
l'bM a tífzérl de vili válóiból azonban töb
bet már nem kérőnk- Hagyjuk egy kivit 
pibfnnl ezt a étén, kifejező magyar szál, 
hadd kap fa vissza finom patináját. Tegyük 
vissza a szótárba és csak olyankor vegyük 
i-lő, ha p vezért szfit akarjak megbecsülni 
azzqf, hogy pdmildndékoziuk valakinek. 
Sürgősen esln áljuk meg, mert különben 
Hifiből valósággá leli az a blibájof szójá
ték, amit egyik politikai naggiágunknak tu
lajdonítanak. A történet szerint ez q poli
tikus telefonon felhívott egy nqpyváHgfafiil 
éi fzfipiálii íitiybcp beszélni aktul a vállalat 
nézetűjével. A neve nem fontot. Mondjak 
fi filmek hinták. .4 politikus (Iclb urat kérte. 
'A tcle/onoskdsassznny udvariasan válaszolta, 
hogy rögtön kapcsot ja (iclb vezért. Közéleti 
zulgyságunk álmélkodva mondoltm (letb 
vezér? Töhötöm vezért ismertem, de (telhet 
nem ...

egymással kezet kall fufnlok, 
egymással egyiifl kell vúlkdujok u jVpí^sl^ 
Jgcrtie a'jehridtgi''kvrti>ány iezéféee. niéílMt, 
nzérl, inért különben .bckü'elke/.hetfk,1 hogy 
ennek a' neiuzelnck széles tftinegei déliláír 
lps álmok után sznladva besxéáülnek vagy 
nz egyik, vugy a másik szélsőségbe.

Titkot választójogot 
és reformokat!

Foglalkozni! csillán 11 németországi eso- 
ményckkcl, gmelylicp h háború utáni három 
polgári párt volt, amolyakböl kél párt, a 
Cintrum és m néniül néppárt a német szn- 
<iáld»mi»kráciá'a| fogúit kezel, majd balul 
clulri*  terelődött ,1 német politika s

végül a vaáhdjobboMal. a parenesurai- 
ml rendszer került «r alomra, mely pék 
áliIoMlul esett a fémet polgárság min

den alknlmányiu szabadsága.
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— Nehogy mi is igy járjunk — pion- 
‘tolta , nehogy fel nem használva a kellő 
időpontot, amikor

gnndimkodnnnk lehel, hogy a polgári 
párlpk hMzefogáaa révén Iti egy ke
mény, de alkotmánya*,  a szabadságo
kul tisztelő, demokratikus haladást 

szolgáló reaslm váljon úrrá,
nehogy elmulasszuk ezt nz időt és késő bá
lul legyen a szószólói# unnak, hogy vggy 
« szociúljlcmpkrikia és a konnuunUmus 
'ugy, a pgrancsoralmi rendszer tudta magá
nak a tömegeket megnyerni, én art hiszem, 
hogy elérkezett az ideje, hogy ex kérésziül- 
'I lessék.

— Mindnyájan egyetértünk abban, hogv 
as állami udmlnlsztrárlét, az állam 
egéaa gépezetét a l|tka» válnaulójog- 
gal ösMefüggö demokratikus karsaak- 
han egáoz máa alapokra kell állítani

és reformálni kell.

A gazdasági megkötöttség ellen
— Egy demokratikus éra, szociális tarta

lommal telitett népies politikát kell, hogy 
kövessen., jfzt tudjjr ma mM«n polgári 
párt. Ehl»en a tckiijtelbgn közöltünk nincs 
különbség, Gazdasági téren mindnyájan 
tisztában vágyunk aszal, hagy

a megUHWtségnefc » a rawdszcre. 
amely <M fennáll, őritaMMiA t v,lá« 

végéig fenn nem tartható
Ős mindent ej kell követni, hogy fokozato
stul leépüljön és hogy annak nemzetközi 
dőíehólelei is nmgterrmtessenok.

— Egyetértünk abban, hogy a kinyin 
agrárollót megfelelő árpolitikával remi Fő
rendre be kell csuknunk, mert a mezőgaz
dasági néprétegünk í’lijl^^ (^e orfiáy 
érdeke is az, hogy a mezőgazdaság fépíti’ 
bilisan tudjon termelni. Egyetértünk ob
oán, hogy egy megfelelő szociális orogranv 
mai

meg kell oldani az Ifjuaág foglalkozta
tásának kérdéséi,

It.ll oldani « Mu iioeldlia •'a M||W- 
itilíus kérdéseJl.

Mpu kell oldani a birtokkérdéseket él 
inltulaxokat a kérdéseket, amelyek agy de
mokratikus országban elkerülhetetlenül 
megoldandók, merj ha nem oldjuk meg, 
akkor bekővetkpzik g vj^szahptás.

ElkerliNietellre as ország további ipa- 
IQMNiáto.

e-r- Ha azt akarjuk, hogy tu a népeaség- 
löhblet, az az ifjúság, amely most felnöve
kedik, munkához és foghdkozáshoz’ jusson, 
akkor az Iparosodástól nem térhetünk el, 
<le az . Iparosodást nein szabod Budapestre 
koncentrálni, hanem dBCüUtraluálni koH a 
vldékrg is. Ezt nem azért mondom, mert 
Nagykanizsa képviselője vagyok és nem hí
zelgésből, hunéin meggyőződósből teszem-

— Ha helyes voll az a politika, gipelypi 
a legfelsőbb kullurjptér.ménytk révén, az 
egyetemek révén mini decpnlra)Í7.,Uást vjj- 
liink kerrs^lül és Budopesten kívül más 
egyetem! városokat kreáltunk, akkor he
lyes és szükséges, hogy uz ipari terén 
ugyanazt megcsináljuk, mert egy ország, 
egv tuJnépesedétt fövárossnl legyengült 
vidékkel, pem tud boldogulni.

— Eejtegeléséini végéhez közeledem. Nem 
mondom azt, hogy más száz poujtej ucm 
tudnám még kíegészileni és hogv n« összes 
polgári pórink ne értenének a réjzleirk-

Még nem döntött a katonai 
becsületügyi váJasÉtthánjr 1 
a főispánok lovagias ügyében

Vasárnap reggel politikai körökben uz a 
hír lerjedi el, hogy Dinnyés Lajos ország
gyűlési képviselőnek ii főispánokkal kelét
kezelt lovagias nfférjábun döntés történt «• 
Thitéánszky László, Tolna vármegye főis
pánja fog megverekediti Dinnyés Lajosául, 
mintán Tolna vármegye főispánja a sors
húzás utján Jutott ahhoz, hogy n főispánt 
kar ' nevében elégtételt vegyen Dinnyés La
jostól.

A Hétföl Napló ■íunkatársu megkérdezte 
Költség falván országgyűlési képviselőt, a 
sértett főispán! kar egyik meghízottját, 
tényleg kifüzték-e már a párbaj idejét és 
porbély-Maczky Emii borsódniegyel főispán 
helyett valóban Thuránszkp László tolna
megyei főispán áll ki Dinnyés Lajossal 
szemben.

Költse? István kijelentette, hogy 
a fohamatlfin léyő lovqglas ügyről nem 
tartól mageRpAhdtűMk, hogy bármilyen

A fökppílanyság életvédelmi osztálya va- 
sárniip felderítette Wohlberg Lipót fitt éves 
x-olt puplrkereskfdö Öngyilkossági tragédiád 
jónak hátterét.

Wohlberg Lipót, akinek régebben 
üzlete volt, nz utóbbi időkben

teljesen tönkremeat
és iiíonőkőskWésb0! ölt.

llégi barátait és ismerőseit kereste
valamikor jómódú kereskedő és arnk

Mjlí|

fel a

Kiderült Wohlberg Lipót 
öngyilkosságának titka:

rendőrségi idézést találtak 
a papirkereskedő zsebében

ben egyet ttófv nemcsat meg kelt,
hanem meg I, ItM eleket csinálni. E«V . . .. ... •■3’LÍí_ Hkj, eMj.. lö.- 

nmgaíiódlk » hiególíjá.sr*.

Nem szabad tpmwMfonl 
tartónál 
JogusigunKró!

Ewlán külpolitikái kérdésekről beszélt.
— Külpolitikai kérdésekben — mondot

ta — fejtegetéseimet — szerencsére — rö
vidre foghulom. hisren

a külügyminiszter urnák a parlament
ből brerétfe tartalmazza azo
kat az Igsnágokat, amelyeket én vál
tok és apwbrknrk kíi azáreteklg Wv« 

vagyok.
Valóban ö békepolitikát hirdetett n legjobb 
értelemben és nem defetista politikát, hgr 
nem békepolitikát olyan ér|e|emfo<h. ,h(l$y 
békés utón akgrjflk céljajnUt tWrhl Eü 
ebben az értelemben hangnztatem,

hagy nem szabad Umsomtonujtk katoaai 
egyeaJoguaUáMakrél.

— TÍMtelt Nagygyűlés! Ha a .külügy
miniszter Hp a Házban azt mondta, hogy 
barátaink; Ofmzorszáy, Áuertria h a né
met birodalom megerősödtek •« utolsó asz - 
téridőben, Ugy Mkepoiilikát kell követnünk,

■tart «. magunk megerőa#d<«*t  további 
baráti szerződére akarjuk felhasználni, 
nem pedig az ellenségeskedés klélesl- 

teffáre,
Amint barátaink megerősödése nyilvánva
lóan a béke ügyét szolgálté, ugy adatjuk 
mi is szolgálni fi békét és azt a versenyt, 
amely két évtized óta mérgesíti el az egyes 
államokhoz való helyzetünket, meg akarjuk 
szüptetnl, Er, is btepnyiióka itonak, hogy 
béke»Plit|kót követtfok.

Ezután Bethlen István gróf helyi kérdé
sekkel foglakozott, majd amikor befejezte 
beszédét, a nng/wóthu közönség percekig 
tartó ünneplésben részesített a város kép
viselőjét.

Utána .Sulyok Dezső a Független Kis
gazdapárt. képviseletében méltatta Bethlen 
tetvón gróf pbljtíkoi működését, majd a he- 
sgámológyiilés dr. Berlin Ágosl pártelnök 
zárószavaival végeiért.

nyitatkozatot tegyen, vagy Infermáelét 
adjon.

Értesülésünk szeriül azonban a katonai 
boesölelügyi választmány, ahová ez az 
egész lovaglás ügy fö|terjcsztaíe<t dönt«í 
céljából, még nem hozta pjeg határozatát & 
igy

nincs megállapítva ac, hogy Diresyéa 
Lajos mikor vívhatja asag kgrépárbajdt 

• kijelölt fMspénisaL
riiwJIpII Dinnyéé Lajos i»m»rcfas balesete 
következtében még nlnre w abban gz egész
ségi állapotban, hogy heteken bélül eleget 
legyen az esetleg kardpárbajra vonatkozó 
hatflrorptnok.

Egyébként a lovggigs üavgt a főispánok 
részéről Kőttsey István mellett gróf Teleki 
Mihály, ttdg Dinnyés Lajos részéről Dénes- 
faii’plnich Ödön és Mirscy György ország
gyűlési képviselő intézik.

azÓMtmból láHMgallék magreudafe- 
aeikkeL

Az anyagi gondokkal küadft ember csü
törtökön délután ikgatotlan távozott el Do. 
hány utca A6 alatt lévő lakásáról ési?távpT 
Zásakor azt mondotta feleségének, ftogy 
egy kieslt sétálni megy, mert nagyon fáj a 
feje.

-r Annyi Jdagesságc, lujja van ax ember
nek. bogK r|inc<i*  kédvtí már ólni mon
dóit*  büc*iwufgkpí  Wófoberg.

Magyar &foyvnap junius 1, 2. 3 

A JMagyw IWnyvnaj," könyv*

HERCZEGFERENC 
NAPKELTE ELŐTT
. Gondplatók Nagy-Magy arprszágról

Herczeg Ferenc higgadt, de az igaz
ig w»aggfóited<teétel • iwó ■ cikkeiben 
éj fitnuimányaiban a revízióért folyó - , 
nagy harc góljait, eszközeit, ered

ményeit’ foglalja- östfze.

Ára csuk a könyvnapon 
vászonkötésben IJ pengő

McftckbUbeUi mlode# kÖnyysálorban 
éa könyvesfaoltban.

Mpger ésWolfner kod. Intézel kiadása

Tőidig nem tért vissza- Kiment az újpesti 
össxgkötöhidra <•« a Dunába ölte magát. 
Holltesiét szombaton reggel fogták k» a víz
ből- Azx agnoszjiáláskor a rendőri bjiifortság 
több iratot, azonkívül egy rendőrségi, idé
zést talált, nála. . . ,. . M

E*  *S  Wézíto vplt Wohlberg Lipót ön- 
jOUkoMágának w °ka*

Szombaton keltett Volna megjelennie a1 fő- 
kapfránysággom hogy kihallgassák egy oe^ 
gazdásági ügyben.

Az a vád merült fel ellene, hogy keresz
tülment a kezén olyáii holmi, ami- lopás
ból származóit. Wohlberg, aki aohn sem 
volt büntetve, amikor megtudta milyen 
ügybe keveredett,

áüiHMlóaa sfráokQzott, hogy nem éli túl 
a szégyent, ö ártatlan éo csupán Jóhi

szeműségének tehet az áldozata.
Napokon keresztül lehangoltan Járkált, 

egyre izgaloltabban viselkedett, mire azu
tán végrehajtotta az öngyilkosságot.

Az (öngyilkos ember tárcájában pár sor 
Írást talállak feleségéhez címezve. Gondos
kodjál gyermekünkről és Vigyázz rá, ne
hogy vajaipi baja történjen — ezek voltak 
utolsó ábrái/’ <'

DÉMUSZ
hűvös és kellemes kortholylsóflóhan 

gödöllői Vidék Sándor muzstkél

A honvédelmi miniszter 
még a nyári szünet előtt 
beterjeszti a frontharcos

törvényi avaslátot
A frontharcos- t«stütet«knek régi,., ki vám 

sága volt, *rr  amelyet úgyszólván pi’»u,en 
kormány kiláfáMia is helyezett —- a .frqnt- 
harcoa törvényjovastet, amely most m<lflr 
valósításra is kerül.

Darányi Kálmán miniszteréinek és Hőder 
Vj|mó!f Honvédelmi núniszter á legutóbbi 
minisztertanácson ismertették a készülő 
frontharcos törvény főbb alapclveit és be
jelentették, hogy

a kormány lilétekre szakminiMtérfumal 
már megáltopHoUék * törvény FÓsrie- 
talt te, ugy, hogy annak kodJHkécJos 

munkálatai te befejezést nyertek,

A most már kész frontharcos törvényja
vaslatot teljes egészében a jövőbeli minisz- 
tertaüóes fogja letárgyalni, ugy, hogy 
a képviselőhúz nyári szünete előtt

i Wtare VHW: hopvád«M l’*’
terjmti a Mpv|yeMHubM» a.W -i*'®*  « 

latot,

amelynek letArgyalása azortban őszre ma
rtod.

Politikai körökben elterjedt Hirek szeitet. 
a javaslat ki fogj*  elégíteni jelentős 
lekben a front harcosokat, mart —- Vár a jí’ 
vaslat részletei még ismeretlenek, — 
Itoiö pénzügyi keretek között meg. fogta oh- 
danl a frontharcosok méltánylást- érdemlő 
kívánságait.
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Titokzatos rablótámadás 
a régi Lóversenytéren

■ halyen, ahol a „vén tv«tH 
. négy Ismeretlen ember
leütött és kirabolt egy leányt

Vasárnap hajnalban áthaladt a régi ló
versenytéren égy usszoby, aki orra lett fi' 
gyelmcs, hogy az egyik bokorból nyöször
gést hall. Odalépett és megdöbbenve látta, 
hogy a lx>kor tövében,

ugyanazon a helyen, ahol nemrégiben 
az „öreg Evál“ halva találták

egy halálsápadt, tépett ruhát, erősen meg
viselt arcú nő fekszik és nyöszörög.

Az. asszony azonnal rendőrért szaladt, 
akinek segilscgéve] életrekdlették az újult 
nőt.'A rendőr megkérdezte a leánytól, ho
gyan került ide, a leány azonban még min
dig annyira kábult volt, hogy nem tudott 
megfelelő választ adni. Így került be a fő
kapitányságra.

A rendőrségen a leánv kipihente magát, 
majd mikor teljesen magához tért, ijedten 
sikitozni kezdett: ; ‘ v

—« Hol vannak a roháim? Hol az arany
láncom? Eltűnt a gyűrűm!

Az egyik rendőr jelentette a történteket 
az ügyeletes rendűrtiSztviselönek, aki a le
ányt maga elé vezettette és kihallgatta. En
nek során derült aztán napfény

a vakmerő rablótámadásra.
Simon Mária cselédk-Any, aki a' Vadorzó

imén 5. számú házban szolgált Bornemisza 
Sándorné dr.-nénál, szombaton eltávozott 
szolgálati helyéről, hogy néhány napra ha
zautazzon Pálpra szüleihez.. A leány magá
hoz vette íő pengő készpénzét, nyakába 
akasztotta aranyláncát, felhúzta aranygyű
rű fit' és elindult, a keleti pályaudvar feló.

— A keleti pályaudvar előtt , megszom
jaztam — mondotta ,á leány rendőrségi ki
hallgatása során. — Es hogy szomjamat 
oltsam, az indulási oldallal szemben lévő 
egyik vendéglőbe fértem be, hogy egy po
hár rsajódavizet igjak. A csapos már éppen 
nyújtotta felém a poharat, amikor egy

A valutarendőrség szét
robbantotta a pesti 

“ zug valutabörzét
A budapesti valutarendőrsógre bejelen

tés érkezett, amely egy szétágazó .valuta- 
büncsetekményre hívta fel a figyelmet. 
Azonnal megindult a nyomozás, amely meg- 
állapította, hogy

egy szervezett társaság a Budapestre 
érkező külföldiektől kteebb-nagyobb 
értékű valutát vásárol és azt zugforga- 

loniban értékesíti.
A detektívek csakhamar megtudták, hogy 

valóságos Zugvalutabörze alakult a jóhi
szemű külföldi vendégek „szivességből**  át
váltott valutáinak megvételére és eladására. 
A nyomozás szálai azokhoz vezetlek, akik 
a Pestre jövő Idegenekkel érintkeznek.

Több pincért, hotelportást, szállodai al
kalmazottat hallgattak ki és igy sikerült 
megállapitani, hogy

Lukács István szállodai főportán kö
vetle el a valulaüzérkcdéseket és az ő

Szenzációs fordulat
a bécsiuti ékszerrablás ügyében: 

megkerült a „Dunába dobott" 
zsákmány a zálogházi pulton

55—60 év körüli jólöllözött férfi lépett 
hozzám és megszólított:

— Szívesen megkínálom a kisasszonyt 
málnaszörppel — mondotta —, az jobban 
enyhíti a szomjat.

A leány el is fogadta az ajánlatot, kiitta 
a feléjp nyújtott málnaszörpöt, azután az is
meretlen férfival együtt eltávozott a ven
déglőből.'

— Amint az uccára érteni, émelygés és 
szédülés vett rajtam erőt

— beszélte tovább —, mire a férfi, aki ve
lem volt, egy taxit hozatott. Nem akartam 
beülni a taxiba, de közben még jobban el
szédültem. ugy, hogy csak árra emlékszem, 
■hogy

még három férfi lépett elő, ezek meg
ragadtak és beteltek a taxiba.

Másra nem emlékszem.
A rendőrség riádóaírtöján azonnal detek

tívek mentek ki a régi lóversenytérre, ahol 
valóban

dulakodás nyomait találták 
azon a helyen, ahol a leányt ájultan meg
lelték. Béjárták a • környékbeli vendéglőket 
is a keleti pályaudvar tájékán, azonban 
sehol sem emlékeztek arra, hogy Simán 
Mária olt járt volna, illetve, hogy egy férfi 
őt málnaszörppel vendégelte volna meg.

A detektívek a Vadorzó-ucca. 5. számú 
házban is jártak, azonban a húzbvlieket 
ncm találták, mert ezek week-endre elutaz
tak. Azt hiszik, hogy a hétfői nap 'folyni 
mán Simon Mária szolgálati helyén bővebb 
felvilágosítást tudnak adni arra vonatko
zóan, hogy kikkel érintkezett a leány, mert 
az. a föltevés látszik valószínűnek, hogy vu, 
laki n ház környékéről követte a Inpaszta: 
lation fiatal leányt és csak a kedvező alkal
mat várta, amig rablótámadását végrehajt- 
hatja.

megbizásából vásároltak tiltott módim 
valutákat a külföldiektől.

Lukács egyik előkelő hotelben volt. portás, 
innen azonban elbocsájtották és ekkor kez
dett hozzá a tiltott manipulációkhoz. Leg
utóbb Lukács nagyobb összegű 'valutái 
csempészett Bécsbe és azóta nem tért vmz- 
sza Budapestre.

Lukács István ellen elfogatóparancsot 
adtak ki.

A bűnszövetkezet tagjai tudomást szerez
tek, hogy a rendőri nyomozás leleplezte a 
ziigvalutabörzét és valamennyien megszök
tek. A valularendőrsóg dolektlvjei azonban 
olyan. nyomon vannak, .hogy*  . ... .

rövidesen sikerül kézrckerilenl őket.
A Bécsbe szökött Lukács clfogaiására is 

megtelték a szükséges lépéseket és igy ha
marosan a valutarcndöraég őrizetében lesz
nek a szétrobbantott zugvaiutabörze tagjai.

Budapest emléket 
állít a felejthetetlen 
királynapokra

A fjiy^ros jeaetííséggHdJja^ár^zt?, hogy az 
olasz királyi ‘éi'császári pár, valamint Mik
lós, putrik qjpök felejthetetlen magyaror
szági útját maradandó cmfékinfívéT örökíti 
riu-g. ’ A váfőshhzán a tnhácjkozásyk sörén 
már H Wíhb terv merülj fel,, de ezek’közűi 
l^eítŐ pvjérte. meg leginkább a totízéít. At 
egyik terv nz,~'|íogy ' ‘ .

a kfrályhpalote kertjébe*  állításnak fel, 
emlékművei.

megörökítve' rajta' a ; magyar-olasz és ószt- 
rák sienuét szoríts barátságit.

Áfátok '1
■*  Mussolini'léren vagy, a Köröndön 

kívánják dísze*  j emléktábla elhelyezését, 
ámdjtet*  bjm . szobráfaaüvúsz készítene. 
' Hogv a Telmerült, tóévek 'kőiül mélylkel 
valósítják’irtég, az a közeli napokban dől ef:

✓I

Halálosvéflll 
magzatelhajtásért

A zajra felébredt a háztartási alkalmazott 
és a do>^azószőj>a felé sietett. A két betörő 
—egyjkült közben újra felkapta a kazet-1 
tát/— e.«eve#étten felni kezdett. Az a 
rabló,. aki a .zsákmányt vitte, az előszoba
ajtóban igémben találta magát a szoba
leánnyal, a másik közben elbújt a pincében 
A kisleány megpróbálta feltartóztatni a ha- 
talmas^,termetű, f/lrflt,

a, bandita pgonban olyan erővel ütötte 
arcul, hogy etezédttit és elesett.1

A betörő elmenekült.
A leány feltápószkodott és fellármázta a 

környékét. Rendőrökét hívtak és a pincé
ben rátalálták az. egyik rablóra: Pásztor Já
nos szabósegédre, aki azonnal töredelmes 
beismerő vallomást, lett. Pásitor, aki még 
sohasem volt bi|nt<jtyc és csnk azért kísé
relte meg a rablást, mert régóta munkanél
küli, elmondta, liögy társa és „rőnöke"; 
Guthnaiiu János szerelő. Másnap elfogták 
Guttmant, aki már

12 évet Ilit hasonló bűncselekményekért.
ö is beismerő vallomást telt., Elmondta, 

hogy a menekülés után rémületében a Du
nába ''dobta az ékszeres kazettát. Házkuta
tást tartottak lakásán . a drágaságokat 
nem találták. A letörőket letartóztatta n 
rendőrség. ■
• Szombaton szenzációs fordulat állott be 
az Ügyben: -egy zálogház becsüse értesítette 
a rendőrséget, hogy

egy egyszerűen öltözött asszony nagy
értékű Címeres ékszereket akar elzálo

gosítani.
Autón defektivek .robogtak a zálogházba és 
az ékszerekben azonnal felismerték a Becsi
úti tanár családi kljeiéinek egy részét, 
amelyékről Gufímánn János' azt váltotta, 
hogy bedobta a Dunába. Ar asszonyt iga
zoltatták

kiderült, hogy Guttmann János fele
sége.

A rendőrségen bevallotta, hogy férje há
zuk udvarán ásta el t>z ékszeres kazettát, 
amelyet már előzőleg kinyitott. Noha férje 
meghagyta neki, hogy ne.pyuljon az elásott 
kincsekhez — ö pénzzavarba került és ezért 
néhány ékszert cl akart zálogosítani. Az 
assxoijytt vallomása után letartóztatták. Ki
derült, hogy igazat mondott! az udvar meg- 
jetiit helyén,

a ; föld alatt megtalálták a kazettát és 
udamennyi ékszert.

(hittmán és Pásztor ellen „rablásnak te- 
kintemlő lopás bünlcttc1' ,címén indul eljá
rás, mcEÍ —» noha tulajdonképpen betöré
sei lónkat. követett el■ .‘7-r ez rablásnak íekín- 
Icndöf n»iútaij-‘ erősWÁtlrt- esffcözöifb hasz 
nállak; ^ házt'nr^si nljtajmáxoltal spinben.

házba,, uhol másnap
irtózatos szenvedés után meghalt.

Mielőtt az asszonyt kórházlxi vitték, érte
sítették urát, aki nagynehezen szerzett pénzt 
feljött Pestre. Még életben találta feleségét, 
aki a hah'..os ágyon mondta el neki, hogy 
Málnámé beavatkozása következtében van 
ilyen súlyos állapotban.

Amint az asszonyt eltemették, a férj 
feljelentést lett Molnár I.ászióné ellen.
A szombati fő|árgyaíáson dr, Traytler 

Endre védőbeszédében enyhe Ítéletet kért, 
mititán Molnáráé nem anyagi érdekből, ha
nem kőiiyőrülclből adott jódinjekciót nz 
asszonynak. A bíróság végül

négyhónapi fogházra Ítélte
Lászlónét.

Az ügyész megfellebbezte nz ítéletet.

Molnár
I

F F

A

\ /
/ w

Rövid idővel ezelőtt kalandos ékszerrab
lás történt a Bécsi-ulon. A tettesek izgal
mas jelenetek utón rendőrkézre kerültek, 
de —

■ zsákmány eltűnt.
Tegnap, szombaton azután meglepetéssze

rűen megkerültek a kirabolt Bécsi-uti, tanár 
értékes családi ékszerei.

Két marcona férfi lopódzolt be annak
idején egy középiskolai tunár Bécsi-uti la
kásába akkor, amikor a professzor és csa
ládja nem tartózkodott otthon. A két be-

tör,ő feltörte az íróasztalt, amelyben egy 
vaskazettában őrizték az ősi nemesi család
ból származó tanár speciális, nagyértékfí 
ékszereit. Menekülés közben az egyik ban
dita

elejtette a súlyos vasládlkót.

Melegben hŰs, 
hűvöt bon kellemes a

METROPOLE
napraforgós uj virágoskorlja
Flekken — Csőbennült hal

CSÓKA FERI
pezeditően muzsikál

IMILATTMTO B.-T.

Ragyogó mOecrrel

Jin

■ : i.
Molnár Lászlóm* . budapesti szülésznő sú

lyos vádidal terhelten állóit legutóbb a bön- 
tetőtörvényszék Kroj/ir/Ltanácsa előtt.

Magaatelhájtfa bűntettével és gomtat- 
lanságból okozott emberöléssel 

vádolta Málnámét nz ügyészség.
Molnár Lástlóné lört-delwés beismerő 

vallomást tett. Elmondta; hogy vidékről jött 
fel hozzá egy szegény, azerencjétlen, öt*  
gyermekét asszony, aki zokogva panaszolta 
él, hogy, noha a legnagyobb nybmon>ah ék 
nek és gyermekeik a szó 'szoros' értelrriében 
éheznek,

hatét kisbabát vár.
Azt', Is hozzátette a nő, ‘-hogy férje nem is 
fűd fa, hagy áldott állapotban mán 'éí nem 
la sejti,' miért Jött „fel .Budapestre. »Köhyör*  
gött*  Mnlyárnénak, hogy szabadítsa meg öt 
terhességiétől, .

A szülésznő hosszas habozás után 
Jódlbfekclóf adáít aekl.

Az injekciónak katasztrofális kővetkezmé- 
•nyél létlek r a stereneséilen nő óéfrpérgezést 
kapott. Beszállították egy-budapesti közkór 

megnagyohhlioil
service

es leülte
leiepe

ut., Aréna-ut sí.
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Kenderesen, a kormányzó szűkebb pátriá
jában vasárnap lepMték le a jdszktiá- 
huszárok háborús ■ emlék művét. Az ünnepé
ly" mmlihnn réazlvclt vitéz Horthy István 
lovassági bíbornak is.

£ftőrtUMt-a- lurusadőtl

‘&NMVNH9-IIIM

11.
Krny István báró mjft képviselő, IV. Ká- 

rohf király kabinetiroda! titkárja. cssitór- 
tűkön előadást tart Ferenc Józseffel ét Ká
roly királlyal kapcsolatos személyes enilé- 
keljról. Előadás után este bőnket! lesz a Cári- 
tqn-sxiNlóhnn.

III.
Gr A/ llunj/ady Ferencről, a teheíséges. 

mintpátilut és népszerű politikus-nuíffnás- 
rxit jóidéig nem hallott a közönség. VtssZtr- 

‘vohitlt a politikai élettől is, a legutóbbi hép- 
^nlselővdlasztdson már fe.t se tépett. Azóta 
»e a pofítlkai roódtbnn. se a társaságit ró
nát bán nem szerepelt. Most azután ételjc/t 
adott magár ól, nevéhez méltó s;ép formában. 
Kiderült, hagy gróf flnnyadp Ferenc ön- 
kéfdcs ‘vlssztrtfoniillsiíf/ábon .történelmi és 
irodalmi stúdiumokkal foglalkozott és köny
vet Irt, Történelmi regényt. Címe: „Kiét- 
esetí ország". A XVI. sreírndban jdhzóeftl; 
a regény.

■ - IV.
A pesti kávésoknak ugyancsak fő a Jejtik: 

johbról-balról rúnelyáliák őket a kutyaren- 
delet miatt. A nendégek egy része kutyástul 
akar a kt'uréhdzbu járni és elmaradással fr- 
nytfíelöd;ik, másnszítk pedig kaip/imentes 
kditéhdznl követel. Szegény kávésok stern 
ttiilbík,' mit cstntdjarMik, nlwt aronhdn tneg- 
jeleitt rt lat leltáron a mentőül let. Fhuchner 

'.Ernő, u .W oviin igazgató ja feltalálta az or- 
nossihjol: a kutyuruhalárl. Most nyáron a 
kávéházi ruhatárak tdtunganak az üresség- 
tÖL A használaton kívül átlő kabdtruhutdrt 
rgyúerden ahskiisák ál kvljp'rruh'atárrá 
Szpr.^dts’ssenek minden kávéiidiba az ujsd- 
tffisH]jerekek mihtdjdi'a cgy-c‘gy' „ktflyás- 

fVyércket". A vendégek magukkal hozhatják 
.a kái'élídzba a fufydt, di líéát üüítk be ,rr 
feréfflbr, hanem a rvhfdiWhan hagyják, 

, áttol a kutydsfltt ffondoskodtlt rHUIi. Á ven
dégek köret tiuánnk teiic^rnc kutjiájiikknt. 
vémtcdt'ifÁnklnt o<fa»A*dth<itnak  Íw»'tzdjtoK-. 
tinbészélffethcJntk1' i tol Uh. Igy dlistúA a
kereke (s jHlahik, a káposzta fa. mt^siarad. 
o katlpi a kdvéhrízban van ét - - rrtéff tincs 
a kdvéházbonl -A gavallér Flotchhrr nem is 
tTUba/Mhiarteitjá az ötletét, a Kis napló ut
ján ezennel kóiliirré bűzt, minden kávét 
és úendégtős rftjnienfvicn féthasználhatja' n 
találmányt.

v.
A jnnltrsi Idegenlnryalnü ttitrtn érdekes ii 

előkelő vendéff pcüe • van eiöjt-gijezve: Búi 
dapgstre Mn a hnjdrriiMlt téöuőtdkós fe- 
leritóé, al ex&dnfd lánya. Durraji Xhcudar

BAKTER: Szopintom-nyallntom kedves 
Lépeséi szomszéd, igns-r. hogy. ujfent Pes
ten jó r tik?

ÖRZSI: Minek kérdi, njikor úgyis tuggya? 
BAKTER; Oszt millen célirányzatba mns- 

tyogtak odnfőf?
LEPCSES; Kibiikára vittók ipam-ura- 

in'ni.
BAKTER: No csak! Hát miben kornya- 

<hz az öreg?
LEPCSES: Hát... ne H haraguggy ör- 

zsl... de éh u*  nézem, hogy Itilasé meg- 
iöttyeist néki , na-cszaveteje.

ÖRZSI: ‘Éjiiye aptva hogy mondhat 11- 
le‘? . .

LEPCSES: Néd Miköm, lehet hogy te 
ném hélekldd a'nWeí-eBléré!4eme(,' de ha 
éií ecccr úgy gondulorH ‘ hogy idesapdd bo
lond, akk'oi; én axfat ki ir nyfatkoztatnmi 

BAKTER: A szén védésit nékíl Oszt mi
ből gondújja, I.cprsds szomszéd, hogy al 
itftpóssAnak hlbódzik n ftMeédulája?

LEPCSES: Idchallgnssék. Miit héten be- 
szálgellOnk az öreggel, mondok: „Vájjon 
micsináJhat Darányi apánk éhbe a •dílhcsztd 
inekghé?" Aszongya ‘á; öreg: . „tfirt irztntj 
•imit ígért; most' c.finájja a titkos • váfflsYtó- 
j<»got."

BAKTER: Osztón?
LÉPCSÉS:. Mit osziáh?
RAKTÉR: Hogy hói; oaztón n»i\lett?
LEPCSES: Hajjá, hogv fÓs-Wtem « kHnl- 

káratl
BAICTÉR:. IDhnye a tótlnfÓJöM Hél mngn 

hisztófog?
LEPCSES; b'caze, I 

garazsílcrckú ®-t,- jr-ar 
Atyaszamorfttó CsimKz Baltiidhi 
gényt fftM füé-raL liógy mimui 
ltoldógidigha fd&» réitMsRt*  “ 
clnhahyp majta; t 
bzhfcsájn özvvgv

I 
nnlo^íW pltoiiWfluthn 
cgyámjjlúk) 

• Hm. lift,*

tónyote, tón eJöjJ^ílélte. majd.-prttor. eszibe? 
iiit;** ’ — „Neúi khmiém*  — ' áÜmiíiníl1^

néni lűáz’ ribbá, hogy meg tejr a titkos vá-

LEPGSES; Nóaze hajja^. ralkorába ar n 
garűzsderekd Biíibóiics JVizi fé/híznirnt 
............. M‘x ólíxiS MMHhoCt ? xák- 1 

-----?it ftemáycí 1
„r _.ttenF a’ nejh. owi- 1 

n,‘ fnékkarárá' tátotta' n ésd- 
(gv Bpibtí\csné. mikor a Két J 
■•** K ,3WW»bWn. hogy hát ’ 

Jltflág- s a Boti b^é 
>gy. hí a ö abbul i

nem kójtúi é‘ esipedejet sc.^-r?
............. —r — asaonjha BUüxAnüné.
..baj, bnj, dé nrfr csak vérjól tilrrlbmm^i r. A.... -_.k Al

___ ...... ....... .. ......
Rozi, mer éh e»RJ’i|t ,e?tc szenten _ p«kön>. 
másik csia sédjmi kapom emttilnít, mégtój 
jut estibe.“

ÖRZSI: Fgcn szépen tísaMtetem n? ollan 
rérHeibbert.

•■ i^namr, ..L*«!*.  al cr kalifa lánya, Durrah Shaudar ■■■■■■ ■ ■■■............  u n t*  ■ ■< i '■ > ■
hercéynff. A térfnőrökéis fefeséWuel együtt XyiMpxltaa ebilazhst, ha brilUánutt * Mt-béa h«ryja «> 
risztuctt a londoni koronázást ünnepségen. W.
z <>>wr*..h^r  5_. ./ >• i.ir. . •’ ■ • u ai> í" A aj m a*  *mI-ojrfitnból látogatóba indultak a herccgpQ 
Alítdboit Jlő édesapjához, onnan jönne# 

. malü Hudnpcstre. ' .iVI.
r 4 kormány Intérkedéséro tavaly egy hét

tel főbb rmöndnipof knpbtt minden köz- 
tixztvlselö, aki a Balaton mUlé ment nya
ralni. A hnlutonl JrdehetWhrrk most akció^ 
indítottak, hogy az idén ti magánvállalatok 
is mifák meg ezt a btdvcrményt.

VII
Alig pár éne még. a budapesti közönség 

' tudntdbah, nagyjábtin ugu élt a golfjátétj 
ml áj néhány spleénrs un^bf h>rd uagy Ro
ckefeller-féle atnrrfkai dolldrmfltfomoi ex- 
i^luzh) szdfokozdsl lehetőséire. Ataftn jött 
gr Idrgenhutfpifnm és mindcnekefít't Lauber 
Dctsó, a áirdoő spnrtsman és nnn Jtfár- 
sedéslel mrgteremh'tfe <| magyar ^fspor- 
tol, nemcsak a sportolók r-ám Ara. dt M- 
hcesüthrtctlen rUnyérc Budhprst idegen
forgalmának' Is Ma már két golfpályánk 
van, egyik a Svábhegyen, a másik a Margit- 
kztyel^n, a folfklyb pofiig nagy szol gólütő
kéit te«! á: tdénenforynfpmnnk. Kétrtdz tuyja 
mm e khrln<tt> amelk mozi el határt a, 
hagff a fűtirt érffurivtt'ásbál ótnfs-i ért ar 
elegáns és szép sportot a jó polgári társa
dalomba is. A klub évi 980 pengőre szállt- 
tottq le a tajidijat, ezenfelül mindenkitől 
anyagi vls:nnpnlh<to mérten Kiscbb nagyobb 
összegű feltételt dijat kiitánnak.

Vili.
- „MiUerem" a babiloni kultusz propa

gálására 'a~tongttar femftr szépségeit bemu
tató kidIHtdst rendet, amelyen a Hulaton - .......... --r-<  ----- -n— - -—— s~
leghivatottabh festői év szabrászai vesznek diódból sffórmaró, n éves leánnyal is- 
résst. A lióirBánra Hd*t  képeket és szobro
kat junius 4-lke és fi ke kkrött kell a „Mil
lerem igazgatóságához küldeni.

■észrevették, hogy állandóan' pénze van éj 
fehűnőén ílegánK 5Hkof 6t a tisztviselő 
kérdőre vonta, előbb pökhendi • feleletet 
Adott, majd kirohant a nyoindábó) éj elszö- 
költ.. A kárvalÍQ|t t fezt viselő feljelentést telt 
tr'rtnilörságen amefynelt.sofán élfogták So- 
mogyft, nki töredelmes vanomást tett. El- 
moúrfon.i, ho£y'

köriílbemf Htonierer pengő értékű hot 
lírtt vásárolt össze.

;; VaHomáwi után leíartóztátlÁk és átkisér- 
ték a kiYátyi ügyészség fogh&tóba..

I. ;

KÖZGAZDASÁGIHIREK 
,>Wg Iff .jiét . végén., folytatjuk Rdkmrtstben a 

BMftar romá'' MFtAkedelnal r . tóigyalfaoknt, 
méjjrnek cWja. a, flwtésl forgatóm szabályozása 
körül tárr.adt ellentétek megszüntetése. Magyar 

t tórgyalíUnM ór»á bányainak, ko£y 
léinél nagyobb résiben lír akt vitette! fizethet- 
Mik- meg » rmhán bebozafrF eltoiértékét.

'A ''K‘ét»iii, Baráss '.^öbéiSég fuvaros 'szakos-^ 
tályb é(j q Kitnivarpü.ok lpartúrsulota Vasárnap 
eggVjttiti ;nayyrfsiBlést. (ártott dr. G uggi Alajos 
elnökivé' (dqtt. ' ■8chári- Marcell,,' Kattenecker 
Férénc- ihu Méqcdraf'-.MMAs felízMgtása ntiin 
clhafárnzfiiír. hegy megfcresflt a kereskedelem- 
•ügyi rnt'tttsriertUmóX q reáfíi' fiiüárbirek rendc- 
teli után t,átfó "me.lrdildpitására, a minimális 
—’—tkabérrimelp .■ e kisebb üssme.k figyelnnbe- 

a „sfekirkér- 
-- • íiyújJosok . szempontjából unió ren

dé síst cél fából.
..... .......................
. A Miruíheob. .fféppe^birodaírni Agrárkiállüás 
ujájus 3Q ;ui, vas.ínuip nyíl| meg közel 70 
holdas , H”. ftÖncfjenl • főpályaudvar
HiglWlt '.BW.-. Wéér TbeftHHrn.vdcső tértWctín.

A 'Felsőifiinántuli 'jŰ'ezógazdáidgí- '‘Kamara 
037 Hiűhii’At-én/'kétfő'n-. délylölt fi Órai kez- 
■“'*  “íkífjCto^ljfotV I. eiu.

t"térmében- thrtja JCaJK. -rendes köi-
, .7;:

Á Goldberger .jSdfn^ F, íés fial . ftt. Buday- 
Golflbeeget ^^H^Smát^matl'kedden tar- 
tolta nieg rendét-'*dvi,  leözgyülését A közgyűlés 
mjk igazg^láíüg fctenbfeé.eós n mérleg tudonia- 
ntú’éféte £jhatóébztíL hogy az elmúlt tlz-
lelfuft réizvJngénkJnt három pengő osrtalé- 
koltfég -gzrtof.- A .szelvények május 20-tól 
kezűre köreinek beváltásra a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank és a vájlaUt pénztárainál. 
A közxyőlés végül up.ftáicg»Yóaög|' tagokul meg- 
v.glasztpHá R._ C. Chann^öt, a Carnslc-i Fér- 
gután-’ jtröthers1-. Limited áóg- elnökét 6s Stein 
i ndít 4ri.4, ‘tf. pé4/ Maggtfr' Kérési-cdrtmi Bank 
«flt€r^!»XlW*ó|át  A közgyűlési követő ignzga- 
tóságl iÚéa, /Stftm, En$H. dr.-t a vállalat alelnö
kivé választptta.

' * -;.•
.., A .Atéik^ M^qe:;.Gigujfógffó^K Bt. igái*  
—_ .x*a.k  *_  a..— Jiözgyülésát

35ÖJ08.11 
■--y.or------- IÚ'crés<|jgeT,!dí)mit,i4mcly Összeg

ből' ai iíoc'dz^ú'rfSívjhíyék utón: tize négy 
pén ffl Míiiffdkl 9étítf-ffkfffftttfifrc. Ügfsinaziiiip 
íártjy ééntteS, 'V>í*jyfili*ét  »' ■ Magyar jtnrfdrtm 
Gy'ufaipqri'.Rt. is. E‘tórsMUg -tisirtb1 ttyéresíg*  
tOO’,443.g3 pedgő, • mr^hfil • részvényenként Ál
ltáé pengő osztalék fizettetik.

A Peáti Tőzsde 'kiadásában és Kallós Jánes 
srt.rkciZtéséWj'ti móp jelent me^ tizenharmadik 
ígfWií.. .%•-

V*n  sajtó ajTA- krril#. a >oA>p^z, második része 

tó&X .t&w 
vénytársasiigok és biztosító ;in|é,zéick sth. lég- 

/f. íeM?°.nl9sahb' személyi- éj mérlegada
tait mg ja taftalnwzníj X korrlpasr mind u 
d^|H^ltólcl étiek', ára >sák 'BO pengő 'és igy a 
tegmHJhb1 magtár kötnpaag,' Megrendelhető a 
Pesti Tőzsde kiadóhivatalában, Budapest, Vl., 
AUker-kflí ,." I. 4. .. .....................
fáto.hT.iím.H.i Hí -i Ti Hifr i ' , —>

M e 6 J E L E N T A

KALLÓSJÁNOS^
„aaMMHMtar. PfacriMvi 

I «*  rozsizíiitáHAtz- 
I évi évtnlyamáirnk

H KJtei•'*  £r*Ak<"»*<U,  Budáéit »itkri-

I
B Mftlí a n^ykBtet’rtra együtt SO P

■ hivatalában Budapest, V?? Aaker-

BAKTER: Nono. bút hiszan. Oszt azon- 
fúT mi Újság Pestért? 4 • ■’<

ÖR£Sk Sárga Ferkó két hónapi fogházat 
kapott pá'rbnjozúscr.

BAKTÉR':'Ni'csak ni! De hát ném is^ör,- 
tcm. OÍ’Iiin etémézná vékony kí^ ember, 
<iszt fu^Lafurt öklelődzik; ,

LEPCSES:. Biz öt A. is el. lehetne mon
dani aztat, amit Szecskanyűró ■/Nagy Púi 
mondott rt bolhának,, hogy asztmára: „Tíá 
FHeg1 vagy, mi? ugrílsz. ha pedig egésségps 
▼agy, mér tórlóúíftcé ftrttéfli’ lít Ó^há?"

BAKTÉR; Tót mónta.■ fii ért ágyamba is 
ak.lipfa bolhák vaniuik,; hogy brit^pika- 
srfvart. szihatnának, -na- pézük vóná’ rá";..~ 
Hát az Öreg Róftefetter?’ /• >

ÜRZSÍ: Biz az lefc^n a 5?ent'.>Vhál csií 
kAJftra.' ;// ;<v' ■

BÁKTEfi: De asszongyát rn^g utósó -Ide
jébe is golférozással edzette a késÍyfi.-’.*«  - • 

• LEPCSES: Tehette, ötóg gazdag vót
BAKTER; De tán az ártott mejf neki.
LEPCSES: Csakhogy Ű arra. neft.. gondot 

ügy vót, mint ez a Messzepökö Káki’ta..A®' 
tál, mikor a szive miatt elment a doktor- 
hoz. . „Mchnyi/bprt’ JsaUc. Wpontü?h -r 

■kérdezte a . Vasvári -doktór-G—- ■
Hsxnngya a beteg, — „hajói neki-lukőzköv 
(lök, Iwszippantdk háropi-npgy Bter kadar
kái." -rr „Hejriye" -ú-csóvAjjá-'fejfá- a Váá mpnKabérrInét . &■ kipebh üpémr. 
vári, —r „nern sok ’ae?*!  . /-^ /jjpnrv^. *4t4rAhi4^»q  és.
astongya Messzepölfő,.— • Mmer. nálunk' -ttrak dfsapk -a^j^újospK,. szepipontjál 
buszonnégv fillér - Bterje." ”*

ÖAKJEH: Magom is ár ócső^ág áldozata'
'■ucJpK-. .’;/G.,;

ÖRZSÍ; Árdpzal vót maga akkor Is,
u.(g AUM.I <»

lep*  , H” DíQnchienl főpólyaOrfvar

aptyjp, X .
BAK’TEBj Várjon csak — Azfrtt eritüew 

még mtí^Lepcjcs szomszéd*  ml vót gpcygl 

neve. .; . '/•' _

meg még .Lcpcjcs szomszéd, ml vót arv>l iqí< „ 
» msterití VMtatt lb>bW 4 jX. j(
neve. r kTftWBTfr

ÖBZSÚ/Az.ji hl7/ctáíét£;'Húrom észten- gyüjését. 
d4«í‘ 3í intfétjh' tartqfe\i‘ •féfe&gH. A^cr rtieT T ’ 

,n>.' asszótfyj rgen azép J t -A j 
. jí„ • .1 —. ar

------ • i ALF.I'GSL'S: Ki tuggya? fciiíofA^a azlak*Á ‘ 
Balóff

lák lop-.U rt¥;MrÍ0.-y4kqjir4 áyval men-
hogy 'nőm' lahé^ a IopásrüL mer bo

lond. —4 „Mkd b*rvnfftty»-  cxljÉt't“ . kér- 
Aczte tvhiéó. aszóngya ar ügyVéd^
r— „thvaY minden *xú  nélkül elkapta/ ar 
<anvó9sái á bedobta, a öuhkba." — „Épei- 
rnéjfl ember ez!" — monta a Hró s dltélte 
bal hómxprx — Oszt felen úlgya. . .

úRAKÍER: Nem Mh
Kabikjy|

BAtrasóhaJM Baló; 
iiK. 
tegettk hogy •nem'1

..........................  l. . ! ■ l,|

Bevásátlási könyvecskéket lopott 
fa htteltei tfbbecer pengéért ruhát, a|á*rfíhohat  vett 

egy érettségizett kifutófiu

. -ndl ' - 2‘
» o Sfe Ürült. ani<

Vaatmnp déWíht a.budapeml Wftpifónyj 
ság intellektuális osztályán ‘ IftaHóztattáK 
Somogyi-Geizmazia ErhA . ft? éves kifutót, 
egyik nngy fővárosi nywntlli attt-dtartxoH 
jót A szertnesétten fiatalember, aki igen jó 
••MiládMI a^k^Mik és Ihk^huton a VID 
gimnáziumból készült most vizsgázni, vak- 
mart

szélhámosságot követett el -- szerelem-

»zük,scge volt, hogy szerelmét ajándékok, 
kai*  lepbeaM meg.. f-

Cjiziú^a éáircvéRe. hogy a nyomba 
egj’k • nlkalmarohjft fiókjában több, úgy
nevezett

hltelétórttsr Könyvet ftdt, 
anrelyít így bftahriHfetóí Dobott ML --BJ 
uz nlkalmázott volt k vólialat Pállaj-bcli 
nwgbtaettjá éa ő'adta kf ezeket a könyve
kei a cég azon alkahnazottalnak, élik MWi- 
képesek és akik vásáriátntkítói hitelt akar
nak igénybevenni

Somnfjvi-fsiztnazia néhány béllel ezftött 
álkulccMH khrrrtotta »t ílkáhttMolt fiókját 

wtwm
tamil rt.iktbrvt.tüt.n JvBÓHny 

vet lopott.
A könyvvel nrutáp kül&MÍá cégéWij 

.mindenféle holmit vásárolt. F.IÓbji ö nmgkil 
■^‘üíkődüU.Jel elefúrnan. Azután apróNtl 
;i"ánddktárfc‘aklt sgerzén ugyanilyen mi-l 
doh *4  eáenét mind a leánynak ajándékoztá.l 

Szombaton — 'ánilhl minden hónap 'ógml 
— a Iliielkönyveket kibocsátó vállalat értlL'l 

»4mu konyak., -mu « m^h,yi vnt- l
irk lnMyM. Énbe*  s iWA » l
lírt- .WJn AirtHt mtte' tltoi»il

>*nj,v  n, vw ,n,elyn<l
tutnjdonkípprit nlnrt I, gaz.lAJa. I

A nyomdáhnn nagy kulatt. Indul!, nxly I 
mód.... .; .--------"""'-f"**  •«*"  n>Wr»l»,W!t , Itevrlrm Samogvl-B Idmt.Ub.n BudagaM, V.-, Aaktr-mWon p.ua u-tu, ouilr, m.g gitrt U Uiuagiia Erudr*  akitüi aár hrt«k 4a

Néhány éy óla alkahnazoltja a Ptflas- 
uyomtnnak Srnnnjyi'-CsfrftmH*  Ernő 15 
Ars Hflitó. A flát nagyop megbectötték a 
nyoindáBatl A kivétem bánábmódbun ré
szesítenék, annál inkább, meittkíltók róla, 
hogy jó családból származik A hogy

magónutan ghnnórtamit érHtóéglre ká

lin! glmnázhimot Hymódon kltUnÖ ered
ménnyel el is régrett és éppen most kelleti 
volna a Vtt ghmtóHuVnből vitsgttmh, ngy- 
liogy tanulmányain! való tekintettel rz-. 
utóbbi napokban azt ta elnérték neki, hogy 
n<m jár he pontosan mnnkabetvérv.

A kifutó néhány hónappal ezelőtt egy jó' 

morkedett meg, nkhtrk mharolnl kerített. 
Hogy a leány figyelmét jobban maga felé 
fordítsa. a ISIfos-nyomda ttóztvhelöjének 
mondotta magút és mlfftán mint tisztviselő , 
nem járhatott olyan nihábap, miül egy ki- 
ÍMtó. elhatározta, hogy salatnilyen a|bn-Yi 
utódon pinát Mérés, amire aaá «»ér« u L

p.ua
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az eltogott betörő, akit szemlére 
vittek a detektívek

KtaBre9 • »**  WtótaSZlMH
Magyarország

Kegyeletei emlékünnep volt. vasárnap. At 
•gésE ország lerótta a keletet háláját a ri- 
Jághálsorft hősi halottal előtt.

Wopesfett a hősök • emlékkövénél ren
deztek tiagvaxabáeu emlékünnepet, ahol 
rrtóglelentek a kéípviaeloház, a honvéd
ség, a fővároa. éa PeBtvámegye kiküldöttei, 
a frontharcos és hadirokkant szövetségek 
yeéetői. Már a kora reggeli órákban

ener és ezer ember, Indnlt a Bőaők-éere 
félé, ahová felvonultak a Budapeeten 

állomásozó exredek dtosssáudaL
Tir órakor már megtelt a tér, fesee# nf- 
ggdzzban álló huszárok, tflrérek, gyalogo
sok, frontharcosok, /•jerkészek tömött imrai 
előtt a hősök kövénél alabdrdos festÓrök és 
knronáőrilk áTlottak disnőrséget. Ti» óra
kor megérkezeft

a kormányzó képvtecletébesi Itapateb 
Richárd tovasaégl tábornok.

a honsuMség főparancsnokának helyettese. 
Ekkor falzentjölf »r. ötíirzáa tagú dalárda 
.éneke. A Riraftnsz és a Szóaat pTénekléss 
után megkoszorúzták az emlékkövet és el
sőnek a kormányzó hatahnaa babérkoszo
rúját helyezték el az emlékkövőn. Majd fítrd- 
pdnsr.kg Albert a felsőhöz, Putnnkg Móric 
a képviselőhöz; Crfbttr Andor altabomajO 
a honvédség, KarafMth Jettő főpolgármes
ter a fővá/oz nevében helyezett el koszorút 
ax emJékkövőn. Ezután Pertoárrnegrje, a Vi
tézi Rend, a HOA'SZ ás a Frónikrrrcoa Sx&- 
veteég. valamint a többi testületek koafco- 
ruit tették te a hősök omíékkövéhez. Aa Ün
nepség katonai dimzemlével fejeződött be,

• csapatok elvonultak a megjelent eM- 
keWségek eMtt

A temetőben a katonasiroknái *•  a RJrá- 
rosí keresztény és fwtnéliW templomokban 
is ünnepi istentiszteletet tartottak a hősi 
halottak emlékére.

A Hősök Napját nemcsak Rnóapesten
ünnepelték meg, hanem

•c ország Sasoea vinaribap é® Wtenő- 
gciben te hegyek**  eariékbnnepet tar

tottak.
Mindenütt Mvonult _a honvédség, az iskolák 
Ifjúsága és megkomoruzták a hősök enflék-- 
müveit és ünnepi istentiszteletei tartottak 
az összes felekeretelt temptemaftttn.

öt feleség
38 ezer pengő 
hozománya

r Különös nŐtarUsf P*r  
kerillt a budapesti
központi járisbiráséfl elé. 
V. tejes kerwkedö elten- 
tadnótt nőtartbi pert a 
felesége « már az. 
tárgyalta - surfkor ar 
asszony keresetét ismer
tették

nqKpó McpűtaM 
mtflsbea.

— Egy esrtenÓeif éltem együtt férjemmel —
hangTott’V. lafvtni kere»ete. — Egy év ulán 
férjem egyszerűen otthagyott. Valami ilrügj- 
gyei utaíctt és onnan lavetet írt. hogy
többé nem tér vjssita hdzwun, Eb kutatni, ka
resni kezdtem ar okát miért hagyott ott fér
jem.

— Megtudtam, hegy
férjem noMrtaa háaasaágwMelgö. eddig 

négyszer nösOrt w»eg éa adgy fetesdgét 
hagyta ott.

Kikutattam art ta hogy mindsgyfk asszonnyal 
csak néhány hónapig éli együtt, posttosan ad,- 
oig- amig a hésamány tartó’t. út év alatt riie- 
rűlt nipy ntft feleséffül venni, haiománpát el
költeni és a válópert lebanpolitání. Megállapí
tottam azt is, hogy

• »í«x r.k^íWi m.«h —n tl-
Bn wllm at «Mik t, «X» p«i>«»
hozományomat is elköltötte, astán faképnál 
hagyott...

— Miután mindez tudomásomra jutóit,
Marád*  följelentést tettem férjem ellem 

folyamatban van a válóper is. Kérem: a bíró
ság, amig a bűnügy, vagyis a bontóper. lezaj
lik. ideiglenes nötartásra kötelezte fééj«m 
luxai 1M pengőt fféljen meg ttániainra.

A. férj az asszony előadásával szemben ta
gadta, hogy notórius háiessAgsréddg^ lenne, 
roasrlndnlatn valótlan rigóknak mondotta mind
azt, amit róla felesége előadott.

— Tény az, hogy kétszer nősültem, mindkét 
házasaágom boldogtalan volt — mondotta s 
férj a blrórig előtt. — Ezekután vettem nőül 
mai feleségemet. A házasságunk az ő hibájából 
bomlott fel,

aa « tlvteelhetaUen léttfteaybedéaet, líya 
nakvitaal tett# lehetetlenné, hogy egy®**  

éljek vele.
A férj te tanukra hivatkozott, ő Is blsonyi 

tani kívánta a mega igazit. Végül Is a járit- 
hirósóg ugy döntött, hogy a férf ellen folyó 
bűnügy iratait beesersl, asután Ítélkezik az- 
ideiglenes nlitartds ügyében. Tgy á’l a pillanat
ban er öt feleség és ':3.«>0 pengd horomóny 
titka a blrósug előtt.

A Teteftttéren motgábtot teljesítő de
tektívek szombaton délelőtt egy gyanús 
fiatalemberre lettek figyelmesek. A kopott
ruhás ember ék .'•ser ekeit, arany és ezüst 
tárgyakat kínált eladásra. HozrÁlépiek és 
megkérdették, hogy honnan származnak az 
értékes holmik. A fiatalember nem jött RW, 
varba, határozott hangon kijelentette, hogy 
»« ékszereket Szentendrén lakó" rokonai 
biztnk rá, hogy azokat értékesítse.

— Szegény rokonaim teljesen tönkremen
tek: a matt vasárnapi felhőszakadás elptisr- 
titotta házukat, botoraikat ég a megmen
tett pár darab ékszerüket most kénytele
nek eladni, hogy legyen miből egy ideig 
élniök.

A detektívek nem hatódtak meg az elő 
adástól éa felszólították a fiatalembert, 
hogy ig*ro1ja  magáit

A zsbéből többféle int k uralt elő, 
valamennyi máa névre ásóit.

Ee még jobban felkeltette gyanújukat és 
most már elhatározták, beviszik a főkapi- 
ÚnysAgra és üjjienyomat utján állapítják 
mq? a títoktgtos fiatalember valódi kilé
tét Ezen at utón arután kiderült, hogy 
Mnknla-Tóth Károly 2fi éves állásnélküli

ARTISTADRÁMA/...
4 főkapitányságról gyágy/nténtbe vittek egy amerikai artistát, 
akt Idegrohamot kapott, mert véletlenül leejtette a partnernSItt

Vasárnapra virradó éjszaka mentőautó szokáaoa suttogás at amerikai táncos sze 
állt meg a főkapitányság kapuja előtt a rclméröl, még jasában tartott, araikor egy 
Gróf Vigyázó Fe/ene-utcai épűletszárnynál, éjszaka váratlan szerencsétlenség történt, 
ahol a körponti ügyelet helyisége van. Ki?- Lavrrence L'Tendre akrobatikus tánesrúms

10
Minden minőségben 

hatalma# színválaszték

rártatva elegánsan öltözőit férfit kifértek 
a Mentőautóhoz, amely elrobogott xele egy 
budai gyógyintézet felé. A férfi, akit a men
tőautó elvitt: Lawrence L'Tendre amerikai 
artista, esete: megrázó artistadráma.

Az Kmorikni artistát a Parislen Grill má
jusi műsorára szerződtették partnernőjévcl 
együtt, Izgalmas akrobatikus táncsxámot 
mutattak be. A publikum cstéről-eslérc 
nagy tapssal honorálta őket. A mutatvány 
legizgalmasabb része az volt, hogy a széles- 
vállu, izmos, erős artista

több méternyi magaara dobta föl egy- 
máeután többször a partnernöjét, kör
be*  perdltt-Mneolt éa elkapta a leve

gőből lezuhanó táncosnőt.
• A lokálban nemsokkal árulón, hogy________,__  ___ _______ _... „ . _ a 
ETéndro-púr megkezdte fellépéseit, sokat 
beszéltek arról, hogy az amerikai artista 
feltűnően iparkodik a mulató egyik szép 
barna táncosnőjének, Verebet Pirinek a 
társaságéba kerülni. Verebes Piri azonban 

nak a külföldi ka! légé"**  k,Járó ud- 
variaaaággal fogadta •*  amerikai fia 

köteledénél.
A hungulatféfcyben fürdő parkett világában

5

lakatosaegéd került késre, aki már ttlbh- 
szőr szerepelt a rendőrségen. Kihallgatás 
közben

csendőrök te jártak a delek ti mohában 
és amikor meglátták a fiatalembert, 
▼iasaoemléliertek, hogy nekik te rótt 

dolguk tele.
Ezután rövidesen be is vallotta, hogy ar. 
ékszerek lopásból származnak, ő fosztotta 
ki báró Splénpi György szentendrei villáját 
és a környéken még tatami tíz helyen járt.

A délutáni órákban ki akarták vinni n 
helyszínre a veszedelmes betörőt. Párnáz 
és Szentendre között a múttheti vihartól 
megrongálódott vasútvonal javítása alatt 
autóbuszon boiryolitjájk le a forgalmat. Ma- 
kula-Tóth Károlyt is autóbuszon akarták 
a betörések színhelyére vinni a detektívek, 
azonban

uttiHrbew a vemedehnea betörő mene
külési szándékkal kiugrott a robogó 

sratobnazból,
elesett éa súlyosan metfaérűlL A vármegyei 
mentők részesítették első segélyben, snttán 
Budapestre hozták és a rabkórházban he , 
lyerték et

fa|ta r8vldu||ú sporting 
úridlvat-osztályunkon
1. Trikószövésú pamutból . 2.—-
2. Trikószövésű makkóból, 2.95
3. Nagy lukacsot natiszövésú 

pamutból.. ......... 2.95
4 Fahér, nagylukacsos 

netzszövésű .. . .. 4.25, 3.90
5. Selyemfényű netzszövésű 4.90
8. Erösszálú kötöttanuagból 5.25
7. Kitűnő flórból.... . -------
8. Azsúros opalinból..
9. Sima opalinból

10. Csikós opalinból

.. e.9o 

.. 6.80
7.20
7.80

során megint a levegőbe dobta partnemű
jét, de

ogylátorlk elvétette • fogást nem át
került elkapnia a táncosnőt akt LTea- 
dre karjai helyett a tdneparkettre ra

kást és súlyosan megaebeahlt.
Ax amerikai táncosnő orvosi kezelés alá ke
rült, a duettnek ezzel természetesen végé
szakadt, a számot levették a műsorról, 
mert a táncosnőt pótolni nem tudták. Law- 
rence L.Tendre azonban nem utazott. e| 
Budapestről, továbbra Is ittmaradt, viszont 
más budapesti mulatókban fellepő amerikai 
kollégái

nagy Ijedtséggel tapasztalták, hogy aa

COLETTE

issKCMVZE

utóbbi idtfb*n  feltűnő elválteeáaok mu- 
tatkoraak rajta.

Sokat mulatott, italban keresett feledést, 
egyre idegesebb*  vált és afférja is támadt 
A kollégák féltő aggodalommal vigyáztak 
rá. Megérezték, hogv artistadráma vihara 
dúl a lelkében: kísértette a véletlen bal
eset emléke. Vigyáztak rá. Igyekezték meg. 
vigasztalni, de ax idegessége egyre fokozó
dott és

végül már idrgrohamot kapott.
Erre azután ugy Igyekeztek elejét venni a 
•további bajnak, hogy vasárnapra virradóra

két kollégája elkísérte a főkapitány
ságra

és a körponti ügyelet vehetőjével közöltéit 
megfigyeléseiket. Ezután rendörorvoai vizs
gálat következett A rendöroivoe olyan tü
neteket konstatált ar amerikai artistán, 
hogy helyénvalónak találta, ha további meg- 
figyelésre ó-i ápolásra megfelelő gyógyinté
zetben helyezik el. Ilyen előzmények ulán

mentőautót kértek a főkap ttányoágre 
éa ar amerikai artistát egy budai Inté

zetbe szállíttatták.
Lrwrenee L'Tendre. egyik budapesti pen

zióban lakott. Még éjszaka detektív ment 
;kl a lakására, hogy. -- mint a szabály ilc 
ilyenkor előírják —. biztosítsák ottlévő hol
miját. Mikor ez megtörtént, a lendőrség in
tézkedett, hogy drámájáról érteaitsék kül
földön élő honzátartozóll.

Kórházakban
keresi a rendőrség 
a Keményfa kft. rejtélyesen 
eltűnt főkönyvelőjét

A Vdcf-ut 18 alatt lévő Kemény fa Keres*  
kedelmi Kft. egyik tisztviselője, Galambos 
Antal pár nap óta nem jetenikerett hivata
lában. Altisztet küldtek újpesti lakására, 
azonban otl sem találták,

TJz nappal erelőtt ment el hasairól 
és atxrfa nem adott életjelt magáról. A cég*  
nél gyanúsnak találták a dolgot, pénztár- és 
könyvrevíziót rendeltek el és annak során 
megállapították, hogy Galambos eltűnésé
nek érdekes titka van.

Anyagi természetű okok miatt táveeett 
el hirtelen a főkönyvelő.

Eddig egy WO pengős csekk és egy 500 pen
gős tétel szerepel a kárlistán. Valószínűnek 
látszik azonban, hogv ” könyvelésben több 
hibás titel is szerepel, amelyek hasonló 
célt szolgáltak.

A rendőri nyomozás megindulása utáni 
napon a cég táviratot kapott ezzel a szö
veggel:

„Galambé*  bokát órást szenvedett A 
mentők kórházba vitték.**

A távirat — amelyet Budapesten adtak 
fel — egy szóval seni tartalmazott többet. 
A detektívek

végigjárták a kórházakat, 
de az eltűnt tisztviselőt eddig nem találták 
meg. l’gy látszik, a sürgöny csak a nyomo
zás félrevezetésére volt szán*.a.



a HÉTFŐI HAHA

* TW>b oldalról fö^fi óhajnak tCM eleget a 
Magyar Brtdge Vövetség. amikor a világ 
bajnokság párna verarnyazétnalben indulók 
réaMrr „p r ó b a ve r * c ■ y i“ Ir kL Fáte». 
a< tMvereenynek tekintendő páron m/rkö 
>*aeo  a következő párok Indulnak:

1. A kijelölt vegyespárok.
1> A nyílt pároaveraeny áron résztvevői, 

akik a vegye*  párosban nem szerepelnek.
1. Aa ÖMrea tartalék párok.
A versenyt juaíús f-<’A hétfőn este 0 

érakor tartják meg nz Országos Magyar 
Hrtáge Habban. A lebonyolítás >» értéke- 
Iá*  a világbajnoki páros terse- 
nyekkel asdnOs mádon törté- 
n I k.

A srtheUtfg leehnlkal vérétől a Hétfői 
>apl«B kerrvtttl hívják föl a remény nő
ket • pontú*  megjelpnéhrr. mert kfllürt 
meghvőkat nem küldenek azét.

FŰRDÖTRIKÖ
ÉS EGYÉB ..STRANDBALGASÁG'

K 4

.4 bridgebrn a logikának nagyon fontos 
tiseéepe van. Ennek szép Iskolapéldáját mn 
tat/is/r itt be. Pinrpattiban egy kitűnő ner- 
sengjátékosunk, Keleti Andor. a követ- 
kezd lapokat kapta:

♦ A 4 3 2
O
ő A K D 7 if 3 2
♦ AJ

Fpp. kárával indította meg a licitet, mire 
utána következő ellenfele egy pikket mon
dott, partnere két trcffrl válaszolt ét Keleti 
e>t káról mondáit: Kelet helyén illő dr. 
ősetvirsky kör kiráHt/al indult és uz 
oiztalon a követ ke tő lapok terűitek:

4 7. 6 A
v r> ti 2
ő A
♦ .4 R Iá 3 4 ?

Zrh’enó n kör királyi Irüliffft aduval és 
háromszor mJuzott. Morf egy pillanatig meg 
állt, égy kli követkertetést csinált. (Nem 
vitlösilnfi, hogy hn 5rerük• kgnek kör d»z. 
líráin é» pikk ásza lelt volna, hogy akkor 
az efpg karára csak egy pikket mondjon, 
lehál nincs pikk ásza Is, ha tehát a pikk 
azt Nyugatnál van, az nagy stlnglt, imgp 
rhtbtá. Mert neki van négy pikkje, az asz- 
talnak három, valószínű, hogy ötös pikkel 
licitált, tehát egy marad. Ha ei a Aőuef- 
ke:tétéi nem t»rtln<i be, még a treff impnss: 
z.íiijz fennmarad.) Tehát térből kihivglt 
egy kit pikket, év a kőfretkezteth precízen 
bevált, mert Nyugat helyén illő K é r I- 

tinid ütött a pz inptt ásszal. De nem 
ajért tart iák Kérlt a technikusak nagymes
terének, hogy rögtön át ne lássa h helyie- 
tet nem kört hívott, hanem a negyedik 
treff dámából kis Ireffet. .4 felvevő azon
ban i'áf f» teljesít. Mert ut as asstulvn a 
treff bubival, meghiujn a bőr dámái, Kérből 
doh egy kis pikket. Kelet pikk t,ist:ahiitá- 
Hát Üti a kézben a pikk királlyal. Irt ff kl- 
rdlydl átüti ái osttalun a treff ásszal és a 
mayat k>V bubira eldobja az utohá kis 
pikkjét, utána megelégedetten ,.térit1'! fíravó. 
Kftetl!

A
külföld rfazérAI órláM az érdeklődé*  a Ju

liin*  13-án kezdődő ▼ilágbajnokság 
Iránt. Nemewik a kUKÖlill játékosoknak a Má
ma, hanem a klIlfKldről érkező nézAké Is nap 
tál-napra emelkedik. A*  előkészítő blr.uitaág 
áüardAan dolgozik az előkeld klIIRIWl vendé
gek elhelyezésén. Két h6f múlta kezdődik a ti- 
Itlgbajnakáág, de már kéaun áll a legprvclacb 
ben kldolgmoott tértek szerint a verseny lebo- 
nynlltása. Csupán a selejtező mérkőzések *«r  
Miláeá van még hátra, amit Culbwton párlat 
táv iratának beérketdsc wldn fog a aaővetaég 
Kállay Tibornak, au európai Uga elnö
kének és a külföldi követ*  égek képviselőinek 
jelenlétében lebonyolítani.

4 Hétfői Napló már miüűieh ttdmúbap be- 
• sdtnolt arról. hoj/g «i bridgesök pápája, C u I- 
hettson mór Európába érkezett. t.ulbertson 
párisi nyilatkozatában elmondta, hogy Ameri
kában míg a brldge-hyeteségt ufón ír meg 
nddz/at/dlr'ó/. Érdekes tinta készül most fttitln- 
pesten aiókrál. akiknek nr amerikai stlestéma 
ezrrlnt nyértség-adőt kellene fizetniük.

k
Ar oln»t király ittléte alkalmából tett 

B/uigúlataiérl Mép kitüntetésben rc*|csüll  
egy közkedvelt bridgétónk. Kiss György iá 
népszerű Gyuszl): az olnsz koronarend 
lovagkcreszljét kapta.

TaKaréhos 
háziasszony - i míi« is inMm m 

A gyümölcsök, tóldség'és Mzalíkfélík h« 
»)<• M garda*  igos elír véli módját hesnntet 
ják ,Í Fjtmllvek el#edóttrn»éb<n> Wliá'lm 
Lédára /• pénteket/ ítéHtnn i órakort 
(VI. Vilmos (lássár-üt 3., 1 emeirt.I

Ha ősanyáink 
a strandsseión 
alatt kelnének fel 
haló poraikból, a 
mai fiirdőtrieók 
láttára biztosan 
nyomban vissza-

feküdnének sírjukba. Hogv ugy 
mondjam : kissé túl merészek eack 
a trikók, amelyek közölt akadnak 
nagv számmal olyanok is, amikben az 
anyag úgyszólván, atíg-alig rőfnyi... 
Szegény kicsi trikó nem tudott meg
nőni... Mert mielőtt hasat é« hátat 
szőttek-volna bele, hirtelen kikapták 
a gépből é*  igy agiiletett meg a ,.baja- 
<tór’-trikó: kicsi bugyi éa ici-pici 
melltartó, akarom mondani mellkosár, 
amely ujjnyi keskeny pánttal van a 
háttal összeköttetésben. Hiszen mind
ez nem okozna nagv bajt. A baj csak 
ott kezdődik, hogv ereket a trikók
nak nevezett párcentis anyagot olyan 
nők is felveszik, akiknek jobb volna 
Aliig begombolt ruhában strandra 
menni...

De ez persze csakolyatt.túihajtptt- 
sága a stranddivatnak, mint amilyen 
túlzásokat a felsőruhák divatjában is 
gyakran észlelünk.

A legtöbb idei trikó, ha a szolidságtól 
mes«te is vitt mihdenesetremegközejiti 
a szabadság fogalmát. Abban mind
egyik megegyezik, hogy hátuk nincs, 
nyakban kötődnek és egészen rövid, 
sőt legújabban combr^sznél srégen fel
vágott nadrággal készülnek, hogy a 
oomb annál inkább érvényre jusson 
és csak azt .takarják el, amit éppen 
muszáj.. , Sok a meUtar|ús fazon, 
ez vígra praktikus valami. Mert 
ncm nyújtott lélekemelő látványt,
amikor a tótót trikóból á róüsrtszin, 
vagv fehér melltartó pántjk kíkandi- 
kált. ’• . '’/.-T

Nagyon íképók * rücskös, kioké- 
szeri! és asitgyneveséit Losic*,  gumí
rozott trikók, smelyék remekül való- 
ságos r«»»6k4vi tartják at alakot.
Különösről fel kapták csikós;, többféle 
rzinöstaeAllitAábsn m. U, n; fyacquard- 
trikókat iá. Karcsii nőtték Já»’áli.*abb  
trikó cntiól él sem képÁ&étfi.

Színben a sólngos, élénk, mustár-

Piros pb"

flárga, halványkék, rówaatín. piros és 
zöld színek vezetnek. Külön nagy 
szerep jutott a tompaszürkének. Külö
nösen fiatal lányok részére nagyon 
sikkes az egyszínű, sötétkék, 'agy 
fekete, színes gyapjú milte fleurs- 
mintában kézzel kihimzett trikó.

Minden fürdőtöké megkívánja az
után a maga accessoírjdt. Cumi
sapkát, megfelelő színű fejkendőt, 
magassarku pántoz fürdőcipőt és 
strandékszereket.

Hogy példával szolgáljak, a most 
annyira divatos mustárrárga trikóhoz 
a következő ..apróságok” kellenek. 
A vízben : fehér vagy barna gumi
sapka, fehér, illetve barna fürdőripő. 
Szárazon : eárga-barnamintás oldalt 
menyecskésen megkötött fejkéndŐ, 
barna csont fülönfüggő, ilyen kar
perectől és széléi gyűrűvel, barna 
magassarku cipő. Persze néni síabad 
megfeledkezni abama strandszatyorról 
sem. És igy kell, Hölgyeim minden 
trikót kiegészíteni. A kékhez a piros, 
a zöldhöz a fehér, a szürkéhez a zöld 
cs .piroshoz is a fehér szín illik.

Es aki mindezzel ténylegesen rendel
kezik is, az bátran kint lehet a vízből...

•A
Meginterjúvoltuk Gerő Márton urat (Erzsé- 

bet-körut 52.), aki elmesélte nekünk, hegy mi 
d moatani Uranddnal, Gyönyörű tricói van
nak 4*  külön ttpéétalIrJItá magát a remekül 
szabott melltartós trieókban. Gyönyörű uj Írt
ról, sírandkabátjal predesrllnéha vannak arra, 
hogy minden hölgy megtekintse.

♦
Bent Jártunk, mint minden fürdöuezón kü

szöbén inrgirüiáik, Salgó Géza Kristőf-téri üz
letében. hogy megnétziik, mit hozott az. idén, 
mert n Salgö cég ártól hircs, hogy mindig a 
leggyönyörűbb trkój, vannak. Az idén sem té
vedtünk. Minden kényes ízlést kielégítő tricói 
felejtheletlén éhnénv a szemlélőnek.

f Dr, Dévai né Erdős Böske.)

■k
Pe«t külön Ménrációja a Fenyves Aruház 

slrniid-osztályg. Ánny.|fé.ie, - 
tallanul szüksége^ holmik 
foz.va. hogy a izem elfárad a nézésbl 
dőtricéi bánnilftlowk, 2.90 l’ tftí, k<ph| 
tricó é*  a tiszta áyapju 6—8 P-|>e kéri)*,  
riyörij színekben és fazonokban.- E|. nz á ren
geteg sliórt... 2.00 P-től, meg dreisiwf gt'wn. 
fi.Sft P-IÖ1. Ezt, hblRveim. nem ia Imrni,
muszáj bemenni Fenyveshez és íh^nózni tat 
két a dol|[okal.

a strandon nvulha- 
vanná'k ’ olt frlhal- 

• -ífe. Für- n ... , már
■rüK. irtó-

Tragikomikus betörőkaland
a Wekerle Sándpr-utcában

Tegnap délután a Wekerle Sándor-ulca 
22, státnu bárhát bátfeiügyelöjénpk 13 
íves ki»lányu észrevette, bőgj’ jólüitosött 
fórTl lopakodik végig nz udvaron. óvAiosan 
körülnéz, árulón lestimut n pincébe. A kis
lány gyanúsnak találta a dolgot: mit Iteres 
eyg jdfcjen ember a pincében1? Azonnal 
tigyclmczletle az. édesapját. A liázrclilffi'elö 
betötót sejiclt u Jiiv^ilan vendégben. >is*r  
szncmUkűteit árra, hogy ei>b«n »• bálban, 
ugyancsak a pin ben fogtak már betörőt. 
Nem sokat tétovázott, Mzáritt n káput ét 
rendőrért ment. Nem messzire á háztól 'ta
lálkozóit n rcnfforposntal. beké Tgiulc fő 
törzsőrmesterrel. A rendőr- n házfelügyelő 
hivékára aionnal a 22. azúmu búiba ai«- 
tett é»

revolverrel a kezében lement a pincébe. 
Elindult a pincefolyosón és csakhamar 
szemközt találta magát a jólöltözölt idegen 
nel.

Megsülj! Kicsoda mogot Mit keres Ittt! 
— kiáltott rá a rendőr.

A*  ismeretlen ember a pince félhomályá
ban alAposan ntemGgyro vette a rendőrt, 
majd rexignúllun igy szólt:

— Még kérdezi, blBtna ur?! Hát nem 
hmer? Pontosan ebbe*  a pincében el-

I fogott már engem egyszer,,.
A rendőrnek hirtelen eszébe jutott, hogy 

egyszer már valóban dolga volt ebben a 
náthánt pontosan két ez fél avval ezalótt 
betörőt fogott h pincében.

A rendőr a Wekerle Sftndor-utcai pince 
hivathin látogatóját a főkapitányságra ki-

ma már urfejtttl MHL Fődéi

■Z rt*a«l  Molt.l a fürdó laat*aH«é|*.

sérlc, felről kihallgatták, jfegállapitotlák, 
hogy Klchner Ferátic a neve, 33 éves szo
bafestő bíförésékért már többször biin- 
lelve volt. Legutóbb a Wekerle Sándor-utca 
22. számú házban fogtuk el, akkor két és 
félévi börtönt kapott.

— Hogy került most megint abba a ház
ba'! — kérdezte a kihallgn'táM vögzfl rendőr
tiszt.

Kérem azttu&m, hojy ávúrak nd»*biUlk  

csiUátsénvámra .mondom, hogy i 
akartam betörni,

nem akartam más holmiját elvinni, 
Mját holmijaimért mentem a pincébe.
— Micsoda, hát hogy kerül a maga 

mija idegen pincébe?
— Ugy történt kérem, hogy most 

madéve „elkaptak'1 ebben a pincében, 
mielőtt lefogták volna,

a betörőazerstámokat gyorsan elrejtet
tem aa egyik pineerekeaabea, 

két é;s félévet kaptam, kilöhöttem, most 
szabadultam. Az én föglalkózásóm s betö
rés, szükségem volt a szerszámokra. Drága 
dolog, kérem, a betftröszersrám, nem volt 
rá pénzem. Eszembe Jutott, hogy hfsten uz 
én régi szerszámaim ott vannak a pincé
ben. Azett mentem o<1a, hogy elvi gyám a 
saját holmimai... De pechétn volt . . . 
Megint elkaptál: ét ráadásul pontosan az 
a rendőr, aki a múltkor ...

FIthner Ferencet kihallgatása után előze
tes letartóztatásba helyezték és átvitték az 
(igjészségre.

e- 
m

hol-

har- 
Még

ziűi gyógyfürdő 
ftmodencék, Ivtesaniek, lukalattelant, «trmMÍ!ikrdA 
jgAl.urák. A fürd*  Haldtizzobnutá és «6*.  lódoa, brómns.
Mw torZóvi*  pcrcaaleai Kas>ar ea otaeluyelvg íuntrUldvel kési-

ÖHÓKLAKáAOK 
az Uj-Llpótváro*ban  1—3-*r3 — 4 uobái, 
hallosak, közporttl fűtés, melegvíz, önálló 
tclckhöayvi tulajdonnal, 26 éven adómén- 
IcsséggeL augusztusi beköltözéssel, cUnyös 
fizetési feltételekkel elsdók a

roisoMYi-CT id. 
ifófXAw«vTCA aa 

és HOi>rAw-irrc< as 
számú luxüspalotákban.

A Pozaonyt-nt és Mgefely Károly-atea 
aarkón épül negyedik öröklalsásoa palotánk, 
novemberi beköltözéssel, dunai éa parki ki- 
IáUaaal. Érdeklődés: örtíklakas-Íroda. Hol- 
Ión-utca 33. Telefon; iO-33-18 éa 29-02-37, 
vasárnap is. Prospektus!

A könyv ünnepe: 
Junius 1.2. 3.

A magyar könyv ismét ünnepre készül: kő. 
zetedik a juninsl könyvnap, amely immár évek 
óta nagy eseménye a budapesti könyvplö'-náh. 
Ismét felépülnek Budapest utcáin a diázcanH 
díszesebb pavillonók és sátrak, hogy egy lé
péssel közelebb kerüljön a könyv az írásra 
szomjazó publikumhoz. Valamennyi számottevő 
könyvkiadóvíllalát és könyvkéreskédés lázas 
izgalommal készül a magyar iiodalóm ünne
pére .amelyben mindannyian uj, értékes mun
kák kiadásásal restnek részt.

A tavalyi körtwnapról hiúnytolt irodalmunk 
egyik legjellemzőbb színfoltja: az erdélyi iro- 
.dalom. Étidén a müveit magyar nagyközönség 
általános örömére ismét megjelenik a könyv- 
napon az Erdélyi' Szépmlvés Céh s/érvflatórí 
sátra. A kíseboségi magyar írógárda képviselő- 
tében itt test a hölgybíiotlság: báró Bornem
issza Elemérné, gróf Bethlen Ralá/sné, báró 
Kemény Gizella, Kovára Lászlóné. Eljönnek az 
erdélyi irodalom legkiválóbb képviselői is: 
Ránlfy Miklós gróf, Kemény János báró. Ta- 
mási Áron, Bcményik Sándor, Kovács T,ászló. 
Vásárhelyi Z. Emil. A sátornak különben két 
érdekes könyvujdonságá fi lest: Molter Karoly 
regénye: Tihóld Márton «*  Vásárhelvi Z. Emü 
illnsztrációkka! ékésltett müve: Erdélyi mű;ér 
szék.

Ilossru és dicsőséges külföldi vándorút után 
a könwnap<--n ismét a közönség elé kerül 
Móra Ferenc főműve; Epek a bnmrnezőFről. 
Ez . a kíjnyv. amelyet a Féval frodtítnit IntrzH 
adott ki dilire® kiadásban, méltán hódította 
meg n magyar olvasók sr.éles rétegét és a né
met. angol, amerikai, holland, dán és svéd ol
vasóközönséget.

Milyen iránvhan fájékoródjék a magyar
ság? Erre a nflgy kérdésre Széchenyi és kor 
társai a nvugali, elsősorban angol orientáció 
gondolatával felellek. A nyugati műveltség be
fogadásának és továbbfejlesztésének leglelká- 
sehb ópoifhts ■ Ifndnlfrfitík ’ WWMilkusal között 
báró Eötvös József. Ezt a célt szolgálják mű
vészi eszközökkel regctty,ei is. rA ■ Karthausl, a 
Falu jegyzője, Magyarország 1514-ben, A nő
vérek ennek a nyugati fájQkozódásu magyar 
müve1őöéS)íb1iiik6niili egy pgy yclülctct világít
ják meg. A bölcsMö tnélyreszbntó gondolata, 
egyesülnek'itt a regényiró gazdag érzelemvilá
gával és teremtő képleletével. Ktfrszerü felada
tot végez tehát « Révai Irodáim! Intézel, ami
kor az idői, könyvnapon báró Eötvös József 
összes regényeit egy kötetben, mintegy ífiftO ol
dalon, diszcs kiálljtáshnn, rendkívül kellemes 
nyomásban, jutányos őrön ÍP 9.60) bocsátja a 
magyar olvásóközönség rendelkezésére.

Ugyancsak a Singer ét Woliner tép adta ki 
Herezeg Ferenc Napkelte előtt című cikkgyűj
teményét is, amelv a kiváló ifó publicisztikai 
termésének legjavát gyűjti egybe.

Ar idej könyvnap egvik legjelentősebb ese
ménye lesz, hogv először vesz résrt benne az 
ország egyik legelőkelőbb és legpatinásabb tu
dományos egyesülete: a Természettudományi 
Társulat.

Fáik Géza: 
Vezető a zene világában 

Végr*  rgy könyv, amely minden elfogult
ság és okoskodás nélkül ftliárja a zene ka
puit és beletekintésl enged a komponálás 
formai és eszmei világába. A zene élvont 
kMtöl anyaga és építési szerkezete még a*  
irodalmiing felkékattlt embernek is idegen 
terfllet maradt, mert senki sem igyekezett a 
szakkifejezéseket és formai fogalmokat a 
nem-muzsikntó«k égysierüen és világosan 
megmagyarázni. Fáik Géza eddigi munkái
nak rendkívüli sikerét is épp a közvetlenség 
és egyszerűség komoly értéke szerezte meg. 
Ezen ujabb munkájában Ismét oly ízületre 
viskl a zenéízerétö olvasót, ahol eddig csnk 
tapogatódzva járt. Most tiszta képet nye
rünk az összes formák építési módjáról, meg
ismerjük a szonáta, szimfónia, opera, pan
tomim, mise, rekviem, passió, kamarazene, 
az a capella stílus stb. fejlődését, forma! é’ 
szerkezeti lényegét. A szerző elénk tárja 
Wagner „MesteTdalnokok" cimü operájának 
résrietes motívum-szövését, Mozart ..Don 
Juan“-jánsk, fíeethoaen IX. szimfóniájának 
és hegedűversenyének formai elemzését, 
bartők „A fából faragot! királyft“ cimü 
láncjátékának teljes ismertetését. Liszt selm- 
fonlkus költeményeinek lenei-kftltől tagolt
ságát ítb. Aki e könyvet elolvassa, az Nem
csak a zenében lesz liafározolíabb itéleiü, 
hanem a müvekhet is közelebb jut és meg
tanulja becsfifhl az élveíetet nyújtó igaz 
értékekét.

A gazdagon Illusztrált könyvel a Dante- 
könyvkiadó olcsó könyvnapi kiadásban je

lentette meg.
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A gyermekek egészséget védi, »kl

Budatétónybon vesz I

1.800.— pengőért 
telket Több óvt réazlatflz etési kedvezmény 
ViJlamtrtinegálIó a telkek előtt 
Magyar Általános Ingatlanbank Részvénytár- 
aaaág. IV. Deák Ferenc u. H. Telefont 14UMM

Spanyol kormányrepülők 
bombázták az AdmiraE 
Seheer német cirkálót

< Pirin, májas 90.
francia fővárosban vasárnap nagy Íz-

«'j m | ii á.
WFV4I KÖNYVNAPJA
TAMÁSI ÁRON

ÁBEL

Kettős halálos 
dráma a Dunán

Dunaföldrár, májas 30.
(A Hétfői Mtplő tud ősitó jdnak telefon

jelentése.) Alig pár napja, hogy kettős tra
gédia történt a Dunán,

vasárnap ismét két halottja volt a 
dunai fürdőzésnek.

Ilamill-o Imre 15 éves gimnáziumi tanuló 
csónakázás közben a Dunába ugrott, hogy 
megfíirödjön, közben az örvény elragadta. 
A parton tartózkodó Belezaay Viktor, a 
pécsi egyetem hallgatója,

a fiatal diák segítségére sietett, 
izgalmas jelenetek játszódtak le, az egye
temi hallgató elérte a fiatal diákot éa igye
kezett vele a part felé. Közben kifáradt, 
elvesztette az erejét,

egy újabb örvény elragadta mindket
tőjüket

2e többé nem kerültek a viz felszíniére.

s dolgot, nrintha a köztársasági repülőgé
pek kényszerhelyzetben cselekedtek volna. 
A valenciai jelentés szerint a köztársasági 
repülőgépek megfigyelő rcpülőuton voltak 
a Pálma városa fölé akartak eljutni. Út
közben

Iblea kikötője fölött egy német cirkáló
hajó ütegei megszólaltak éa a repülőgé
peket lőtték, anélkül, hogy a repülő
gépek fenyegető magatartást tanúsí

tottak volna.
vagy pedig szándékukban lett volna lbiea 
városát, vagy a hajót bombázni. A jelentés 
hangsúlyozza, hogy a repülőgépeket érte 
először n támadás és erre tizenkét bombát 
vetettek a hadihajóra, amelyek közül négy 
talált és a hajó fedélzetén tüzel okozott.

A valenciai kormány jelentése még közli, 
hogy a repülőgépek pilótái

csak később, egy szikratávirathól tud
ták meg, hogy az ^Admlral Seheer" 

páncélos cirkálót bombázták.
A jetentés végül megjegyzi, hogy az ellen
őrzéssel megbízott külföldi hadihajóknak 
nem áll Jogukban spanyol fenségjog alá 
tartozó vizeken tartózkodni, különben Is a 
Baleari-szigetek partvidékének ellenőrzése
nem német hadihajókra tartozik, hanem, 
francia hajókra.

Kerületi 
választási rendszer 
az uj választójogban

Kaposvár, május 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Bornemisza Géza ipari és keres
kedelmi miniszter felesége, Tóbiás Kornél 
és Gaál László miniszteri titkárok kíséreté
ben szombaton délután Kaposvárra érkezett 
a este résitvett a NÉP ottani helyi szerve
reiének ülésén, amelyen nagyobb beszédet 
mondott.

Beszédében kijelentette, hogy » minisz- 
Urtanács letárgyalta a kormányzói jogkör 
kiterjesztéséről < szóló törvénytervezetei. 
Hosszasabban foglalkozott a- választójog 
kérdésével és hangsúlyozta, hogy ., , . 
, m nj ^választójogi törvén*  pl 
, sttniileg-a területi v«a»tás 

lesz, bizonyba listák ken*
A miniszter ezután résztvrtt

Kaszinó ííhgj’öniinyos Mádfg-tertet vácso-' 
táján, vasárnap látogatásokat, tett és dél
után tért viiBah tt'.ffJvánöBba.

A francia fővárosban vasárnap nagy iz
galom támadt arra hírre, hogy 
Í a valenciai kormány repülőgépei Ismét 

bombáztak egy német hadihajót.
Esultal ■ spanyol vizek ég a földközi ten
ger nyugati résedben tartózkodó német hadi
hajók legnagyobb hajóegyaégéről van azé, 

„Admlral Seheer" páncélos cirkálóról, 
amely as eddigi jelentések szerint 

’ a bombavetések következtében entyosan 
megsérült.

Tekintettel arra, hogy az utóbbi napokban 
már egy Ízben megtörtént, hogy a köztár
sasági repülőgépek megtámadtak német 
hadihajót a akkor, a német hadihajók pa
rancsnoka uitimátumsserlt felszólítást in- 
téaett a valenciai kormányhoz a megtorló 
rendssahályokat helyezett kilátásba, a mos
tani esetnek Párizsban óriási jelentőséget 
tulajdonítanak s

attól tartanak, hogy beláthatatlan kö
vetkezmények fenyegetnek.

As „Admlral Seheer" bombázásának kö
rülményeiről egyelőre egymásnak ellent
mondó jelentések érkeztek. Német részről 
még nem tettek közxé jelentést, a valenciai 
kormány részéről azonban ugy állítják be
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Kedvezőtlen 
az orvosok eloszlása, 
állapították meg az Orvosi 
Nagyhét megnyitó ülésén

Át«l •
Ábel a: or-TAoban

Áb^.Amr^éban

Ára e Könyv napon •
P6-

Ituthirrmhrrrt váU 
fóUmúue»-ird 

aodilntos öncUtrajM

Ara • Ktarvnapoa

Könyvnapi óra P 3 -

Á ITT. WfljTpffr Orvost Nagy hetet vasár
nap délelőtt nyitották meg a Pázmány Pé
ter Tudományegyetem aulájában. Az ön- 
pepségen Auguszta királyi hercegasszony, 
Scholtz Kornél államtitkár, Grosch Károly 
miniszteri tanácsos és sok más előkelőség, 
azonkívül az orvosvilág számottevő tagjni 
jelentek meg.

Grósz Emil professzor megnyitó beszédé
ben az orvosképzésről beszélt. Megállapí
totta, hogy

ax orvosok eloszlása kedvezőtlen, 
mert Budapesten ötezer orvos működik, ez
zel - szentben vidéken gyenge az ellátás. 
Szükségesnek tartja az orvosi továbbképzést 
és az Orvosi Nagghét is arra törekszik, 
hogy az orvos látókörét szélesítse és alkal-

műk legyen a különböző orvosi szakmák 
képviselőinek egymástól tanulóink.

Grosch Károly dr. miniszteri tanácsos s 
belügyminisztérium nevében üdvözölte az 
Orvosi Nagyheiet és különösen kiemelte 
Korányi Sándor bárónak, Mannlnger Vil
mosnak és Grősz Emilnek nagy érdemeit a 
rendezése terén. Ezután Grósz Emil profesz- 
szor

átadta a báró Korányi Sáudor-emlék- 
érmet Mannlnger Vilmos professzornak,

aki meghatva mondott köszönetét a kitün
tetésért. Korányi Sándor báró tartotta meg 
ezután előadását az Orvosi Nagyhét fő- 
témájáról: az öregedésről. Majd a 
ülés bezárult.

megnyitő

EHogtfik

Újból két akasztás lesz

nemz OZI zsebtolvajt 
gról Bethlen Maria 

tolvaját
Vasárnap reggel bossz,as nyomozás után 

elfogták Fekete József nemzetközi zsebtol
vajt, gróf Bethlen Mária tolvaját, aki he: 
lekkel ezelőtt a Coruin-druház előtti villa
mosmegállónál kinyitotta .Bethlen Mária 
grófné retiküljét és abból kilopta a pénz
tárcát. amelyben kft keleti pályaudvari 
ruhatárra szóló letéti jegy volt. A letéti Je
gyek két bőröndről szóltak, amelyekbe ru
hák, ékszerek és egy húszezer pengős le
járt életbiztosítási kötvény volt. Tizenöt 
nappal később a Teleki-téren elfogták Nagy 
József noffőrt, aki

■ grófnő bőröndjét akarta érlékesllwif.
Nagy azt átlllolta, hogy a tulajdonképpeni 
tolvaj Fekete Józse 33 éves pincér volt

A rendőrségen jól ismerik Fekete Józse-

í Hétfőt Napló tudósítójától.) Kedden 
ül össze újra Bécsben n statáriális törvény- 
Bxék, hogy Dörr Károly 41 esztendős vas
úti hivatalnok felett Ítélkezzen, aki külö
nös kegyellenséggel ölte meg feleségét, a 
■barmi ncnyoleé vés Dörr Adriannét. Az el
vetemült ember — akiről a nyomozás 
egyébként megállapította —, hogy már 
többször megpróbálta hitestársát eltenni a 
láb alól —, »x elmuli héten, hivatalból 
hazajövet veszekedést -inscenált, melynek

ezen a héten Becsben
Két feleség-gyilkost végeznek ki 
,a tartományi törvényszék udvarán

folyt mán egy ökölcsapássa! elkáHtotta 
feleségét, majd

a nyitott ablakon keresztül ledobta a 
harmadik emeletről aa utcám.

A gyilkos vasúti tisztviselő bünperének 
tárgyalása két napig fog tartani. A statá- 
rirllis törvényszék Ítélete, miután bebizo
nyított gvilkesságról van szó, csak halálos 
lehet a így

Dörr Károlyi szerdán, előreláthatólag 
ac esti órákban végzik ki a tartományi

törvényszék udvarán.
- Dörr esete ugylátszik iskolát csinált, 
mert pár nappal a vasúti hivatalnok gyil
kos tette után, .teljesen hasonló körülmé
nyek között végzett a feleségével Bittér*  
tnann Ferenc harmincőtcsztendós arany
míves segéd. Bittermann, aki alig f&eszten- 
defe házas, ugyancsak egy családi vesze
kedés után a lakás nyitott utcai ablakához 
jeipelte Teréz nevű huszonnyolcesztendős fe
leségét, az asszony elkeseredetten védőké- 
lett, a rendkívüli erejű Bitfennann áfnya- 
lábolta és

a második emeletről letaszította az ut
cára, ahol a szeren r sétlen azonnal 

szörnyethalt.
Az utcán járók borzadva lőtték. amint a 
Begttségért kiáltozó asszony fejjel lefelé lóg 
»z ablakból és kezeivel görcsösen igyek
ezik megkapaszkodni az ablak mentén futó 
tetőcsatorna csővezetékébe.
; Mielőtt azonban segítségére siethettek 
oolna, a szörnyű tragédia már lejátszódott 
s a lezuhant asszony halálra zúzva feküdt 
a járda kővein. Bittermannt szörnyű tette 
után n ház lakói meg akarták lincselni s a. 
rendőrség csak nehezen tudta kiszabadí
tani a dühöngő lakók kezei körül. Eleinte 
tagadta teltét és azt állította, hogy o fele
ség® elszédült és ugy bukott ki az ablakon, 
ő a segítségére akart sietni, de mér nem 
tudta visszarántani, a későbbi vallatás fo
lyamán azonban megtört és bevallotta a 
gyilkosságot. A gyilkos aranymiveg ügye e. 
hét péntekjén kerfij a rögtönifélő bíróság 
elé k miután az ítélet ez esetben is csak 
halálos lehet —

Bittrrmannt talóaztoüleg szombaton 
akasztják

t igy ezen a héten két feleséggyilkost vé
gednek ki Bécsben.

8—1 ■■■■■■(

fel, aki egyike a legveszedelmesebb, nem-, 
tftköii zsebtolvajoknak. Vasárnap reggel * 

w d'“'" í 

felismerte

Eddig ismeretlen, uj fogalom, mely eddig ugyan
csak ismeretlen méretű előnyöket biztosit.

Több hónapi tervszerű előmunkálat után

*
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Elsüllyedt egy 
német óceánjáró

Bio de Janeiró, május 30.
A Plánét nevű jiépiet gőzös, amely május 

28-án indult el innen. Rio de Janeirőba ér
kezett hírek szerint elsüllyedt. A hajó le- 
génységémk kát tagja egy mentőövbe ka
paszkodva, Gavea közelében partra vergő- 

3tt.
A két megmenekült lengerész szerint 
ax elsüllyedt hajón a szerencsétlenség 
pillanatában 35 főnyi legénység lartó*-  

kodolt.
A lenge részeli minisztérium segélvhajó- 

;kat küldött a -szerencséllenség helyére. A 
Plánét Ű821 tonnás hamburgi gőzös.

I
j

áron a» knMt FMI A ,
Mk.pttínT.ítitr,.

Fekete kihallgatása sorén tagadta a tol 
vajlást, azonban aa ügyészségi fogházból 
óthozatták Fülöp Istvánt és Á'ogg Józsefei.

M.rl,

*K«

legnagyobb teljesítményeket nyújtjuk Biró COTVÖt JÓZSEF

ÖSSZES REGÉNYEI
(A Kártbaust - A fala JegyséJe 
MagyaroíSSág UU-Bea, WóvérakJ

EGYKÖTETES NlOSftS 
OLDftl 

ra dúsan sranysaott 
váízonkötésbeti...............I* n.ÖO

minőség, méltányos ár és választék 
szempontjából, hogy megkönnyítsük 

Ari b

« *rt
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SZÍNHÁZ
Húzzák, halasztják a döntést az Andráaay-utl 
Színház ügyében

Wrrthtiaser Elemér. • Magvar WnM*  és 
Br tndrássy-uti Színház igetgatója, kénytelen 
volt abbahagyni jővőévi ortriddtriósl 'tárgya- 
VmiI, miután az Andrá'iy uti Sdnhás bérlett 
í?) •Uwn

■ knMwaanrtniirter még vmo döntött 
TVertheínwr Elemér, aki tironkétév óin vezeti 
a-- Andrew úti Színházat, ígéretet kapóit arra, 
hvv mdjui Mhig, a mai napig. megkapta a 
minisztérium irttasrrt arrevonatkotóan. hogy 
továbbra ii b*rb*»djék  * neki a nínhárst vagy 
sem < mlplzzlérlijmhan aionban ’ Wusrdk-ha- 
lasztják a dönféat ■ Werlheimtr Elemérnek 
egyénként’ *

Jelenté*  anyagi lövefeMne te vsa 
hirtólajdnno«1in1 íremben, miután Vt*aly  nyá
ron '■gr rag' eeótéa elkeltnél al e. sriphőa te- 
tfi-rlr beomlott é» em|«lt augusztus - húszadika 
helyMt etek november negyedikén tarthatta 
ar *l«ő  előadást. ErenklvŰI s striphár 'helyrá
állításával ksp^’olatban jelentős költségeit mi- 
Hittek fel a bercnder>«, nagyrétté! njjal kel 
lett kicserélni. FrtesíiWrünk szerint, amennyi
ben, nem aikanU a megagyerfa, Werthelmavék 
zviiodlk színházukat másutt nyitják meg, de 
kúvetelé tőiknek érvényt fognak szerezni.

Színházi hét
At < «zcm nAwm mtMAGNis. «u 

Bokáig állandó kísérője volt a gyönyörű 
aróke r.rlnésrnöVtek, akit pásti fellépés*  al- 
kaiméval, is elkísért, <Ja-.innen aürgőBen tá- 
vnzótt, - bécsi értesülésünk szerint — ti- 
gj'Vlllódní igyekszik. Mostanában nagyon 
sokat látni együtt nirel ■ bécsi raagyor 
opernftnekesnöví-l, akinek lányával kapeac- 
létbon aok1-pere'támadt. Ar iparmágnás ogv 
Utazik tánlorlthalatten híre az operai mű- 
fnjn:ik ós n magtar dámáknak.

AZ EGYETLEN NAGY NYÁRI evinhári 
produkció a ,,Márkus Emília Parkmoriban" 
le.tr, níiol Szilágyi Kellér operettjét, al 
,.Gólyas:ano^ór^umr•t‘, adják elő Tihanyi 
Vilmn« rendelésében. A ragyogó, vidám 
dnrnb főszerepeit Egry Mária, Szombathelyi 
Blanka, Lengyel Glri, Rajna Alice, Sollést 
Annié. Verd Er»l, Dénes GvÖrgy, ‘ Feleki 
Kamill Játsszák Hétfőn kesdenek próbálni 
és Junhis 2h-én tsrfják a' premiert.

hfT szinEainöt, Azr.RíftMYrmt|i re 
IHil Krfntlll arinpadl féncképéőjénak vizsga- 
•lőtMáMFólí amelvet vasárnap délután tartat
tak ■ fíelvároei Ürtnhdrbon A'om/óa Jn 
ril. Komid*  Vilmos, a kiváló komikus leányüt, 
a'vregcdi svinház, Béké.ity Magdát pvdig a mi*-  
kolri síinháx szerződtette .<iMibrettpriynédónná- 
nnk. A tAnckrpzArisagét egyébként több pesti 
silnlgarirafó uz ttt időto omertkat filMtiek 
ía mrr/rttztH-. akik mert folytatnak ereraőd- 
t^tési tárgyalásokat. Ez a sHnpadl lének ép t A 
egyébként, iáint a vizsga matatta, meesre fb- 
löírmelkrdlli az léflagnn. Nagyon tetetett kv’t 
rilmhan Is s pompásan mosgő. ssép Stékely 
Z^vt’i, s 3 ólomkatona tadmóhan pádig Gátby 
7.tutto. 5/dnM Klári. Zátony Panni, agy akro- 
hytlk<>» »Mim bán T<5ró»m<irfg Tibor, majd 
Jegh .lórtef, Guttroann Klári. Toütt Ókay. A 
giierckfzereplők égést serege aratott óriási si
kert, Igy a kis- Juzoetes-lánsok, Xolors .foci. 
Arhiror-’ fti, Vágnölgyt pipi, Hannover Zenrtd. 
Gilik Etika, Ríeh/er Raby, Gutmann Kató, Ssdas 
Gyuri. GArög Ági,- A'orxféa KM.- Rrnart, Zrttsl. 
A üregének- órtáai arkara volL - Ugyancsak 
ma viszgAitak Utasig,Gjz| táncstadlójáMk nő 
'éndójkei <|| a Művész' Stdnháshan. Fényes 
Magdának rzmek lánéni nagy sikert arattak.

A SilniizsgyetLIrt \ Ingaelóadásként a 
Gvnrkorirs fiukat, matatta be ahol cgv egész 

kitűnő srtnéas és axlnésznd debűjénak 
»<pa«’lh|dott a kőid naég. Nagyon magdiesérjűk 
Anikó 'szerepében Cél lérí Ilonát, akiét r.agy 
jftvft vár a színpadon, kitűnően táncol és szé
pen ónekcl, Jutka aseraftehsn ktdvoa *oU .Schil
ler ható, maid Fehér Mártát, K»t<ík Elemért, 
őoínopgi'drj/ Rudolfot, Fehér GyAmygt, Agay 
Fjnlit. Kárdbs TatjoM. Heffmann Ödönt ötnél- 
jük ki. - Hites Judith flala! drámai hőmót a 
debreceni ezinbáa a»sfaődtatta. Vaaárnap
tartniia éwárO iánevitsgájét Sdorfánné M. 
Frida tán< itkold/a, amriyen felifWsért kelteit 
és na|ry sikert aratóit Nemes Micike.

5tfl A AEr.mEfs. ÖRÖKÖLTEM JA- 
VARA. Vasárnap délután rejlőit la a Hun- 
nin filmgyár sporttelepén a Hunnia mű- 
vésri 6| műszaki siemélvzetéból é» a „Se- 
giteég. örököltem" cimü produkcióból ala
kifolt, futballcaaaptnk mérkóióae. Székely 
István, a film rendezője, crottal mint ka
pus működön. Vfocte LíbkIó, a produkció 
vezetője pedig agyancank kitűnő eeatar- 
csatárnak bltonyult. A futballcsapatban 
l rmj Tivadar, Vidor operatőr, valamim 
Von prodncer is kitüntette magát, annyira, 
hogv irgalmas mérkősée után 3:0-ra győz 
♦ók le a Hunnia csapatát. Remélik, hogy a 
film is Igy sikerül.

TROTANOYF balett akamamia
(un. Adn d. e. Htt órakor. 

Jrgvtlt B'iismrtHggtnél.

szökk h»«Au, orr® walu*v«g. 
a caodagyetok uj kacagtató bohótatfi:

A taxlga
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1. Széf Heléna-Ilona 
szigeti kalandja

AKI A SElNHÁtAT SZERETI, szomo
rúm legyintett akkor, amikor e Vig- 
színház hivatalos kommünikéjéből érte- 
sült, hogy különböző technikai akadályok 
miatt elmarad a Stép Heléna óriási mére
tűvé tervezett szabadtéri előadása. A pesti 
polgár, aki ■ — most már ott- tartunk- -y 
bústkén szereti hangoztatni, hogy *>  P*̂ '  
npár a legelőbb a világon, legföljebb csak 
egy este erejéig eealódott a pesti nyárban, 
nemugp azonban Hajmássy Ilona, ez a 
gyönyörű szőke leány, akinek ez- a nyár 
mindent jrienlett és alá parazztőceinek min
den tilvóssdgdoal, erejével, tehetségével 
küldött, hereolt, amíg a királysrinMzl görl- 
torból egy rigezitihári produkció prima
donna rangjára emelkedhetett. Szép Helérta- 
llona néhár^j könnyet is felszdritott ragyogó 
kék szeméből, amikor reményeinek és vá
gyat nak beteljesülése előtt az utolsó pilla
natban Ismét felborult minden...

A MARGITSZIGETI FRODVKCIÓ felbo
rulásának riportja pedig-a következő- Talán 
ott kell kezdeni a dolgot hogy « Vigzánhdz 
a Rngal Színházban akarta bemutatni az 
.,f.oa a Paradicsomban" című Suli—Gyöngy 
operettet. A kiszemelt primadonna Haj
más s y Ilona volt, aki a Stttotsopernek volt 
kevéssé foglalkoztatott .tagja és aki ebben a: 
időben hetekig ttt tartózkodott Budapesten. 
A Vígszínház azonban az utolsó pillanatban 
meggondolta magát, visszalépett az operett 
előadásától. A titkos ok az volt, hogy nem 
nappon bíztak Hajmássy Ilona képességei
ben. A gyönyört! teremtés keserűen nyelt 

vlssraytazott Bécsbe, tovább készült, 
tamilt, dolgozott, míg egyszer megszólalt a 
tele fónja. A beteg N éznet h Mária hinta 
fel', mondván, hogy Váróéi Színházban kép
telen eljátszani Jotephlnét s miután őt al
kalmasnak találla a hclgettesitéere, jöjjön 
gyorsan Pestre, kitűnő szerep és szerződés 
várja. Három nap alatt készült el a nagy 
szereppel Hajmássy Ilona, akt Budapesten, 
ebben a nehéz városban, egyik napról 
a mást k ra primadonna lett! A 
Vd/»d Színház m ónnal leste rződtette 
ugyanannak az operettnek a főszerepért, 
amelyet a Vígszínház nem akart előadni. 

. De sikerére mórt már felügyelt a Vígszín
ház Is, amely gyorsán ajánlatot tett a szí
nésznőnek' ét megegyezett o Városi Színház 
igazgat ójával is, hogy körös produkaólmn 
hozzák ki a Vigszlti hát hun a Szép 
Helénát. Elkészntl az első kalkuláció, tOM 
pengő napi rezsire, de amikor'jobban utána
néztek d dolognak, kiderült, hogy S4OQ pen
gőbe kerülne a Szép Heléna elöoddta a szín
háznak, amit u nyári kánikulában bizony 
bajos volna bevenni benn a városban. Ek
kor valaki fölvetette a Margitsziget ötletét, 
hogy ott kellene szabadtéren mégrendezni 
ot operettet. Mikor átkalkuláiták a dol
got, kiderüli, hogy ez éiOO pengőbe kerülne 
és ha'az é pille tért is hozzávett: áh, a napi 
kiadót IHOO pengő bőrül azotogna Sebaj! 
möndtdk at aptimistdk. építünk öteterstc- 
mélyrt nézőteret, ez tea: Rudoptst egyetlen 
nagy nyári produkciója. Mikor a Kőxmun- 
katandeciml megtanácskozták a dolgot, ki
derült, hogy bitang közel ŐO.OfC pengős 
épít betéttől van sió. Kiderült, 
hogy egyedül a higiéniai és tűzrendészen 
berendesésekre olyan összeget kellene köl
teni, nméig szinte bevehetetlen. Ekkor azon
ban mdr fűzfában próbáltak a szinéetek, 
akikkel emberi azdmitds szerint jallas el
seje előtt lehetetlen volt premiert tartant. 
Maradt volna tehát másfél hónap az elő
adásokra, de mórt mdr döntően közbe- 
sióit a mait vasárnapi fel hős za
kód ős. A rzlnhát igazgatósága ezúttal 
nem rendezőkkel és színházt emberekkel 
tandcskntatt, hanem mrteorológusokal, akik 
nem tudták megnyugtatni a stlnlwii Igazga
tóságát. Miután n sMlutikusok kiderítették, 
hogy Kötépeurópában a legutóbbi tíz év 
alatt a nyárt szabadtéri •■inMti tfállelkozd- 
tok legtöbbjének számítását a l d t h a t a t- 
I a n rendező, <k IdŐfárás alaposan ke- 
resxtAlhuUa, n VigerínMz belátta, hogy t é- 
fedett, tehát pisexavonulf. Ez a tévedés 
nem kevesebb, mint tltezep pengőjébe kerül 
a Vlgstlnháínuk, hiszen ki Ml fizetni n le
szerződtetett színészek egy résiét, at elüké- 
siltö munkára is tekintélyes össteget kői- 
emelkedett ét egységes iátékstilust van hí
vóiba felmutatni, stéthultó előadásokat 
pmdnkáf. amelyek keretiben a szinés: ép-

nogj •
törtek, de a parti okosak szerint a Vigsrln 
ház igazgatósága még igy (s kér eteti az 
ügyön. Art az ötvenezer pengőt, amit nem 
fizetett ró.

EZEK A R/ÖEŰ SZÁMOK ée okfejtések 
azonban vajmi kevéssé érdekelhetik Haj
másig Ilonát, akit, valljuk be, ezzel másod
szor ért fíudapesten ilyen féle csalódás.

Hiába tagla n bécsi Stoatsopernek, hiába 
dübörgőit féléié a tapsorkán a patti Vá
róéi Színházban, hiába hívja mórt a 
Metró oroszlánja Holtgwóodba, hiába áfán- 
lónak most mát pesti fűm ét etinházi szer
ződéseket, Hajmásig Ilonának pont a Víg- 
színház kell. Ezt pedig könnyű megérteni. 
Az egykori pesti görlnek a színházak szín*  
háza mindig a Vígszínház marad, az a Vig- 
ttinhdt, ahol Darvas Lili a hősnő, Molnár 
Ferene a szerző, Hánystor ebédelt Haj- 
m ás tg Ilona a bécsi ImperMban, amikor 
a szomszéd osztatnál Molnár Ferenc és 
Darvas Lili foglalt helyet Koboz Imrével, 
• Vígszínház igaz gat ójával. Bár az 6 asz
tala feli tekintettek at irigy éa elismerő 
ezernek, mégis miigen nosztalgiával nézeti 
dt a másik asztalhozf A tegnapi bécsi ma
gyar énekesnő művészi és személyi sikerei 
teljében Is még mindig a kis ismeretlen 
görl rajongásával pillantott dt Molnár 
Ferene felé, ^akinek személye jelentette 
egyúttal szemében a Vígszínház hatalmas 
presztízsét is. Most már beérkezett Haj
másig Honé a Vígszínházhoz Is, igaz, hogy 
csak nyárra, ujabb tervek szerint a szezon 
kezdetére, de kingllt előtte a kiskapu, a 
tártól gó ajtaja és mint ■ egyenrangú féi ül
hetett abba a karosszékbe, szemben az 
igazgatói Íróasztallal, amelyben Molnár 
Ferenc vagy borona Lili foglalt helyet. In
nen ugyan, hiába hívja őt Bob Rteel ar, a 
Metró európai menedzsere, Ilona itt marad 
őszre is.

Egyelőre azonban hazautazott Nagykö
rösre, egy kicsit kisírni magái az édesanyja 
kebelén.

2. Utóssd a Nenwíí 
SxinJtáz ügyékts

hbcsuztak vasar.vap m a..... 
magánt: IrtMtak a Magyar kivételével és 
nagy meglepetéssel olvassak, hogy a Nem
zett Színház még két újdonságot készít elő, 
hogy azután röcld a:űaet utón Szent Ist
ván hetében (nagyot helyesen) kapott kir 
nyitva, újra teljes üzemben álljon a pre
mier produkáló gépezet.

— Mert gépezet ez, kérem — mondotta 
az egyik színész bizalmasan suttogva, 
hogy, jaj, valaki meg ne lássa, meg ne 
hallja, — mert ami a Nemzeti Színházban 
a sztnészekket történik, ar borzasztó. Lóg 
a nyelvűnk, lihegve dolgozunk -— panasz- 
kódik.

SZÍNÉSZ DOLGOZZÉK, ha fixáiért kap 
—- gondolom — különösén, ha as adózók 
filléreiből fizetik. .4 dolognak ex a része 
rendben van, mert ha valaki ma meg akar 
élni, fokozottabb munkatempóra kénysze
rűi, mint bármikor. A színháznak ez a be- 
daux-rendszere azonban a művészi tetjezit- 
méng rovására történik. Egy színház elő
kelő művészi színvonalát főrészben az Is 
jellemzi, hogy minél kevesebb bemutatói 
tartanak. A következő darab csiszolt, mű
vészi előkészítésére ugyanis nagy Időt szán 
minden olyan színház, amely csak a fél
szemét tartja a kacs tán, nem mind a kei-
tőt. Sajnos, azonban a Nemzeti Szín
ház mai rendsteré azzal a b é r- 
letdömplnggel kapcsolatos, amelyet 
a színház gazdasági hiixrfofa niüuésxi tel
jesítmény rovására meghirdet A színészek 
a rendelkezésükre álló kevés Idő alatt kép
telenek jól elkészülni feladatukkal, a ren
dező képtelen ősstehangolni 02 együttest 
és ezért hangzik el jogosan az a kifogás, 
hogy a Nemzeti Színház, amely művészi, 
peri ugy. ahogy tudja, elmondja a mondó- 
kdjtft. Ezért nem tud kialakulni az u j 
Nemzeti Se ín ház uf / dté kit i- 
l v s a, mert a színház a bérietrendszerek 
anyagi eredményének porhlntésével akarja 
bebizonyítani a mai retrim életképességét.

sikareMn dacol a kánikulával- Régeit láttunk 
vidámabb, kelfcmeaebb, aátkörelban. finomabb 
éa ötletekben gazdagabb filtnet, mint eet a 
Hajdú—Daróczg gyártásában készült vígjátékot. 
Vadttay László sriir-séjét Gil Béla díszítette fel 
azokkal a rendezési ötletekkel, amelyek min
den. előaőáatni ngiltszini tapsokat jelentének. 
Vegyünk hoasú még egy kitűnő Áérohém-alá- 
íyert, s pompásan óssaevAlegai<ytt szereplőgárdát, 
amelyből a főszereplő Turay Idán kivül Dobos 
Annié emelkedik ki finom aaszonyi bájával, 
mértéktartó, nyugodt Játékával. Ima, megvan 
a nwgyar filmek mrámára annyira káresett 
grande dantei Békásig István hoÜyvroodi wte- 
r.áaa előtt kitflhőcn vizsgázott első nagyobb 
filmszerepével. Páger Antal ilethüaéggal kopi- 
rorta le a riemfl sierelmes árukihordó trieik- 
lista figuráját. A film egyébként pewW élethü- 
riore törekszik. A legkisebb nüanst ie valódi, 
hamisítatlan pesti bonná, mint a kit Cnpfns 
figurája, vagy az érettségire készülő bankvezér 
•Jakja'. Hogy mást ne mondjunk, a hölgy- 
közönaég például őrömmel úmarlá fel *gyik  
jelenetben az Andráaey-trtl Orosz Jenő fodrászt, 
aki egész berendelésével átvándorolt a műte
rembe. Nem kétséges, hogy a Petii mese valóps 
válik a móriban ts, amely ha nem is rniniós 
doHárőrftkséghez, de hotahnes bevételhez Jót 
e kitűnő film utján, amely Falas István nagy
vonala produkciójában készült.

A HtT TÖBBI FILMJE
DÓI mnes kegyelem. Az értékig kémfilmek' 

körül való. Az amerikai ócedwépülőgáp tervei
nek ellopása alkotja a történet magvát A 
kémhólóxat „bolondnak" tartott főnöke arere-. 
pé.brn Péter Tőrre alakítása mesteri. — As 
utolsó pillanatban ■ chne Harry Piti uj film
jének, amely fantasztikus kalandokkal szóra- 
kort a tje a nézőt. — A szerelmes ördög, Wal- 
laee Beerg ragyogó filmje, túlfűtött izgalmá
val é? agy emberfölötti küzdelem borzalmaival 
valósággal székhez köti a nérőt. Ragyogó egy 
fegyenclázadás felvétele.

*
Aa VFA aj filmje hésvfil a Hunniában 

Vaszary János „A vftrÖa bestia'*  elmú darab
jából Édes a bosszú rimán. A fösserepsket 
Erdélyi Mid, Páger Antal, Ráday Imre, Komdr 
Juliska. Rdfknp Márton, Vaszary Piroska, Seng- 
ngey Vera, I. Molnár László játsszék. A pro
dukció vezetője Trebttsdi Gyula, zeneszerzője 
Hajdú Imre, az operatőr pedig Étben István.

Nem zár
a Magyar SzinhAz !

EGY VIDÁM ÉJSZAKA
Minden érte ée. vasárnap délután morékért] 

a bemutató ragyogó Bzwepötótáaábaa!
A /egvMémoM ronda komédia!

Tetető?: 1-388-38, l-403dM

Bársony Rózsi 
lovasbalesete

Vasárnap hajnalban majdnem végzetessé 
váló beleset érte Bársony Rózsit, a kitűnő 
primadonnát a Stefánia-utón. Bársony Ró
zsi hét óra tájban kilovagolt a Stefániára 
partnere Jávor Pál és lovastrénere kísére
tében. Bársony Rózsi ugyanis lovagolni ta-' 
nul, miután VIJH cimü filmjében, ahol frn- 
ruhában játszik, lovagolnia kell. A szőke 
primadonna már kitünően üli meg a lovat, 
emelj’ azonban egy szembejövő éa erősen 
dudáló autótól

megbokrosodott éa levetette ■ hátáról.

Azonnal segítségére siettek, felemelték, kö
zeli szanatóriumba vitték, megvizsgálták, 
azonban kiderült, hogy ijedtségen és apró 
zuxődásokon kivvll rtmml komoly baja se 
történt.

Artista vizsganMlftten,
hinína M?
••tv AH órakor a
RM
izmán M?H«MHŰÍM%mrÍnu» Kíi

Ab ArtiataeRyeiriHet legközelebb tartandó 
szezonvégi pótvizsgáján felléphetnek árok, 
akik ar. előbbi vizsgán megbuktak.A
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_ HÉTFŐI NAPLÓ

200°-öles
BalalonoyönflyBo 

(Almidívái össseépitve) Í.ÍÓ0 pengő 
Strand, yilteairvtMgltU, ivóvíz

^W<a IVnpeAk Ferenu-uiea i7. l'el.i l*SÍÖ^St.

felénlétéberihátalm^as 
ünnepséggel leleplezték 
a szegedi Hősök Kapuját

Szép idő marad
* . A' l\Mégrqlógi,ai Intézet jotenti vasárnap
'. . .'. .Öútbén.;. ..?; ?-.yi-»z • -• -

-L . Hazátokban - szárazra'» fordult az időjárás 
a tegnapi nap- folyamán már csak' Lenti

ről ,,ésf Síépháluwól-• jctente.tfek- ésptoyonrot, 
A^^jJbfi-'HsséyérőyebB ^fchttWs ellenére- a 
hőihék-séRteti' ‘Viszonyok- átlagosak 'marad- 

' ’tak é's ’'riióg-aí íalájmentén ís a nyugati me- 
’ ; fékben ’c-jíik. 7—(Fjoköi nicrtek... ..

.Budapesten-’ vasárnap >■ 'détb eh a.'.hő- 
mérséklet' 20 GeMiistfok, a. .tengerszintre

• -óítsaámltötfr.légnyomás 768 milliméter, gyen- 
•t j’én./.süliyedö irányzatú-./ • •••■'

; r‘„ időjárás a'következő 24 árára?
..- • Ésaakkéteti-keletl - szélr • változó felhő- .. 
' Sét, esetlég cgy-két helyen kisebb. MŰ, 

vagy xivakar. A- hőmérséklet' nem' vál- . 
tQzfk lényegesen.

•

UJ|ra megbüntetik 
a háztula jdonost,

• . ha július 4-éá. -Trianon napján; nem
. Jea».gyásíTzAsz!ója» --

TV.,. Magyar-utca >í 7»; >
nap- és esőálló nitndséjfbéri; rúddal 
felszerelve, ., előírásos nagyságban 

. P 5.--,. 8,-. .H?—.. árban, telefon- 
’ hívásra is (fe l e f-o n;. 1.-.85Q-2&’

. ..•■■ x-ssOaj wáun. ,; ..- •. .; ■

Szeged, május 30.
fX Hétfői 'Nápíő tudősitáj.ának telefon'- 

j'elentése.j - Vasárnap, - országös -ünnepséij 
vőlt Szegetten: Horthy Miklós kónnínyzo 
jelenlétiben felavatták az ország egyik lég- 
nagyobb, .legimpozáiisább hősi, emlékművcj:

■ nfisök Kapuját, améjy a vikíghábo- 
raban'éleséit''tizenkétezer szeged! hősi

halott emlékét örökíti meg.
■ •■■ A -Y«í * . ■ .•-. ••• .

- Ragyogó"napsütéses reggelre-ébredi Sze
gőd A kora délélőft már’t'an>on volt az egész 
város: várta-a kormányzó különvonatát.

Délelőtt kilenc órákor futóit be a sze«.
- . . . gédl pályaudvarrá a különvonut, 
ftjfuelyen a kbrmány.zój páron -kívül-'IIómaii 
Bafitot kultuszminisztert 'Vértest] 'Sá.ndoé 
kabinéÚfödai' főnök, vitéz Keresztes-Fischer 
Lajos, 'jábornok,, a Ijatonai iroda főnöke; 
éikeictL *

A -zás^lö^iszbef yirágdtazhe öltöztetett pá- 
lyÁüdya+ón -az. egyetemi ifjúság, a vitézek 
és fronüiarcojqk P.QP.orljá. .vAr.?koztak. .

A' kormányzói pw &' -Hiinnusz hangjai 
mellett szállott le. a vonatról, miközben 
huszonegy dgyulövés .dördült el.

A, kórrnŐnyzó, mint a ’szégcdí 0. bopvéd 
»• gyalogezred tulajdonolj, az- eired ézr 
’• x redesl egyenruháját- viselte.,

A Himnusz hangjai mbllelt -elv'ohult a k<?r- 
tfiá'iiyz.0'. a 'd.iszszázaji. előtt' és fogadja fítjlt 
Jenő'.vezérkari. főnök, Mértig íjászig, vegyes- 
dah(lárpárincsÜM*k  és Élitisg Sándor vidéki', 
főkapitány jefehtkekésí-t,' njajd Iniecs. 
György TöiApáh és Pálfy József polgármes
ter köszöntötték á' kormányzói, aki néhány 
ktedSies1 szólal. köszönte meg az üdvözlést. 
Pörgő éljenzés .kőiben' hagyta, ej. a kor- 
ihányzói pár a páfyaiidvnrt" és

• ■ ' szegedi Ipari . váráéra hajtatott
Itt is hatalmas éljenzéssel, nagy lelkesedés-’ 

■flel foga diáki- A vásár- •megtekintése utáii-ii 
’.9.- 'honvéd' •gyalogezred lakd-rnydfába látagH-r 
hitt et a kormányzó és kisérefe.

Közijén a kormányzó felesége 'Hómon 
kultuszmínhizlerrel a püspöki székesegyház-. 
bgtí^ttí^-tátogatásf: s jtk'fs.énimisét hglgafoltj 

^^llős»k Kapujának . '■
■ A‘ ‘ ' ‘ . • leleplezése ■ ;. 7 ---------
Nyáron a Kapcsánál , lúiem-u. ix I

ianü*  meleg kóayhii és rta^ynn jó lelete. — R» • • 
nj-Aron ,« f«U9.

— FABÍNYf PÉGSÍ IrÁTOTMTÖÜTJA.
•..- Fub/ngi. Tihamér Téji^iígyóninUztef *■' vasár 
;-■ Mato; regg«l ,á p40rbání'd<S.étíOn‘.jMHj.‘iáto- 

• ’ gá.tttMi- ahiÖ^aí^/ÍCérniff-pkflii rtaóylejnié- 
- ben’ a’TiS^aíirantás.^ -ö<ív’Ő53feii<jiré-ín»P 

szabb beszédben válaszolt. Több ;nu($ fliás-
..■■■_ fél érát-lpljött a báfrX* ,«u,'H?}^Í körönén-.

l-y ez‘íf|an P^cs-Cíyárvát^bá Lpxejgt, <^thol:, fo-
' gáHja.- választóinak, judjypzjetét. Jjpcgott. á. 

niitűszler rpsztvett a Hősök émleküunet>ép 
és végignézte a csapatok dbzinonetét. Va
sárnap délután az Iparkamarában panasz
napot tartóit^.estet.'pedig a gyorsvonattal 
visszautazod - Budapestre. ‘

I^ixár-Andijr a hortobágyi juhászba-
>' Jpon. .Lázár Andor, iga».&gUgyminj«átér, aki*  

szombat óta Debrecenben tartózkóaljL, vü- 
sárpap kirándult.. a"H’ortob^gyrat ahol jo- 
háíVnbpöt- rpndezitk. ’A miniszter' sokáig 
eín^zp^élte a-•pusztái nép*  életmódját, szokó-- 
sait éy’4&k ASla tért 'vksszttv’á' városba.

Agyonlőtték, mert ftltnlt helyen át
lépte a hWárf,. rwnttürenf/ní^^ítf/.'Szqni- 
baton hajnalban P(?iz Fcredo' s'ártuda‘l ? ká- 

f dársegyl -fjltqtt Iwjb’on átlépte a határt. Mir 
‘ ' ntán A felszólításra nem állt meg, a dél*

< ■ ■’ határát.-, agyonlőtte-. M-a-gyer és *iél-
- szláv hízott,ság szállt ki ’és megállapította,, 

lro.'Ty- fcyyverhatitniíl’at tjogot- viplt.-
... 'jflasan -halálM gámtta n vonat. Vásár-

• nap ■ bájtalbim» Qröm. vasutóJlpmá's ■ mellett a
■ vasuáí’löllésc«--R c.^ená^Ttfk firphotttestet - ta

láltak. '.McfiillapílotUlk.’ hogv, . finlzer . Róku*  
:,y. 27 éves ürömi, nyqípflásszal . azonos,, aki való-
' s7.lnUyg: Ittasán kertVt .a vnnaf ,

ífe éves a, Hapag.*  Immár 90, éve „annak,j 
fiógv 'a hamburgi*'kereskedők  -eyy ki$'-vitorlás 
bajóslúrsaságot a Hambrirff-Amerikanische 
I_VkQlfAhrt.A,,.G^t alapitql^. ...Ebből a-Uh 

' -helyi jelentőségű hajövállalalböl, mely nkkori1 
bari -tág ’ I— 2 'ritorláshajóYnt A-1>tlelkei<ttt 
fejl0d.ftlfe.iki ti.\H<iznbiK^ÁmeTÍka. Linte, mely 
ma..' néritf-snk ,Németi i-szagrek; de ««• egész vb 
lógnak: igylk legiugyolá) hajóváltatatá». ’ inelv. 
nek hajóparkja 750.000 bruttó reghzVr.-tqnnát 
tartalmaz. A társaság flottáját állandóan ’kjű- 
víti és'.fójlesall. A miwlnnf 90-lk jubHepm) .e$- 
tepdft^fllkaliná’val Különösén kiemelendő, u/-

yilpgkŐrülL ut j_ ----- ’** ■“■■
iársástttljzdSoíc- nrtmrtt. .........
stjk a'társaság hajóit főár élőre I 
megtöltik.

-'ti" 'i i i. ..á—

Csabagyöngye
‘‘Najtygtértt honíoKstrand, i*tsxóterek,  kttUntf 

vendéglő, aéáe.
M»(kS>«Utb,U- vonaton 20 MrmnkánL 2S-m vtll«mo«ról »utot>usz4tsUMv«L 

Kedvc«ménye» Jegyek mladeatlttl 

■ — vázsoivvi vOos-ÉWléküiWE- 
VfXY A KEREI’ESI-TEMETÖBEN, A Nem-, 
zét-i Deiriokrafa Párt' vnsArfiáp dcl'előft- -,tr 
Kerepesi-lcntclőhon', Vázsonyi Vilmos- sirjá-- 
nál hnlálozósi -évfordulója alktilnjából ént-, 
Ickiinnepélyl rendefttf, amelyen '. főhbsz'át’ 
főnyi tömeg vett részt., Wlassics Géza ny. 
tabőrl esperes-él. df. Brdí/ff -Sándor miskolci 
torvr hát. biz. tag .nhep^oszoéqzh^ Vázs-»nyi 
sírjál ’-s íemlókbcszédükben toengoztalták, 
líógy Vúzsonyi Vilmos eszméi, a- deniokrácía.' 
gondolata faók s hn-ma néni, w T\épuerü. 
csak \így feladat lehet: Vázsonyi , Vilmos 
szeü^riwbé'n khedéiú a derilokratiKus eoz-; 
módi dlaíM-Uj-t. V:\zsohyT .sírjánál, aki a 
kispolgárságnál^*'  valósággal apostola volt —, 
mondotta dr? Bródy meg kellett volha 
jelennie áz 'egész- ország polgári társadal
miknak.' '. •
. -~”lt»í*gpnyinál  3 MMnetkép AP. KMMn-tér 5. 
_ Nyári menetreAdváltbiás. A magyar kir 

államvasutak ts • magyar magánvasutak ösz- 
srts vonalain -május E2. óta a vonalok. ..nyári" 
menetrend szerint közlekednek. A dunai .és- 
-tuipi hajdjáratűk - menrlrctylje szinti meg- 
v«tmo|L Ezeket az uj ya»uli és hajózási ny 
nctrcndekct •>. most m^Rjetent 57. évfolyam” 
közismert „V*»ut|  Utm»\t*ló''  .«»rtglmazaa. Ara. 
egy'pengő. Minden dohány tőzsdében ís könyv- 
kércsked'ísbcn kapható. ,

— K«Hgntes-e ayárán • ffi^aT 
rajtodon’háziasszony gyakór|nti fét.elntct >ap az 
EÚÜroifas Mövpk V... Honvéd u. 22. íz.- alátlí 
kíájHtásának szrt.dáu délután'. fél B órakor, 

7s lábonyolilúsra kerül. Ei*p  itoyáhbá jiHfön, csütörtökön, és pétiteken df 
ndnyira kedveUek?boév a» utn- UlÓtf fél . IQ ómkor kezdődő villamos főző 

lefoglalják «W. .bemutató '.előadásain..KMönWte tesrtáx, puding. 
| busók készítése. Bélépés. ruhatár díjtalan.

itt
: w w . ví

Keletittf I 3Q percre; Y

a püspöki palota előtti Glzclla-t^rcn. A- kor
mányzó ' tenger na tfyi.‘diszbch ’félesd||iévcl, 
Jőztf! 'királyi herceggel, ^/órnan ku|tU5*-.  
mmlszterrei,' özvegy KlebehHer^. Kinőné 
Rrófnévnl ‘ És' Glhtrfetder Gvtifa püspökkel 
étkezett’ a püspöki palotából a térre. V4U 
voltak már Ittr/iep Farené, továbbá Jlnt-

• sor/-KApóly És ftivoy Kálmffn, /Szeged or- 
szággyülési' képviselői és sok 'más előkelő;

• üg.- • • ’ v ’■ f
. A Hiszekegy eléneWsé után' Pálfg Jó- 

xséf poTgírhiAster möníö'tf : besíénct, majd 
Hómqn Bálint kultuszminiszter mondott 
ünnepi beszédété ' ’' 1,1 '

.— A hősök emTékéliez tisztcleladúsxa 
jötfünk. nifndahnyíh'ii Széféi! várójába.. Kő-, 
szőrijük. halott és élő bősük, Amit értiuík, 
a ihagvar népért, nénuet'ért,' bakáért áldoz
tátok és cselekedtetek. .

. Éz a kapu le^éh Órltí szlmbólnma az 
élet kapujának, amelyen át yj,, Uaztúl- 
lalfb m.lfQV ÍM, WJe W»M ui JH, 

-HÓrdjrpflk^r
. • k"1
tuszininiszter beszédét,- Á kórn^hyzó meg
adta- az ■éngcílcjyt ., r.z emlékmű . leleplezé
sére. •/ . -..,.'

‘ A .M( fUllér töv/bey fefóJWtolt hatalmas ' 
' kfegobrpkeóf lehullott a lepel, 

huszonegy •íj^rilAvéa dp.rdült el, ' megsző- 
JnJUk á harangok .Wgcd mindjén templo- 
májjan, a katonázcpgknr -ri • 7Hnuuj»gt ját
szotta. • , • , . '

■ S, .kormányfő < nemtelisrinu si.alagyal. di- 
szífétt - :hrrtalmas .kpfíprut . •befyezett el ni 
egyik .szobor (alrtpzatárá,- majd »■ hősi em>. 
lék alkotói: Pogány Móric mü^pitósz, tód 
Novak Vilrt'io? festőmül vész és ‘Kőié f.va 
szobrószmuvósí kisérelébén' mcgfcklntétfé 
az emlékműveket • ,i

Ezután került sor a Tanítók Háza fék • 
avatására. , . .

A tanyai és íniusi tanítók gyúrni ekei szá
mára épített ipternáttis • a Tanítók Háza, 
melynek, . 1/Cjárata a -Hősök KapujáiM|ik 
egyik . .boltíve.-.a.la|t nyílik.

EZETÖ
.ZENE 
VILÁGÁBAN

Minden zenei előkóozetuég nélkül megérti 
• s e könyvből.

Szonáta —Szvit— Szimfónia 
Orátotíum - Kantáta- Passió 
mindén zenei m fl ! a J fogalmát 
Ara: P, 2 50. — Könyvnap után P 3.20.

- - .DANTE

. .TanttúJi ünnepi ^^ciavatásAr
fltóii Szálja . n’yp’térmébgiy^ V; ’ .-

'ftónran kultuszminiszter beszámolója 
'SeékeftfeMrváron. Hómon Bálint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, Székesfehérvár 
orsz^ggy’^léji' képviselője, junius 13-án be
számolót tort Székesfehérvárott. A minisz
terrel' együtt étkezik Darányi Kálmán mi- 
nhctcrelnök is. .oki szintén felszólal a be- 
.szátn'njágyftléMMi.

— Három napig hoJtnu feküdt lakásán egy 
gásmérgezalt. ember. Vasárnap déelött a Váci-ut 
8. számú ház lakói észrevették, hogy az egyik 
lAkA»hól , yóz sflyár.og k). A hAzfdügye|ő egy 
rc’n'dflrrel együtt felnyitotta a lakást, amelynek 

■ konyhájában holtan találták Goldmann Samu 
1 67 .éves, szabómestert, .szájában a góztilzhciy 

jtum^süvévaj. - Amint búcsúleveléből kiderült, 
fjoldmann három ' nappal ezelőtt öngyilkos lett. 
Azért halt ipeg, mert nyomorgóit

.— Aj. világrekord: 41 óráig repült egy 
vitorlázó rtPülögép. német birodalmi vi
torlázó repülőiskola tanára, Oskar Jacht
main Svit*  ligetén Az eddigi vitorlázó idő
tart a űrrepülés vijágrékprdját négy órával 
rtiégjav ilpjta. QsütőrTökön délelőtt indult és 
■negyven óra ötvenöt. percig maradt a leve- 

f. ; ......
.fr Születésnapi mulatság után — rejté- 

lyw halál. Horváth István dunastékcsői 
gazdálkodó Űrnapján egy ismerőséhez ment 
szpletésdapi mulatságra. Azóta nem került 
haz'n. VftSárríáp a község határában a Du- 
.n'ibór fogták ki Horváth holttestét és mi- 
.vei leltét. sérülések bQriíjók, azt hiszik, 
hqdy ■ fiatal gazdálkodó bűntény áldozata 
Lett. A nyomozás megindult.

■ disz.rtréd .‘yfetf A -kormányzói pár síitáig
■ -.■ ‘ S-v'wéí1 •• ■■ ■ •

. Délután a kormányzó. a- 'Széged-AlsőVII-
cösi .népkörf fckirjfette meg, niajd n- pálya
udvaron , hatalmas'közönség lelkes éljen-*  
z/se közben délután négy órakor elutazott 
Stégedről s -g korá e*tí  Árákbhn P Oda pestre 
érkezeit.- " v • ’; .: . '

:— A LENGYEL KCLTÜSZMLXISrTER 
BUBAPESTEN, Szerdín írkexllt Jud,p«n 

Te Woiciech fiu>(etf>tláu>skt longyíl vatláz- 
és közóktptáiágyi tn^nhster, hogy. vímza- 
adj*-//rimán  Bálint ItuHuszpiUlMter v»rsói 
látogatását,, anóelv aVcglommÁl cáegkctőttík 
a magyar-lengyel' kyltvregyezinéftyt, A ten
gve! ktíllnszmiritezter ^dapesti.*  fatogatázá 
i'élségtetenflj még■. jobl»an |tim/ly>tl azokat 
» , kulturális’ kajpcso|ptokat. arrtelyylit á ten- 
g»;el ó|,rii«gj;«r népijzét',KÖjott féMállariak. 
A lehgyel kuftiiszníinhzter az eddigi pro- 
gyptn .szerint két papig fog BiMapysten tar
tózkodni. , ' , , .' .. .

—.Ru<lat>*atl  aazürtoa hnlttestA hwzttt W 
Moh.áeaná| a ppndbóL A ipAháwi zriget, kö
zelében egy’komp utasai észrevették, .Hogy égy*  
férfi holtteste uskllt a vízen. Kihúzták a .hul
lát KMArült. tw^v Id. Horbálh1- lglvitn hriif/t- 
pesti asztalos holtteMÜt Húzták ki n Dunából 
Az aszlajos, valószínűleg- öngyilkosa iéit.
, — A jégveeéa- miatt ’ On^ltkna lett. A bar# 
nyab Öar^ körsvgbejn szembajon jégverés pu#r,- 
titnit. Vás/pnap K®1** Öngyil
kos'lett, meri búzatermését iönkréleU^ a jffi.

— Országos zepet ünnepség KŐMegcp. 
Vasárnap országos jetenjőíégü- zenei ünnep
ség volt, amelyen- fAá^vrtt Kitriáty Zoltán, 
az európai -hirü magyar zeneszerző. Az év
százados kőszegi- vár udvarán nagsszabásn 
hangyvriwriy volt, -amehet t A?metÁ hm>, 
Kőszeg város ' orsaággyfllésf képviselőjének 
beszéde' vezetett, be. - Á -hangverseny után 
.X'apT/ Miklós polgftrtnestor üdvözölte Kb- 
<lAlv-. Zoltánt.-

— Hamis JMpegtfiaoéa üflh^gE elMmtatt 
Püspökladányba*.  . Weisikeon József pest'- 
szcntlőriórj .kereskedő , Püspökladányban ha
mis iMpengós.scl fizetett. Gyanúsnak találták 
személyét és Hőállltqtták. Á <*sep<iórörs;r.  
Wvtsrkrdn ólt dűhöngéni Kezdett Betörte az 
ablakokat. ■nígdMi,«-hái-úP*»lf,  ma/rl több Üveg
cserepét lenyelt*  A mtolót 'kórházba szílÜtni- 
lók.

— Jönnek a Ravelnek! Látjuk őket s nem fog- 
Jpk győzni n-. ka<-ag|O. -jimib Ú- fog váltani.He*  
lólünjc prodtAertjuk.M'gr»-ssé^ humor JHJtrórt 
bámnlnt, nevetés kiseri, dübörgő taps honorálja 
minden szavuka}, inozdnlatttkat. Mfihely. Ifnőa.' 
g.Vík, hivpJuLAftílet. tAbbvai raak be '<♦»<#« lépni, 
azt fogják Mrdezni: Láttad már a Rirelseket-? 
lia-nem,'-nézd- meg-ókat a Fővárosi Nagy Clr 

7k ászban. |

NYIAGA 
TESTAMENTUMA 

ELSŐ DÍJJAL 
EITÜNTETET'l IFJUSAOI REGÉNY.
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■ Nemzeti Bajnokságtól

csatanyerés, amely a fékétvesztett 
pokoli zűrzavarában született

A példátlan botrányt győzelemmel tiszté 
meg a -Hungária, de sokáig marad emléke
zetes ez a 
indulatok 
meg.

A bajnoki esztendő utolsóelőtti fordulója nemuárt parázs hangulatban zaflott le. Az FTC 
pályán lefátizolt Hungária—Szeged mérkőzés a szezón legnagyobb botrányát váltotta ki. Két
ségtelen, hogy cuu erélyeskezü, rutlnlrozott játékvezető mt'ir csirájában elfojthatta volna a 
kirobbanó szenvedélyeket. A Ferencváros galoppban győzött, nagy „mumusa", a Nemzetivel 
szemben. Az Újpest is elég könnyen intézte cl a magát félidőig lói tartó Rudalakat. Nagy 
mcglepetéit szerzett a Budafok, amely kiadás gólaráiinyal győzött a nagycsapatok tavaszi 
pontrablóla, az Elektromos ellen. A Kispest szintén fölényesen bánt el Szombathely együtte
sével, amelynek sorsa most már befejeződött: kiesett a Nemzeti Bajnokságból.

Játék Gól Fonj

1 HUNGÁRIA 25 92 33 41
2 FERENCVÁROS 25 95 3D 40
3 UJI’EST 25 100 38 36
4 PHÖBUS 26 54 31 36
5 NEMZETI 25 48:40 32
6 BOCSKAI 25 55 49 27
7 ELEKTROMOS 25 51 47 26
8 SZEGED 24 3249 23
9 BUDAI „11“ 25 43 59 21

10 BUDAFOK 25 46 80 21
11 KISPEST 24 60.74 20
12 SZOMBATHELY 25 36.72 16
13 III. KERÜLET 16.89 9

Botrányos előjáték után 
unalmas Fradi-győzelem

„Dán-puszi", véres verekedés 
közelharc, rendőri attak, idegtépő 

izgalom a Hungária meccsén
A Ferencváros simán győzött — Az Újpest belőtte ■ 100. gólját 

A szombathelyi amatőrök Kispesten elbúcsúztak a Nemzeti Bajnokságtól

VWtf ALIAS

Vérző arénában, pokoli jelenetek köz
ben mentette meg bajnoki sánszait 

a Hungária
HUNGÁRIA—SZEGED 3:1 (0:1)

Ilyen még nem volt! Tessék csak figyelni: 
Fölállnak a csapatok, n szegediek halszél- 
tője, egy Nagy nevezetű ifjú lilán, aki — 
mint kiderült — ma uz ország legjobb bal
szélsője, lefut, kicselezi Bírót, a vonalról 
centerei s

a nagy rösscl érkező Korányi II. éles 
lapos lövéssel a hálóba lövi a labdát.

0 : 1.
'Harminc másodperc alatt többet végezni

AMELY MEGMENTI A HUNGÁRIA BAJNOKSÁGÁT

SomogyiMiklósi
Mű liftPálinkás

A második MlidA 21. percében Turaynak egy okos átadása Sebeshez röppen, aki Sast 
dobja fmnlba, a fürge Jobbszélső elhúz Raffay mellett, majd mielőtt Miklósi kübeléphetne, 
élesen hálóba lövi -- — ..........- -- -• ..................... . ••■ kiegyenlítő gólt. 111. II. IrlIdA 21. perc. (Cópyright by Hétfői Napló. 

System Horváth.)

Igazán lehetetlen! 
Hungária- Szeged

egyébként a 
kezdte meg

Ez a gól 
mérkőzésen

a szezonvég legvéresebb 
csatájának gyilkos ütemét. Több sem kell 
n Fradi-publikumnak. Ugy belchnjrázmik, 
hogy kész pokol most a pálya. Az őrjítő 
bnngorkánban nz idegekről lehull a (egye
lt m fékje s Igy történik meg, hogy a gól
jövő Korányi II. rövidesen összccsuklik 
Biró cgv kíméletlen bclemenésélől. Ettől 
kezdve Korányi II. mintha n pályán sem 
lenne! Fokozódunk nz izgalmak A kitűnő 
A'W Ismét elmegy Bíró mellett. Aztán 
Somogyinak egy tiszta hendsze van, amiért 
tizenegyes jármi, de Kovács biró, akit a 
mérkőzés forró levegője készületlenül ta
lált. rálőtt labdának minősíti. Szakadatla
nul Itömből n kórus, fejvesztetten roham-)/ 
a Hungária, zugnak a lövések s a szegedi 
kapuban inti táltosként mutatja be művé
szetét Pálinkát.

Soha Ilyent!
Az i/galinnk tetőpontra hágnak, amikor 

Bérlők most már egy vitathatatlan tizen
egyessel sajtja csapatát. Cseh élesen lövi a 
jobbsarokba, de a párduc Pálinkás kifogja. 
Most ismét belevág a sors ostora a játéko
sok idegeibe: Cseh az üres kapu mellé 
plassiiroz egy tiszlu gólhelyzetet.

Azután jön a nagy jelenés, amilyen ke- 
vén volt még rnsioir pályán.

Szojka lelrriti Turayl. Turay ugvIAhzik. 
az utóbbi időltcn hallott már az ököljogról 
» igy az önbíráskodás terére lépve, célba- 
scszí Sztc.jkát és elgáncsolja. A szegedi dü
hösen ugrik fői, valamit kiált Turavnak. 
mire az odarohnn és

rnasuh nyakának minden erejét bele
téve, a homlokával belevág a játékos 

orralövébc,
Kz az a híres „dán puszi", amitől egy ökör 
ii szédülten rogyna össze. Szojkn sem 
bírja a fájdalmat.

teákként omlik a „csók1 
lába elé.

Viharos botrány tör ki. A szegedi játéko 
sok összefutnak.

pillanatok muhi a földön lekszlk Ip- 
ray, majd egy vérre goniolyaxgá vdl- 

után Turay

tozik az egész pálya, mert az össze
futó játékosok egymást kaszabolják, 
rúgják, almi érik. Tetézik az indulatok 
fékétvesztett orgiáját a berohanó veze
tők is, akik botokkal igyekszenek széj- 
jclcsépclni ezt a télmlyiiltan verekedő 
liustömeget. Harctéri jelenetek zajlanak 
le és négy percen keresztül a pokol 

lesz Itt úrrá.
Végül is a berohanó rendőrök verik széjn 
jel a sportcsata „hőseit." A dán puszinak 
nincs következménye, legfeljebb 

hogy Turay bentmarad, ellenben Bertókol. 
aki a bíró szeme előtt hátulról rugóit a 
Hungária centerébe ott, ahol az egyensúly 
székel, nyomban leküldi a pályáról. A fél
időben mindenki a véres botrány hatása 
alatt áll s amikor kijön n Hungária, ször
nyű füttykoncert fogadja, no meg kilenc 
szegedi, mert n sérült Korányi II. sem jön 
ki mindjárt. Újabb rendőrosztagok vonul
unk fel, miközben a Hungária zavartan, 
nagy idegességgel rohamoz Pálinkás felé. 
A szegediek most kiegészülnek n sánta Ko
rányival. akinek még ereje utolsó bedobá
sával egv nngy lövése fütyül cl Szabó ka
puja mellett s aztán jön az egyenlítő gól

Sebes előreadott labdájával Sas vihar
ként száguld végig, nem érik utói és 

méterről a gól bcsuhan a hálóba. 
1 :1.

aztán a Hungária-közönség hangja 
magára, pár perc múlva igazolja n 

Szabadrúgás után

III

Most 
»«•*>  
hnngoskodókat a gói. 
tumultus keletkezik a szegedi kapu előtt, 
ebbe beleront

Turay « éles, sarkon lövése elintézi a 
a meccs, a talán a bajnokság sorsát is. 

1:1.
Újabb botrány tör ki, mert a szegediek 
nem akarnak tovább látszani, azt mondják, 
hogy h gólnál Pálinkást valaki lefogta. 
Parázs vita és rendőri hadgyakorlat követ*  
kezlk. hogy aztán percekkel később ismét 
folytatódjék m játék, de most már Somogyi 
nélkül, akit a bíró sértés miatt kiállított. 
Vele együtt hagyja cl a pályát Korányi ti. 
is, aki nem bír tovább sántikálni. Tehát 
nyolcán vonnak már csak a szegediek! Ez
után Müller rohan előre, de végzetes roha
mát S:o/lm egy durva gánccsal állítja meg. 
Ennek is kiállítás a vége:

kelen maradnak a saegedlek.
Most már aztán teljesen beszorul a vidéki 
csapat <s kapkodva védekezik a lövések 
árja ellen. Egészen a 44. percig tartják ar. 
ostromot. De árián

Pálinkás Müller lövés ét kiejti, első és 
egyetlen hibája ea a meccs folyamán, 
de elég Oehnck arra, hogy ar üres 

krpuba gurítsa a labdát. 8:1.

FERENCVÁROS—NEMZETI 3:0 (1:0)
Az előmeccs hallatlan izgalmainak nyoma 

sincs, amikor pályára lép a Nemzeti, majd 
rövid percek múlva a Ferencváros. Mindkét 
csapat komplett összeállításban veszi ftel 
harcot. A választásnál a Nemzetinek ked
vez o szerencse és a Fradi kezd éles nap
sütéssel szemben. Táncosnak egy ragyogó 
akciója ragadja tapsra a zöld-fehér hívő
ket, majd Sárosinak van egy pompás ki
adása, amellyel Kemény szökik meg, szé
pen behúz, de a jó helyzetet clidegeskedi 
és mellé lő. A Nemzeti csatársor Horváth— 
fiihámy remek 1 abdaadogatáaával mutatja 
meg oroszlánkörmeit. Bihámy háttal a ka
punak lő egy labdát. Egészen lanyha ax 
iram,

mintha valami hétközi válogató trénin
get tartanának ■ játékosok.

A • Nemzeti kissé élénkít, szépen játszik, 
ugy hogy tapsot is kap a közönségtől. Pol
gárnak egy nagy lövése, majd Fenyvesinek 
egy gyors kigyózása érdemel dicséretet. 
Kisalagi pedig a kapufa tövéből sodorja 
mellé a biztos gólhelyzetet. Szálainak egy 
remek szabadrúgása süvít el a felső-léc 
mellett. A Ferencváros egyáltatában nem 
ambicionálja a játékot, szinte valamennyi 
játékos áll a pályán. A 33. percnél tart a 
játék, amikor Korányi felszabadító rúgá
sát Kiss fogja el, senki sem támad rá, min
denki azt hisz’, hogy lepasszolja, amikoi 
hirtelen észbekap s mintegy

huszonöt méterről ugy megvágja a lab
dát, hogy az a felső sarokban köt ki. 

1:0.
Angyal nem védhetle. "Molnár mellé lő.

RITKA ESEMÉNY: EGY TOLDI-TELITAIÁLAT 

Kemény

Sárosi

Kemény

A furfangos Mzár a középen kígyózva üget a Nemzeti kapu felé, remek elgondolásai tlsa- 
tára teszt Keményt. A gyorslábú szélső mesteri testcsellel lerázza Kővágót és a labdái laposan 
teszt a be robogó Toldi elé. Toldinak lábra jő na labda éa a Jobbsarokba suhan a meccsel be
biztosító gól. Második félidő M, perc. 2:ő. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)

Kővágó

Verejtékesen győzött az Újpest 
i kánikulát a Budai is megtoldotta

hát, amely majd elviszi Zsengellér fejét, de 
végül is kapu fölé száll. Most balszárnytá- 
mndás indul. Zsengellér fordulásból zúdítja 
a labdát, amelyet Havas stílusos elvetéssel 
véd. Futó művészien rosszul játszik, majd
nem öngólt vét, de még idejében rá tud 
ülni a labdára, úgyhogy nem történik na- 
gvohb baj. A 25. percben Tóth kapufa lö
véséből korner lesz, amelyből kavarodás 
alakul ki a Budai kapu előtt. Végül

Kocsis magasra ugrik és befejeli a ve
zető gólt. 1:0.

Az egyenlítés a 31. percben következett. Ha
talmas tumultus a Budai kapuja elölt, 
amelyből egyszerre kiszökken a labda. 
I.yka megszerzi. Győrihez továbbítja, ahon
nan szalad tovább Vermeshez, aki lefut éa

a kánikulát
ÚJPEST—BUDAI 8:1 (hl)

lanyha. Almos mérkőzést fiatal auhan- 
szavalókórusa nyitotta meg, akik a 

lak-

A 
cok 
Budai 11 kapuja mögött sorakozva, 
tusra kiabálták: 
' — F.g a Havas!

Ilmms, a Budai kapusa nem zavartatta 
magát, sőt talán ez a nem éppen kedves 
biztatás áerkentette néhány bravúros vé
désre. Az Újpest csapatában nem játszik 
Kállai, akit a megelőző XTE—Hl. kér. ama
tőr mérkőzésen a bíró kiállított. Helyén 
Tóth játszik a halszélen, Balogh pedig n 
balösszekötő posztjára áll. Az egész játék 
folyamán ijesztően gyengén mozgott at ni- 
pesti halfsor, a csatársor azonl’art igen jó 
volt. A 10. percben Kocsis küld óriási bőm-

majd Toldinak egy jó helyzete megy ve
szendőbe. A Ferencváros semmivel sem 
jobb, mint a Nemzeti. A 45. percben Sáro
sinak alkalma lenne újabb gólt lőni, de el
rontja a kedvező alkalmat.

Szünet után Horváth erősen sántikál < 
halszélen, még érzi az első félidöbeli ösz- 
szefutás következményeit. Horváth sérülé
sével a Nemzeti csatársora megbénul. Az 
első percekben a Ferencváros vehemensen 
lámad, de a jól tömörülő Nemzeti-védelem 
minden gólszerzési kísérletet megakadá
lyoz. Néhány perc múlva kiszabadul a 
Nemzeti az ostromgyürüből, Fenyvesi ro
bog a kapu felé, félmagas beadásába fíi- 
hámi bekúszik, de a lebda csak a haját 
érinti. Bemek akció volt. A ‘ játék gavallé- 
rosan fair és öregurasan kényelmes. Kiss 
erős bombáját Angyal ügyesen csípi el. 
Most hosszú perceken át a Nemzeti van 
frontban és szorongatja a ferencvárosi ka
put. A Nemzeti-fölényt Polgár—Toldi— 

Sárosi-akció szakítja félbe, de Gyurka ki
tűnő helyzetből mellé lő. Meseszép, gyors 
akció volt. Inkább a Ferencváros támad, 
(le .Toldi nincsen lövöformábap.'.Egy Ízben 
gúnyos tapsot is kap a Hungária közönsé
gétől, .amikor egy tizenhatosról megítélt 
szabadrúgást utcahosszal a kapu mellé gu
rít. A Ferencváros nem ambicionálja a gól
lövést és kényelmesen játszik. Lázár unja 
meg a tétlenséget és a 30. percben egyedül 
kígyózik a középen a Nemzeli-kapu felé, 
tisztára teszi Keményt, aki raffinált testcsel
lel lerázza magáról őrzőjét, laposan cente- 
rez és végre Toldinak is kijön a lépés. A 
lapos centerezést erős, lapos lövéssel a háló 
jobbsarkába vágja. 2:0. Gól után teljesen 
összeroppan a Nemzeti, a Ferencváros egy- 
kapura játszik, de Angyal kapus és a sze
rencse menti a gólhelyzetek egész szériá
ját. A 42. percben

Polgár harminc méterről passziózik. A i 
kapura lő egy középerős labdát, ame- I 
lyet Angyal kapus elcsíp a felsősarok- 1 
ból, de lehúzás helyett általános elké

pedésre a hálóba ejti. 3:0.
Fradi-föléunyel ér véget az izgalommcnle*, 
unalmas mérkőzés.



HÉTFŐI NAPLÓ.

húst méterről kapura lő. A rúgás gyenge, 
de Hárinak szemébe süt a nap és a labda 
mellé kap. Jil,

A második ten<tór«vál|nzik aa ujnerti 
csapat. Sery teftfl centerbe, Balogh pedig 
a balhnlf posztját veszi át.

Aá' Újpest haUilaMwn feljárni
éa a halfsor egész a meccs végéig .sorozato
san -küldi támadásba a csapatot. Különösed 
Balogh fogott ki jő napot magának. Az első 
tiz percbon egymásután kétszer is Bnd'il 
hálában táncol a labda, a biró azonban dóm 
adja mfg á gólt, Két perced Hésőhb azután 
Seres, jó labdáját freugeltér a 1 (Nősről a ka- 
pultf küldi és ezzel megszerzi az Újpest a

vezetést. 2il. A 25. percben Seres szépen 
leállítja maga előtt a labdát, helyezkedik, 
flzlán nagy bombát |Ő kapura, d’e csak a 
lécet találja, A Budai kapu előtt arabad 
rygás következik r !«-es vonatról. Nagv 
tumultus, a labda emberbe száll és tovább 
fnlyiK. a mezőnyjáték. • Nyolc percig tartó 
támadás sorozat futár) sikerül az Újpestnek 
boálM^mia yégfredményt; Kocpls és Seres 
verekszik a védőkkel a labdáért. Kocsis a 
halszélen üresen állá ZsengeUérhet továb
bi!, akinek még arra 1/ van Ideje, hogy le
állítsa a labdát. ffntatmas lövés száll a sa
rokba. 3i|. Az Újpest megszerezte harma
dik gólját, amely egyben az idén a százn- 
íHIí ia.

Harakiri készül a futballszövetségben

Még éretlenek az amatőrök 
a sűrített meccs-sorozatra

BUDAFOK—ELEKTROMOS (2:0)
Nagy iramhnn Indult a mérkőzés, anta- 

lyen a Budafoknak csaknem mindene koc
kán forgott, Jókor kapják az Elektromost., 
mert a Hungária ellőni mérkőzés kiszedett 
belőlük .mindent; Jgy azután kezdettől 
fogva a budafokiak voltak fölényben. A 
20. percben szép táipadá" körten érik te 
a megérdemelt gól. mészáros beadását Ko- 
vács I. remek góllá értékesíti, |;0. Erélyes 
ellentámadás következik, de a budafokiak 
védelme játszva agarbli a eaetlö-botló ama
tőröket. A 9|. percben a bíró — rejtélyes 
okokból — kjáfUtja Sóst. Még ez sejp 
csüggcszti el a hősies budafokiakat és a 5$. 
perében Mészáros khmeréből Szeder fejet- 
gőtla) igyekezik csapata sorsát beMztpsitani 
az NB-ben. 2:®. fyriyyel, aki egyébként 
sem fipuaa a halvéru játékosnak, a gól 
miatt addig reklamál. amig a pályán kívül 
találja magát, a bjró egyenlít: nyaralásra 
küldi kengyelt ti “tán-

Szünet után a 7. percben Szeder eredmé
nyei. 3:®. Most r Budafok nagy fölénybe 
kérdj és

ac Elektromos csak durva játékával 
vopja magára a figyelmei.

A 14. percben Szendrődy szökteti Pákozdit, 
aki szép gólt fejel. 9 :1, Két perc múlva 
ugyancsak Pdkozdinak egy htisrméferes 
bombája ül a budafokiak hálájában. 8; 2. 
A .10. percben az Elektromos újabb gól! 
ér el, azonban a bíró JgaálJás címén .innal- 
lálja. Közvetlen utána Szeder kornerét 
Kapta be fejeli. 4 ( X Ekkor

hatalmas botrány tőr ki, ■ játékod 
össtepofozkAdRak

s a rendőrség és a kél csapat vezetői csak 
a legnagyobb üggyel tejel képesek a ren. 
dél helyreállítani. Kocsisnak Hadrépincl 
szemben elkövetett durva faultja robban- 
tölti ki a botrányt, amely ezzel végződött, 
hogy a biró Kocsist és fiiedert lepatancsolta 
á pátyárdf. Móst mindkét csapat ®—0 cm< 
terrel folytatta a játékot, óriási izgalom 
közepette. Befejezés elölt félperccel Had
révi egyéni játékkal beállította a végered
ményt: irt 2,

Hosszú idők óig székácsul uralkodott a 
Vadász ukfll fuibaHpaloíában- Látszólag « m 
ménytelenül trftek n napók, valójában azonban 
u viterclőiti széksend vjllaoyps feszültségétől 
volt terhes a levegő. A jószimatu sportrókák 
érefték, hogy

nagy változások készülnek
a magas kupak tani esten. Az ufóbbi órák meg 
lepő eseményei Igazolták ezt, sőt rácáfolva a 
képzaletrr, fantasztikus átcsoportosulás moz
galmairól rántották le a leplet.

Harakirire készül a szövetség vezérkara.
A rövidlátó napi tehallpoiitika végzetes távé 
dósek áldozata lelt és kiszolgiltaiU magát s 
<vpfe az ország raí>reze»táMs futbgjlját egy szí
vós kis csoport kénye-kedvének.

Az aJapsrabályinódositások során két fel
tűnő és megdöbbentő tény bizonyosodon be. 
Kiderült, hogy nz. egész magyar futball gerin
cét képező Nemzeti Bajnokság rendszerét a 
hntalnmvesztéstő} félő klikk nem engedi ki, 
fejleszteni Ezért megbukott a JJJiga felállítá
sának terve. Hiába követelték ezt minden ész
szerű okra hivatkozva a szakemberek, ar egész 
Sajtó — nem valósiűhalotl meg, mert akkor 
súlytalanná váltak volna azok az alvezérek, 
akiknek eddig sohasem sikerült alkotóképes
ségükről és rátermettségükről bizonyítékot 
szotgrttatni. Rővjdcn: a sport fejleutésft meg
torpedózták. Ugyanekkor — mintha máris nem 
lenne tulon-tul elég —

.? ‘ njabb tisztségeket kreáltak,

hogy még több elnök sütkérezhessek a vélt 
diraőség napfényében fizinte példátlan az a 
nyíltság, ahogy ezt a két jellemző lényt egy
másmellé állították. A sportot és a Szereplést, 

Nagyjában inár a szerepkönyv is elkészült, 
Az elnöki tniióesten ezek szerint

négy vidéki és bárom BLASz-alvacér dönt
• futball sorsáról.

Ezt a lehetetlen arányt maguk a budapestiek 
készítették elő és nem vették észre, hogy ez« 
zc] nemcsak az erkölcsiekben és vagyonban 
döntő súlyt jelentő Nemzeti Ligát, hanem sa
ját magukat js kíszolgáltatlák a vidékieknek.

A legteljesebb tájékozatlanság uralkodik most 
a szövetségben, ahol

őriért meglepetést kellett
a középinagynr alszövelség különös pálfordu- 
lúsa. Vezetőjük ne elnökség tagja volt, mégis 
— amikor nyiit színvallásra került a sor —, 
esertentjagytg a saját elnökségét és azokat 
segítette győzelemre, akik félévvel előbb még 
• legkíméletlenebb módon, sokszor visiMfet- 
srő személyi támadásokkal is igyekeztek öt 
lehetetlenné tenni. Hogy mi történik a ku
lisszák mögött, az. ina még tisztázuitlan. de 
hogy ez az egyetlen szavazat beláthatatlan 
következményeket zúdít n futballra — az ma 
már kétségtelen.

A nemzetközi porondon harcoló magyar 
futball elitgűrdájáNak sorsa most azok kezébe 
kerül, akiknek eddig semmi kapcsolatuk sem 
volt ezrei a kényes és óriási szakértelmet kí
vánó anyaggal.

Kispesten tartotték a szombathelyiek 
halotti torát

IkUSPENTWZOMBATHELY Síi (3=0)
Sorsdöntő mérkőzésre állt ki a Szombat

hely Kiapeslem « bét a Nemzeti Bajnokság*  
bán való maradás volt, Erről • stegény 
ezofnbatheiyiek' már aa «í«® félidőben le 
ruon/lhgflak. Kéj peregd a kezdés után 
kezdődött a tortúra, amikor Ssékdy ham" 
labdájával Újvári lefutott s beatfásá Neme
sen keresztül Székely elé kerüli, akt bomba- 
öőH*- :fHF? UjrakéMás utált is-' 
mél'Székely ái-é^rs, föflilja VfvdHtí W 
vissza játszik. Slékely Dérifíéz küldi a lab
dát s oníuip az ággulővésszefüep húsz mé
terül száll a kapuba. 2:#. Az Rím cJíanyhul 
a bár a szoir.bjithejyiek támadnak, cMÍárafk 
bosszantó tchrtetjensége miatt később kény
telenek áladni a terepet a kispestieknek. 
Ntmcs fordélibból lő|t kápufájo, majd egy 
szombathelyi gólhelyzet következik s aztán 
a 3#. percben megpecsételődik a vidékiek 
sorsa, mert Boda kezelés miatt Szabó a 
16-osr‘ót rúgja a szabadrúgást, de okosán 
Nemes elé Mfal, aki Újvárihoz passzol és a 
hatalmas gól szinte a hálót szakítja. 9:0.

Szünet utón váltakozó játék folyik s 
most már a szombnl telelek vonnak fölény
ben. A Kispest mintha megunta volna a 
kezdeményeiért, en érvé tett játMÍk. A 1®. 
percben meg is van az eredménye, muri a 
jdtékoskedvfl- Rátkul (fádig driblirik a kapu 
előtt, amig Moróez elcsípi tőle a labdái s 
minden külön értesítés helyett a hálóba te
szi. 3:1. Állandóan a szombathelyiek lá
mádnak most továbbra is, de soküt pépe- 
etetaW-WM » d<). pen tenmikor Serényi 
lefutása után a beadás Székelyhez kerül, 
gki bombát küld; de a kapuban Mrmun Is 
állanak s igy a labda kipattan, ám Nemes, 
az áyyusfábu. 1f méterről kényelmesen és 
most már pontosan dayasztjn lövésével a 
hálót. 4il. Föltárnád n kispestiek művészi 
kedve, rákapcsolnak s az ut«l»ó pillanatban 
Nemes szelkteíisévcl Újvári lefut, kereszt be
adott'labdája a■■kifutó Bahmann kapus fö- 
lőtt átszáll Serényihez, aki nem habozik 
fétidbb és simán beteszi ar utolsó gólt, 
amely a szombathelyiek egyéves szereplé
sére lest pontot a Nemzeti Bajnokságban, 
bi t.

Títöklesen a műúszó-najádok 
intim tréningén 

mozdttlatünuj lebeg a vizen, csak két hölgy 
dolgozik j ar egész tucat mégsem mariit rt. 
Éte sípszóra következik a csitlog — hat figu
rában. Majd a r.pil ejti bámulatba a aézőt, hdgy 
< horgony cimü mutatványnál azután akarat*  
lanul is lapara verődjék a tahyér. Remek!

Srenésné l»ost vitába keid velünk, fütyülni 
elfelejt s igy a mfluszó.najádokat a mcgfulá*  
veszélye fenyegeti. Végre is kiszól at egyik 
fuldokló n „h<»rg<mybóf*  «

— Magda, mikor sípolsz már" 
Magda nem slpel, hantit*  előbb ítélkezik: 

A beszédért büntetés jár, egy fagylaltul 
kevesebbet kapsz a tréning elán ...

Jjtnl Ili prémiumot kapnak as amatőr höl. 
^íkencsné itfos<*ly^gva  vallja: 
" Tríninit után mindül fagylaliorunk. A 
^rehcl" én Életem s aztán tehajfom a lányok 

udv*arfóin.
V Eredd i rrepl. szabadalmaztatni .kellene. 

Utwí j.,k Mjy 'n««y ki.
- “XI: 

Ssúmtalan űflUftidt meghivásut van, de egynek 
sem lesznak elegei. Előhív Itthon népaserüslttk 
a műugrást, ■ int nem könnyű mesterség. Lát- 
(uk li élhiaasük

Távozóban h gyanutlan portás még mindig 
az Elektromosok1 félslkerll ’ponlrabláaán m«r 
fondimr és eszébe sem jut, hogy a httbaltei 
kívül tőle rvhftny méternyire milyen remek 
sporttal foglalkoznak a magyar vizílűndérek. 

Tgkto Irtván.

* *

Kánikula szakadt Budapestre s ’gy ne>n 
csodá, hogy * fürdők, usaodáR rekordforgalom
mal layakszenek enyhítést nyújtani az rtkin- 
zott fővárosi polgároknak. E< a helyzet a fő
város tedd vhKh’íSzétey^nck _.P,,rl“j* n !*•  
ahol egy*  'marcona futballdrukkar’ az őr.’

— Hét óra elmúlt, fürdeni nem lehet! — je
lenti zordonan. Titka*  ripórlt inaink nrtn is a 
fürdésről szól, hanem cgv rejtélyes hölgyrsa- 
patról, amelv itt zárás után a najádok életét 
rtve, állítólag csodákat müvei. Az intim najád- 
kultusz szertartásain azonban nem tűrnek tneg 
idegent. Cseiliee kell tehát folyamodni S műit 
bevált trükk, itt is bűvös erejű van «z Elcktro- 
ynosm.üvaknak, -VoRrtvUagálói rv «j*̂* ’"'

A*n  Jfiektromosok •azó névjegya csgknem ga
libát, okon, Aa őr aMgortf aármtatótH^aMl 
Inmáfja, Imgjr ,,már miért' nem verték meg az 
urak azt a Hungáriái, MMrt caak egy ponirt 
vettek el tőle, amikor kettő volt a . 
ömlik a sfrmrfMnyáa -egyetlen. bagaltaB i — 
miatt- ami a Fradi bajnokságát. jelentejla *®Nj  . 

ájplZ'.mlpzs^M .Vőzben lopakoÜvtjk. 
a törd/rvllág felé, atef'^y tucat najád tarka 
aeregének kell — a Mr szerint ^-pompás dől- 
gokat mflvélni. A'nagymedence elrtft azonban 
rejteü fedezék' ván, az a'hires vlzj Maginoi 
erőd: ftéhn?’ a' főparancsnok, ’ Szfttesná, ak! a 
vivóhölgyek „mamája". Kiderül, hogy a piatis 
tükrét most a viz tükrével cserélte fel és mu
sttá hölgyeket nevel.

Hosszas szócsata után megengedi, hogy a 
Hétfői Napló munkglúrsa megtekinthesse as 
„előadási*',  de — civilben. Wpórlról szó sem 
lehet. Erre fogadalmat leszünk s azután az 
eicmények smkszsrii leírására halároszuk *•  
magünkat és máris jegyezzük a világhírévé v»l| 
magyar müUszóhölgyck tetői csoportjának 
megjelenését. Piros-fehér-xÖid spinekből áll « 
csapat: 9X4 hölgy, művésze a víziAkrnbatiká. 
hah,) Az e|sŐ szátn; maslrozás a uizhrn, l Iá*  
rmzhalntlantil pontos gyakorlat, télé rejtéllyel, 
hogyan csinálják. Tiz rémekbe Hahóit női tel

* ^LegMÍaelebb -a
torka' OsHeáh

•-

KerRnMI jrteptik: A' nemzetközi AVCt-ver
seny első futamát Ciraertóla. a második füle
méi Brtűcbiísch ti Verte. Ebben az előfutamban 
Hrirnw let. ,S*̂
Végeredményben Láng g$ÖS<HL f. Dclius. 3V 
Hassa. 4. Rusvnseyw.

Több nem fért 
a kapunkba

NÉM£T<mSZÁ<'-'MAGYARO*SZÁ£  1M (IMI 
Kaswl, nUjtis 30.

Váloifatott kétilabdamérkőzés. tf<öon péti}.
A magyar csapat lendületes támadásokkal 

kezdett, és a 3. percben Salgó résén szubaddo- 
hfisbóf a veze|4st Is megszerezte. Ar b. percben 
n németek kiegyenütctltík. A 8. percben a ma
gyar együttes Kifliül révén újból vezetéshez 
jutott, ismét német kiegyenlítés kös-etkezett, 
majd a magyar csapat két gólt dobott, gmclvet 
azonban a német biró érthetetlen módon népi 
iiéjt meg. A biró viselkedése folytán a ma- 
gi’»r csapaton fehatigoltsng vett erőt és hol
tai érvényes gólján kis'ülil a fálidőbcn ügyel’ 
eredményt nein ért el. Szünet Után a magva- 
rokten a fáradtság jelei tnsitatkoztak, mégis 
.líőllesep kit időt lek, azonban csatáraik akcióit 
bfllszerenoe kisérle. Kottái és Fodor Ugyan 
í’jahb gólt dobott, utonten a magyar csapat
nak hat dobása kapufa!ős-őssel végződött, 6! 
gólját pedig a biró érvénytelenitelte.

Meglepetések
a Hősök Emlékversenyén
Örifisi /Wekl/ídés kisério a Hősök Emlfk- 

i;crsenyét, amely a háborúban hősi halált halt 
vjvóhajtiokok ezuúfll tízrnhalodszor megrendo- 
réti klasszikus versenye vo|t, A margltsrlgeU 
pálváh, szabad téren tartották meg nagy és 
slőkelő közönség előtt • versenyt.

A kilences döntő első meccseit ar egy klub 
beliek egymás ellen vívták le. Már az első 
párnál megtörtént a nagy meglepetés; Bér- 
ezetly ü; t-re 'legyőzte dercvichcl, Utána Ge- 
revieh nagyszerű fórmába lendült és egymás 
utáh három győzelmet szereett. Ugyancsak a 
mcglepetéi erőjével hatott Kovács veresége 
Nosxlaytól. A verseny egylumiadának teíváse 
után következő a helyzet; Rajé ián yl 3 gy. t 
vereség (Gen?viehlöl), Maszlay 3 győzelem 1 
váregég (fierévichlőtl, Uardvleb 3 györclero l 
vereség (DerézellylőJ), Berczelly 3 győzelem 1 
vereség (Rajesányllól). Tehát leljej a bizony
talanság. ■Muasuuuu

CÉ0LI0A
A Cégiig*  válogatott csapata a BEAC szép 

tsj pálvdján férfias erős küzdelemben be- 
esülrtes eredményt ért el a vBágtejnok- 
ségra küstűlő Magyar Főiskolások együt
tese ellen, amikor 0:1 félidő titán 1:1 
arányban a mcrkfizéít döntetlenné tette.

CCGL1GA BAJNOKI BREDMtNYKKt
I. 0 sziliig:

Kispest—Bodavldrtd Posztó 4i1 (1:0. Kis 
test-pálya. Erős Iránul (ni*  mérkőzés, jobb 
csatársor győzelme. Ihmnbte-FMtés Baflopml 
3tí (Ii!). Hévltl.ul. Irgalmakban bővelkedő 
mérkőzés, szerencsés győzelem. Alku* —Fittes 
Jtentlörine 4« f«rt»>. Gyömröl-ut. Unalmas já
ték. Jó védelmek. Kemény 4s Tsa— Werthelm 
»rt (•rt). Maglódi-ut. Egyenlő erők kűsdclm*.  
szerencsés gyösclesn. Wultner --Chlnoin 3:3 
(3i*L  Wolfner-pálya. Nagylrtmu, erős mérkő
zés. • as állóképesebb Chlnoin megérdemelten 
szerezte meg a« cfíf pontot.

II. ósztdly:
HMn<nee~Utey 111 (1*1.  Gázgyár-pálya.

Egyenlő erők, Igazságos eredmény. Müller— 
FŰIe*  II. 4>|. (hll, Hévisi-ut. Megérdemeli gjő. 
zel«m. l»ák--4iyapjutno*ó  át*  (f»l). Béke-u. 
EMsiramn. szép mérkőte. jt'bb csatársor győ
zelme. RévM- Rogd 3il (3*b  .Simor-u. kive
zetés játék. egységesebb’ csapat győzelme. 
Kábelgyár-Hazai FértJsIooó áll (4x1). Fcter 
vári tif. Fálr, sima mérkőzés, megérdemelt ivő- 
rclrm túlzóit gflaz.ánnyai. Gamma-Radiátor 
4:3 (M). Gohlbciger-pálya. Erős szélben sze
rencsés győiekr.i Shell—VasfonaJ Irt (1:Ö)- 
VAménlcs pálya. Erős Iram, élvfzelcs játék, 
megérdemelt gVÖlrttm. Újpesti Foartó--Tttngs- 
ratn, illetve CarpatllUt—flóra mérkőzések cl- 
maradink,

, . ,< ftfl’dtf:
Löwy n.-l«l«gydr 4fl (1rt- Népsziget. Igsz- 

ságos eredmény.

AX UTE A KIESES SZELENI
Blró-c-soport. Postás—Pamutipa r 1 ö. HL 

kér TVE -UTE 3rt. ZSE-BLK 4á. Testvéri 
rt«g—Turul 4:í. Goldberger—HAC. 4:2. A játék 
sorón .Sxnnyíszló, a HAL játékosa, karját törte. 
BVSC—URAK 2:1.

Pártos-csoport. Törekvés—EMTK 4:1, —* 
MA VÁG- MIK 2:1. MAFC—FTC 2:1 KAC—* 
WSC 3.1.

Paksyné a női tenniszbajnok. A nemzeti baj*  
noki tenniszveraenyeket vasárnap egész nap 
folytatták. A döntőbe Paksyné é» Zsitvayné ke. 
rüjl, Paksyjió 8:0 (8;1) arányban a maga ja
vára döntötte el a bajnokságot. A férfipáros 
döntőjében a Pallos--Gábor! — Pető - Rotn- 
t|ányl pórok kerüllek. Pallónk leltek a bajno
kok. A férfiegyes döntőiét Pallos és Gábori 
közölt hétfőn tartják meg.

A lovaapóló-mévkőzásek küzdelmei során a 
i)U>Tgil»zigctj pályán játszottak a kultuszmi
niszter által alapított Nollec-kupáért n Bem lo 
vasttisérek á' JáazAun buzgárokkal. A huszárok 
két és fél gó)H(hiyt kaptak, amelyhez a játék 
ídajén> még kól ifjabb gólt ütöttek, mig n tüzé
rek esők két jólütl tutitok felelni. így végered
ményben a JásXkun.huszárok győztek 4.0:2 
arányban.

A MAC ga^denpartlja. A Mnrryar átlétiltal 
C,h'l> szombat crte fél kilenc Órai kezdettel 
tarlia meg margitszigeti kluhházáten ld*i  
ganienpartyját, amely a nyíri szezon kiemel
kedő társasági eseménye lest.

TUDNAK AZ AMERIKAI FÍMSKOLáSOKl
Newyorkhól Jelentik: Ar. nmcrtk.il főiskola! 

atlétikai bajnokságok során 880 yardon Wood- 
ruff 1 p Ő2.I mp-el győzött, ugyancsak ő 
oécrta meg at egy angol mérföldos fulást 4 p 
07 mp-es (!) eredménnyel. A 1G0 yardon John- 
wn Vö, 220 yardon szintén Johnson 21.2 mp-e| 
lelt első. A 220 yardon gútversenyt Hucktr 23 3 
mp-cl nyerte, a magasugrásban Bürke 195 
cm-el, rudugrásten Medina 422 cm-él kit 
győztes.

K010NV0HATA1HK
I. Junius 19—Jnllns 4. 

II. Jullua 2—Julius 18.
III. Julius 17—Augusztus 1.
IV. Julius 11—Auguiztos 15.
A tartózkodási hete tetszés szerint 

válasstnató.

Az Adriai tenger partján
Abbázia ................................P 151-től
Port orma ....... P 181-től
Mmano ................................ P ltibtól
Jwolo ......................................P 181.tói
Venezla-Lldo............................P 191-től
ltímlni .....................................P lSj.töl
Rleclonn..................................... P |91-t/i|
Cattollea .......................   . I» 181-t/ll
Cesenatleo.................................P 181-től

A Földközi ten er 
partén

Vlarcrglo P lít.ffll
San Remo  ........................I’ 212-töl

Az olasz hegyek között
Port Ina d'Ampezzo , . . P 282-tő| 
Coll*  Isarco . . . . . . r 232-töl 
Ortlaei .....................................P HMiJI
Cnurmnjeur ...... P 292-től 
Carcsslo ........ P 252-tŐI

VÉGIG OLASZORSZÁGON
Venczla 2 nap. Roma 2 nap. Natell 
2 nap. Firenze 3 nap . . . P 2.2^- 
Jelentkezési a 8 Órai l'Mk utazási 

Irodájában Vf.. Andrassyút 14.
Telefon: 12-89-91.

nmcrtk.il
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A Phöbusí már az első meccsen 
elintézte a prágai oroszlán

balösszc- Soabretle nyene a jaakovicíi emlékversenytSLÁ VI A—PHÖBUS 2:1 (1:1)
Slraauourg, május 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
leütése ) A párizsi világkiállitással l.upcso- 
latban reiidczell bajnokok labda rugó torná
ján a magyar bajnokság negyedik helye
zettje becsülettel állta meg helyét ii cseh
szlovák bajnokkal, n világhírű Skiviával 
szemben. A mérkőzést 10 fokos hőségben 
tartottál: meg. Változatos játék után a 25. 
percben

Rökk átadásából I*.  Szabó szerezte meg 
a magyar csapatnak a vezetési. 0:1. 

Erős küzdolem következett ezután a a 37. 
percben sikerült a plroscsillagos Slávinnnk 
Sobotka révén a: egyenlítés. 1:1, A félidő 
hátralévő részében nagyon szép és nagyvo
nalú küzdelem fejlődött ki. Az egész, első 
félidőben különben a Phöbus nagy fölény
ben volt és a Sláviának csak kétszer sike
rült komolyabb támadáshoz jutni. Ezzel 
szemben az újpesti legénységnek tiS pom
pás gólhelyzete maradt kihasználatlanul.

.Szünet után a Slávia kerekedett fölénybe I

Vigyázat, hungaristák:
Kalmár kapható i

Páris, május 30.
(A Hétfőt Napló telefonjelentésr. ) A francia 

labdarugók egyesülete most düntötték el nz 
fari esapalreorganizáclóa trrvrlkrt. Tudott dó
kig. hogy ősztől kordve at eddigi három Idegen 
Játékos helyett már r*ak  kettői alkalmazhat
nak. Nyilván ez az oka nnnuk, hogy egy csomó 
külföldi honná labdamUvéat kerül részint sza
badlistára, részint transzferre. Az utóbbiak kö
zött szerepel Kalmár Jenő, a Hungária egykori

Estélyiruhás, frakkos közönség 
fogadta a remek Frontharcos 

Turaut hajnali finisének 
autós hősnőit és hőseit

' Hajnali félöt órakor a Stefánia-ut for
galma a nappali forgiilinat is messze tul- 
szórnvalvn, hatalmas tábort gyűjtőit a Víz
torony környékére. Autók, motorok, ke
rékpárok, a járdákon pedig a gyalogosok 
tömege hömpölyög: váriák az V. fronthar
cos furául 1285 kilométeres versenyének 
utolsó jelenetéi, a befutást.

Rengeteg eslélylrtihds hölgy, frakkos éa 
M/.moUIngoa gavallér nyüzsög a Vízto

rony körül
b rövid nyomozás után kiderül, hogy a 
<lísrölti>/c| nem a Inra finisének, Imncm 
egy jól eltöltöli éjszakp kedélyes állomása. 
A versenyzők sok rokona és isméi őse itt 
van .» tarsolyukban egv kis forró fekete, 
ktiknó, sőt húsleves is várja a tlier mostok 
mélyén n kimerült 
huszonnégy óráig megfeszített küzdelemben 
dolgoztak pihtnés nélkül. Pontosan öl óra
kor érkezik a

nagysikerű túra főrendezője, dr. Szel- 
nár Aladár

hadsegédével Reisz Ferenccel. Szclnár sem 
huiivt i to a szemét szombat reggel hnt óni 
«Ha. mióta ultink indultuk a versenyzők. 
Állandó összeköttetésben volt a versenyt 
kísérő

versenyzőket. Érthető,

rádió*  motorral
s a remek rendezésre jellemző, hogy meg
érkezése után nvómban Jelenti: a túra 
mozgó rádióállomásának jelentést' alapján 
az első befutó 5 óra 10 perckor fog meg
érkezni' Szinte hihetetlen e/. mert hiszen 
tavaly közel három órával későbben érkez
tek meg Itt látjuk a frontbareosszövetség 
főtitkárát, Lázár Emilt, a legfőbb fronthar
cos-orvost, dr. Tárnok Sándort, llutznei 
rzredest, Rékeffy őrnagyot, a frontharcos
szövetség vezetőit. 5 óra 13 percet mulat az 
órn. amikor óriási öiömrivalgás közepette 
a Kerepcsi-ut felöl feltűnik uz első sport
kocsi. A színe kék. Szorosan a nyomában 
egv sziirkcs/inü kocsi vágtat. Finis nincs.

Budapest határát először as Alfa-Ro- 
mcón száguldó Bíró János lépi át.

Nyomában Hess Ervin pompás Wandercr- 
rel. Egyik versenyzőn sem látszik a fáradt- 
Mig. csnk n rossz utakra panaszkodnak. 
Kátyú ég szörnyű por ez nz a két ellett 
aég, amellyel meg kellett kü/deniök. De 
már itt jön a stílszerűen porsrilrkc Ajllcr- 
kocsi is, amelyet a verseny egyik hőse: dr. 
Kohncr Auguszta veret. A rossz úton sok
szoroz defekt ellenére ségigfulottn n távot 
s harmadiknak érkezik be A közönség Mi
kesen megéljcnzi s rózsákkal borltja cl u 
hős sporlladv kocsiját. 5 óra tő kor érke- 
zik be ar első túrakocsi, ,i BM W . V, •<•!< »«

NYOMATOTT *GLODl  SNYOMn»IMl t>TEZKY «. T KORrORGÖGEITIN. M'luÖÖT. rf ARAIM I TCA A _ NVOrnAÍ«AtOATftl ANGERMAYER KAROLY.

15, percben ismét a kitűnő

a győzelmét 
Phöjtus végig

ezzel
é«' a . . ..
egyenlő ej len fele volt

Sobotka lőtt gólt,
megszerezte ' csapatának a 

továbbjutás jogút. A T.'.
: ;• .: ’t « Sláviának, ugy já

.ékkulturábaii, mint technikai szempontok
ból, lelkesedésével pedig helyenként felijl 
is múlta. Csak a balszerencse ütötte el u 
l’höbtisl a jól megérdemelt győzelemtől.

A második félidő 20. percében llökk szép 
ég veszélyes támadást vezetett. Közvetlen a 
kapu elölt Planickii rávetette magát Rókk 
lábára, mire mindkelten megsérülnek. Piá
nkká feje vérzett, Jlökknek pedig tenyér
nyi bőr jóit le a térdéről.

Mindkettőjüket levitték a pályáról.
és gyógykezelésbe vették. A Stavla kapu
jába Pite állt be. *

A bajnokok tornájának további mérkő
zései ;

Párizs: Bologna—Sochaux 4:1.
Antlblest (). Marseille—Chelsea 1:1.
Le Havre: Austria—VfB. Leipzig 2:0, 

legendás ccntcrhalfja, aki a lábtörését követő 
átmeneti gyengesége után francia földön, az 
Excclslor csapatában uj életre kelt.és régi .for
máját túlszárnyalva, csodálatos formára futott 
fel. Hogy ml történt Kalmárral, az ma még 
rejtély, de szerepel n transzferlistáu és Igy a 
Hungáriának alkalma lehet ezt a nagy képes
ségű játékost vbmzavásárolni. Valószínűleg sok
kal olcsóbban kapható, mint amennyiért an
nakidején n francia klub megvette.

grund Ferenccel a volánnál.' Annyira fá
radt, hogv nyomban hazahajt fürödni. 
Utána —- hu lehet — még nagyobb üdvri
valgás fogadja a Hess Ervinné vezettet négy
hengeres Wanderer-kocsit. Kipirult arcdal. 
boldogan meséli a fiatal szőke asszony, 
hogy ő az egyetlen versenyző, akinek nem 
volt gumidefektje. Igaz, hogy majdnem

szerencsétlenség áldozata lett,
mert egv' éles S-kanyarnál Pécsett bgjero- 
hant az árokba, amelyet porfelhő takart. 
Egyetlen sárhányó összetörésével úszta mt1, 
a drámai pillanatot. 5 óra 30 perckor ér
kezik meg az első motoros: Koznia. Endre 
Személyében, akinek népszerűségére ' jel
lemző, hogv legalább ötven pózban fényké
pezik le. Rövid egymásutánban jönnek bt- 
ezután a többi, versenyzők, akik kivétel 
nélkül mind' nz útra rmraszkodilak. Hét 
óráig huszonhat versenyző fut be az elin
dult liiiTmincöi közül. Heten’ .még korábban 
adlák fel a versenyt, keltő pitiig az utolsó 
etappon-dőlt ki. Igv, tehát együtt van isméi 
a nagy gárda s ijnnppélycsen - vonulnak .i. 
Hősök Emlékművéhez és megkoszorúzzák. 
I ragyogóan vezetett, pompás és nagy sport- 
értékú versenyt délben a Frontliarcosszo- 
vétség diszebédje zárta be. ahol a verseny
zőket megérdemelt nagy ünneplésbe^ része 
vitették.

A*  egyes kategóriák befutói a kővetkezők: 
Sportautók 1M0 cem.en felül. Győrien: dr. 

hámori Biró János, Alfa Ronie.o, 2. Hess Ervin, 
Wandcrcr. 3. br. Kohncr Auguszta, Wnnderer. 
Sportautók töOO ccm.-ig. 1 gr. Andrássy Imre. 
\l. G, ruraaiitók tWO cem. en felül. Győztes: 
Kovács Kálmán, Hanomag. 2. Blum Béla. Lan
cia. Tdranntók ?000 ecm -ig. Győztes: Wtesen- 
grund Ferenc, R. M. W. 2. Wllhclin Sándor. 
Fiat. 3. Hess Ervinné, Wandcrcr. Túraautók 
1100 ccm.-ig. Győztes: Komlóssy Béla-D. K. W. 
Oldolkoesis mntorkerékpárak 600 ccm.-rn fejül. 
Gyó/les: Pathó Gyula, B. M. W. Oldatkoeeis 
motorkerékpárok 600 ccm.-lg. Gyözlfs: Julius 
von Krohn. Zündnpp. Szólómotorkerékpárok 
.VM> ecm.-iy. Győztes: Jnscf Hcckcr Nürnherg. 
Zflndapp. 2. Zámersnlk Tivadar. Zündnpp 
Szólómotomk ccm tg. íEredniénykihirde-
tés felfiigcrsztve, kivizsgálás miatt.) Stófi'.- 
motorok ISO ecm.-ig. Győztes: Luknvccz Fe
renc, l’ucli.

Az automobilok ahszolut legjobb eredményét 
érte el: hámori dr. Biró János, akt a mecseki 
hegy lver«enyen saját, tavalyi rekordját Is meg
javította.

Szól ómat orkerékpdrak 1. Josefr Híékcr.
Ziindapp. 2. Zámeetnlk Tivadar.

A nyugatmrgyarnr«zágt bajnokság sorsdöntő 
mérkőzésén n győri ETO ötezer fÖnvt re- 
knrdkőrőnég elén 1:0 (1:01 arányban Löh! mM- 
P'al Icgyör'c a soproni Vasutas <~ku|íalút.

, A legíiagyobb mujju magyar .akadályversenyt I 
izgalmas- vógküzdelen), után Soubrfitte nyerte 
a hűen küzdő Tanunuz.. ellen. A-verseny első 
felét Dóubtfúl és Támmuz vezették meglehe
tősen lassú tempóban. Doübtful a félül titán 
kitör. A tu!oídalon hirtelen gyors lesz az iram. 
Soübrelte megszalad a mezőnytől és hosszak
kal fordul be ' elsönpk a célegyenesbe. Tani 
muz üldözőbe veszi a vezetőt, de beérni már 
nem tudja.- SoŰbrette győzelmével multheli 
második tippünk*  is nyert. (Első Czimer volt 
a csütörtökön lefdtott Nemzetközi 'Katonatiszti 
akadályversenyre.)

A nap többi versenye kőiül a Nemzetközi 
Katonatiszti sikverseny érdemel említést, ’ mé
lyet Kritikus nyert meg a favorit német Qui
ram ellen. A nap kvótaszenzációját Kanibdl 
győzelme eredményezte.

Részletes eredmények:
I. Hadsereg! gátverseny. J. Glralba , (pari) 

Stielly hd. 2. Carmen (3) Bubics fii. 3. Vihar 
(6) Deipkó fh. F. m.: Szarkaláb (3) Koltai fh., 
Vivő (6) Machánszky h. Könnyen, . 3 hossz, 
2% h. 10:10, 13, 20.’ Befutó: 10:55.

II. Llptay Béta-emlékvéraeny. 1. Tekergő (3) 
Mészáros. *2.  Fix , (pari) Ilasse fh., 3. Gandhi 
(f-'A) : Stecák. F. in.:' Priinelle (6|*  Balázsovics. 
Küzdelem, félh„ nvakh. 10:40. Befutó: 10:83. I

IIJ. Gróf Batthyány Ciábor-emlékverseny.
I. Limanova (l’/<) Koltai’ fh. '2.' Hédié .(lJ4) 
gr.’ Pejácsev. 3. Csipkerózsa (10)' Hasse fh. 
F. m.: Tndiána (3) Sttolyhd., Senora'(lO) 
Frickert F., BiCskás (5) Pakuts hd. Biztosan 
% h., 2% h. 10:22, 13, 14. Befutó:. 10:45.

IV. Jankovich-Béaán GyulaTcmléfcverseny.
1. SoubMtte (2%} Blazsek. 2. Tanunuz (2#) 
Tóth A. .3. M,onopol (2K) Jcpey I. -fh. F. m.: 
fJoublfoul (8) - Hbmolyá., Kartárs (6) Stecák, 
Csicsóka II. (101 ’ Szele. Küzd., nyakh., 10 h. 
10:48, ’81’,' 26. Befutó: 1O;237. ■.

V. Kétévesek cltdóversenye. 1. Arra való (5) 
AJt. 2.- Hawaii ,(3) Pillár. 0. Adininiclc (í'/í) 
CsöiuOri.'F. ni.: Dobó Katica (2) Szentgyörgyi, 
.Sonja (12) Cservcnv. Könnyen 5/4 h., fejh. 
10:38, 22, 32. Befutó: 10:251.
• VI. Nemzetköri
t Kritikus (2J4) Stielly hiE
Hasso fh. E.
F. m.: Cserebere, Puszta. Könnyen 1 ’/« Ii., 1 h. 
10:4fi, 19, 14. Befutó: 10:118.

VII. Bocskay-hbndicap. 1. Kannibál (20) Ka- 
júi-i. 2Í Sylvn (2) Kupái K. 3. Dénes (?) Hor
váth K. .11. F. m : AlVajájró (10) Müller, Signo- 
rina (12) Fetting . K., Lilla (12) Schwndlenka, 
F.oth (6) Kovács L., Pilypalaty (10) Esch T., 
Bgbvirág (3) AÍt,' Cica (8) , Simics, Dánia (Ifi) 
Krédler.' Küzd, feji)., »/*  h. 10:226, 27, lő,-18. 
Befutód: ' 10:673 é's-776.

VIII. Májúd haa<Ue«*.  1. Alhnu (114). Bi
hari. 2. Csokos JuIis.(2J4) Esch T. 3. Kopó 
(2H) Kűfrai K. F. m.: Amourette (8J Fetting 
K„ Futó tbolondM*)  Alt; $éüóra (12) Mányi. 
Bizt. 5/4 h„ l'/s h. 10:29, 21, 20. Befutó: 10:105.

Bécsi eredmények
A Preis der Stadt Wien első három helyén 

Magi lóvék:' Derűs, Botos és Muyerltng végez
tek a cséh Napoli előtt.

Részletes eredmények:
I. Lady Patraness Rcnnen:

Schejbal^ 2. Kaiyerjáger (3) 
Th^nk you. Pozor, Tclchissi. __ . .. . .

II. Kokóro handlcap:' 1.’ Relnr Hcroólnc (5) 
Heiling.1 2. Gyergyó II.'2) Csuta. 3. Souvenir 
(J)-. Kotzor. F. m-: Goodzüght, Herkules, Argu- 
inent, -Rokpn, .Coroncta. 10:84, 31, 18, 28.

katonatiszti . sikverseny.
2.,'. 2. Quiram (.1%)

3. Gyöngyvér (10) Machánszky hd.

1. Boss (4:10) 
Heiling. F. m.: 
10:14. 12, 10.

V1ZSZLNTES:
,‘1. Szólásmondíis.- 11. Falbn 
verik. ,12. Homlo>ránc.. „14. 
Egy kereskedelmi társaság tő-,.. 
viditéje. 15. AUathnng. 17. A ■ 
nóta szerint bit\uljwa kell. 18. . 
Sipsziiotv-. 12. Túladó.. 20. Fe- 
gyenc. , 21. 'Aáááááááááá. 22. 
HaszpMhaUitlan holmi. 23. 
Olaszországhoz . tarjoző délti- 
n;ll város. Újabban hiccs-és 
főképpen téli ’ üdülőhely. Vi
dékén sok sjölö gyjrmölgs, 
terem. 24. . Kis kutiAuii egy
ség. 25. Angol hosszmérlók. 
20. Micsodám? 27. , Elhunyt 
magyar iró. 28. Olasz névelő. 
29., Újpesti sportegyesülftt. 30. 
Női név. 31. Bógi cs. 32. Kis 
Urjedolrnii, néhípiy sorra ter
jedő költői műfaj. A szó ere
deti jelentése: felirat, ■mert a 
görögök sírkövekre, emlék- 
oszlopokra vésték fel. Vers- 
fórmaja az ólserbam a dis- 
llchon; legkiválóbb mesterei 
votlak. a . görög Simonides és 
a. római Maztialis. 34. Vallás- 
rövldités. 35. Ellen len. 37. 
Európa harm.vdrésze.. 38. Sál 
mássalhangzói. 30. Kinél? 40. 
GLub. 4K ize “■ v'“

Dublini Sport 
Club. 4E Jzxh-v. 42. Oslo háromnegyede. 43. 
Győnyörttszép virág. 44. Hatvan perc: 45. 
.... botfátok őket haza! (Egy régi drsungel- 
füm címe volt.)- 4Ö. Bibliái női név. Viselője 
Jákob ilyjf felesége, Idillin leánya. 47. Ilyen n 
jó kés. w. vápaí kőtictél. amely at’ősszes 
rgybázfőkhöt. ' vagy c|fynrszág egyházfői bei 
van intétfVa. Kezdőóik a pápa teljes ne'ével és 
megstólitásMl s Ml követi a szöveg, a végén a 
pápá sajátkezii aláirasával. 4 '

'FVOGÖLE<iER,
1. Magas megszólítás, 2. Belli 3. Nemcsak ez.

4. A Főid ivtennőjé. 5. Ellen jég. ♦. Idegén te-

Hl. Prcls der Stadt Wien. 1. Derűs (1%) 
Schejbal. 2. Botos (2J4) Klimscha. 3. Mayer*  
ling (4) Esch. F. ni.: Boden-sce, Fityula, Pnrse, 
Vltimo, Napoli. Könnyen 3 hossz, fejhossz, 
10:17, 13. Ifi. 22.

IV. Mac. G. Handicap. 1. Pandúr II. (’/kj 
Esch. 2. Bagó (2) Klimscha. 3. Geliért (4) Tel- 
tschik. F. ni.: Balzac, Caracalln, Atta Sanlorbr 
Mister ('.huni, Grey Hope, Bomba, Talisnian, 
10:21, 12, 13, 35.

V. Munkás Hlirdcnrennen: 1. Bolsslse (2’/t) 
Hujber. 2. Valentin (l’/d Holler. F. m.: Mu. 
láss. Ma, Récompense, Backhyíides, Álba. 10:3(\ 
20. 17.

VI. AVelter handlcap: 1. Rudik (2) Celer. 2, 
Mese (2) Csuta. F. in.: Maximum II., Harras,

10:29 ’ 20, 20.

Az Osztrák Derbyt futják vasárnap Bécsben. 
A 30.006 schillinges d|j sorsa attól függ, hogy 
a legjobb német hároméves mént,. Trnlliust cl*  
kflldi-e Istállója a verseny startjához. Végleges 
diszpozíció ezlrányban csak a hét közepére 
várható. Ha Trollius jön, akkor a verseny Borsa 
eldőlt, ha nem jön, akkor Podebrad, Credo éa 
Cimbora köziil kerülhet ki a nyerő, de nem 
lenne meglepő a Nemzeti-Hazafi díjban utolsó 
helyett végzett Rianás győzelme sem.

♦
Mcgyer nagyhete dominálja az itthoni ga

lopp-sport programmját. Kedden >. az Urlovasok 
fejezik he .nagysikerű nemzetközi. mitingjü*  
két, mig csütörtökön és vasárnap a Pestvidéki 
Versenyegylet . rendez versenyeket a kedvelt 
megyéi: -pályán; A keddi nap lóversenyében a 
Báró Baich Péter emlékversenyében Kiskun 
küzd az. olasz Ermione-vel és a német Schivertc 
hfeb-bel.

♦
A keddi Hadsereg! sikversenyben az ősszel 

külföldi vendéglovas nyeregbe száll. Indulnak! 
Tiro (Netíe ’fh.), ÍTrm (Czánth h.), Dévény, 
(Hasse fii.), Vihar • (Frikart fh.), Negus" (Kol*  
tay fh.) és Laboré (Argenton fh.)

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HW.& ES MANW BVGö
Felelős szerkesztő és kiadót

Dr. ELEK HUGÓ .4
Szcrketitöség éa kiadóhivatal:

Dadiperf, VII. ker^ Erzsébet-körat 28. száufc
(Hétköznap éa vaaárnap déli 12 áráig: 

Telefont 1-308-96.
Vasárnap délután 1 óráiéit

VL kér.. Aradi-utca 8. az. (Globus-nyomdaJ, 
Telefoni 1-1BO-43 és 1-243-81.

Vasárnap délután fél é órától, kezdve lapzártáig:
Telefont 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44 éa 1-245-8^

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Eg.r évre 5 pengő. — Egyes szám ára: Magyarorstá*  
Enn 10 fillér, Ausztriában 20 Gmaehen, Franciaonzá*  

an 1 frank, Jugoszláviában 2.50 dinár, Németország 
hau 15 PL, Olaszországban 1 líra. Romániában ft lek 

Caehszlmákiában 1.20 ék.

rillelmérlék. 7. Az intés. R. Fizess! — Igy *zöl  
hozzá n felszólítás. 9. Elemista betű. ló. Ka
rinthy Frigyes könyvé. 11. Próbamérkőzés. 12. 
Falusi női név. IS. Kárivá műszó. 15. Kevert 
nim. 10. Bizonyúrá fél, de lehet hogy csak fá
zik. 17. Buta. 18. Arany — spanyolul. 23. F.r, 
vagv semmi! 24. Becézett neve az anyának. 
26. Halfajfa. 27. Mulalószó. 311. Ebből áll at 
egész. 32. Erre nehezedik a gond, --- de persze 
csak képletesen. 33. Angol megszólítás. 35. I 
.. „you (van-e ki e vallomást nem ismeri?) 36, 
Becézett Adolf, de női becenévnek Is beülik. 
37. Törvénytelen dolgot kövei cl 3R. A nála- 
rnllzmus nágy alakja. 43. ()n társa. 44. Dl<r.


