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Drámai kttzdelemben megnyerte a Hungária a bajnokságot

Darányi hatalmas heszéáe 
Magyarország üéfmpoimháíáról 

ás fontos problámálnkröl
Bulatonfüred, junius 6.

A Nemzeti Egység Pártjának balaton
füredi választmánya vasárnap délután tar
totta választmányi ülését, amely iránt igen 
nagy érdeklődés nyilvánult meg. A válasz
tókerület polgárai nagyszámban vettek részt 
az ülésen és zsúfolásig megtöltötték a ba
latonfüredi református kulturházat. Dará
nyi Kálmán miniszterelnököt, aki feleségé
vel, 'Marschall Ferenc és dr. Mikecz Ödön 
államtitkárok kíséretében érkezett, igen 
lelkes és meleg ünnepléssel fogadták.

Darányi
Az elnök megnyitó szavai után 
Darányi Kálmán miniszterelnök mon

dott beszámoló beszédet.
A miniszterelnök beszéde elején Göm

bös Gyuláról emlékezett meg.
Ma van nyolc hónapja, hogy a gondviselés 
kifürkészhetetlen akaratából eltávozott 
Gömbös Gyula az élők sorából — mon
dotta a miniszterelnök. — ö is azok közül 
a magyar államférfiak közül való, akiknek 
ncm adatott meg, hogy elérhessék céljukat. 
Kijelölte a magyarság útját, de ezen az 
utón nem tudott annyira előrehaladni, 
mint azt ő és mi is, az ő hívei, reméltük.

A közönség helyéről felállva hallgatta 
Darányi Kálmán kegyelete*  megemlékezé
sét. Ezután arról beszélt a miniszterelnök, 
hogy körülbelül egy év elölt foglalta el 
helyét.

— Nekem jutott az a nehéz feladat —

Békepolitika és egyenjogúság
A múlt évben lefolyt hármas külügymi

niszteri találkozó Ciano grófnak és Schmidt 
külügyi államtitkárnak találkozása Kánya 
külügyminiszterrel, a kormányzó őfőmél- 
tóságának és feleségének olaszországi és 
bécsi látogatása, az osztrák köztársaság el
nökének és Schusschnigg kancellár urnák, 
valamint az olasz királyi és császári párnak 
budapesti látogatása alkalmával lefolyt 
eszmecserék mind ezeknek a meleg, baráti 
szálaknak megerősítését jelentették. Isme
retes, hogy barátság szálai fűznek bennün
ket Németországhoz is.

A római egyezményben résztvevő 
Olaszországon és Ausztrián, valamint 
Németországon kívül Lengyelország 
felé is igen szépen fejlődnek baráti 

kapcsolataink.
~ Meg kell állapítani, hogy mindezek

Gazdasági kapcsolat az utód
államokkal

— Gazdasági téren és kereskedelmi 
kapcsolatok felvétele terén természelc- 
wn sb utódállamokkal is folyamatban 
vannak a tárgyalások. Megállapodások 
részben már történtek részben pedig

moat vaknak folyamatban.
— Most pedig engedjék meg, hogy né

hány szóval megemlékezzem arról, hogy 
•PPen az osztrák államfő és az olasz ki-

A választmányi ülésen részlvett dr. Rá- 
kóczy Imre miniszteri tanácsos, a miniszter
elnökség sajtóosztályának vezetője, továbbá 
gróf Teleki Béla főispán, llertclendy Mik
lós és Tóth Pál országgyűlési képviselők, 
akik Ralatonendrődről jöttek át, ahol ller- 
telendy Miklós országgyűlési képviselő va
sárnap délelőtt mondta beszámolóját.

A Hiszekegy eléneklése után dr. Schmidt 
Ferenc küerleti pártelnök nyitotta meg a 
választmányi ülést és üdvözölte Darányi 
Kálmán miniszterelnököt.

Gömbösről
folytatta Darányi —, hogv a mai magyar 
sors keserű napjaiban

élén álljak ennek n nemzetnek és ve
zessem azon az utón, amely sokszor 
meredekek szélén halad át, de szent 
meggyőződésem szerint, a jobb jövő 

felé vezet.
— Engedjék meg, hogy néhány szót szól- 

jak
Magyarország külpolitikai helyzetéről.

Kütyolilikai helyzetünk ha nem is mond
hatjuk azt, hogy minden tekintetben ró
zsás, de határozott javulást és fejlődést mu
lat. Mindazok a nehézségek, amelyek kö
rülvettek bennünket a trianoni ‘ béke meg
kötésekor, hosszú évek csendes, de követ
kezetes munkássága folytán megváltozott. 
Darátokat tudtunk szerezni és a barátságok 
időközben ki is mélyültek.

a körülmények és az az erős és elszánt el
határozásunk, hogy

ml minden körülmények között a béke 
politikájút kívánjuk folytatni, szá
munkra csak egy biztos utat lesznek 
lehetővé és ez az, amit ml már több
ször is leszögeztünk, hogy ha minden 
ellenszolgáltatás nélkül elismerik az 
utódállamok a mi egyenjogúságunkat 
és ükkor, hogy ha az ott élő magyar 
testvéreinknek megadják mindazokat n 
jogokat, amelyekre fik saját magukat 

kötelezték.
Mi tehát igen szerények vagyunk kívánsá
gainkban. Ezekhez a kívánságokhoz azon
ban feltétlenül ragaszkodunk. E kívánsá
gaink nem mások, mint az, hogy teljesít
sék a szerződésekben magukra vállalt köte
lezettségeket, mert értőikül a közeledésnek 
helye nem lehet.

lúlyi és császári család budapesti látoga
tása alkalmával szemlélhette a magyar kö
zönség a mi kicsiny, de fegyelmezett had 
seregünket. Ennek a kis hadseregnek pom 
pás fegyelmezettsége Igen mély és nagy 
benyomást tett magas vendégeinkre is, I 
úgyszintén a kíséretükben megjelent sznk-1 
emberekre. Büszkén állapíthatjuk meg azt, 
hogy I 

a békének egyik legbiztosabb záloga 
Európa eme részén a magyar hadsereg.
— Engedjék meg, miként már kormánvrn- 

lépésem alkalmával és azóta is ismételten 
kijelentettem, most is megerősítsem, hogy

változatlanul állunk n keresztény és 
nemzeti irányzat mellett és ezeken az 
alapokon építjük fel haladó konzerva
tív, de szociális, népies tartalommal 

megtöltött politikánkat
és ezalatt azt érijük, hogy keresztény er
kölcsnek kell áthalnia minden intézkedő? 
síinket és minden törvényjavaslatunkat, 
valamint hogy a nemzeti irányzat nz, amit 
mindig és állandóan szem előtt kell tarta
nunk.

— Ezekből következik annak szüksége

Békés légkört a belpolitikában 
és igazi nemzeti egységet!

— A belpolitikában
szükségesnek tartom a békés légkört.

Azt hiszem, hogy az igazi nemzeti egységet 
akkor szolgáljuk, ha lehetővé teszem azt, 
hogy azok is, akiknek egyes kérdésekben 
eltérő a felfogásuk, n nemzetet érdeklő 
nagy kérdések elbírálásában és megítélésé
nél egy táborba kerülhessenek.

A miniszterelnök ezután a mezőgazdasági 
problémákról beszélt és a következőket 
mondotta:

— Bejelentem, hogy julius 15-élg meg
jelenik az a renddel, amely u gazda
adósságok kérdésének bizonyos vonat
kozásokban végleges rendezését jelenti.

A telepítési törvény végrehajtási utasítása 
is néhány héten belül megjelenik és ennek

Vége az álláshalmozásnak
— Egyik régi kívánsága a magyar közön

ségnek és a kormány politikai programm- 
jának megfelel, az, hogy az erősebbek vál
lára nagyobb terhet ró. A társululi adónak 
erőteljesebb kimunkálása és felemelése régi 
kívánság teljesedését jelenti. Ennek követ
keztében

lehetetlenné válik majd az, hogy egyes 
olyan nagy ipari vállalatok jövedelmük
nek egy részét elvonják különböző 

ügyeskedésekkel, a megadóztatás alól, 
beismerem, sokszor teljesen törvényesen 
járva el a ma érvényben levő törvényeknek 
nem eléggé gyakorlatiasan megfogalmazott 
rendelkezései következtében. A jövőben ők 
is az adózóképességüknek megfelelően lesz
nek kötelesek kivenni részüket n nemzet 
áldozatkészségéből.

— Töhbizben szóvátetlék az úgynevezett 
álláshalmozások kérdését is. Javaslatomra 
a kormány minden tagja átnézte a tárcája 
kör.'be tartozó alkalmazottaknak, még pe
dig a tényleges és nyugdíjas alkalmazottak 

•k névsorát és
megállapítottuk, hogy kik azok, akik 
tiibb elmen h íznak fizetési nz állam 
kasszájából. Ezl az állapotot ni égsz (In
tetjük olymódon. hogy még ebben nz 
esztendőben eltöröljük n kettős alkal
maztatások 75 százalékát. így lehetőség

is, hogy
a gyengébbeket támogassuk, hogy m 
erősebbek áldozatot hozzanak a gyen
gébbek kedvéért, mert csak Igy fejlőd
hetik ki az egészséges nemzeti szolidn- 
rltás. De jelenti ez egyúttal a tiszta kéz 

politikájút is.
Jelenti azt, hogy könyörtelenül meg kell 
torolni minden visszaélést akkor is, ha ez 
a visszaélés a hatalommal való visszaélést 
jelenti. De jelenti ez a politika azt is, hogy 
ennek az országnak ma nem gyenge, hanem 

erős kormányzatra van szüksége.
Azt, hogv mikor alkalmazzuk az erélyt, m! 
magunk döntjük cl szükség szerint, nem 
pedig olt és akkor alkalmazzuk, amikor el
lenfeleink azt szeretnék.

következtében fokozottabb mértékben folyi 
tatódik a telepítési akció.

—- A kormány arra nz elhatározásra ju
tott, hogv megvalósítsa a mezőgazdasági 
munkásság öregségi biztosítását. Bendkivíil 
nagy szociális kérdés nyugvópontra helye
zését jelenti ezt.

A miniszterelnök beszéde további során 
bejelentette az Alföld öntözéséről szóló ég 
már benyújtott törvényjavaslatát, majd 
azokat az

adómérsékléseket,

amelyekről részben a költségvetési vita so
rán mondott beszédében, részben a meg- 
ajánlási javaslat tárgyalásakor a pénzügy
miniszter mar megemlékezett, majd így 
folytatta beszédét:

nyílik majd arra, hogy a fiatalság el- 
helyezkedhessék,

amire a nemzet jövője szempontjából nagy 
szükség van, másrészt pedig a fennmaradó 
25 százalék elegendő lesz nhhoz, hogv ne 
történjék méltánytalanság olyan esetekben, 
amikor valaki rendkívül csekély nyugdijat 
és fizetést knp és többgyermekes család
apa.

— Most — folytatta Darányi — röviden 
szólni kívánok a választókerületemet is 
egyik legjobban érdeklő kérdésről, a szőlő
ét bortermelés kérdéséről. Elkerülhetetlen
nek látszik, hogy a magyar kormány bizo
nyos előrelátó intézkedésekkel jöjjön n je
lenleg rendkívüli mértékben sújtott szőlő- 
és borgazdaság segítségére.

A választójog!
Darányi miniszterelnök ezután a Balaton 

problémájáról beszélt, hangozta!ta. I:ogv a 
llnlaton idegenforgalmának emelése első
rendű nemzeti érdek. Végül arról szólott, 
hogy a képviselőház a közel jövőben

megkezdi nz alkotmányjogi javaslatok 
tárgyalását, amelyek között első n kor
mányzói jogkör kiterjesztése, második 
a felsőház reformja le**,  ezután követ-
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Tapsolunk
Fablnyt kegyelmes urnák ét Szendy 

Öméltóságának. Tapsolunk, akármennyire 
Is divat, hogy a flskust meg n magisztrá
tust szidni kell. A pénzügyminiszter ur 
mérsékli nz alkalmazottak különadóját, 
amivel napivalulában félllter fejecskét en
gedélyez a kisgyerekeknek, két Leventét a 
papának, a polgármester ur pedig leszállítja 
r» tandíjat a polgáriban, a kereskedelmiben 
és a szaktanfolyamokon. Ha aprócska is, 
de mégis csak leszállítás Itt it, ott Is. Es 
csudáknak csudája, nem recscg-ropog a 
háztartás pillére, sem az államnál, sem a 
városnál. Szóval, igy is lehet. Lehet az, 
hogy a prést nem lefelé csavarják, de föl
felé engednek rajta egy kicsit — ha nem 
Is sokat, legalább annyit, hogy egy szip- 
panhísnyl lélegzetet vegyen a jámbor pol
gár. Talán folytatni is lehetne a dolgot. 
Egyik jelet közgazdasági szakértőnk sze
rint, a mostani költségvetési évben 150 mil
lióval több lesz a bevétel, mint amennyi 
az előirányzat volt és pénzügyminiszterünk, 

aki a parancsnoki hidrái nelsoni tudo
mánnyal, biztos kézzel Irányítja gazdasági 
életünk hajóját, — szép tartalékot gyűj
tött az adóbevételek fölöslegéből. Akadna 
talán a fölöslegben annyi, hogy még va
lami kis kedvezmény kerüljön a polgárnak, 
no meg azután beruházás, közmunka for
májában, jókora summák jussanak a gaz
dasági szervezet vérkeringésébe. Olt van 
például az iskolák kérdése is. A város le
szállította a tandíjat, menjen utána az ál
lam is. Hadd tanulhassunk olcsón. Joggal 
emlegetjük kulturföléngünket, szerezzük 
meg mennél többen magyarok, gazdagok és 
Szegények. Nem kell félni attól, hogy sok
lesz az érettségizett, sok lesz a diplomás. 
Elvégre majd csak megtanulja mindenki, 
hogy a diploma nem váltó, ami arra kö
telezi az államot, hogy íróasztalt adjon. A 
következő esztendő fiataljai majd diplomá
val a zsebükben it beállnak a pult mögé, 
<1 műhelybe és hajnalban kiballagnak a föl
dekre — de engedjük tanulni azt, aki akar, 
ha lehet, áruljuk olcsón a kultúrál a ma
gyaroknak. Ejnye, de szép le volna, ha nz 
illetékes urak alaposan körülnéznének a 
házuk táján. Kiki a maga bárójában átvizs
gálná a nagykönyveket, hátha talál benne 
rovatot, ahol csökkenteni lehetne a bevé
telt. Csökkenteni a bevételt és enyhíteni 
egy keveset a kisember heveny zseblázán.

kérik ■ titkos választójog benyújtása.
'A javaslatokat n kormánv még ennek a nap
tári évnek n folvnmán benyújtja. A titkos 
választójogról ezeket mondotta a miniszter
elnök:

A titkos válasrtójog szintén régi kíván
ság. Ennek megvalósítás*™  azcal s 
feltétellel ‘ vállalkoztam, hogy a titkos 
választójog létesítésével kapcsolatban 
olyan biztosítékokról gondoskodunk, 
amelyek garnntáljók, hogy ebben az 
országban u jllvőbcn Is azok a ssem- 
pontok fogunk uralkodók lenni, amely 
szempontok és Irányelvek szolgájának 
beszédein elején Is vallottam magamat.

Ezek a biztosítékok elejéi kell, hogy vegyék 
annak, hogy a titkos választójog Alján 
olyan eszmék kerülhessenek felszínre, ame
lyek részben idegen országokból kerülnek 
át hozzánk és idegen országok szokásainak 
éf rendszereinek minden indokoltság nélkül 
való átvételét tennék lehetővé. Ez semmi- 
esrtre sem volna kívánatos magyar nemzeti 
szempontból. Nekünk megvan a magunk 
óm alkotmánya, amihez minden körűimé
inek közöd szilárdul ragaszkodunk, mint 
nhogv ragaszkodtak hozzá őseink ia. akik 
sokszor igen nagy vagyoni és véráldozalo- 
knl is hozlak érdekében.

Ml sem fogunk könnyelműen lemon
dani ősi alkotmányunkról, másfelől 
azonban biztosítani kell art la. hogy a 
nemzeti éa keresztény Irányzat to
vábbra Is uralkodó és vezető eszme le

gyen ebben a hazában.
• Ahhoz, hogy ezt meglehessük, nem

csak arra van szükség, hogv az egyes pol
gári pártok közölt meglegyen ezekben a 
legnagyobb kérdésekben az összhang, de 
Szükség van arra iv. hogv a polgári társa
dalom megfelelő szervezettséggel rendel
ni ni kerül sor. hogy minden polgár leadja 
a maga szavazatát.

Beszédét azzal fejezte be a miniszterel
nök. hogv választóinak szerel ele és bizalma 
sró siti öl rendkívül nehéz feladata betölté
sénél

Lelkes taps, éljenzés fogadta Darányi 
Kálmán beszédét, majd Marschol Ferenc 
földmlvelésl és Mikért Ödön igazságügyi 
államtitkár szólallak (ék

Lengyel intézetet 
állítanak fel Budapesten, 
jelentette be a lengyel kultuszminiszter

A Budapesten tartózkodó Wojciech Sivie- 
foslaiuski lengyel kultuszminiszter vasárnap 
reggel kilenc órakor megtekintette a Nem
zeti Múzeumot Hómon Bálint közoktatás
ügyi miniszter és több más előkelőség kí
séretében, majd autón Esztergomba hajta
tott.

A város közönsége nagy lelkesedéssel fo
gadta a lengyel miniszteri, akinek bevonu
lási utján

az Ifjúság zászlócskákat lengetve állt 
sorfalat.

A Bazilikánál Radochay László főispán, a 
bejáratnál pedig dr. Machovich Gyula ér
seki helytartó üdvözölte a lengyel minisz
tert. A vendégek misét hallgattak, utána 
pedig dr. Leopold Antal prelátuskanonok 
és Gercvich Tibor egyetemi tanár kalauzo
lásával megtekintették a város nevezetessé
geit.

Déli 12 órakor indult vissza Budapest 
felé a lengyel miniszter autója. Délután két 
órakor a Szent Gellért-szállóban dr. Szabó 
Gusztáv, a Műegyetem rektora adott ün
nepi diszebédet tiszteletére. Több pohár
köszöntő hangzott el, majd Swietasloivskt 
lengyel kultuszminiszter mondott hosszabb 
beszédet, amelyben megemlékezett a szere
tetteljes magyarországi fogadtatásról és ki
emelte a lengyel és magyar nép közötti ba
ráti kulturkapcsolat jelentőségét.

Délután hat órakor a Dunppalotában 
gyűllek össze a lengyel vonatkozású ma
gyar társadalmi egyesületek képviselői, 
hogy átadják ajándékukat,

hatalma* * stilizált herendi porcellán

„Tőlünk vitték ki
a diktatúra eszméjét"
— mondotta dr. Csik László 
a nyilasok vasárnapi gyűlésén

hiszen Mussolini és Hitler nagyszerűen 
megcsinálták azt és ami a legérdekesebb, 

tőlünk vitték ki*  külföldre az eszmét.
Itt tizenhét esztendeje keresztény uralom
ról beszélnek, holott a keresztényeknek 
soha nem ment olyan rosszul a sorsuk, 
mint éppen a nagy keresztény uralom alatt. 
Belátja, hogy a kormány jószándéku, de 
meg van kötve A keze. Azzal fejezte be be
szédét, hogy aki nem jön velük, azzal le
számolnak.

Kémeri Nagy Imre lépett ezután az emel
vényre és először az ifjúság nehéz helyze
tével foglalkozott, majd azt vitatta, hogy 

minden rossznak a zsidóság az oka, 
mert az összes jó állásokat azok kaparin
tották meg és összejátszottak az álkeresÉ- 
tényekkel és n grófokkal és együtt pann- 
máznak. Kiesen támadta Echkadtot és 
Bethlent, de a Habsburgokat sém kímélte 
s kijelentette, ha Ottó valaha is visszatérne, 
akkor ö kivándorol és többé nem tér haza.

összefogást hirdetett 
Bornemisza Makón

Makó, junius 6.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Bor

nemisza Géza iparügyi miniszter vasárnap 
részvett Makón Görgey István, n kerület 
képviselőjének beszámoló gyűlésén.

Görgey István ismertette beszámolójában 
a kormány eddig működését. Utána szólalt 
fel Bornemisza Géza iparügyi miniszter, 
aki beszédében hangoztatta, hogy

a céltudatos agrárpolitika,
amelyet n kormány A mezőgazdasági lakos
ság érdekében kifejlett, nemcsak a gaz
dáknak, hanem a többi foglalkozási ágak
nak is javára szolgál: megélénkítette az 
ipart és kereskedelmet is és egiszéges vér
keringést hozott az egész gazdasági életbe.

Beszélt azután arról, hogy gazdasági 
helyzet javulása fokozott kötelességet ró 
a kormányra szociálpolitika tekintetében.

Majd azzal az érdekes kijelentéssel fe
jezte be beszédét, hogy a problémák meg 
oldásához

at összes helyi és országos erők ÖMze- 
fogása és a társadalom segítő munkás

ságára ven szükség.
Az ipanigyi miniszternél^ ex n kijelentése 

azért érdekes, mert n múlt vasárnap — 
többször különbözőképpen kiigazított —- 
kijelentései szerint határozottan ellene nyi
latkozott minden koncentrációs gondolat 
nak.

A beszámológyűlés után bankett volt, 
majd Makóról Orosházára ment ál a mi 
niszter és kísérete.

Vasárnap délután négy órára antibolse
vista nagygyűlést hirdetlek a rákospalotai 
nyilasok a városháza nagytermében. Rákos
palota főútvonalait és mellékutcáit az éj
szaka folyamán ismeretlen egyének

nyiloskcresztekkcl rajzolták és festet
ték tele,

■i házak falain üzletek kirakatain minde
nütt ott látható a nyilaskereszt. Ezzel sem 
elégedtek meg azonban, papirosból is ké
szítettek apró kereszteket és azzal elárasz
tották a városháza környékét.

A rákospalotai nyilasok vitéz dr. Csik 
László, Kémcri-Nagy és vitéz Endre László 
mejelenését és felszólalását hirdetők, Csik 
és Kémeri meg is jelenetek, azonban

vitéz Endre László elmaradt a vasár
napi nagygyűlésről.

A városháza környékét már kora délután 
rendőrség szállta meg. Attól tartottak 
ugyanis, hogv a szociáldemokraták és a 
nyilasok között összeütközésre kerülhet sor, 
mert ugyancsak vasárnap délben a szociál
demokrata ifjúmunkások is gyűlést tartot
tak a rákospalotai munkásotthonban. A nyi
lasok seregszemléjére sokan vonultak fel a 
környékről, sőt pestiek is szép számmal 
voltak és a nvilnszászlókkal és plakótokknl 
elborított városháza nagyterme négyórára 
már

zsúfolásig megtelt.
A hangulat nagyon izgatott volt már a 

i'yülés megnyitása után éles közbekiáltá
sok hongzollak el Fábián Béla országgyű
lési képviselő ellen, aki délelőtt beszámo
lót tartott Újpesten. azonkívül

Eckhardot, Bethlent szidták
X itéz dr. Csik Lászlót közel egy órás be
szédében meglehetősen eltérve a tárgytól, 
nem is annyira n holsevlzmus elleni véde
kezésről beszélt, mint inkább

éles kritika tárgyává tette n páriámén- 
tárizmust, élesen kifakadt a zsidóság 
ellen éa most sem felejtkezett cl ked
venc témájáról, a liberális lapok szi

dalmazásáról.
— En nem vagyok gyáva ember -—mon

dotta többek között, vitéz dr. Csiky László 
nyíltan be merem vallani, hogv legszim

patikusabb mozgalomnak a nyilaskereszt 
mozgalmai tartom és ezennel bejelentem azt, 
hogv ezentúl még fokozottabb mértékben 
fogok résztvenni a szélsőjobboldali agitáció- 
bán, inért ugv látom, hogy a nyilaskcresz- 
les mozgalomé a jövő és az van hivatva a 
mai karlelrcndszcrlől és egyéb gazdasági 
csápoktól megmételyezett pnrhmenláriz- 
mus helyébe az egészséges, szociális éa ke
resztényi ebeken alapuló kormányzati 
rendszert megvalósítani.

Kijelentene vitéz Csik László art is. 
hogv

■éra idegenkedik ■ diktatúrától,

bonbonolert.
Széchenyi Károly gróf üdvöző beszédére a 
lengyel miniszter pár kedves szóval vála
szolt, majd a sajtó képviselőit fogadta.

— Mindig barátja voltam a magyar 
nemzetnek — mondotta többek között — 
és örömmel tölt cl az a nagy szeretet, ame
lyet a két nagy történelmi múlt által egy
bekötött nemzet egymással szemben érez. 
Az a kedves és elragadtatott fogadtatás, 
amelyben Szegeden részem volt, tulment 
minden várakozáson. Hogy kulturkapcsola- 
lainkat kimélyitsük,

a varsói magyar intézet mintájára len
gyel intézetet fogunk felállítani Buda

pesten.
A diákok, tanárok állandó kapcsolata és ki
cserélése még fokozottabb összekötetést fog 
teremteni a két baráti nemzet kultúrája 
között. Erre vonatkozóan beszélgetést foly
tattam Hóman Bálint kultuszminiszterrel. 
A magyar kultúra, amelyet most megismer
hettem, nagy és hatalmas és remélem, 
hogy a jövőben még fejlődni fog, hogy ez
zel a magyar nemzet dicsőségét szolgálja. 
Éljen Magyarország!

Vasárnap este a lengyel kultuszminiszter 
és kísérete az Operaház díszelőadásán vett 
részt.

Az előadás után a külföldi vendégek tisz
teletére Hóman Bálint kultuszminiszter a 
belügyminisztérium dísztermében adott 

zártkürU estebédet,
majd késő éjjel a lengyel miniszter és kí
sérete a pályaudvarra ment, beszállt a vo
natba, amely a kora reggeli órákban indul 
cl Lengyelország felé.

A belügyminiszter 
programbeszéde

Salgótarján, junius 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentése.) Széli József belügyminiszter va
sárnap délután tartottá programibeszédét 
Salgótarjánban.

A belügyminiszter beszéde során azt han
goztatta, hogy Darányi Kálmán miniszter
elnök politikája az a közös politikai alap, 
amelyen mindnyájan a NÉP tagjai állnak.

— Szociális téren a kormány eddigi in
tézkedései között a legjelentékenyebbnek 
tartom — mondotta — azt, hogy a legkö
zelebbi állami költségvetés lehetővé teszi.- 
hogy a jövőben

ac ezer pengőn aluli vagyontalan kis
emberek a kórházi gyógyköltségek 
megfizetésének terhe alól mentesülnek.

Az ipari munkásság számára sikerült öt
százezer pengőt biztosítani kislakások épí
tésére.

Bejelentette még a belügyminiszter, hogy 
az állami óvódákat napközi otthonokká 

fogja átalakítani
s ezekben a napközi otthonokban a gyer
mekek részére általános tejakciót és cukor
akciót kiván szervezni.

Felszólalt még a gyűlésen lvádg Béla és 
Stranyavszky Sándor, akik a választók sze- 
retetébe ajánlották a belügyminisztert.

*■■■■“ ■ • —••■■■■na

Hódmezővásárhely 
izgalmas vasárnapja 
Elmaradt a Nyéky—Wollner- 

párbaj
Hódmezővásárhely, junius 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telejón
jelentése.) Vasárnapra ismét fokozódtak 
azok az igalmak, amelyeket a Wollner— 
Nyéky utcai affér után kirobbanó nyilas
keresztes tüntetések a város lakosságában 
keltettek. A sorozatos ablakbeverések

vasárnap délelőttre is folytatódtak, 
ugy, hogy Torma György főispán vasárnap 
délben Szegedről újabb jelentést kért az 
eseményekről.

Vasárnap kellett volna özv. Nyéky József- 
né tanító fiának, Nyéky Józsefnek és Woll
ner Sándor fakercskedönek a Szegedi Vivő 
Club vívótermében

súlyos feltételi! kardpárbaját meg
vívnia.

Wollner Sándor és segédei meg is jelentek 
n vívóteremben, Nyékyék azonban üzenetet 
küldtek, amely szerint

nem hajlandók kiállni a párviadalra, 
mert Wollner egyik segédje, dr. Szabó Béla 
ismert nevű vivő a fakereskedő apósa. 
Wollner Sándor segédei jegyzőkönyvet vet
tek fel nz elmaradt párbajról.

Szolnok ma választ 
uj polgármestert

Szolnok, junius 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Még el sem pihentek a szolnoki 
képviselőtestületi választások körül kelet
kezett izgalmak és máris uj, érdekes eset 
történt. A negyedik szavazókörzetben Pély 
Antal, a képviselőtestület rendes tagja lett. 
Ferenczy Kálmán iskolaigazgató a körzeti 
szavazóbizotlság elnöke most utóbb az iga
zolóválasztmánynál önbejclentést tett, mely
ből kiderült, hogy

a szavazatok üsszeszámlálásánál téve
dés történt.

Igy Béig Antal helyett az ellenzéki Dcm» 
Jánost hívják be és ezzel a tizenkét főnvi 
ellenzék tizenhárom főre szaporodik.

Alexander Imre alispán különben hétfő
re összehívta nz új képviselőtestületet rend
kívüli közgyűlésre. A közgyűlés egvctle*  
tárgya az új polgáímestor megválasztása,

Kél pályázó van a polgármesteri liszt
cégre.

Az egyik, Lévay Gyula dr., az autonómia fel
függesztése alatt behelyetesílett polgármes
ter, aki a képviselőtestületi választás útá»' 
beadta lemondását és most megpályázta • 
polgármesterséget. A másik aspiráns d», 
Császl Ferenc ügyvéd. A szolnoki közvéle
mény

nagy többségének hangulata dr. Lévay 
Gyula mellett van

és az Ő megválasztására számítanak.

Jölion velünk 
ha látni Ős pihenni akar, Ausztrián keresztül 
(Gro8s-Olockner,Salzkammergut)JunlUB21— 30 
Olaszországon At ÍFlrenzo. Róma, Nápoly, 

Caprl) julius 10-től 2B-lg 
FelsőolaBZországon At (Packfltrasse. FelsŐ- 
olasztavak, Svájc, Dolomitok, Gross-Glockner, 
Salzkammergut, Gesttuse) julius 11-től 25 lg
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Tildy Zoltán éles támadása 
a dunántúli gráf ellen, 
aki nem osztja lel salat birtokát

Kőröatarcsa, Jullus ö.
F (A Hitfői Napló tadósitójának telefonje- 
jtiitése.) Tildy Zoltán, a független kisgazda
párt ügyvezető alalenöke vasárnap beszá- 
molóbcszédet tartott kerületének Kőrös
harcsa és Kőrősladány községeiben.

Beszéde elején hangoztatta, hogy a par
lamentben elsősorban azért a neprétegért 
emelte fel szavait, amely a legnagyobb ter
heket hordozza s ez a földmunkásréteg, 
akiknek sorsát egy becsületes földbirtok
politika nélkül nem lehet megjavítani.

Beszélt azután arról, hogy Eckhardt Ti
bornak külföldre kellelt utaznia, hogy a 
magyar nép és nemzet érdekeinek ügyében 
tárgyaljon.

— Egyébként az országban politikailag 
béltesség van. mert mi — mondotta — soha 
nem akartunk harcot folytatni olyan embe
rek ellen, akik meg akarják, valósítani a 
pép követeléseit.

Darányi Kálmán ígéretet tett arra, hogy 
programunk első követelését, a titkos 

választójogot megcsinálja.
i— A politikai békével kapcsolatban 

hangsúlyozok még egy dolgot minden párt 
télé:

a független kisgazdapárt — bármi Is 
történik ebben az országban — a maga 
önállóságát fel nem adja s nem követ
het olyan politikát, amely azt akarja, 

hogy más pártokkal olvadjon össze.
Beszélt azután a kisgazdapárt jövö poli

tikai küzdelmeinek irányelveiről.
■— Az egyik — mondotta — a gazdasági 

Irány. Nem feledkezünk meg a magyar 
gazdatársadalom iránti kötelességeinkről s 
azt akarjuk, hogy a magyar gazda legyen a 
jövőben az ország gerince. Meg kell szün
tetni a politikai Összeférhetetlenséget is. A 
Ini pártunk betartotta azt az elhatározásál, 
hogy

egyetlen tagja sem lehet sehol Igazgató
ság! tag.

Majd nagyhatású beszédének végén saj
nálattal állapítja meg, hogy amikor egy 
Ip-özedelmes harc felé haladnak, 

akkor ujabb próféták jelentkeznek, akik 
szét akarják darabolni a nép egységét 

Különböző tanokat hirdetnek. Idegen lobo
gókat lobogtatnak. Paradicsomokat hirdet
nek egyik napról a másikra s azt mondják, 
hogy aki szegény volt, grófi palotában, fog 
lakni.

Aki Ilyeneket hirdet, becstelenöl játszik 
a néppel.

Nézze meg a nép azokat, akik ezt a moz
galmat szítják, nézze meg azt is, kik állnak 
a mozgalom mögött.

— Hát annak a dunántúli nagyurnak, — 
hangoztatta általános érdeklőd As közepellc 
Tildy Zollán — micsoda közössége van a 
magyar néppel s

miért nem osztotta föl a saját birtokát, 
ha huszonnégy óra alatt akar földet 

adni a népnek.
Gyűlöletre izgatnak,

egy-két zsidó ember meggyölöltetése 
arra való, hogy a gyűlölet elhintésével 
eltereljék a figyelmet a nagy kérdé

sekről.
Nekünk nem kell idegen lobogó, mert a 
magyarság a szabadság népe és adja Isten, 
hogy továbbra is az legyen.

Bulin Jenő szólalt fel azután, aki ugyan
csak részletesen a nyilasok népbolonditó 
agitációjával foglalkozott.

A független kisgazdapárt vasárnapra 
Csanád megye több községében is tartott 
népgyülést. Deszk községben küldöttség 
várta a képviselőket és Andaházi-Kasnya 
Béla rövid beszéd kíséretében Eckhardt 
Tibor képviseletében megkoszorúzta a Hő
sök Emlékművét.

Kiszomborban ugyancsak nagy küldött
ség várta a képviselőket, majd Apátfalva 
község határában díszes lovasbandérium 
kisérte he a községbe a képviselőket. Dél
ben féllizenkét órakor kezdődött a nagy
gyűlés, amelyen Andaházi-Kasnya Béla be
szélt, majd Czirják Antal szólalt fel s végül 
Kun Béla különösen gazdasági kérdésekkel 
foglalkozott.

megtorpant a kocsisor: 
recsegés-ropogás hallatszott, ■ fel vi
rágozott autóval összeütközött egy te

herautó.
Az ablakok betörtek, Gál Gyula éa fiatal 
felesége könnyebben megsebesültek. Nas*  
riadalom támadt A násznép odszaladt » 
felborult autóhoz, rendőr került elő és * 
mentőkért telefonáltak. A fiatal pár nász- 
útja elé akadály gördült,

orvosi kezelés alá kerültek mind a 
kelten. Nyolc napon belül gyógyuló 
sérüléseket szenvedtek, mindketten a 

balesetnél.
Az intézkedő rendőr azután megtette Je

lentését és a központi közlekedési rendör- 
biróság kitűzte a tárgyalást. A teherautó 
vezetője, Spilzer Ferenc tagadta bűnössé
gét, hangoztatta, hogy nem ő volt az oka •» 
balesetnek. A tanúkihallgatások után » 
rendőrbiró Spdtzer Ferencet egynapi elzá
rásra ítélte. A sofför fellebbezést jelentet*  
be.

Szomszédok véres késpárbaja
asszonyok pletykája miatt

Vasárnap a kora reggeli órákban véres 
verekedés színhelye volt Rákospalotán n 
Bethlen-utca 22. számú ház. Itt lakik 
Beutenschritt Ferenc péksegéd feleségével 
együtt. Közvetlen a szomszédságukban Gru- 
bér Antal lakatos lakik családjával.

A két család valamilyen pletyka miatt 
összeszólalkozott és vasárnap még mielőtt 
Beutenschritt Ferenc, aki távol volt ott
honról, hazaérkezett volna, az egyik szom
szédasszony valamit mondott a péksegéd 
feleségének, amit állítólag Grubcr Antal 
felesége pletykált volna. Beutenschrittné 
ezt elpanaszolta férjének, aki erre

bicskát ragadott
és átment Gruberékhoz.

A két férfi hangos szóval vitázott egy
mással és a civakodásnak Gruber azzal ve
tett véget, hogy bement a lakásába és be
zárta maga mögött az ajtót. Beutenschritt 
erre dühében

öklével beverte Gruber lakásának ab
lakát,

majd beugrott az ablakon keresztül Gru-

VAWc'NG - ba#
Móka Tána

SODOR STEFI
bucsufellópései amerikai turnéja 

előtt

ÁGOSTGK MÁRIA 
jazz- ós sanzonénekesnő 

Gerű-VÉhes-aiűsi 
tánczene

DUDA LEGDIVATOSABB
SZÓRAKOZÓHELYE

Hangulat Reggelig

herék lakásában és ott minden található hol
mit

összetört, összerombolt.
Mikor a feldühödött ember vandál munká
ját elvégezte, nekiesett Grubernek és ütnl- 
verni kezdte őt. Gruber szorongatott hely
zetében kést rántott elő és most már a 
két férfi

valóságos késpárbajt vívott egymás
sal, 

amelynek során mindketten megsebesültek.
A verekedésről értesítették a közelben 

lévő rendőrőrszemet is, aki nagynehezen 
lecsillapította a verekedőket, majd miután 
mind n Retten több sebből véreztek, érte
sítette a rákospalotai mentőket. A mentők 
Beutenschritlet

súlyos állapotban ■ Károlyi-kórházba 
szállították,

Grubert pedig bekötözték és ■ helyszínen 
hagyták.

Az újpesti rendőrkapitányság a két vere
kedő ellen testisértés és magánlaksértés 
miatt eljárást indított.

Óriási arányú szőnyeg
csempészés folyt Bécs és 
Budapest között egy pesti 

asszony vezetésével
' A vámjövedéki hatóságok az utóbbi idők 
Bgyik legnagyobb arányú szőnyegcsempé- 
■zését leplezték le. Heteken keresztül folyt 
• nyomozás, egész sereg emberi halligat- 
tak ki. Egy bizalma# bejelentés indította 
el a vizsgálatot. A bejelentés ugy szól, 
hogy külföldről egyre nagyobb tételekben

érkeznek nagyértékü szőnyegek Buda
pestre, anélkül, hogy a vámot lerónák 

a szőnyegek után.
A legfantasztikusabb trükkökkel esem- 
Veszték be az országba a különböző 
■zrairna, perzsa és egyéb keleti szőnyege
ket. Minden alkalommal Bécsböl indították 
Útnak a nagyértékü csempészszállitmá- 
Hyokat.

A nyomozás csakhamar megállapította, 
Rogy egy bűnszövetkezet alakult a szőnyeg
csempészésre, amely rendszeresen folyt 
Bécs és Budapest közölt. A vizsgálat rövi
desen kiderítette azt is, hogy

egy uő áll a szőnyegcseinpész társaság 
élén.

Hozzá érkeznek a csempész szállítmá
nyok. A vámjövedéki hatóság közegei a 
főkapitánysúg deleklivjeivel együtt kide
rítették, hogy Krémer Jenőné, volt pesti 
Bzőnyegkcrcskedönő a csempész bűnszö
vetkezet vezetője. Krémemét előállították a 
rendőrségre, részletesen kihallgatták. Nem 
sokkal később már ujabb gyanúsítottja volt 
az ügynek: Mandel Béla György kereskedő. 
A nyomozás megállapítása szerint n sző- 
nyogcsempészésben Mandel is résztvett. Öt 
is kihallgatták, majd mindkettőjüket elő
zetes letartóztatásba helyezlek. A nyo
mozás megállapítása szerint

több mint ötvenezer pengő értékű ke-

Holnaptól

Finom FomiLio
Carole Lombard, William Fowell

Kamara mozi 

leli szőnyeget csempésztek az országba.
A szőnyegcsempészésről tudomást szer- 

ze.lt a valutarendőrség is és megindult n 
nyomozás, mert az a gyanú, hogy a sző 
nyegcsempészek a valutatörvénybe ütköző 
bűncselekményt követlek el,

pengőkiajánlás bűncselekményével tör
tén yt a szőnyegcsempészés lebonyolí

tása.
,4 valutarendőrségen vasárnap kora dél- 
élöttől késő délutáni órákig folytak a ki
hallgatások a szőnycgcsempészésből történi 
valutaügyben. Ugyancsak vasárnap történt 
döntés a letartóztatottak sorsáról. Kré
memé elmeorvosi bizonyítványt mutatott 
fel, amely szerint elmebajban szenved, 
nem beszámítható és azonnali szabadlábra- 
helyezését kérte. Kullmann Sándor dr., a 
letartóztatott Mandel védője ugyancsak 
kérte védencének azonnali szabadlábra- 
helyezését. Mandelt vasárnap szabadlábra 
helyezlek, mig Krémemé ügyében ugy dőli 
főttek, hogy elrendelték elmebeli állapotá
nak megfigyelését, de az asszony továbbra 
is fogságban marad.

Nászút 
akadályokkal — 
a Rádcy uccától a közleke
dési bíróság tárgyalóterméig

Tegnap reggel példátlanul érdekes autó
baleset ügyét tárgyalta n központi közleke
dési rendőrbiróság. A kihngási ügy terheltje 
Spilzer Ferenc harmlnckélévos sofför volt 
a sértett egy fiatal pár, Gál (íyula tisztvi
selő és a felesége,

tanúként pedig — a rendőrön kívül —• 
egy esküvői násznép szerepelt.

Az ügy előzményei a Róday-íiloábnn ját 
szódiak le. Gál Gyula és a felesége eskü 
vőjük< t tartották. Az esketési szertanát 
illán a fiatal pár és a násznép autókon in
dult esküvői lakomára. Az aulósor elején 
az ifjú pár felvirágozolt kocsija haladt, A 
Bádny-utcában járt a nászmenet, amikor



4 Badapat, juta T.

. Ezrednapot tartottak vasárnap Kalórián 
n Mollinúrn bakák. Odauárták az ezred volt 
tidujdonosál, Alfonz spanyol erkirályt is. 
Szokol WUUbdld festőművész három héttel 
ezelőtt Rámába utazott, olt él most egy szép 
Z<w palolábaé Alfonz király. A Molli"áryak 
volt ezredtulajdonosa modellt fiit a magyar 
piktornak, akt megfestette az ezred számára 
Alfonz portréját. Amikor Szokol Willibáld 
befejezte munkáját. Alfonz király közölte 
vele, hogy közbejött akadályok miatt egye
lőre nem mehet Magyarországra és megbízta 
a festőművészt kérje mrg nevében Ga- 
lánlhay-Gloek Tivadar tábornokot, képvi
selje öt a Mollináry-bakák ünnepén. Szokol 
Willibáld a festménnyel hazajött Buda- 
peitrr, eleget tett Alfonz király kérésének 
és vasárnap reggel maga vitte Kalocsára a 
képet, ahol at ezredünnep keretében fel
avatták.

II.
.4 szuverén máltai lovagrend magyar ta

gozata most tartotta évi rendes közgyűlését 
és megválasztotta a tisztikart. József főher
ceg lett nz elnök, Andrássy Géza gráf és 
Káburg Fülöp Jázsiás herceg az alelnökök. 
A tanácsba beválasztották gróf Karátsonyi 
Imrét is, néhai Karátsonyi Jenő grófnak,] 
a máltai lovagrend egykori budapesti köve
tének fogadott flát és örökösét.

Vasárnap hafnalban gyönyör!) zöld ver
senyautó startolt a Moulin Rouge elöl. Fes
tetics Ernő gróf Cili a volánnál. Ifjú gró
funk, nki mostanában az autóversenyzői pá
lyán keresi a babért (eddig kevés sikerrel, 
de nem baj, megy ez még jobban Is), olasz
országi és romániai balsikerek után Német
országba indult a berlin-nvusl pályára hir
detett nemzetköti nagy mérkőzésre. Elmn- 
radhnftlan ulimarsallja az éjszakában, Sil- 
bér Bandi búcsúztatta kendőlobogtatás.ial. 
A rosszmájnak szerint a berlini útra autós
térképet adott Ernő grófnak: Rudupestlöl 
Berlinig minden rendes lokál szerepel a 
térképen ...

ry.
.4 golf után demokratizálni akarják a 

pólót is. Albrecht főherceg az elnöke, Bor
min mecklcnburgi herceg pedig az ügyveze
tője a Póló Clubnak, amely szép és értékes 
sportteljesítményen kívül élénk társadalmi 
tevékenységet is fejt ki, azonkívül egyik 
föaltrakciója az előkelő idegenforgalomnak. 
Ma már l.fi) tagja van a Póló Clubnak. Az 
éld tagdíj nem sok, összesen 175 pengő. .4 
pólólovakkal való foglalkozás különben 
mindenen felül egészen okos dolog is, ki
tűnő erportcikk a magyar pőlóponny. Hal- 
nyolcszáz pengő a ponny ára, nevelés után 
külföldön öt-hatezer pengőt Is fizetnek érte 
<4 póló rajongói, különösen azok, akik fel
ismerték a póló nagy Idegenforgalmi vonzó
erejét, most propagandát indítanak, hogy a 
pólósportot az úgynevezett /ópolgári réte
gek is megszeressék és űzhessék.

V.
Sok esztendő után hazaérkezett Buda

pestre l'olnay Péter, Polnay Jenő fia, Pol- 
nay I.ucy öccse. Budán él egy kis lakásban. 
Könyvel ir Kulcsregényt. Mindenki szere
pel benne. Egy londoni kiadó már megvá
sárolta l'olnay Péter könyvét.

VI.
Budapest a pletykák városa. Pár nap óta 

arról susoglak, hogy Korányi Zoltán meg
válik .i Royal-étterendöl és a Kis Bogaitól, 
almi els<> séjourján olyan ragyogóan érezte 
magát Wlndsor hercege, az akkori walesi 
herceg. Vasárnapra kiderült, hogy egy szó 
s< igaz n dologból. Korányi Zoltán váltó 
ratlnnul továbbvezeti üzemeit —- igaz örö
mére azoknak, akik szerelik a finom szó
rakozást. r remek kosztol és a jó itnlt, sőt 
költséges bcriiliázásoknt végez, ráadásul 
pedig n párisi világkiállításon megnyitja a 
niagvnr csárdát.

VII.
Szombaton este tartották a Margitszigeten 

V MAC idei első yardén parlyját. Híresek n 
MAC mulatságok, de ez minden eddigit fö
lülmúlt fényben, pompában, ragyogásban és 
Vidámságban. A külföldiekkel tarkított ez- 
kluziv társaság igazán n z.-d szoros értelmé
ben kivilágos kivirradtig mulatott — még 
vasárnap délelőtt tizenegy órakor is emel
kedett volt a hangulat a MAC klubházában.

Vili.
Két nap óta riasztó hírek jártak a város

ban Sneelláry Györgyről, a legfiatalabb bu
dapesti öregtirról. Vasárnap kiderüli, hogy 
a hírek alaposan túlzottak. Gyuri bdcsí be
tegeskedik ugyan, de csak múló természetű 
gyomorronlds kínozta és rövidesen fölkel.

BAKTER: Egyem a hegyit kedves Lep- 
esés szomszéd, má meg ujfenl Pesten ró
lak?

ÖRZSI: Ott hát.
BAKTER: Oszt miilen célszerűség végett? 
ÖRZSI: Az uram erősködött, hogy meny- 

nyiink föl, mivel hogy hát Orvosi Nagyhét 
van Pesten.

BAKTER: Oszt mit végeztek az orvosok 
a nagyhéttyükön?

ÖRZSI: Az öregség bige-bogát firtatták. 
Hogy hál miképpen lehet hosszú öregkort 
megérni.

BAKTER: Megmondom én egybe: aki 
százesztendőn át minden nap megissza a 
búrom liter kadarkáját, a*  száz évig él.

LEPCSES: Nálunk is vót egy illen firta
tás. Az a Venyigetisztelő Locsmándi 'Józsi 
inán a kilencvenhatodik esztendejét tip- 
ródla, de azér naponta ollen tekintéllesen 
berúgott, hogy négykézláb üggetelt haza a 
hegyfarokl plncéjibül. — „Ejjí ejjl" — 
csóválta fejit tiszteletes ur, mikor eceer 
ekként látta hazafelé eblábolni a vén po- 
liárcsókulót, — „ennek is a sok bortul fogy 
az eszel" — „Inkább ugv nézem" — monta 
elösmerőleg az a Csontdobáló Diba Kál- 
rnány, — ..hogy a sok észtül fogy a bora!“ 

ÖRZSI: 0. az a Jézustalanl
BAKTER: Mán aztat ne mongya. Iszen a 

rigmus is akként szól, hogy: „Dicsérjük a 
Jézus nevit, igyuk meg a szöllő levit!" —- 
ősz azontúl mi újság Pesten, Lepcses szom
széd?

ÖRZSI: Relcpöklek markukba a Besz- 
kár igazgatók, aszongyák: „hórukk!!" oszt 
megemelik a kisszakasz árát.

BAKTER: Lám-lám, mi lelt a kisszakasz- 
hul! Pedig ennek a találmánynak az apja 
ippen azér fundálfa ki, hogy ócsóbb legyen 
az utazás.

ÖRZSI: Oszt most ömaga lanácsojja a 
drágfttást?

LEPCSES: Hájjá tuggya, eceer a még- 
boldogút Kuszcnda Márlony kriptájába éc- 
cnkára befekütt niunni c’ szőrösképíi, rin- 
gycs-rongyos, ágrul szakait csavargó. Ippcg 
azon .nz éjjelen a fiatal Kuszcnda rettentő
jén bcnynkall a Serke kocsmájába s hnza- 
menel éjféltájon Leballagott a temetőbe, 
odaálll a kripta clejbc s részegen aírdo- 
gálni kezdett, hogy aszongya: „ídesapám. 
idcsapám, nézze, minő Ardögfajzat lelt be

lüliem!" Mikor osztán erre kilépett a top
rongyos csavargó, a fiatal Kuszcnda nagyot 
csuklott s aszóin: „De magábul se lett an
gyal!"

ÖRZSI: Ha velem történik, ijettembe rög
tön elvesztem a szemléletemet.

BAKTER: Ezér jó ha iszik nz ember, mer 
az alkohol öl, butít, nyomorba dönt, de a 
bátorságot igen növeli — Hát a pesti Köz
tisztasági Hivatal miiül sértődött meg?

ÖRZSI: Mer folton aztat irkájják a la
pok, hogy Budapest piszkos porfészek.

BAKTER: Ammég nem sértés.
LEPCSES: Ez meg ollanforma, mint mi

kor a csornai tikász, az örenstájn Jakab, 
aki igen szívesen elmulasztotta a minden
napi mosdást, nagyon panaszkodott a rab
bijának, hogy űneki valaki aszonta: Pisz
kos zsidó. — „Nézd csnk flnm" — monta 
a főtisztelendő rabbi, — te nem tagadhatod 

Jiogy zsidó vagy, én nem tgadom hogy pisz
kos vagy, tehát hun Itt a sértés?" — „Hát 
ott" — felelte örenstájn, — „hogy az em
bernek a testyi hibáját nem illik szemire 
vetni."

ÖRZSI: fiem bizony. — Oszt mehetnénk 
is aptya.

BAKTER: Várgyon csak! Arrul szóljon 
még Lepcses szomszéd, mér haragusznak a 
jobbszélső elemek arra a demokrácijórn, 
amirül aszongyák, hogy mán nem is léte
zik?

LEPCSES: Nézze csak, ecccr nz a tudó- 
kos Gatyapuhíltó Takács Pál vitagzott itten 
n kocsma elölt Méltányos Bugyor Antallal, 
hogy íi bebizonyillya aztat is, hogy Méltá
nyos nincs itt a községbe. Ó „Arra kíván
csi vagyok" — szólt Antal. — „Hát ide- 
figye.jjen", — kezdte Gatyapuhíltó, — 
„Becsbe van maga mostan?" — „Nem én."
— „Hát valahun másutt van?" — „Nem 
vagyok bizony." — „No, ha se Bécsbe 
nincs, se máshol sincs, akkor sehun sincs, 
(chátlan ilt sincs." Méltányos Bugyor An
tal csak nézett, nézett, de eccere fölemelte 
aztat a sütőlapát naccságú jobbmprkát, oszt 
akkora csontegyengető marha nagy pofont 
mázút a tudákos ember fiiletövire, hogy 
még a kösség bikája is ideges szívdobogást 
kapott ijettibe. „Hinnye. az allcluja szenve- 
désit" — ordított Gatyapuhíltó, — „mér 
Lágyított pofon maga engemel?" — „Én-e?"
— csudékozolt Méltányos, — „iszen én itt 
se vagyc-k!" — Oszt Isten álgya.

Szemérmetlenség
szőrösen a strandra menni. Használja azért az | illatú. Kapható mindenütt. Ara 2 pengő 40 fii
évtizedek óta bevált Dr. Morisson szörtelenitö lír. Csak Morisson márkát fogadjon el. Gyártja: 
depilátort. Fájdalommentesen hat. Kellemes I Kozmochemia Rt., IV., Molnár-utca 85.

Az ál-ószeresek ellen panaszkodtak 
jubiláris közgyűlésükön 
a „diplomás44 ószeresek

Több mint ezer kontár rontja üzletüket és hírnevüket a fővárosban
Vasárnap délelőtt ünnepelte n Budapesti 

Ószeres Ipartársulat fennállásának négy- 
veníves jubileumát.

Fejér Lajos elnök nyitotta meg a köz
gyűlést. Megállapította, hogv a budapesti 
ószeresek helyzete kétségbeejtő.

— Nem tudunk jubileumunkon sem 
örülni, csuk panaszkodni — mondotta —, 
hiába kértünk zárlszámol. hiába kértük, 
hogy segítsenek a sorsunkon, nem értünk 
el semmit. Ma az a helyzet, hogy a főváros
ban körülbelül 2500 ószercs dolgozik, akik 
közül

több, nini 1000 Illetéktelen.
jog- és iparengedély nélkül működő kon
túr.

Ltána Ruchinger Manó szólalt fel. Hang
súlyozta, hogv az ószeres társadalom nem 
az a réteg, amely a gazdagok és u szeren
csések közölt találja meg érdekeit, hanem 
a nagy munkás és demokrata tömegekben.

I)r. Karlovlts tanácsjegyző és az. Ipar
kamara képviseletében megjelent tisztviselő 
üdvözlő szavai után Vitéz Aladár törvény

hatósági bizottsági tag beszélt és a többi 
között ezeket mondotta:

— Ebben a szegény városban ma már 
jóformán senkinek sincs mit vennie és sen
kinek sincs mit eladnia. Az. utcán és min
denütt lerongyolt embereket látok, olyano
kat, nkik görcsösen ragaszkodnak utolsó 
szegényes holmijaikhoz és

akikből már az ószeres alig tud meg
élni.

Az ószeres mégis fáradhatatlanul járja a 
várost, lohol egyik háztól a másikig, leg
többször hiába, mert nem vehet semmit. 
És most mégis fel akarják emelni az adó
ját.

— Remélem — fejezi be szavait —, hogy 
el kell jönnie annak nz időnek, amikor u 
kormány belátja, hogy a szegény embere
ken is segíteni kell.

Dr. Bródy Ernő beszédét azzal vezeti be. 
hogy az ószeresipart az életösztön hozta 
létre és a kitartás és a becsület tartotta 
meg.

— Csodálkozom — mondotta aztán —,

tiaiduszohoszttH ovoavülrtfo
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hogy amikor örökösen a kisemberekről 
beszélnek, amikor mindenki hajlandó oda
adni a — másét, amikor a nagy latifundiu
mok és a nagy vállalatok nem fizetnek jö
vedelmükhöz mérten elég adót, ugyanak
kor a valóság az, hogy

• kisemberek adóbevallomását nem 
fogadják el.

Látunk kisgazdákat egészen ezer holdig, 
de azt

a kis ószerest, aki rongyos kis stand
ját két lépéssel körüljárhatja, nem 

védi smki.
Végül Singcr Ferenc ipartársuleti tag so

rolta fel az ószeresek panaszát.
— Minden ószeresre két jogtalan kontár 

jut — panaszkodja —,
sötét elemek furakodtak be közénk, 

akik minden lopott holmit megvásárolnak. 
Ha a hatóság egyik embere egy 30 dekát 
csomaggal végigmenne a Fiumei-uton, egy 
óra alatt legalább harmincán szólítanák 
meg, hogy: „mi vnn eladó?" Ezek mind 
kontárok, álószeresek, mert mi ilyet nem 
csinálunk.

Reméli, hogy a hatóságok visszanyerik' 
halló- és látóképességüket, hogy a helyzet 
megváltozik, mert ha nem, akkor az ötve
nedik évfordulójukat nem érik meg at 
ószeresek: valamennyien koldustarisznyát 
akaszthatnak a nyakukba.

Hetvenkétéves 
házasságszédelgő

Szipcs Bíla hetvenkóteszlendős kereskedő 
állott vádlottként a büntetötörvényszék előtt. 
Házasságszédelgésért vonták felelősségre. Ko
vács .Margit ölvenesztendös pestkörnyéki ház- 
lulajdonosnő jelentette fel és az ügyészség 
vádiratot is adott ki ellene. A vád szerint

■ hetvenkétéves Don Juan teljesen kifor
gatta a vagyonából a háztulajdonosntít.

Amikor megismerkedtek, Kovács Margitnak te
hermentes ingatlana, készpénzvagyona volt, 
'■'a pedig csak adósságai vannak. A hetvenkét- 
évcs k5 n’«’"if»ó>fe Kovács Margitnak, 
hogy feleségül veszi, hónapokig jegyben járt 
vele," |

leendő egzisztencia nlupitíUára és a liúzas- 
pengőt vett fel tőle 

és aztán kiderült, hogy már nős ember.
A tárgyaláson Szipcs Béla tagadta bűnösségét.
— Nem igaz, hogy Kovács Margit miattam 

vesztette el a vagyonát — vallotta. — Az tény, 
hogy közös üzleti vállalatot akartunk alapítani, 
nz is tény, hogy félreérthetetlen célzásokat 
tett, hogy vegyem feleségül,

de én kijelentettem: ebből nem less 
semmi.

Kovács Mnrgit pénze a vállalkozáson úszott 
cl, én azonban erről nem tehetek.

Ezutún Kovács Margit állott a bíróság elé 
és szenvedélyes hangon vallotta:

— Mindenemből kiforgatott, teljesen tönkre
tett a vádlott! Hónapokon út különböző vidéki 
városokba utaztam vele. Amikor Sopronba 
érkeztünk, egy hölgy állított be a szállodai 
szobába. Szipcs Béla nem tartózkodott a ho
telben, egyedül fogadtam a hölgyet, nki legna
gyobb meglepetésemre kijelentett, hogy

ö Szipcs Béla felesége 
és két esztendeje különvúltnn él férjétől.

— De hiszen nekem Szipcs Béla azt mon
dotta, hogy özvegy ember, megmutatta elhalt 
felesége sírjáról készült fényképfelvételt is — 
mondottam az asszonynak, aki erre ezt vála
szolta: •

— Az Igaz, hogy özvegyember, az is Igaz, 
hogy állandóan magánál hordja felesége sírjá
nak fotográfiáját,

de én a második felesége vagyok, 
engem törvényesen nőül vett, miután eltemette 
az első feleségét.

Így derült ki, hogy Szipcs Béla nős ember.
Ekkor már én jegyben jártam vele, hozomá
nyul ezreket adtam neki, a történtek után 
természetesen szakítottunk s én feljelentet
tem öt.

A bíróság még néhány tanút hallgatott ki, 
majd meghozta ítéletét: a hetvenkétéves há
zasságszédelgőt kéthónapl fogházra Ítélte.

— GyUmUlcsbefőzés villamos tűzhelyen. A 
gyümölcsszezonban minden háziasszonynak gon- 
dől okoz a különböző befőttek készítése. As 
Elektromos Müvek V., Honvéd-utca 22. sz. a’alti 
kiállilúsának előadótermében szerdán délután 
/tő arakor, bemutató konyhájában hétfőn, csü- 

Pén,cken délelőtt */t10  órakor koz- 
dődő főzőelőadásával kapcsolatban bemutatják 
a gyumolcsbefőzést, rétes, pudding és különféle 
húsok készítését Belépés, ruhatár díjtalan.
— A barátságot „megpecsételni" szokás. A 
;‘‘F8Ó.,»pMct, amely a Coldbcrgcr-anyagoknl je- 
IHi. biztosítéka annak a barátságnak, nmellvel 
» hölgyközönség ezeket a nmek anyagokat fo
ganta és megszerette. Ez n függőpeeiét igazolja 

’,ber«ry-«”-va»!ok valódiságát, mintáinak 
előkelő voltál és a tökéletes esést
nsi51L,ék. í é kU h,Anyr“ " nyArl ’nalett 
Délelőtt atrandon, délután és este Jolié divat
ékszereit viselje.
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Újabb feMünő letartóz
tatások Moszkvában

Moszkva, Junius 6.
(A Hétfői Napló tud ősit óját ól.) Szovjet 

troszország állami is pártszerevezetének 
magnsrangu tisztviselőit egymásután füg
gesztik fel állásuktól. Legújabban a szín
házt és művészeti ügyek vezetőinek felfüg
gesztéséről szivárgott ki hír.

Litowskit, a szovjetorosz szlnházOgjck 
egyik Ismert vezetőjét és Arkndievet, a 
moszkvai Mii vész Színház régi igazga

tóját elbocsátották állásukból.
A vörös hadsereg hivatalos lapja vasár

nap újabb cikket közöl, amelyben az ál
lamellenségeinek kíméletlen kiirtását köve
teli a hadseregben. Az ellenség mindenkép

Megölte a szive a nagymamát
aki szivrepesve várta haza kis unokáját

Ax öngyilkos Xoodcs-házaspár tragédiá
jának megható utójátéka zajlott le most. 
Néhány nappal ezelőtt a Városligetben fel
akasztotta magát egy fára Kovács Gábor 
csillaghegyi villanyszerelő és a felesége. 
Búcsúlevelükben azt írták, uzsorások ke
zébe kerültek, attól félnek, hogy földönfu
tókká lesznek, inkább végeznek magukkal. 
Kovácsékat eltemették, a rendőrség pedig 
most igyekszik kinyomozni,

kik voltak az ügynökök, akikkel a há- * 
zaspár összeköttetésben állt.

Mialatt ez a munka a rendőrségen folyik, 
a környéken nagy feltűnést keltő esemény 
történt. Kovácsék házában nevelkedett egy 
kislány, aki most kilencéves és Kovács Edit 
néven szerepelt. A szomszédok ugy tudták, 
hogy Kovácsék édesgyermeke. Nagy meg
lepetésre most megjelent Csillaghegyen 
Tallián Erzsébet gyárimunkásnő, aki Óbu
dán, a Zöldmáli ul 103. szánni házban lakik. 
.Tallián Erzsébet elmondotta, hogy

a kis Edit nem Kovácsék édesgyermeke,

Példátlan botrányt rendezett 
a Hűvösvölgyben egy elegáns, 

becsipett Halai nő
Vasárnap délelőtt izgalmas jelenetek ját

szódtak le a hűvösvölgyi Nagyréten, a Má- 
Tiaremete felé vezető ut közelében. Egy 
.Választékos eleganciával öltözött fiatal nő 
▼onta magéra a járókelők megbotránkozá
sát:

Ittas állapotban volt és mindenkit meg
állított, akivel találkooztt.

Az ünnepnapon turisták tömegei özönlöt
tek el a llüvösuölgycl. Felnőtt férfiak és 
nők, serdülő fiuk és leányok haladtak át 
■ Nagyréten és a feltűnően kifestett arcú 
nő mindenkibe belekötött. Durva szitkok, 
trágár szavak hagyták cl ajkát, mire

többen rendőrért siettek
és bepanaszolták a botrányosan viselkedő 
nőt. Az örszemes rendőr odasietett a nőhöz, 
hogy igazoltassa, mire az futásnak eredt. 
Percekig tartó hajsza következett. A titok
zatos nő

a Talbot-rentrále áramgyiljtő telepé
hez. sietett és az egyik oszlopra akart

Ki készítette
a Rudas fürdő terveit?
Félmillió pengős per a Rudas renoválása körül

A Rudas fürdő modernizálásával és reno
válásával kapcsolatban feltűnést keltő pe
reskedés támadt, a főváros és egy fővárosi 
mérnök közölt.

A pert Szöcs Jenő gépészmérnök indította 
a főváros ellen.

500.000 pengő kártérítést követelt a 
székesfővárostól.

Haw-vork... csiksgo... salt Laka... San Francisco... Hollywood
13 örai tagi ut... pokoli izgalmait... Oimanyoit... megiepettsait... 
szenzációit hozza

A felhők kalózai
FRED MAC MVRRAY és JOAN BEMNET legújabb filmje

Holnaptól DÉCSI ÁTRIUM |

pen kísérletet tesz arra, hogy behatoljon 
a vörös hadsereg soraiba — Írja a lap — 
és a legutóbbi események megmutatták, 
hogy ez a törekvésük sikerrel is járt.

A legújabb hírek szerint
Tuhacsevszkij éa Blücher tábornagyo

kat letartóztatták.
Állítólag Krcstinszki igazságügyi népbiztos
helyettest, aki külügyi népbiztos is volt, 
ugyancsak lefogták.

Szinte napirenden van az eddigi szov- 
jelvezetők leváltása

és továbbfolynak a sorozatos letartóztatá
sok a forrongó Szovjetoroszországban.

hanem az övé, egészen kiskorában 
bízta Kovácsék gondjára, 

mert ő nem tudott gondoskodni róla.
Most, hogy a nevelőszülők meghaltak, 

elhatározta, hogy hazaviszi a kislányt. Ira
tokkal igazolta, hogy’ jussa van a gyerek
hez és magával vitte.

Tallián Erzsébet a Zöldmáli-utón szoba- 
konyhás kis lakásban lakik az édesanyjá
val. A hatvannégyéves öregasszony nagy 
szeretettel várta haza kis unokáját. Egész 
nap

Izgatottan tett-vett a lakásban éa a kis 
ház kertjében, azt akarta, hogy minden 

szép és csinos legyen, 
mire megjön a kis unoka.

Munka közben a kertben hirtelen rosszul 
lelt, összeesett és meghall,

Bzlvszélhiidés ölte meg.
Mire Tallián Erzsébet hazaérkezett a 

kislánnyal, halolt volt a nagymama, — nem 
láthatta meg az unokáját, akit szivrepesve 
várt haza . ..

felmászni.
A rendőr az utolsó pillanatban leszedte az 
oszlopról, azután elő akarta állítani a kö
zeli őrszohára. Az előállítás azonban nem 
ment simán. A fiatal nő

megtámadta a rendőrt, 
mellbevágta, azután ütni, harapni kezdte. 
Elkapta a rendőr jobb kezés és ugy 

beleharapott a hüvelykujjába, 
hogy azt csak cgy-két izom tartotta a te
nyérhez.

A dühöngő nő a rendőrségen hamis ne
vet mondott be, azonban ujjlenyomatot 
vettél fel róla és csakhamar megállapítot
ták, hogy’ Tóth Jánosné, született Gazdag 
Mária 25 éves rovottmultu lolvnjnő kerüli 
kézre, akit 1935-ben
üt esztendőre kitiltottak aa ország terü

letéről.
Tóth Jánosnét hatósági közeg elleni erő

szak cimén letartóztatták.

A félmilliós követelés a kereset szerint ab
ból származott, hogv Szűcs 1933-ban aján
latott lelt a fővárosnak, a /tudás gőzellátá
sára.

A főváros műszaki tisztviselői áttanulmá
nyozták a terveit, de nem fogadták cl. 
Most, mikor sor került a fürdő modernizá
lására, megépítették a Rudas uj műszaki 

berendezéseit Is.
Szűcs Jenő szerint a műszaki tervek 

szerzői joga öt illeti meg,
mert terveit kisajátították.

Szerzői jogbitorlás történt — állította — 
és ezért kártérítésül félmillió pengőt köve
telt. Számításai szerint ugyanis a

főváros 500.000 pengő anyagi előnyből 
jutott ax ő rovására.

A nem mindennapi pert most tárgyalta 
dr. Balogh Árpád törvényszéki biró. A fő
város tiszti ügyésze a kereset elutasítását 
kérte s kétségbevonta azt is, hogy a gépész- 
mérnök ötlete a szerzői jogi törvény vé
delme alatt állna.

A törvényszék megkereste ebben az ügy
ben a szerzői jogi szakértői bizottságot, 
amelynek véleménye után megállapították, 
hogy

a főváros nem használta fel a Rudas
fürdő renoválásánál Szűcs Jenő gépész

mérnök terveit.
Jogbitorlás tehát nem történt.

A törvényszék ezekután a mérnököt ke
resetével elutasította és a perköltségek meg
fizetésére kötelezte.
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Motorkerékpár 
és autó súlyos karam
bolja a József-köruton

Vasárnap délben a József-kőrut és Jő- 
zsef-utca kereszteződésénél a BD. 753 
rendszámú autó összeütközött az FA 475. 
rendszámú oldalkocsis motorkerékpárral 
amelyet Szabó Lajos hentesmester vezetett, 
oldalkocsi Jóban pedig Nagy Benedek má
zsamester ült. Az összeütközésnél

a motorkerékpár fölborull, összetört, 
utasai az úttestre röpültek és mindket
ten összetört testtel, véresen terül

tek el.
Óriási tömeg verődött .össze, a Vig-utcal ka
pitányságról rendőröket kellett kivezényelni 
a rend fenntartására. Rövidesen megjötte- 
a mentők és első segélyben részesítették ■*  
sebesülteket.

Szabó László a fején, lábán és csuklóján 
szenvedett zuzódásokat. Nagy Benedek 
zúzott sebeket kapott, azonkívül a jobbkez® 
eltörött.

A mentők mindkettőjüket a Rókus-

Toronyi Imre és Bilícsí Tivadar 
viharos éjszakai botránya 
egy vendéglőben

Ismert színészek vonulnak fel holnap, 
kedden délelőtt vádlottként a VL kerületi 
kapitányságon dr. Pintér Arnold rendőrin 
nácsos, rendőri bű illet obi ró szobájába:

egy átmulatott görbe éjszaka bonyo
dalmai kerülnek elbírálásra a rendőr

öké előtt.
Bilicsi Tivadar, Toronyi Imre és Pataki/ 

Miklós színészek a szereplői a kihágási 
ügynek. Pár héttel ezelőtt a három színész 
együtt szórakozott egy kis vendéglőben, 
majd záróra tájban jó hangulatuk kereke
dett és elhatározták, hogv tovább folytat
ják a mulatozást. A kis vendéglőben, ahol 
a borozgatást kezdték, zárórát csináltak és 
ezért tovább mentek cgv Hegedűs Sándor- 
utcai vendéglőbe. Olt is éppen zárni ké
szültek, azonban az uj vendégek kedvéért 
a tulajdonos még egy darabig nyitva tar
totta üzletet. Később azután

az őrszemes rendőr beszólt a vendég
lőbe. hogy csukják be az üzletet, mert 
különben kénytelen lesz fölirni a ven

déglőst.
A büntetéstől való félelmében a vendéglős 
közölte a színészekkel, hogy bezárja nz üz
letet és menjenek olyan helyre, ahol reggel 
öt óráig van nyitva az üzlet. A húrom szí
nész azonban egyre hangosabban viselke
dett,

zsidózni kezdtek, belekötöttek n tulaj
donosba és n személyzetbe, majd n ven
déglőbe érkező rendőrt Is goromba 

szavakkal illették.
A rendőr végül is felirta az egész társaság 
személyi adatait, jegyzőkönyvet vett fel az 
cselről, a tanuk név- és Ilikéimét is följe- 
gyeztc és jelentette az éjszakai botrányt a 
Vf. kerületi . kapitányság vezetőjének. A 
színészek éjszakai szórakozásából rendőri 
akta lelt és kedden Ítélkeznek fölöttük,

A VI. kerületi kapitányságon különben 
még egv érdekes ügy kerül tárgyalásra a 
héten. Beregi Oszkár fia és két barátja áll 
vádlottként a rendőrbiró előtt azért a Bot
rányért, amit az Operaházban rendeztek 
l'ataky Kálmán legutóbbi fellépésekor. A

Nyáron fel Északra!

Három utazás 
Skóciába, Izlandra 
Spitzbergákra és 

Norvégiába.
Julim 16-iüpisrtos 8-ig t^Müvankea" 

laxiugózösseL Árak 825 pengőtől

Juta 22-ragusztui 11 -if a "3t I^xrix" 
taiMgőzösaeL Árak 627 pengőtől.

Ang.7.-J0. a hÁromcMvaroe "Relümea**  
lnxmgőztfaaeL Árak 825 pengőtől.
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Keletitengeri
ét norvégiai utazás.

Anguarlua 10-25. a "Milwaukee” 
luxutgőztttseL Árak 580 pengőtől

Utazás Norvégiába, 
Skóciába éa Angliába.

Szept. 2-14, a hÁromcasreroi “Relianea" 
huuigőzifael. Árak 455 pengőt®.

A 
HAMBURG-AMERIKA LJNIE 
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A aagyarenaági TtzérklprlMlei Írod Ali
Budapeat.V.Vflrösrnarty-téri. T. Í8-2V90
Badepert.Vin BaroM-tér9. T. 15-34-lt

kórházba vitték.
A főkapitányságon nyomban megkezdték 

a kihallgatásokat, hogv tisztázzák, ponttá 
san, milyen körülmények között történt H 
karambol, ki felcös érte.

fiatal Beregi ellen az a vád ugyanis, hogy1, 
ő szervezte meg a Pataky-actmpátla- 

tiintetést,
sőt később az igazoltató detektlvre az ajtót 
is rázárla.

Halálosvégü 
robbanás egy 
jáfékárugyárban

1 asárnap reggel értesítették a budapesti 
főkapitányság sérülési osztályát, hogy a 
Rókus -kórházaim meghalt Kozma Zsófia 
30 evea íntinkúsnő, aki pénteken reggel for
rasztólámpa robbanása következtében súlyo
san megsérült a munkahelyén.

A szerencsétlen nő Monspart Géza Zuglói- 
163. szám alatt lévő jálékáriigvárában dol
gozott. Benzinforrasztóláinpával a játékok 
egyes alkatrészéit forrasztotta össze. Kozma 
Zsófia, aki igen gyakorlott munkásnő volt, 
pénteken reggel Miiét órakor kezdett műn- 
kához. Néhány perccel később

hatalmas robbanás liallatazolt a gyár
ban. majd lángok csaptok fel és Kozma 
Zsófia vciűtréizó sikoltással rohant ki a 

műhelyből.
Azonnal a mentőket hívták, akik a mun- 

kásnőt súlyos <gesi sebekkel, eszméletlen 
állapotban a Rókus-kórházba szállították. 
Kozma Zsófia, anélkül, hogy eszméletét 
vissza nyerte volna,

vasárnap reggelre meghalt.
A **r‘mcaétlcnség ügyében a

rendőrség sürgős sizsgálalot indított vasár
nap és ennek első lépése az volt, hogy be
idézték n főkapitányságru Monspart Gézát, 
a gsái tulajdonosát. A rendőrség azt igyek
szik megállapítani, hogy mi volt a robba
nás oka. vájjon a benzinforrasztókészülék 
volt-e hibás, vagy a szerencsétlenül járt 
munkásnő vigyázatlansága okozta a halálos 
szerencsétlenséget.

I
TjL -ÖperHe különleges uj mintákban j 
. 11 s° a í
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A Vigadó összes termei pálmákkal és 
tizennyolc ncnz.fi zászlóival feldíszítve vár

_________________ HÉTFŐI NAPIÓ.

„VIA BALATON, indulás 8.30“

Budaperi, 1837 janira Ti

BíMzalu nyakkenM
juk az első Brldge Világbajnokaiig megnyi
tását. Az, első fecske Sulcv J. Kallaa eszi 
kapitány személyében megél kezelt Hilda- 
(testre, a csapat tagjai szerdán érkeznek. 
I gyalusak szerdán érkeznek meg az athéni 
oricntezpressrel az. egyiptomiak; csütörtök 
yc avizálfák érkezésüket a verseny kedven
cei, n hollandok! Ök már ugy jönnek 
J’cslre, mint régi ismerősök, sok barátjuk 
snn itt, sőt a verseny után is maradnak egy 
pár napig pihenni. A rendezőbizottság min
iden nemzet mellé külön magyar vezetőt 
jelölt ki, hogv az előkelő vendégeinknek a 
versenyen kivül is rendelkezésére álljanak.

Vasárnap 11 órakor van a kapitányi ér- 
fékezlek 12 óra 30 perckor ismerkedési 
ebéd a Hungáriában, ahol Budapest város 
nevében

SZENDY KÁROLY polgármester 
üdvözli n kongresszus tagjait és a részt
vevő külföldi játékosokat. 2 óra 30 perckor 
Jósad ferene főherceg fővédnök engedő 
Jyóvcl

DOn.MÁ.XDY GfiZA ny. tábornok, 
n verseny elnöke megnyitja a Világbajnok
ságot.

Az előkészítő bizottság nagy anyagi áldo
zatok árán megoldotta a legnehezebb kér
dőit, a néz,ők jó elhelyezését. Hatszáz ülő
helyről kitünően lehet végigdrukkolni az 
Izgalmas mérkőzéseket. Technikailag pedig 
ugy vnn előkészítve a verseny, hogy az még 
a bridgezők pápájának. í.u/öcrfso/i-nak Is 
nagy meglepetés lesz, pedig ő Amerikában 
látott már cgv pór tiagymezőnyü versenyt. 
A verseny állását színes táblázatok és gra
fikáitok mutatják be egyidejűleg az ered
ményekkel.

★

Mid! héten Keletinek bravúros partiejál 
közöltük. Hasonlóan érdekes játszmáról 
számolhatunk he mos! is, amelyben a le

osztás a kővetkező volt:
♦ A 4 3 2
9 K B 3
0 D 4
+ B 0 5 4

Elérkeztünk végre valahára a várva- 
várt nyaralási előkészületekhez. Be
széljünk tehát arról, hogyan állitsuk 
össze nyári garderobunkat.

Abban egyezzünk meg, hogy akár 
vizet, akár hegyet választunk nyári 
hódításaink, akarom mondani, pihe
nésünk színhelyéül két-három egy
szerű, könnyen mosható és vasalható 
chantung ruhára feltétlenül szüksé
günk van. Azután legalább két strand
ruha is kell. Az egyik négyszögletes 
kivágásit, egyszínű vászon, végig be
gombolva, ez az u. n. plageniha, amely 
alatt azonban kacéran bújik meg az 
előirt rövidségü ahort egy napozó
kendővel, hát nélkül és nyakban a 
tarkónál kis masnira kötve ugy, hogy 
a záródás a loknik közül nem is látszik. 
A másik strandruha imprimé legyen, 
illetve gloknis, rövid szoknya-nadrág, 
de nevezhetjük sliorluak is <ygy kis 
imprimé inglussal, elől végig gom
bolva. Ezek is roppant bájosak, elütő 
szinti gombbal, övv*l  és kendővel.

A délelőttöt ezzel nagyjából már le 
is tárgyaltuk, (isak még arra figyel
meztetjük a hölgyeket, hogy megfelelő 
mennyiségű és színű fejkendőről ok
vetlen gondoskodjanak és jó lesz 
szalagokat is beszerezni, mert ilyen 
„fejdisz” nélkül egy lépést sem lehet 
az idén tenni. (Magyarul: kein 
Schritt.)

A délután az imprimé jegyében 
zajlik le. Feltétlen előírás egy söté
tebi) alapú impriméruha, akár angolos, 
akár franciás megoldással és egy egy
színű kioké, vagy más selyemruba az 
ötórai tánchoz, vagy sétához. Ügyel
jünk arra, hogy ne legyünk nyarad

ban túl felöltözöttek, mert az meg
rontja a nyaralást, inkább lezseren, 
angolosan és egyszerűen öltözzünk. 

Kalap nem kell! De kabát igen!
Jó lesz, ha egy nyitott hosszú, sveifolt 
toilette-kabátot viszünk magunkkal, 
mert az nyári hűvös estéken remekül 
használható és néhány rövid vászon-, 
vagy gyapjúkabátot is. amit egyszerű 
angol vászonruhánkon is viselhetünk. 

Természetesen estélyi ruha nélkül 
nincs nyaralás. A hely mondainségétől 
függ azután, hogy hányra van szük
ségünk. Legjobb és legszebb egy vilá
gos muszlinruha, mondjuk halvány
kék piros virággal és accessoirekkel, 
de szép egy nagy virágos, fekete 
alapú imprimé is mély dekoltázzsal, 
hogy testünk csokoládébarnasága an
nál inkább érvényrejusson.

Ezenkívül ajánljuk, hogy egy szép 
lencsipke kosztümöt, vagy kompiét 
világos színben vigyünk magunkkal 
és ne felejtsük ki kofferünkből a nap
olajak literjét, a strand többi felszere
léseit, megfelelő számú és szinü rövid 
zoknikat (mert hála Isten harisnya 
csak ritkán teli) és — természetesen 
a bridgekártyákat sem.

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

♦

Nyári utazások előtt lehetetlen nélkülözni 
a Calvtn-tért Fenyves Áruház utazási osztályát. 
Minden van ott hölgyeim, ami nz utazáshoz 
szükséges, szép, olcsó és nagyon jó. Gyönyörű 
sima bőrönd, 50 cm hosszú, 5.80 P és szegett 
szélű, ugyanilyen hosszúságban 7.80 P. — 
Utazási kosztümöket és ruhákat is ajánl a 
Fenyves Aruház szenzációs olcsó árban: chnn- 
tungot 1.90 P-től és piket 2.'J0 P-töl. Hát nem 
érdemes elutazni, mikor az ember mindent 
ilyen olcsón kap ...?

az Ide! nyári divat

uridivatilzletekben
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Dél helyén dr. W l d d e r egy körrel indult, 
partnere dr. Ho s sdn y I két szánnál vá
laszolt, majd három treff, három kör és né
pű/ hal körnél landollak. Nyugat helyén 
prof 7. i e It y kis körrel indul. I)r. Widdcr 
mi a kezében, lehívja a treff ás: királyt, 
aduval lemegy a: asztalra, egy kis trejfet 

I<lnp és lehívja a: összes aduit a kézben, 
amely után következő a véydllds:

4 K B 5
V - 
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4 -

♦ A 2
-

0 D 4
A B

t-SZAK ♦ D 9
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Most pikk ásszal átmegy a: asztalra és a 
már magas treff bubira ledob egy pikket 
Ziehy védekezik a beszoritds ellen, eldobja 
n pikk királyt, mire a felvevő pikkel hiv 
és teljesít! H r a n d, dr. IV i d d e r!

★

Hétfőn este kilenc árukor érdekes tréninget 
tartanak a Itridgr (lob helyiségében a vlldbaj- 
nokadg niagvur résztvevői: a lleltátás angol 
bemondásokkal folyik ra a különféle felírások
hoz a világbajnokságiull használt nyomtattá 
nyakat próbálják ki.

¥

Frdekes meghívást kapott a: l'niu /.. T. C. 
(Satu városátál. Ffordtzdpoz bridge- és tennist- 
vrrsenyre hívták meg a kitűnő csapatot. At 
l nió r megtisztelő meghívásnak őrömmé/ lest 
eleget, dr csak a Világbajnokság után, mert 
eggtk párja Honold— Kim sík. n nyílt páros
versenyben részlvesz.

it
Nnev (isásr írté nz t'idó I. T. Clubot, egyik 

alapiirt Ingja, hí örökké vidám, minden szél 
lóri rajongó Kovács Imre Ms i\ct korúban] 
nirlclrn elhunyt Temetésén ar ’ nio testületi I 
hg jelent meg és n club ii. tébru Fisclmfí Já I 
D”» elnök meghaló szavakkal bursu/tnlla el a 
•rerctclt dublinit l

laneiulazöau^Efe
fehér aranyba foglalt Clrkon-gyilrUt 28 P-tftl
Ismét kapható tenyésztett Igazgyöngysor 25 P-ért

divatékszer- 
boltjában
Klgyó-u. 4-6

Amerikai feltaláló 
titokzatosbudapesti tárgyalásai 

a plasztikus film ügyében
Budapestre érkezett az elmúlt héten' 

John Sterley amerikai mérnök, aki egv- 
szerű hollywoodi statisztából lelt nz egyik 
világhírű amerikai filmgyár műszaki labo
ratóriumának vezetője. John Sterley Los- 
Ange lesben, a monstre vállalat laboratóriu
mában

rendkívül nagyjelentőségű kísérleteket 
végez ■ plasztikus film körül.

A legnagyobb titokban folyik ez a munka 
mégis kiszállingóztak a laboratóriumból 
olyun hírek, amelyek szerint a kísérlete! 
előrehaladott stádiumban vannak és remél
hető, hogy rövid időn belül Sterley mód
szerével már kifogástalan plasztikus filme
ket lehet készíteni. Érthető érdeklődéssel 
figyeli az egész amerikai filmszakma a hí
reket, amik erről érkeznek, mert az csel
ben, lm John Sterley tervei valóra vál
nak, ez

ez olyan forradalmat jelentene n film
gyártás terén, amelyhez fogható a han
gosfilm világraszóló diadala óta ncm 

volt.
John Sterley néhúnv hónappal ezelőtt el

hagyta Amerikát és szigorú inkognitóbái' 
Európába érkezeit, Előbb Párisban folyta
tott tárgyalásokat több kiváló technikussal 
majd Héesbe utazott, ahol ugyancsak me> 
beszóláséi voltak.

Bécsből az elmúlt héten a magyar fő
városba érkezett.

Két napot töltött itt John Sterley. Ez
alatt nz amerikai mérnök jóformán me» 
sem csodálta Budapest szépségeit, hanem 
állandóan

egv neves fiatal mérnökkel folyttott 
megbeszéléseket, 

kinek nevét szigorúan titokban tartják. A- 
elterjcdt hírek Sterley párisi és bécsi tár
gyalásainál sokkal jelentősebbek voltak » 
budapesti megbeszélések, mert a magva® 
mérnök, akivel itt tárgyalt a az amerikai 
feltaláló

értékes elméletet állított fel a plaszti
kus filmről

és Sterley ennek az elméletnek alapján 
akarja folytatni kísérleteit.

A magyar mérnök kutató munkája ed
dig még csak elméleti volt, mert a kísérle
tezés rendkívül nagy összegbe került volna 
és ezzel a budapesti feltaláló nem rendel
kezett. Ilire járt annak, hogy

a fiatal magyar mérnök ősszel kiuta
zik Los-Angelesbe 

és olt Sterley remekül felszerelt laborató
riumában a statisztából lelt amerikai felta
lálóval együtt fog dolgozni a plasztikus 
film megvalósításán.

KÖZGAZDASÁG
A Tébe országos 

értekezlete Tatatóvároson

a vidéki hitelszervezőt további racionalizá
lása felesleges. A pénzintézeteknél a renta
bilitást az uj hitelforrások és a gazdavé
delmi terhek csökkentése fogja csak meg
hozhatni. A társulati adók tervezett eme
lése, tekintettel a magas helyhatósági 
adókra, rendkívül veszélyes volna. A rész
vényjogi reformra és egy ujabb banktör
vényre szükség nincsen, miután a Pénzinté
zeti Központ megalkotása és annak revíziós 
tevékenysége után megtörténtek azok a té
teles intézkedések, amelyek tulajdonképpen 
ennek a reformnak célját is szolgálnák.

Görög Frigyes dr. a hitelélet fellendítésé
nek következményeiről beszélt, a pénzinté
zeti tőkeképződés akadályai között — mon
dotta — legfőbb tényező a tőkegyűjtés je
lentőségét kellően cl nem ismerő közszel
lem hiánya. A hitelezések biztonságára ked
vezőtlenül hat ki a válságjogszabályok to
vábbi fentartása és a kamatmaximális rend
szer is. Ezeket az akadályokat kell tehát 
elhárítani.

Az értekezlet tagjai délután Vida Jenő 
felsőházi tag meghívására megtekintették a 
Mák tatai bányatelepét.

Vasárnap a községháza tanácstermében 
teljes ülést tartottak, amelyen dr. Hegedűs 
Korántnalz, a Tébe elnökének nagyhatású 
megnyitóbeszéde után dr. Hantos Elemér 
„Az uj világgazdasági konferencia előtt**  
címmel tartotta meg igen érdekes előadá
sát. Dr. Nyulászl János a gazdavédelmi 
kérdésekről , dr. Katona Lajos a hazai 
pénzintézetek helyzetéről számolt be. Ver
sengi Tibor „A pénzintézetek egy uj élet 
küszöbén**  vonatkozású előadásával kötötte 
le a megjelentek figyelmét.

A vidéki pénzintézetek aktuális problé
máiról Steiner Imre tartott előadást. Végül 
dr. Nyári Pál és dr. Görög Frigyes tett je
lentést az egyes bizottságok munkálatpiróU

A Magyarországi Epltőanyagkereskedők Szö
vetsége ma, hétfőn tartja rendes évi közgyű
lését, melynek napirendjén az évi jelentés, a 
zárszámadások és költségvetés előterjesztése 
» a tisztikar megválasztása szerepel.

♦
A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos 

Szövetsége Utazó- és t'gynöki Szakosztálya 
f. hó 6-án Egri Arthur elnöklete alatt együt
tes vezetőségi ülést tartott, amelyen IVeísz 
Nándor szakosztályi titkár ismertette a ma- 
gánalkalmazollakra vonatkozó törvényterve
zetet. Az együttes vezetőségi ülés nagy saj
nálattal állapította meg, hogy a kereske
delmi utazók és ügynökök szempontjait a 
(örvénytervezet figyelmen kivül hagyja. 
Többen szenvedélyes hangon adtak kifeje
zést elkeseredésüknek és beható tanácsko
zás után elhatározták, hogy a költscgmeg- 
téritésnélküli utaztatás, valamint a többi 
jogos követeléseik érdekében a legerélye
sebb harcot ipdilják meg. Megkeresik to
vábbá az összes politkai pártokat, hogy a 
törvényjavaslat parlamenti tárgyalása al
kalmával a kereskedelmi utazók és ügynö
kök jogos kívánságainak szószólói legye
nek.

*
A Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara 

körlevélben közli a gazdákkal, hogy olaszor
szági szorvnsmnrhaklvifelUnk zavartalansága 
teljes mértékben biztosítva vnn. A junius hóra 
szóló és már kimerített kontingensen felül to
vábbi 4500 darab kiszállítására kaptunk enge
délyt. ezek a szállítások már folyamatban Is 
vannak, sőt további pótkontingecs engedélye
zése Is biztatóak a kilátások.

A
Magyar Ruggyantaáruggár Rt. igazgatósága 

elhatározta, hogy a közgyűlésnek az elmúlt üz
letévre 3 pengő osztalék kifizetését fogja ja
vasolni. Az igazgatóság egyidejűleg Fleis.hl 
Sándor cégvezetőt igazgatóhelyettessé, továbbá 
t raknói Rezső gyárvezetőt és Gotléb István 
üzemvezető-főmérnököt cégvezetőkké nevezte ki.

♦
Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénhánya- 

Részvénytársaság junius 4-én tartok közgyü- 
ise az 1936. üzletévre szóló osztalékot részvé
nyenként 2.50 pengőben állapította meg. A 
részvények 46. számú szelvénye 1937 junius 
12 étöl kezdve a Magyar Általános Hitelbank
nál kerül beváltásra.

\ T akart kpénztiírnk és Bankok Egvesü- 
letc vidéki osztálya és Győri körzete a ta
tái pénzintézetek kezdeményezésére ’lala- 
tóvároson szombaton és vasárnap országos 
pénzintézeti értekezletet tartott, amelyen a 
tagok teljes számban jelenlek meg.

A szombati ülésen üres: Károly dr. kifej
letté. hogv a munkaidőnek 44 órában való 
megállapítása •« pénzintézeteknél számba- 
jövő változást nem jelent, de éppen ezért 
ezután a lisztviselőtarsadalom részére alig
ha fo|( lényegesebb uj állásokra lehetőség 
nyilai.

Nyulászl János dr. a gazdaadósságok kér
désével foglalkozott. Földes Zoltán (Szol
noki, (iarzó Ferenc dr. (Budapest), Szabó 
Jágó (Gyöngyös) és Zsengellér Ferenc (Ceg
léd) felszólalása után nz a felfogás alakult 
ki, hogv miután az Idd aratás eredménye 
előreláthatóan kedvező lesz, igy a gazda- 
adósságoknál az. önkéntes visszafizetések 
fokozottabb mértékben várhatók. Ez. idő 
alatt gondoskodni kell nz adósok fizetési 
készségének megfelelő .okozásáról.

Nvárv Pál dr. n hitelszervezet aktuális 
problémáiról szólva, arra mutatott rá, hogy|

Nyíri dlvatnjdonságokat
legjobban éa legolcsóbban vásároltatunk

"elvem, ssövet, vili 
nemi, Ntöttáru éa

Antal
'. moaákelma, fehfr- 
kontetoW Ötletében

Király ucca as <*
Ai Arak minőéin, súlyt helyeid takarékot családok 

allandj bevaMrlíst helye.
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Éhínség Marokkóban!
Pária, Junius 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése). Francia-Marokkó déli vidékeiről 
Vasárnap katasztrófális jelentések érkeztek. 
* szárazság okozta pusztításokról Messzi 
pidéken

18 hónap óta nem esett eső s minden 
növény a szó szoros értelmében kiégett.

Iá katasztrófális szárazság miatt nem is re
gélhető, hogy termés les:. Másfélmillió 
ymbert éhínség fenyeget.

Marokkónak csak északi részében, a ten
gerparti sávon, fesz ezidén termése, ez 
azonban a Marokkó összlakosságának csak 
egy töredékét tudja ellátni. Az Atlasz-hegy- 
aég és a Souff-vidéken fűszál sem maradt, 
mert a nap a növényzetet teljesen kiégette. 
Marokkó .négy és fél milliónyi lakóssága 
közül

Vasárnap a pécsi egyetem 
diszdoktorává avatták 
báró Korányi Sándort

Pécs, junius 6.
A pécsi Erzsébet-tudományegyetem ün

nepi közgyűlés keretében vasárnap dél
előtt az aulában avatta honoris causa dok
torrá báró Korányi Sándort, az európai 
'hírű orvosprofesszort. Az ünnepségen meg
jelent az egész tanári kar, vitéz Morvát 
főispán, Konczivald Endre ítélőtáblái el
nök, Esztergdr Lajos helyettes p'olgárines-. 
tér, Hollón Péter postaföigazgató és még 
Igen sokan mások.

Az ünnepi ülésen Dambrowszky Imre dr. 
Rektor üdvözölte a megjelenteket, majd 
\Gorka Sándor orvoskari deltán vázolta hosz- 
gzabb beszédben

Korányi Sándor tndományos ér

ötszázezer már most U minden élelmi
szer nélkül van ■ a szomjúság elvisel

hetetlenné teszi életüket.

Az anyaországnak kell sürgősen segítségre 
jönnie, mert különben félmillió ember el
pusztul az éhínségben. A délmarokkói oázi
sok forrásai teljesen kiapadtak s a karavá
noknak a szaharal oázisokat kell felkeres
niük, hogy vízhez hozzá jussanak. Ember
emlékezet óta nem uralkodott Marokkóban 
olyan szörnyű szárazság, mint az elmúlt 
hónapokban. Az 1938. évi aratásig a fran
cia kormánynak keli gondoskodnia az ín
ség sújtotta vidék lakósságának élelmezésé
ről.

A lakosság nagy részét el kell szállítani 
olyan vidékekre, amelyeket a szárazság in
kább megkímélt.

demelt,
ismertette az orvosi fakultás egyhangú ha
tározatát, amely Korányi Sándor doktorrá- 
avatását indítványozta. Aztán Dambroui- 
szki Imre rektor üdvözölte meleg szavak
kal az uj diszdoktort.

A doktorrá fogadás után Korányi Sán
dor mélyen meghatódva mondott kö

szönetét a magas kitüntetésért.
A rektor, évzáró beszéde után XVinkler 

János dr. jogikari dékánhelyettes az egye
temi pályamunkák eredményeit ismertette. 
A diszülés után az egyetemi ifjúság meg
koszorúzta az egyetem hősi halottainak 
emléktábláját. Délben Korányi Sándor tisz
teletére az egyetem diszebédet adott. 

nagyrétre nem fért el a gyű lésteremben és 
a szövetség kerekesutcat székházának udva
rán szorongott

Burday Vince nyitotta meg az ülést, utána 
Póser János beszélt. Minden mondatuk 
után felhangzott a kiáltás:

— Leállunkl Sztrájk vagy munkabéreme
lési

Végül is Lázár Emil emelkedett szólásra, 
próbálta magyarázni a munkásoknak, hogy 
a sztrájkkal most nem tudnak eredményt 
elérni. Ahelyett, hogy csillapította volna a 
gyűlés résztvevőit szavaival,

még jobban fűtötte az indulatokat, fel
ugráltak a székekre, egyszerre tizen Is 

beszéltek
és követelték a sztrájk kimondását. Az ud
varon még forróbb volt a hangulat

a sztrújkpárti és a sztrájkéi lenes mun
kások ölre mentek.

Öklök emelkedtek a levegőbe s pofonok 
csattantak el. öt rendőr állt az udvaron, 
azonban olyan nagy volt a tömeg, oly sű
rűn álltak, hogy képtelenek voltak a vere
kedőkhöz férni.

Több mint negyedóráig tartott, mig 
végre elült a vihar 

és Gaál Benő, a Szakszervezeti Tanács fő
titkára lccsillapitota a kedélyeket, lebeszélte

A szovjet-expedíció 
egyik pilótája kényszerleszállást 

végzett az északi sarkon
Moszkva, junius 0.

A Schmidt-expedicló négy repülőgépe 
3 óra 30 perckor föl repült a sarki állomás
ról, hogy eléije a fíudolf-szigetet. Hét óra 
tájban az északi szélesség 85 fokának dél
köre által átszelt sziget fölé érkeztek. Eb
ben a pillanatban

Alexccv repülőgépének elfogyott as 
üzemanyaga, úgyhogy kénytelen volt 

leereszkedni

HIS

12 havi részletre 
kaphat 

világhírű
MASTERS VO1CE

gramofont
és lemezeket

The Gramophone Comp. Ltd. 
magyarországi vezArképviselöBégo

IV., Kossuth Lajos-utca 8.
Telefon : 18-08-07

a munkásokat a sztrájkról s Lázár Emil 
javaslatára elhatározták, hogy a gyűlésről 

sürgöny! menesztetlek Bornemisza Géza 
Iparügyi miniszterhez, felkérik, hogy a 
munkások bérköveteléseit n most folyó 

tárgyalásokon honorálják
és addig is, mig a tárgyalások befejeződ
nek, eszközöljön ki munkabéremelést. Ha 
ez nem sikerül, akkor kimondják a sztráj
kot.

és a sürfl kődben alkalmas helyet keresni 
a földreszálláshoz.

A három másik gép: Vodopianov, Molo- 
kov és Mazuruk vezetése alatt folytatta út
ját és 9 órakor minden baj nélkül leszállt 
a Rudolf-szigetcn.

Egyikük azonnal
visszafordult Alexeevhcz, hogy üzem

anyagot vigyen neki 
utjának folytatása céljából.

A gyűlölet ellen 
hirdettek harcot vasárnap
Apponyi, Gratz és Fábián

Újpest városa vasárnap Fábián Bélát ün
nepelte abból az alkalomból, hogy Fábián 
tizenöt • év óta országgyűlési képviselője 
Pest környékének. Az ünnepséggel kapcso
latban Fábián Béla képviselői beszámoló
gyűlést tartott az újpesti ApoJlo-mozi kert
helyiségében többezer főnyi közönség előtt. 
A város határában lelkesen fogadták Fá
biánt, aki diszkisérettel vonult a gyűlés 
helyére.

SEMSFY ALADÁR polgármester 
üdvözölte Fábiánt és megköszönte neki 
mindazt, amit tizenöt év óta a városért 
telt.

A polgármesteri beszéd közben néhány 
nyilas fiatalember zavarogni kezdett, 
szélsőséges náci-jelszavakat kiáltoztak, 
amire néhány markos férfi a közönség 
derültsége közepette egyszerűen ki
dobta a nyilasokat n kerthclyiségből.

Újpest kereskedői és iparosai nevében 
Kovács József, Alsc.hcr Ödön, Holló József 
és Goldberger Nándor köszöntötték Fábiánt, 
majd dr. Székely György a város közön
sége nevében babérkoszorút nyújtott ál 
neki.

Gróf APPONYI GYÖRGY
emelkedett ezután szólásra és többek közt 
kijelentette, hogy nem lehetnek jóhiszemück 
azok, akik szeretet és béke helyett gyűlöl
ködést és elégedetlenséget hirdetnek. Mint 
vallásos katolikus,

Sztrájkpárti és sztrájkellenes 
szállítómunkások csatája 
az angyalföldi gyűlésen

Izgalmas botrányok és verekedés közölt 
tartott gyűlést vasárnap a Magyarországi 
Szállítómunkások Szövetsége. A munkások 
bére körül folynak helqjc óla tárgyalások 

iparügyi minisztériumban s a tárgyalá
sokkal kapcsolatosan hívták össze a gyű
lést, amelyet megelőzően vezetőségi érte
kezlet volt, amelyen

szenvedélyes jelenetekben robbantak ki

RI0IH6 p12.' vlMleto!,”0"ebb
Bud«p.rt,VII,Bra«4be<-körut 4.
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nem Ismeri cl annak erkölcsi Jogosult
ságát, hogy bármilyen keresz.t nevében 

gyűlöletet lehessen hirdetni.
A következő szónok

GRATZ GUSZTÁV
országgyűlési képviselő volt. Kijelentette, 
hogy hisz abban, hogy uj korszakba lépünk 
és a liberalizmus és a szabadság eszméi 
ismét divatosak lesznek. Le kell számolni 
azzal a korszakkal, amely az egyén szabad
ságában akarja korlátozni és az „cgy-okos- 
cmbeY” rendszerét hirdette. Ez az a rend
szer, amely a legveszedelmesebb az ország 
számára.

FÁBIÁN BÉLA
megköszönte az üdvözlési, majd beszámoló
beszédében ígéretet lett, hogv a jövőben is 
a kisemberek jogáért és kenyeréért fog küz
deni. Harcolni fog azok ellen, akik az orszá
got a szabadság hazájából a szolgaság föld
jévé akarják változtatni.

Azok az urak, akik kezűkbe akarják 
venni a gyeplőt, hogy zablát kössenek 
az ország szájára, távolállnak a néptől, 

nincs gyökerük ezen a földön. A kisembe
rek érdekében igazságos adóreformot köve
telt és tiltakozott az ellen, hogy a kisem
berek pénzéből csináljanak a kisemberek
nek konkurrenciát. Bejelentette, hogy 
azért harcolnak, hogy Magyarország szabad 
polgárok szabad hazája legyen.

Fábián Bélát beszédének befejezése után 
lelkesen ünnepelte Újpest népe.

az ellentétek:
az újpesti munkások nyomban sztrájkba 
akarlak lépni, azt követelték, hogy a gyű
lésen proklamálják a sztrájkot és ma reg
geltől kezdve

a főváros hatezer azállitómunkása fel 
se vegye a munkát.

Lázár Emil bizottsági tag, a szövetség tit
kára ebbe nem aktirl beleegyezni, mert félt, 
hogy az iparügyi minisztériumban most 
tartott tárgyalások emiatt félbeszakadnak. 
Ilyen előzmények után izzó hangulatban 
nyitották meg az ülést, amelyen körülbelül 
1500—2000 munkás vett részt. A tömeg

Papén
váratlanul lemondta 
a magyar távlovagló 
versenyt és Német
országba utazott

Bécs, junius 6.
Papén bécsi német nagykövet váratlanul 

Regensburgba utazóit. A nagykövet vasár
nap Magyarországra akart utazni, hogy 
résztvegyen a Horthy István tábornok által 
rendezett távlovagló versenyen, tegnap az
után1 váratlanul ugy határozott, hogy

lemondja részvételét a távlovagló ver
senyen és Németországba utazott.

Papén nagykövet Regcnsburgban Hitler 
Adolf vezérkancellárral találkozik.

Tűzvész 
pusztított 
Bonyhádon

Konyhád, június 0.
(4 Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése). Tűzvész pusztította cl vasárnap 
Grátz Frigyes bonyhádi gazdaságát. Haj
nalban, még mielőtt a gazdasági munkások 
felébredtek volna, a bakter tűznyelőét látott 
fellobbanni. Ijedten szaladt arra és észre
vette, hogy a lángnyelvek az. egyik gazda
sági épület tetején csaptak ki. Kiáltozásaira 
csakhamar ősszcsereglctt n tanya népe és 
hozzáfogott az állatok mentéséhez. A tűzzel 
szemben lehetetlenül állottak és igy csak
hamar

az összes épületek lángban álltak.
A Bony hódról kihívott tűzoltók csakhamar 
az oltáshoz kezdtek. Az elharapódzott lán
gokkal szemben azonban minden oltás hiá
bavalónak bizonyult s igy nem maradt más 
hátra, mint hogy az uradalmat környékező 
házakat igyekeztek megmenteni. A fojto
gató füstben és a hulló pernyékben életü
ket kockáztató tűzoltók közül

többen megsebesültek.
Az uradalom gazdasági épületei — nmclvek 
nem voltak biztosítva — menthetetlenül 
leégtek. A kár, hozzátevőleges becslés sze
rint is meghaladja a nyolcezer pengőt.

D. O- X
IMincs kegyeiem!
Rzonzáclö, filmje Mától: PALACE!

Felemelik
az ügyvédek 
nyugdiját

Az ügyvédek Országos Gyám- és Nyug- 
dijcgyesülete vasárnap tartotta közgyűlését. 
Papp íózscS elnöki megnyitójában bejelen
tene, hogy kél fontos reform végrehajtá
sára kerül most sor. Mindenekelőtt a het- 
venedik évüket betöltött

öreg ügyvédek havi nyugdiját hatvan 
pengőről kilencven pengőre emelik fel, 

azután lehetővé teszik, hogy kétszeres 
nyugdijdlelék befizetésével duplaösszegü 

nyugdíj legyen elérhető.
A közgyűlés nagy örömmel fogadta nt 

újításokat, amelyek szociális szempontból 
nagy jelen tőségüek.

Ezután Győri Ákos szólalt fel. Arról be
szélt, hogy a vidéki kamarák miként szor
galmazzák a nyuvgdij illetékek befizetését. 
Székely Adolf azt indítványozta ezután, 
hogy az egyesület józsefkörutl bérházára 
két ujahb emeletei építsenek. Az indítványt 
egyhangúlag elfogadták. Taubner Géza ja
vasolta a közgyűlésnek, járjanak cl a fő
városnál és nz államnál, hogy

az ügyvédi nyugdíjpénztár a Jövőben 
hathatós támogatásban részesüljön.

Őstőr József, a soproni ügyvédi kamara el
nöke a vidéki kamarák nevében szólalt fel 
és hclyesc’le azt, hogy erélyesen szorgal
mazzák a nyugdijillelékck befizetését.

Szcntivány Dezső kifogásolta a nyugdíj
tőke gyiimölcsöztctési módját, szerinte

nem Ingatlanokat kellett volna venni, 
hanem a pénzt kamatra kihelyezni.

Opplcr Emil válaszolt a felszólalára s azt 
hangoztatta, hogy mindeddig a legbiztosabb 
és legtöbb hasznot hajtó befektetés az in
gatlanvásárlás volt. Azt pedig, hogy az in
gatlanok értéke esetleg esik, a leggondosabb 
előrelátás mellett sem lehet megelőzni. Vé
gül Medviyy Gábor főtitkár reflektált a fel
szólalásokra.

A közgyűlés végén letárgyalták annak 
a 18(1 ügyvédözvegynek és nyugalombavo- 
nult ügyvédnek az ügyét, akik járadékukat 
kevésnek találták és megfellebbezték a 
közgyűléshez.



SZÍNHÁZ
Az Andrássy-uti Színház 

a Kamaraszínházba 
költözik

’A Hétfőt Napló adott először híradást arról, 
hogy ■ kultuszminisztérium minden valószínű- 
*/g szerint nem adja bérbe tovább az And 
rá»,v iifi Színházat Wért helmer Elemérnek, 
■ki tizenkét éven At vezeti*  sikerrel ezt a ki
tűnő kis színházat. Végleges elutasító választ 
ugyan még nem adott a kultuszminisztérium, 
de Werlhelnierék

máris biztosítani akarják ai Andráaqr- 
ull Színház jövő azezónját 

•mennviben a Kamaraszínház nagyszabású ól- 
építésibe kezdtek. \ Kamaraszínház ugyani*  
Wertheimer k tulajdona, akik saját színházu
kat teljesen álépilik és az

egjlk legmodernebb budapesti ktMstnhá- 
zut teremtik meg benne.

Bár ai ős»ze*  színházak bezártak, Werthei- 
znrr Elemér másik színháza. a Magyar Színház 
teljes gözzd dolgozik és különösen az emel 
kedő idegenforgalomra való tekintettel, állí
totta össze a szombaton bemutatandó műso
réit. A szokástól eltérően kabarét ad a Magyar 
Színház, a műsor első része a Pódium vendég
játéka lesz Békeffy Lászlóval at élen, uj szá 
mokka), a második részben a világhírű Menaka 
hindu balettet mutatja be é.s Török Rezsőnek 
egy ragyogó egyfelvonásosát, Magdaléna cimii 
vigjátékát parádés, nagyszinpadi szereposztás
ban. _______

Filmgyártás
reggel 8-tól 9-ig 

Az Impex nevű vállalat furcsa 
szerepe miatt átmenetileg leállt 
a „120-as tempó" felvétele

A magyar hangosfilmgyártásban példát
lanul álló esemény történt a napokban a 
Iluhnia filmgyárban, ahol egyik nagyon ki
tűnő és jóliirü filmgyártó és kölcsönző cég 
kezdte n 120-n, tempó cimii film gyár
tását. Reggel nyolc órakor kezdődött meg 
nz első gyártási nnp, amely kilenc órnkor 
mnr abbamaradt. A llunnin filmgyár 
ugyanis n gyárló cégtől a szerződésileg 
megszabott

tizenötezer pengő letételét követelte
4, miután ezt a feltételt nem teljesítették, 
Bingerlh János, a llunnin ügyvezető igaz
gatója intézkedett, hogy a műteremben a 
filmgyártás leálljon.

A rendkívül furcsa és kínos ügy háttéré- 
Jren nz Impex nevű vállalat áll, amely ed
dig leginkább német kompenzáció, üzletek 
leiionyolitásávnl foglalkozott, de már régen 
elhelyezkedési keresett n magyar filmszak
mában. így került össze azzal n kitűnő 
nagyar filmgyártó céggel, nmely több sike
res magyar filmet produkált és amelynek 
szolidságához kétség sem fért. Az Impex 
kötelezte magát az első műtermi felvétel 
alkalmával egy bizonyos összeg lefizetésére 
és ezt a kötelezettségét egy budapesti nagy
bankon keresztül Ígérte teljesíteni. Mikor 
elérkezett az első filmgyártó nap, az Impex 
két tulajdonosa váratlanul

személyi kifogást emelt ■ film egyik 
Igen fontos fényerője ellen ‘

és megtagadta a gyártáshoz szükséges 
szeg folyósítását. Emiatt azután nem 
fák letenni n Hunnia filmgyár által 
15.000 pengőt és kénytelenek voltak a 
teremből kivonulni.

Amint értesülünk, a tárgyalások a
jobb mederben folynak és most már nz is
mert és kitűnő filmgyártó cég uj tőkével, 
sz Impex kikapcsolásával kezdi meg hétfőn 
ismét a film gyárfását.

NEMZETI SZÍN H <Z|L“sZEREPOSZTASBAN 
kerül filmre llunyady Sándor „Pusztai szél" 
cimii srindnrabja, nmeivel annakidején a Víg
színház mulatott be. (íomhasrögi Erid*  egykori 
•zcrcpéf / <irdr Mária játssza, ő lc,i Anna 
kocsmárotné, Jávor Pál Bors Ivánt játssza és 
azt n szerepet, amelyet Törzs játszott n Víg
ben, most Itajnay alakítja, viszont Csnrtos 
szerepében Kiss Ferencet borza a film. 
PetárÓ Attila RdrM/ieyiif Kálmán é, 
Grrö játszik jelentős szerepet a filmben, sme 
Ivet Székely István rendez, és Gál Ernő pro
dukciójában kerül a műterembe.
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MAGYAR SZÍNHÁZ
Szombaton. Junius 12 ón először:

Júniusi esték
I.

„PÓDIUM**  
írók Kabaréja vendégjátéka

Konlernnw.16: BfiKEFFY LÁSZLÓ
II.

Monaka hindu balett és teljes tár 
suletaeredeti h'ndu zenekarával

ttyurkovlca Mária nz uj émeklonomén

MAiam.íSA
Törők Rezső vigjátóka 

Főaeroplők:
Tttraa .fenő, Vnnsary Plroaka, 
Ifulbukát llonu. BÁrnony látván, 

Nujjúr, Pét hon, Ilonát h Ági
Ilyen gnr.dftg műsoros estet a 

tyadapeatl l*BzUns6g  még nem látott!

HÉTFŐI NAPLÓ MOZI
Két íániíulai szenzáció

A Csodatükör csodája a Nemzeti 
SzinházíanésRivelsélc a cirkuszban

Cjlnotvd/uk
0-dzioJ-et^

CSODA TÖRTÉNT a Nemzeti Színház
ban. A júniusi premier közönsége, mint 
egy ember, ugrott fel helyéről, a színpad
hoz rohant és lelkesedve tapsolta a Csoda
tükör premierjének lezajlása ulán a szí
nészeket, szerzőket a vasfüggöny elé. Az 
a közönség, amely a júniusi premierekre 
már nem igen húz estélyi ruhát, frakkos 
és szmokingot, lelkében ünnepi díszt öl
tött, mert megérezte, hogy olyan színházi, 
művészeti és speciálisan magyar kultur- 
esemény születésénél volt jelen, mely fe
ledhetetlen számára és talán örökéletü lesz 
a magyar színjátszás történetében. Babay 
József—Buday Dénes Csodatükör cimü 
mesejátékát mutatta be a Nemzeti Színház 
és végre örömmel szögezhetjük le, hogy e 
sokat támadott és a színházi politika há
borgó viharaiban megtépázott müintézel 
megtalálta magát, hivatását és kötelességét 
közönségével szemben. E darab erkölcsi 
rezüméjeként csodáinkról tárt a Nemzeti 
Színház igazgatója elé és ebben a csoda
tükörben megláthattuk, hogy milyen pro
dukciókkal lehet boldogulni 
színpadon.

AZ UJ JÁNOS VITÉZ 
MEG — kiáltott fel már

e tradicionális

SZÜLETETT 
első felvonás 

után boldogan a kritikus, akinek vélemé
nyét a közönség zugó tapsai szentesítették. 
Miről is van szó*  Egyszerű, bájos naiv 
történet Katinkáról, akit bár a Fehér és 
a Fekete király kér feleségül, mégis a de
rék, szerelmesszivil parasztlegény. Magyar 
Pista mellett találja meg igazi boldogsá
gát. A csodalükör mutatja meg az aggódó 
nagyanyának, hogy vájjon mi is várna rá 
a fekete vagy a fehér király, végül szerel
mese mellett. Bűbájosán zengő rigmusok
ban, " •*  *
nagy népszerűségre . ,
hol pedig prózában játsszák el a magyar 
mesekönyvből kilépett figurák azt az édes- 
bús és vidám történetet, amelyben annyi 
szivet-lclket simogató melegség, költészet, 
de talán — és az egyetlen kifogásunk — 
kissé népieskedő humor van, hogy a közön
ség ámultán csodálkozik fel a szines szín
padra: jaj, de gyönyörül

A MESEJÁTÉK szövegírójával, Babay 
Jánossal, kongeniális Buday Dénes. Kél 
szerző ritkán talált igy egymásra. Amit 
Babay megálmodott, Buday Dénes dalba 
szedte. Szebbnél szebb, finomabbnál fino
mabb melódiák csendülnek fel az orcnesz- 
térből, az egyik könnyebbnek, igénytele
nebbnek látszik a másiknál és mégis 
mennyire igényes. Mennyi szia, lélek, han
gulat, temperamentum van minden szóla
mában. Buday Dénes tavaly szállította Bu
dapestnek a nagy nyári slágereket, akkor 
még volt Budai Színkör. .Nem becsüljük 
le komoly és igényes munkáját, ha azt Ír
juk, hogy at idén is Buday-slágerek lesz
nek divatosak Pesten. .4r előadás harma
dik :: , . . „ : . ....................
Jaschik Álmos, aki a szinesfantáziáju 
színpadokat és flgurineket teremtette meg 
s aki vizuálisan állitotla elénk azt, amit 
Babay és Buday szivünkhöz-lclkűnkhö: 
adresszáll. Ugyancsak itt dicsérjük meg 
Mii os Aurélt a táncok koreográfusát és 
N é m c t h Antalt, a rendezőt, kinek keze 
munkájából nőtt ki ez a pompás nyári 
virágcsokor, amely egész biztosan nem
csak a jövő szc.zónban illatozik, hanem 
hervadhatatlanul élni fog akár operára át
mentve, akár szabadtéren is, mindig, amig 
színházat játszanak.

A LEGNAGYOBB ÉLMÉNYT számomra 
a színészek teljesítményit vizsgálva, 
B e r k y Lili jelentette. (> játszotta K a- 
tinka nagyanyját, a jószivü, rigolyát 

öreg parasztasszonyt, aki harmadszor is 
belenéz a csodntükőrbe, bár jól tudja, 
hogy ez halálát jelenti, ügy komdzik a 
halállal, mintha ez éppen egy falusi csősz 
lenne. .4 Halál fantasztikus figurája kü
lönben is kiemelkedik az együttesből. 
Hosszú Zoltán játszotta ezt az érdeke/ 
és magyar színpadokon igy még fel nem 
fogott csontkaszást, aki. mikor viszi az 
öregasszonyt, tréfálkozva, majd mentege- 
tődzve végzi fájdalmas feladatot s a vegén 
elmondja a Halál bánatát: Nagy a hatal
mam, csak az a fájdalmam, hogy nincsen 
édesanyám! Jávor Pál a szerelmes pa- 
raszlrgény alakjában sokáig emlékezetes

csodálatosan szép, finom, egyiiltal 
számító muzsikával,

hőse, akit meg kell dicsérnünk,

lesz, mokdny, féktelen, édesszavu, olyan, 
mint egy pohár tüzes badacsonyi... 5 o- 
m o g y i Erzsi, .........................
lány, akinek a 
nek. Aranyos, behízelgő.
Rajnay Gábor, Makláry Zoltán, Matány .- 
tat, Várkonyi Zoltán mellére tűzzük föl 
elismerés signum laudisát.

A nevető aréna
Este nyolc óra felé népvándorlás indul 

a Ligetbe. Autók hosszú sora kígyózik az 
Andrássy-uton végig, villamosok, autóbu
szok öntik a közönséget, pestit, külföldit 
egyaránt: Rivelsék vannak Pesten. Fényes 
György, a Liget koronázatlan királya, aki 
uralkodását Immár a nagycirkuszra is ki
terjesztette, prezentálja a porond kirá
lyait: fíivelsékct. Hogy mit tudnak ejek a. 
boszorkányosán ügyes artisták- Polo, Ké
né és Celito, apró gyermekeikkel együtt, 
annak leírásához nem egy röpke újság
cikk, hanem hosszú tanulmány kellene. 
Igen, ők az ősbohócok, ők a megteremtői 
a nevető arénának, az erő, ügyesség és a 
mulattató? annyi eszközével rendelkeznek, 
amennyivel senki előttük. Nehéz lenne 
rangfokozatot állítani közöltük. .4 bárgyú
nak látszó Polo figurájából az élő humor 
árad, René talán a legerősebb, de itt van 
Andrea, az uj tag, frissen, ruganyoson és 
ötletesen. A kicsik közül, akik szüleik 
maszkjában jönnek, három egészen töké
letes táncos, akrobata és bohóc van: Pablo, 
Louise és Paulette. A közönség ámultán, 
lelkesen tapsol. Nemcsak a tioikus és szok
ványos cirkuszközönség. Nerikeppek, her- 
melinbclépők, estélyi ruhák nem ritkák a 
páholysorokban. .4 cirkusz premierjének 
közönsége vetekedhetett a Vígszínházéval, 
írjuk még azt is ide, hogy a műsor többi 
része is egészen nagyvonalú, van egy ki
tűnő lóidomitő szám, egy egészen újszerű 
és különös kutyaszám és egy boszorkányo
sán ügyes zsonglőrmutatvány A legna- 
(pjdbb zsonglőr azonban szerintünk Fé
nyes bátyánk, akt a júniusi hetek nagy 
nemzetközi látványosságát varázsolta a 
Ligetbe.

a tisztaszivü kis paraszt
kezéért királyok versenge- 

Gózon Gyula, 
An- 

l az

a főszezónban sem láttunk olyan ragyogó fii*  
met, mint most a Radius-bnn. Cime:

AZ ELFELEJTETT EMBER,
amely Joscph Rotli világhírű regényének, M 
„Hiobnak" filmváltozata. Egy Tirol-határmenii 
falu harangozójának két fia van. Az egyik 
aviatikáról álmodozik, n másik, a kicsi, süket*  
néma, de lelkében muzsika él. 1900-ban kez^ 
dődik a cselekmény s 1914-ben, a világháború 
kitörésekor az egyik fiú Newyorkban rekord
repülésre vállalkozik, de lezuhan. Édesapja 
ott marad Newyorkban, mert a határmenti 
városkái, ahol lakott, összebombázta az ellen
ség és a veszteséglistán a másik kisfia is sze
repel. Az összetört és mindenéből kifosztott 
apa húsz éven ót tengődik a nagyvárosban, ő 
az elfelejtett ember, akiről senki sem tud, aki 
csak szivének mérhetetlen gyászát hordozza 
magával az éjjeli menedékhelyeken, alkalmi 
munkák közben. így kerül cl egy hangszerüz- 
letbc, ahol egy lemezt tesznek a grammofónra. 
A lemezen az ö egykori harangjátéka szólal 
meg és a meggyötört koldus boldogan ismer 
saját melódiáira. Rövidesen Newyorkba kerül 
a harangjátékból készült szimfónia világhírű 
interpretálom, a ragv karmester, aki húsz éve 
keresi édesapját, családját. 0, az egykori néma 
kisfiú, akinek az ágyudörgós és a vérzivalar 
rémülete adta vissza hangját és hallását. A 
csodálatosan szép film, amelyet okvetlenül meg 
kell nézni a legnagyobb kánikulában it, Jeau 
liersholt lenyűgöző művészetével telje*.

MAZSOLA PEREL. Egy valaha sokat stt 
replő ismert pesrti színésznő, Medgyasszag 
Hajnal különös keresetet adott be a törvény
székhez. A kereset szerint a Budapesti Film 
Rt. „Mazsola" címen készít filmet — az ő élet 
léről. Színházi és művészi körökben köztudo
mású, hogy öt ..Mazsolának" becézik azért, 
mer’ „minden tésztában benne van". A film 
szüzséje is egy ilyen „mazsoláról" szól, egy 
vidéki öregedő asszonyról, aki mindenbe bc- 
leárlja magát, mindenütt szerepel, a végén 
azonban minden jóra fordul. Medgyasszag 
Hajnal, az élő modell most szerzői jogbitorlá*  
címen indított pert, mert ebben it benn akar 
lenni. Valószínűleg azonban kiegyezik egy kis 
szereppel.

— MAGVAR 
Pécsről jelentik: 
István producer 
várost és környékét, főként a Mecseket. Azért 
tartották a terepszemlét, hogy megállapítsak: 
alkalmas ,volna-e a környék film felvételre. Gál 
és Falus tárgyaltak n polgármesterrel és kö
zölték vele, hogy hajlandók volnának a „Ho
tel Kikelet" cimü filmet Pécsett elkészíteni. 
Pécs városa idegenforgalmi érdekekből ötezer 
pengővel hozzájárul a költségekhez. A filmfcl- 
vételekct rövidesen megkezdik.

FILM KÉSZÜT, PÉCSETT. 
(lúl Béla renrdező és Falut 
Pécsre érkezett. Megnézte a

Körmendy uj regényét filmesül 
a most alakult Budapest film r. t.

A folyamatos filmgyártás programjának érdekes részletei
Az elmúlt héten a magyar filmgyártás 

szempontjából rendkívül érdekes és üdvös 
alakulás létesült. Megalakult a Budapest 
Hím r. t., amely
folyamatos filmgyártásra rendezkedik be, 

nagy programmal-jött, amelynek keresztül- 
vitele nemcsak a magyar film nívóját és ér
tékét van hivatna emelni a belföldön, ha
nem kifelé is méltóan reprezentálhatja nz 
immár virágzó filmipari. A Budapest film 
r. I. elnöke Blaha Sándor titkos tanácsos, 
nyugalmazott államtitkár és igazgatóságá
ban Praznovszky Iván ny. meghatalmazott 
miniszter, Fehér Dezső kormányfőlanács.is 
és dr. Bajusz Péter ügyvédek foglalnak he
lyet, inig a vállalat ügyvezető igazgatója 
S mól ka János, aki eddig is tevékeny és ak
tív részt vett a magyar filmgyártás életé
ben. A Budapest film székhelye a Hunnia 
filmgyár, nmelv külön irodákat bocsátott 
az állandóan működő produkció rendelke
zésére. Első filmjét tiz nap muha kezdi

Fcdák Sárival a főszerepben,
Török Rezső szüzséjét. a „Mazsolát" viszik 
filmszalagra. A forgatókönyvet László Mik
lós írja, rendezője Gcrtler Viktor, a Mária 
nővér kitűnő alkotója .

Vasárnap máris érdekes szenzóciót pro
dukált a Budapest flini r. t. Megvette Kör
mendé Ferencnek „Találkozás ét búcsú" 
cimü iij könyvének filniesiténi jogát az 
egész silúgra. Az az elgondolás, hogy

Caprl szigetén forgatják a külső felvé
teleket.

Hajmássy Ilonával a női főszerepben. Ilaj- 
mássy Ilonával kapcsolatban egyébként ér
dekes ajánlat ment kábel alakjában a Met
róhoz. Amennyiben Hajmássy Ilonát e 
filmre Hollywood kiengedi, ugy a Budapest 
Film hajlandó a Metrónak KÖrmcndy Fe
renc könyvének amerikai filmesilési jogára 
az opciót ingyen átengedni. Nem kétséges, 
bőgj- a csere sikerül.

A Budapest Film r. t. egyébként most 
folytat tárgyalásokat Molnár Ferenccel a 
„Marsall' című színdarab megfilmesítése 
érdekében és Kálmán Imrével, a „Tatárjá
rás" cimü operett átengedésével kapcsolat
ban. A közeli program szerint

Bródy Siíndor „Tanítónő" című sz.ln- 
m [ivéből is film készül.

I.ili „Babakisérő' cin en Írja a 
Fedők film szüzséjét. Aszlányi 

Földes Jolán „Férjhez megyek"

Hatvány
második
Károly . ___ ___
cimü regényének filmváltozatát írja meg a 
Budapest film számára.

Kétségtelen, hogy a magyar hangosfilm
gyártás megszületése óla a Budapest film 
alakulása és programja igén jelentős ese
mény ugy a magyar filmszakma, mint a 
nagyközönség szempontjából.

SS5 SZABADTÉRI 
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»FIDEUO«
Este B órakor

Jeguek az Opera pénztáránál

VASÁRNAP DÉLELŐTT tartotta a TrojonofT 
baleltakadé'oria nagysikerű és óriási rnüsoru 
vizsgaelűadásrít, amelynek keretében különö
sen a pompé.s Szigeti Zsuzsi, a tehetséges 
Gozmány Valéria, Lőrén Edit. Lontay Bctty, 
Sebők Vera, Szedő ‘Zsuzsi. Akis Klári, Csillag 
lali, Martini Anikó, Máthé Gréte tűnt ki. — 
l gyancsak vwsárnap ‘ larlotlb vizsgáját a 
Brot/rr-iskoln fa. Adorjánné M. Frida növen
dékei két nagysikerű vitsgaelöadásf tartottak. 
A szereplők közül különösen kitűnt Lakner 
Edith, Kékesig F.rísl, Schönberger Hódi és 
Marika, Kardos Magda. Zöldhelyi Évi, Igát 
Luck, Kertész Zsuzsi, Hlatkg Edith, Ferrari 
Violetta.
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Nappal változat
lan, éjszaka 
hűvösebb idő

A 'Meteorológiai Intézet Jelenti vasárnap 
délben:

Hazánkban a száraz, derült Időjárás tovább
tartott. A hőmérséklet tegnap a legtöbb he
lyen 26—20 fokig, a fővárosban 30 fokig 
emelkedett. A Balaton vize is tovább me
legedett, hőmérséklete ma már a reggeli 
órákban Keszthelyen, Siófokon és Bogláron 
?3, Balatonfüreden 22, Kenésén 21 fok volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 6 Celsius fok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 768 mm, gyengén sülyedő 
Irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára :
Mérsékelt északkeleti szél. Némi felhfr- 
södés. Az éjjeli lehűlés kissé fokozó

dik, a nappali meleg alig változik.
Távolabbi kilátások: Délkeleti szél. Né

hány helyen zivatar.

DÉMLJSZ XGX,11 éttermének 
hűvös és kellemes kerthelyiségében 

gödöllői Vidék Sándor muzsikál

— Vasárnap délelőt utazott el a pénz- 
Mgymlniszter Londonba. Fabinyi Tihamér 
pénzügyminiszter, akiről a vasárnapi reg
geli lapok azt Írták, hogy szombat este 
utazott el Londonba, tényleg vasárnap dél
előtt utazott el Cslzik Béla miniszteri taná
csos kíséretében, a Nyugati pályaudvarról 
Indúló orlent-expresszel az angol főváros
ba. Fabinyi pénzügyminiszter hétfőn dél
után félöt i órakor érkezik Londonba, ahol 
Magyarország külföldi hitelezőivel folytat 
tanácskozásokat s előreláthatólag a hét vé
gén érkezik vissza Budapestre.

— VVosinszky-emlékünnep. Vasárnap emlé
kezett meg ünnepélyes keretek között Szek- 
■zárd városa és Tojna vármegye Wosinszky 
Mór európahirii archeológus plébános halálá
nak harmincadik .......................
András egyetemi 

évfordulójáról. Dr. Alföldy 
tanár, dr. Tompa Ferenc 

múzeumi igazgató beszéde után a közöpség 
Vitéz Vendel István polgármester vezetése mel- 

...............3 a Woáinkszki alapította 
4

Gummern állomásnál.

és törni-zuzni kezdtek. Rend
akiket megtámadtak. A nagy 
négy rendőr és öt munkás 
A rendőrség megindította az

lelt megtekintette 
tolnavármegyci múzeumot.

Vasúti katasztrófa
Mindenemii vasúti és más utazási baleset kö
vetkezményei ellen minden gondos utas me
netjegye váltásakor az állomáson vagy utazási 
Irodában vegye igénybe az Európát Áru és 
Poggyászbiztositó Rt. utazási baleset- és pogy- 
gyászbizlositását.

— Garázda részegek véres verekedése 
Győrben. Győrben, a Budai-uli baraktelep 
Vendéglőjében az éjszaka busz munkás bo- 
rozgatoll. Részeg fővel zárórakor nem akar
tak elmenni.............. ‘
őrök jöttek, 
tumultusban 
megsebesült, 
eljárást.

•— Aiitóklrándulás öt sérüléssel. Kertész 
László várpalotai kereskedő négy barát
ját vasárnap autóján kirándulni vitte a 
Balatonra. A kocsi kormányszerkezete me
netközben elromlott és ar. autó egy oszlop
nak rohant. A kocsi összetört, utasai mind 
megsérültek — szerencsére nem súlyosan. 
Kertész Lászlót és négy barátját, Szabó 
János és Ernőt, Kovács Jánost és Molnár 
József magántisztviselőt. A veszprémi kór
házban részesitették őket első segélyben.
— Több mint ezerkétszás Opel-tulajdonosnak 
országszerte üzemben lévő Opcl-kocsival húrom 
év alatt szerzett tapasztalatának eredménye nz 
a döntő siker, amelyet az Opel-kocsik czidén 
■ magyar automobilista közönség körében el
értek. A magyar közönség közvetlen tapaszta- 
értek. A vczérképviselö; Nemzetközi Gépkeres
kedelmi Rt.

Buda! hangulat / 
Megnyílt 

Taftpr^all ven^8;® „iUllVijull karthalvs_ _ _ _ _ _ _ kerthelysége
Kerepest ut 7. ♦ Telefon: 1-378-05
Ondöllöl Jrtv-vol üzemben. - Nemzetitől kisszskasz.

un Két ismert egri ur érdekes 
kihallgatása a Szálasi-ügyben

Eger, Junius 6.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A városban nagy feltűnést keltett, 
hogy a rendőrség vasárnap kihallgatott két 
ismert egri urat:

dr. Molnár László ügyvédet éa vitéz 
Málnásy Ödönt, as érseki tanltóké- 
pezde tanárát, akinek most Jelent meg 
Magyarország őszinte története cimü 
nagy érdeklődést kiváltott történelem

könyve.
Gált Nagy Marcell főtanácsos, az agrl ka
pitányság vezetője maga végezte a kihall 
gatást, amely mindkettőjüknél egy-egy óráig 
tartott.

— HOLLAND KÖZÍRÓ magyarnyelvű 
BESZÉDE AZ OKSZAGZÁSZLÓNAL. Az 
Országzászlónál vasárnap A. G. M. Abbing 
holland publicista mondott beszédet. Abbing 
régóta foglalkozik a magyar üggyel és meg
tanult magyar nyelven is, úgyhogy vasár
nap magyar nyelven tartotta meg beszédét. 
Elmondotta, hogyan ismerte meg a ma
gyarokat és az ország történetét. Fő törek
vése, hogy barátokat szerezzen a magyar 
ügynek, noha az a véleménye, hogy a nem
zet nyindig csak önmaga erejében bizhat, 
barátokra sohase építsen, mert akkor csa
lódások érhetik.

— Minden Jó Önmagát dicséri. Ezt a szó
lásmondást fényesen igazolja a Váci-utca 
legújabb szenzációja: a Corso-pensio. Alig 
néhány hete nyílt meg ez a minden tekin
tetben pompás pensio és máris páratlan 
népszerűségnek örvendenek modernül, Íz
lésesen berendezett harminchat szobája és 
kitűnő, ízléses konyhája. A nagyszerűen ve
zetett üzem élén Zahler Erzsébet (Kádai 
Istvánná) tevékenykedik kitűnő hozzáér
téssel.

— Eltűnt egy finánc, zubbonyát megta
lálták a hídon. Sólyom László pénzügyőri 
felvigyázó, aki az újpesti vámnál teljesített 
szolgálatot, néhány nappal ezelőtt eltűnt. 
A rendőrség azóta hiába keresi. Vasárnap 
az újpesti összekötő vasúti hídon megtalál
ták Sólyom zubbonyát és sapkáját. Való
színű, hogy a pénzügyőr a Dunába vetette 
magát.

— Vasárnap öt perc alatt elítéltek, egy 
igazolványnélküli motorost. Példás 
Sággal és minden adminisztrációs 
dal inat megcáfolva hozott vasárnap 
a közlekedési rendőrbíróság. Alapy 
textilfestő motorkerékpárjával egy 
utcán hajtott be Óbudán! ahol „Tilos 
hajtás". A szabálytalanságot észrevette az 
őrszemes rendőr, nki igazoltatta Alapyt. 
Ekkor derült ki, hogy n textilfestőnek 
nincs is motorvezetőt igazolványa, mire a 
rendőr előállította a közlekedési rendőrség
re, ahol Sándor Jenő dr. ügyeletes rendőr
kapitány néhány perces tárgyalás után jo
gosítvány nélküli hajtás és tilos útra való 
behajlás címén 30 pengő pénzbírságra 
ítélte. Az Ítélet azonnal jogerőre emelke
dett. A kerékpár egyelőre ott maradt a ka
pitányságon, miután nem volt, aki elve
zesse.

— Ezred-emléklábln leleplezés a Hadlmu- 
zeumban. Vasárnap délelőtt a Hadimuzeumban 
leleplezték a volt 50. gyalogezred emléktáblá
ját. Jánky Vilmos alezredes ismertette az ez
red történetét, Somogyváry Gyula országgyű
lési képviselő ódáját olvasta föl, majd Árvát- 
falvl-Nagy István országgyűlési képviselő ün
nepi beszédet mondott. Aggházy Kamill vette 
át a Hadimuzcum nevében az emléktáblát.

— Hajnali véres verekedés a Rákóezl- 
uton. A Rákóczi-ut és Nyár-utca sarkán va
sárnap hajnalban Lukács András 35 éves 
pincér és Horváth Antal 22 éves cipőfelső- 
részkészilő összeverekedett. 1 tornát hot a 
mentők súlyos fejsérüléssel a Rókus-kór
házba szállították, Lukácsot pedig első se
gélynyújtás ulán elbocsátották. A verekedés 
ügyében a rendőrség vizsgálatot indított.

— Első Nemzetközi IA'I Mentésüflyl Konfe
rencia Budapesten. A Magyar Vörös Kereszt 
n légi szervekkel karöltve rendezi június 11-én 
az Első Nemzetközi Légi Mentésügyi Konfe
renciát. A konferencián 22 nemzet vesz részi.

— Kétezer osztrák vasutas tanulmányi ki
rándulása Budapestre. Az osztrák vasutas
szövetség tagjai a linzi főcsoport rendezésével 
három turnusban különvonatokban ellátogatnak 
Budapestre és cgy-cgy tqrnus három napig fog 
ilt tartózkodni. A gazdag programm bőven 
nyújt alkalma*  a vasutas sendégeknek Buda 
pest szépségeinek megtekintésére és legjobb 
benyomást szerezhetnek a magyar nemzet élnl- 
akarásúról. Az első turnus junius 6-án. a má
sodik junius 13-án és a harmadik junius 20-án 
érkezik a Keleti pályaudvarra délután 3 óra
kor. A VOGE vezetősége és a magyar vasutas
sá# reprezentánsai zenekarral és zászlókkal 
fogadják az osztrák kartársaikat.

— Szemérmetlenség szőrösen a strandra 
menni. Használja azért az. évtizedek óta be
vált dr. Morisson szőrlelenitő dopilútort.

— Sándor Stefi búcsúzik. Az aranyos han
gulatú és örökké mókás kedvű Stefit egy szer
ződése Amerikába szólítja. A közönség most 
estéről-estére megtölti a budai Tolón Bar-t;

gyorsa- 
bonyo- 
Ítéletet 
Ferenc 

olyan 
a be-

Molnár
A kihallgatások befejezése után a Hétfői 

Napló munkatársa beszélt dr. •• • • 
Lászlóval, aki elmondotta, hogy

Informatív Jellegű kihallgatásról volt 
•zó, Szálasi Ferene Ismeretes ügyével 

kapcsolatban.

Megkérdezték tőlük, milyen vonatkozás
ban állnak Szálasi Ferenccel és folyik-e 
Egerben Szálasl-féle szervezkedés, ók ki
jelentették, hogy Szálasi Ferenccel jó ba
rátságban vannak, politikai tevékenységet 
azonban nem fejtenek ki, egyébként Szálasi 
pártját a belügyminiszter már régebben fel
oszlatta és nem működik.

— Ab önkéntes Mentő Egyesület jubilá
ló r is közgyűlése. Junius hó 10-én rendezi 
Budapesti Mentő Egyesület 50 éves jubi
láns közgyűlését. A közgyűlésen először is
mertetik a mentők ölven évének adatait.

dr. 
IX.

— A IIONSr országos küldöttközgyűlése. A 
Hadirokkantuk, Hadiözvegyek és .Hadiárvák 
Országos Nemzeti Szövetsége vasárnap küldött
közgyűlést tartott az Újvárosházán. Vitéz Ar- 
vát/alvi-Nagy István dr. országos elnök meg
nyitó beszédében beszámolt a szövetség mun
kájáról éa ismertette a IIONSz célkitűzéseit. A 
honvédelmi miniszter képviseletében vitéz 
Horváth József ezredes, a belügyminiszter ne
vében dr. Páskándy János miniszteri titkár 
szólalt fel. Mindketten biztosították ■ minisz
terek jóindulatáról a hadigondozottakat Több 
felszólalás után a közgyűlés elfogadta as alap
szabály és a fegyelmi szabályzat módosítását, 
majd megválasztották a számvizsgáló-bizottsá
got és hetven indítványt tárgyaltak le.

— Házasság. Dr. Róna Magda orvos és 
Dacsó Mihály orvos vasárnap délben • 
kér. elöljáróságon házasságot kötöttek.

— Már szerdán f. hó 9-én folytatják a 38. m. 
kir. osztálysorsjáték húzását. A megújítási ősz
szeg; ’/8=3.50, ’/j —7, = >/|=28 pengő és 
az előirt 30 fdlér költség a húzás előtt — a 
küldött,befizetési lap felhasználásával — meg
fizetendő, különben a nyereményigény és min
den jog elvész. A nyerési esélyek osztólyról- 
oszlályra emelkednek nemcsak azért, mert a 
nyeremények nagyobbak lesznek, hanem a já
tékban résztvevő sorsjegyek csökkenése miatt is.

— VASÁRNAPI MUNKÁJA KÖZBEN IRO
DÁJÁBAN MEGHALT EGY MAGÁNTISZTVI
SELŐ. Wessel Artúr 45 éves tisztviselőt, aki 
vasárnap a Szent István tápszerművek egyik 
irodájában dolgozott, délelőtt egy tisztviselő
társa kereste fel ahol íróasztalára borulva hol
tan találta. Kihívták a mentőket, akik meg
állapították, hogy Wesselt szivbénulás Ölte 
meg.

— Vinci gróf olasa követ és Bornemisza 
Géza miniszter megnyitották a Fiat uj telepét. 
A Fiat-autók ar. utóbbi években annyira elsza
porodtak Magyarországon, hogy az eddigi ser
vice állomás és javítóműhely nem bírta az igé
nyeket kielégíteni. Uj, hatalmas csarnokokkal 
kellett az eddigi helyiségeket kibővíteni. Tete
mesen kibővüli a fényező, mosó, villamos és 
pióbaállomús és egy 26 méter széles, 33 méter 
hosszú service csarnok épült parkírozott, vára
kozásra berendezett udvarral. A Ffaf-telepnek 
ez a része nemzetközi viszonylatban Is valósá
gos látványosság. A telepet ünnepélyes külső
ségek között szombaton délelőtt adta át ren
deltetésének Schmidt báró, a turini központ és 
Horovitz György, a budapesti fiók igazgatója. 
Beszédeikre Vinci gróf olasz követ és Bornem
isza Géza iparügyi miniszter mondottak fel
avató szavakat.

— Oszlopnak rohant a motorkerékpár. Va
sárnap a kora reggeli órákban a Zslgmond-té- 
ren vágtatott motorkerékpárjával Hene Kál
mán 32 éves szabómester. A motorkerékpár 
hátsó nyergében Wörner Gusztáv 32 éves gép
lakatos ült. A kerékpár a Lajos-utcába akart 
fordulni és itt nekirohant egy Beszkárt vil
lanyoszlopnak. A két ember lezuhant a ke
rékpárról és véres tagokkal terült el az utca 
kövezetén. A mentők mindkettőjüket súlyos 
állapotban a Mnrgit-kórházba szállították.

— Elütötte « postaautó. A Thököly-uf és 
Ncfelejts-utca sarkán vasárnap délelőtt súlyos 
szerencsétlenség történt’. A Nefelcjls-utcából 
fordult ki kerékpárjával Rády ‘Lajos 34 éves 
villanyszerelő. Ugyanebben a pillanatban ért 
oda a B. 428-ns postaautó és elütötte Rádyt. 
A villanyszerelőt súlyos sérülésekkel vitték a 
mentők a Rókus-kórházba.

— Hetvenéves matróna hirtelen halála a 
fürdőszobában, özv. Kovács Józsefné 70 éves 
inagántisztviselőnöt hozzátartozói vasárnap 
reggel Ipar-utca 3. számú házban lévő lakásá
nak fürdőszobájában holtan találták. Holttes
tét a bonclani intézetbe szállították, hogy meg
állapítsák a hirtelen halál okát,

— MotorkerékpáMzerencséllcnség az ország
idon. Cipper István budapesti magántisztviselő 
ma Veszprémből a Bal.álon felé vezető ország
idon motorkerékpárjával elütötte Féder Imre 
fuvarost, akit koponyalapi töréssel vittek kór
házba.

— Tekintse meg a His Masters Voice IV., 
Kossuth Lajos u. 8. sz. a. üzletének kirakatai
ban a 12 havi részletre kapható gramofon, és 
lemezű jdonságokal.

SZÉP A JUNIUS SIÓFOKON
■ • legjobb és legolcsóbb

bzubsrrndeK'H s türdóigazgatóság | 
szálló Mlban 1

Károly-kll rut 3á 1 
Tel.: 14-52, S3-eO-54 1

FENYVES NAPTÁR
A naptárból látható... -r'
hogy mi a nagy szenzáció! 1

£ WS Selymek - Szövetek
Mőielyempiké ói más 
divata nypgok Bármelyik 1.90
Kötött férfiingek
sportfa iónban, rávarrott 1 Of"'! 
gallérral____ Bármelyik 5./VT—
Pongyolák
tói mozhotó, színtartó 
:«lmékböl_. Bármelyik 

Női hálóingek
lovobel, krepdetln 4» 
sormőz - - - Bármelyik

2.90

5.80
H6I harisnyák és nadrágok
kis szépséghibával

Bármelyik .98
Csinos női ruhák
Imprimé, szövet-átkötött O QfT 
ruhák Bármelyik Z.Ovz 

Eladás mennyisig és Időbeni korlátozás nélkül.

KÁLVIN TÉR 7
Kárfa képes árfegysé künket.

es

Összeomlott 
Babits Mihály 
anyjának háza

Szekszárd,.-Junius 6.
Hétfői Napló tudósítójának telefonjaA ,

lentése.) Vasárnap hajnalban mennydörgés
szerű robajjal összeomlóit Babits Mihály, 
a költő édesanyjának, özv. Babits Mihály- 
nénak Szent László-ut 13. szám alatt lévő 
házának nagy része.

A házösszeomlás zajára a környékbeli 
lakók ijedten futottak az utcára, hamaro
san értesítették a rendőrséget és tűzoltósá
got is, ahonnan percek alatt nagy készült
ség vonult ki. Megállapították, hogy özv, 
Babits Mihályné házának a Méray-utca felé 
eső oldala régebben szeszfőzde volt, ame
lyet

erősen alápincéztek.
Az esőzések alámosták ezeket a részeket*  
úgyhogy

az épület nagy része és ai előtte lévő 
úttest beomlott.

Emberéltben nem esett kár.

Nyáron a Kapósánál AkAcfa-n. ML
A nyíri szórok izóholyekről hazatérő űrt közönség 
részére egész éjjel nyitva. — Kitűnő levesek, ál
landó meleg konyha és nagyon jó fekete. — Es
ténként a nyárun át is zene.

— Tiltott műtét gyanúja miatt őrizetbe vet
tek egy szigorló-orvost. Vasárnap kezelésre je
lentkezett az egri kórházban egy tizenhatéves 
leány. Megvizsgálták és megállapították, hogy 
valaki tiltott műtétet hajtott végre rnjla. A lány 
azt mondotta, Sir Antal szigorló-orvos végezte 
műtétet. A kórház értesítésére a rendőrség Sir 
Antalt előállította, őrizetbe vette és folyik a 
nyomozás.

— Súlyos nulógázolás n pécsi országúton. 
Bálint Péter 48 éves egerági gazda n pécs- 
mohácsi országúton haladt. Egv Budapest felé 
robogó pesti autó soffőrje rátülkölt. Bálint 
megijedt és ahelyett, hogy félrelépett volna, 
egyenesen az autó elé ugróit. A kocsi elgázolta. 
Életveszélyes állapotban kórházba vitték

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.
—- Az olasz flotta gyakorlatozott Blom- 

berg tábornok előtt. Az Olaszországban 
tartózkodó Blomberg tábornagy német had
ügyminiszter előtt nagyszabású flotfagyakor- 
latok folytak le. A nápolyi és gaetai kikö
tőkben flottarajokat vontak össze és a hadi
tengerészet minden egységének jutott sze
rep a gyakorlatokban.

— Legszebb a nyár fent Északon! Skócia 
vadregénycs hegvei, Jzland, a Spitzhergák hű
vös, éltelő levegője, Norvégia csodaszép fjord- 
jn|, soha el nem múló élményt, üdülést, ideális 
nyaralást jelentenek. Látogassuk meg Európa 
e legszebb északi részeit a Hnpag „Milwaukee" 
luzusgőzősével júliusban vagy augusztusban. 
Prospektus díjtalan a Hamburg Amerika Linle 
budapesti irodáiban, V. Vörösmarty tér 1. vagy 
Vili., Baross fér 9.

'•"uuiioi nr.v-vci szemben. — nemxeuioi esierui-esn'ic ■ •
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Tébolyitő izgalmak között nyert 
bajnokságot Schaffer hadserege 
A Kispest szint vallott és mindent beleadva igyekezett megnyerni a Fradi
nak az etső helyet — Az Újpest Is pontot hagyott a Latorca-uccai pokolban

Befejeződött az 19.16 .17. évi bajnoki esz
tendő. Ismét a Hungária szerezte meg a baj
nokságot — megérdemelten. Az őszi szezon 
végén még a Hungária telles öt ponttal lesza
kadt a Ferencvárostól s ahhoz, hogy a bajnok
ságot mégis elhódítsa, óriási akaraterő, egy 
pillanatig sem lankadó önbizalom és határta
lan ambíció kellett. Utolsó mérkőzésén a Kis- 
pestet irgalmas küzdelemben intézte el. 4 Fe-

rencvóros a szombat helyieket kiadót gólarány- 
nyal küldte haza. A nagycsapatok pontrablúja, 
uz Elektromos az Újpesttől is elkaparintott 
egy értékes pontot. 4 Budai egyetlen góllal 
verte az óbudaikat, a poraiból feléledt Szeged 
viszont több mint féltucat gólt küldött a buda
fokiak hálójába. A már feloszlott Soroksár 
csapatán kívül a Nemzett Bajnokságból a III. 
kér. FC és a Szombathely kénytelen elbúcsúzni.

A Ferencváros is elérte a 100. gólt
^FERENCVÁROS—SZOMBATHELY 7:2 (1:2)

Tartalékosán állott ki a Ferencváros az 
ÍJB-ből már kiesett szombathelyiek ellen s 
rz csaknem megbosszulta magút. Az első 
félidőben ugyanis a vidéki csapat fölényben 
játszóit, süt 2:0 arányban vezetett is. A köz
ismerten gyenge Fradi-védelem ellen az

huszméteres labdája enyhít a gólarányon. 
1:2. A szünet után a Frédi megembereli 
magái, a remek Sárosi vezényletével roha
moz, kár, hogy partnerei Keménnyel az 
élen, nagyon gyengék. A 15. percben 

egy pompás Sárosi-fejes hozza 
egyenlítő gólt. 2:2.

aztán a 30. perctől kezdve megindul a 

LEGSZEBB!

ax

ges. Kardos huszmétcrről fölébombáz egy 
szabadrúgást, aztán ismét kornerek ellen 
védekezik a Hungária. Téboly! tó izgalmak 
közben fölharsan a nagy üdvrivalgás, ami 
a kispesti gólnak szól, de utóbb kiderül, 
hogy a labda csak az oldalhálót érte. Végig 
nyílt a csata s a közönség gyengébb ideg
zetű része inkább otthagyja a küzdelem 
színterét, semhogy, bevárja a tragikus ki
egyenlítő kispesti gólt. Már sötétedik, ami
kor

Sas egy elszánt rohammal száguld le. 
Hiába gáncsolja Víg, bukdácsolva is 
tovóbbjut és mesteri beadása Gseb elé 
kerül, aki a kifutó kapus mellett halál
biztos labdaguritással Intézi el a mér-

EGY ARTISTA-BRAVÚR

Játék □öl Pont

í HUNGÁRIA 26 95 34 43
2 FERENCVÁROS 26 102.32 42
3 ÚJPEST 26 101 -39 37
4 PHÖBUS 26 54 31 36
5 NEMZETI 26 48:42 32
6 BOCSKAI 26 57 49 29
7 ELEKTROMOS 26 52 48 28
8 SZEGED 25 39 59 25
9 BUDAI „11“ 26 44:59 23

10 BUDAFOK 26 47 87 21
11 KISPEST 25 61:77 20
12 SZOMBATHELY 26 38:79 16
13 III. KERÜLET 26 16:90 9

körét • egyben a bajnokság mostanáig 
nyílt kérdését. 8:1.)

Az idegek csatájában tehát a Hungária 
győzött és

egy ponttal megnyerte a nehéz bajnoki 
finist,

vele a bajnokságot, a nagy tétet. Schaffer 
hadseregének győztes tagjait vállukon vi
szik ki a drukkerek és a Hungária vezető
ségének páholya előtt lelkes szimpátiatün
tetéssel ünnepük az egyéves munka gyü
mölcsét

S

A HÉT KÖZÜL A

Rátká!
Táncol

Olajkár

TitkotVaumon*

Ofl ntán elkeseredett komért rag Táncos. 
Bauinann hatalmasat boxol a labdába, amely 
n 20 méterre álló Polgárhoz röppen, aki ko
pásból óriási bombagóllal 1:2 re javít. I. félidő 
3®. (Copyright by Hétfői Napló — system Hor
váth.)

Moróranak már a 11. percben sikeres 
támadása zajlott le « a labdája a léé 

alá furódott. 0:1.
A félidő derekán Ivancsics biró, a mérlege
lés ^atyamestere nagy góltól szabadítja meg 
■ Fradi-knput, amikor a félpályán innenről 
Induló

Morééról óriási gólhelyzetben lefújja.
Ezért tüntetést Is kap, de több következnie- 
nye nincs a bírói tévedésnek, amit Iván- 
rsca nevével kapcsolatban lassanként már 
fnegszokoll n közönség. A szombathelyiek 
glépen játszanak s a 39. percben

Morócs Mrazrn sliluKbnn szökik ki Is
mét a bekkek közt a védhetctlen gólja 

a hálóba jut. 0:2.
A tapsvihar után egy perccel már Polgát

gólszüret. Kétszer egymásután Toldi Jut 
lövőheiyzetbe Sárosi labdájával s mind a 
kettő gól. 4.2. A szombathelyi Klopfer meg
sérül és kiáll, majd később Krasznait ál
lítja ki a biró s igy a további gólok ellen 
már nincs erejük védekezni a kilenc em
berrel küzdő vidékieknek. A 30. percben 
lövi Kemény révén a Ferencváros századik 
gólját, aztán n 40. és 43. percben előbb 
Toldi, utóbb pedig Táncos növeli a szezón 
utolsó bajnoki mérkőzésének góljait 7:2.

A vidék csapat hattyúdala nagyon jól si
került s ha nem vesztik el a kedvüket, ak
kor egyhamar ismét visszajuthatnak a 
Nemzeti Bajnokságba, amelynek küzdel
meihez ez nz egyeszlcndős próba bizonyára 
sok tanulsággal szolgál a jövőre nézve. 
Ilinterlandjuk van s most már csak meg 
kell szervezni n vasutnstársadalmat s a ki
esés kálváriája többé ne keserítse Szombat
helyen n sporlörömöket. A viszontlátásra — 
Szombathely!

Kardos
Kardos mesterien szökteti Titkost, aki kapásból a balösszekötőbe húzódó Cseh elé jdt- 

azlk. Matyi ezúttal nem habozik .hanem fordolásból lélegzetelállító bombát ragaszt a bal
sarokba. I. félidő 12. perc. 1:0! (Copyright by Hétfői Napló. — System Horváth.)

Izzasztókéra a Latorca-utcában

Hallatlan izgalmak közben 
bajnokságot nyert a Hungária

HUNGÁRIA-KISPEST 8:1 (2:1)
A Ferencváros mérkőzése után nagy iz

galommal várták a Hungária harcát a Kis
pesttel szemben: ez döntötte cl a bajnokság 
sorsát. Hogv nz. izgalmak fokozódjanak, a 
mérkőzést a legújabb játék, a tenniszpóló 
propagandája vezette bo, amelyet a buda
pesti olasz iskola két csapata mutatott be. 
Tenniszütőkkcl játsszák ezt s

a közönségnek sehogyansem tetszett, 
mert borzadva gondoltak arra, hogy 
ml lenne, ha néhány robusatus játéko
sunk, mint amilyen Toldi Is, illőt kapna 

u kezébe.
IVégre nagv ovációval kifutott a Kispest, 
persro a B közép rendezte a reménybeli 
győztes fogndóütiiiopélvi t. A Hungária n 
Szokott lezser modorában indította meg a 
játékot, de nem sokáig nézhette nyugodt 
idegzettel, meri Serényivei az. élen a kis
pestiek alaposan beledolgozlak. Előbb Se
rényi irtózatos bombája fagyasztotta meg a 
lelkeket, árián meg Kardos-lajhárrnl bánt 
el humoros jelenlek közben llavas. Az ál 
meneti kispesti fölényt egv nagv Müller- 
bomba szakitolla meg s aztán viharos iram
ba csapolt : l a mérkőzés. Serényi oíTsrójd- 
góljn a B körépet fűtötte oknélküli izga
lomra, pár perc múlva azután n Hungária 
hívei tombolhatnak. A 12. percben

remek akció indult el Kardos lábáról, 
aki Titkost küldte rohamra. A szélső 
beadása (arhbez kerüli, nki fordulásból 
■ baldssrekilló helyén a OaLsarokbn 

küldte a csodálatos gólt.
Kigy Irgalom alakult ki ezután, mert 
H'spcst a fól ellenére sem csügged.
Búkor a 25, percben megkapta a misodik

gólt is, aztán kezdett igazán munkába.
Ea n második Hungárla-gól Is iskola
példája volt az észjátéknak. Turaytól 
MUllerhez került a labda, Innen Coch- 
hez, aki laposan balra vág, ezt Kardos 
okosan átlépi s a berobogó Titkos bal
lábbal süvítő bombát ragaszt a felső

sarokba. 2:0.
Ettől kezdve a Kispesté n terep. Sorozatos 
támadásai szinte extázisba hozzák a Fe
rencváros bajnokságáért aggódó zöldfehér 
tábort s a 33. percben egetverő harsogás 
köszönti a nagv finis eredményét. Nézet
eltérés keletkezik a taccsdobás körül. Végül 
is a biró intézkedésére Víg IV dobja Ne
meshez, aki egész

a kapuig sodródik a labdával. Onnan 
szépen hátragurlt Székelyhez, ki két 
méterről nem hibázza cl a kaput. 2:1.

4 védelmi hibák égés: sorozata juttatta_ ----------- ----------  a
Kispestet ehhez a gólhoz. A helyréién azon
ban mindez nem Aállozlal és továbbra is 
megmarad n Kispest báréi fölénye, nmelv 
ujahb és ujahb rohamokban mutatkozik be 
a magánkívül tomboló Fradi B-közép nagv 
örömére. Még kornerek is esnek n Hungá
ria térfelén.

A szünet után Kispest nagymértékben 
feljavul és pompás játékával szinte lébo- 
lyitó izgalmakat varázsol a pálya körül. 
Zugnak a bombák a léc melleit, egyszer 
Dudás a gólvonalon ment, aztán a korner 
után egv tumultusból Nemes gólt is lő, de 
a *■* “* - ' • • - • • ■

ÚJPEST—ELEKTROMOS 1:1 (1:0).
A Latorca-utcai pálya zsúfolásig meglelt 

közönséggel. Az érdeklődés a nagycsapatok 
rémének, az Elektromosnak szólt, amely 
tavasszal a Ferencvárostól két pontot, a 
Hungáriától pedig egy pontot rabolt el.

Újpest nagy előkészületeket tett a mér
kőzésre, alaposan feljavította a csatársorát, 
melyben Vincze is helyet kapott hosszú 
idők után. Újpest kezd s azonnal erő
teljes rohamokat intéz az Elektromos-kapu 
ellen. Rendkívül agilis csatársorában a re- 
divlvus Vincze a legagalisabb. Precíz, min
taszerű akciókat vonultat fel egymásután 
nz újpesti csatársor, úgyhogy a közönség 
csaknem állandó süritét tapsviharral kény
telen tetszését nyilvánítani. Vinciének már 
az első percekben van egy jó gólhelyzete, 
azonban mellével a kapufa mellé sodorja a 
labdát. Majd Pusztai Kállaival ügyesen ösz- 
szejátszik, de Kállai lövése is a kapu fölé 
röppen. A 27. percben esik a félidő egyet
len gólja.

Pálinkás elengedi w újpesti jobhszár- 
nyat. Vincze remekbeszabott lövését 
Kinál kiüti, most egyszerre többen is 
róstarlolnak a labdára, nagy kavaro
dás támad, Pusztai elcsípi és az alig 
félméteres résen a hálóba helyezi. 1:0.

Pusztainak isméL.van egy nagyszerű bom
bája, azonban a kolosszálisán védő Kinál 
kapus remekül védi. A 37. percben Fiizy 
oíTszájdra akarja játszani Kocsist, ugy ö, 
mint társai leállnak és reklamálni próbál
nak, az újpesti csatársor azonban mitsem 
törődik ezzel, végül a kapu előtt hatalmas 
gomolyog támad s a nagy veszélyt korner 
árán sikerült eloszlatniok. A következő 
percben Szendrödy kitör, két pazar test- 
csellel és driblivcl jó helyzetbe tornássza 
fel magát, de még egy driblit megkockáz
tat és akkor elveszti a labdát. Nagy helyzet 
volt! Zsengellérnek egv csodás bombája és 
Kínálnak újabb szenzációs védései növelik 
a félidő végéig az izgalmakat.

Szünet után még izgalmasabb jelenetek 
következnek. Az 5. percben Pnndler labdá
jával Szendrődi kitör, Joós és Futó végig
kísérik, nyolc, lépésről óriási bombát küld 
a ' 
a

pompásan feljavult, úgyhogy a közvetlen 
védelemnek már koránt sincs annyi dolga, 
mint az első félidőben. Kolozsvári, majd 
Szendrődi lövései veszélyeztetik az újpesti 
kaput, majd Pandler és Seres összecsap. 
Ettől kezdve a játék végéig rugdossák egy
mást. Az Elektromos közvetlen védelme 
sorozatosan mesterséges offszájdokat pro
dukál. a közönség megunja és kórusban 
zúgják:

— Ligetitől tanultátok !
Ugyanis az előző mérkőzésen az óbudaiak 

bekkje: Ligeti egész uj tudományként mu
latta be az offszájdrajátszás művészetét. 
Izgalmas jelentekkel végződik a mér
kőzés.

a
Sőt,

bíró már lefújta, szóval
hallatlan Izgalmak közben pereg ez a 
drámai film, egy egész észtenc6 mun
kájának télje fordul meg most egyet

len kispesti gólon.
A’cnt csoda, hogy q Hungária nagyon ide-

kapus gyomrába. A 8. percben történik 
kicgyelités:
Joós hibáz, Szendrődi 
sarkáig kanyarodik és 
bombát küld a túlsó 

1:1.
Az Újpest most elkeseredetten támad, 

azonban ai Elektromosok fedezclsora is

a tizenhatos 
oldalról óriási 
felső sarokba.

Szerencsére csak
90 percig tartott

BUDAI 11—III. KÉR. FC 1:0 (1:0)
Ha az unalomnak valaha reklámra lenne 

szüksége, akkor a két budai csapatnak ezt 
a mai mérkőzését nyugodtan lehet minta
képül odaállítani. Maga a tény nem lepheti 
meg különösen a sportembert, hiszen az 
óbudaiaknak már nem volt mit keresni 
ezen a mérkőzésen s a budaiaknak viszont 
uem volt mit veszteni. Ennek ellenére, 
minthogy derék „labdarugó iparosaink**  be
lépődíj ellenében mutogatták „művészetü
ket", illet volna egy kicsit nyújtani is vala
mit ezért a pénzért, amelyet ezúttal bizony 
nem érdemeltek meg. Egyébként a mérkő
zésen a Budai támadott többet, de izgalmat 
a játékban legföljebb csak az offszájdok 
hoztak. A 32. percben

Ligeti döntötte el a mérkőzés sorsát, 
amikor fellökte Sztihait, akinek ugyan 
ez nem ártott meg, mert a ......
badrugást bombalilvéssel 

mellett a hálóba.
Ezután Vermes újabb gólt ..............
de nem tulzotan ambicionálta. Egy kis iz
galmat nyújt az, hogv a biró most egy nézőt 
igazoltat, nyilván azért, mert túlzott tem
peramentummal nyilvánította a véleményét. 
Aztán növeli egy kissé nz izgalmat nz. hogy 
Vértes megTugásáért Magdát kiállítják.

Szünet után Szuhai gólt lő ugyan. de egv 
kis népgviilés után a biró ezt később törli 
— állítólagos offszájd cimén. A gól a C-ik 
percben esett s azontúl a félidő végéig a 
legszorgosabb kutatás és a figyelem legna
gyobb megfeszítése mellett sem sikerül fel
jegyzésre méltó eseményt találni. Szeren
csére minden meccs a kilencvenedik perc
ben vég ér...

megítélt sza- 
helyezte léc 

1:0.
lőhetett volna,
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A Szeged 

bombaformában I
SZEGED—BUDAFOK 7:1 (2:1)

Szeged, junius 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-

A szép gólok és a nagy kapufák mér
kőzése volt. A Szeged — ugylátszik a mult- 
hetl Hungária elleni sikeres feltámadásának 
hatása alatt — rájött, hogy a képességeit kár 
parlagon hevertetni. A szezón végére ismét 
bombaformára futott fel. A 5. percben Ha

Szenzációs különvélemény az uj humbug
jelszóról: a futballisták fáradtságáról

Nem is olyan régen még feli tüdővel fújta 
néhány bérharcos a futballt megváltó uj jel
szót: célfutballl Ez a vitamin nélkül felnevelt 
torzszülött lett volna hivatva arra, hogy meg
váltsa a hanyatló magyar futballt és visszava
rázsolja az Orthok, a konrádok, a Patakik és 
Braun Csibik dicsőséges korszakát, amikor a 
magyar futball legyőzhetetlen magasságokba 
emelkedett. Az uj jelszó néhány hónapig élt 
csupán, nagyon beteg volt már születése pilla
natában. A Hétjfíl Napló ott állott betegágya 
melleit már az agónia első pillanataiban. So
rozatos akcióink nyomán az erőszakos eszkö
zökkel propagált uj és szerencsétlen jelszó 
csakhamar eltűnt a porondról s mielőtt még 
nagyobb kár származott volna belőle, a sport
humor poros múzeumának egyik csodaboga
rává szelídült. Ezzel vége lelt a futball első 
számú közellenségének: a cólfutbnllnak. Ugy 
Játszik azonban, hogy jelszó nélkül nem tud
nak megélni a hivatásos próféták Csak igy 
születhetett meg most a második számú közel
lenség: a fáradtság jelszava. Ezzel kapcsolat
ban számtalan nyilatkozat és cikk jelent már 
meg, de egyik sem hatolt még a probléma mé
lyére.

Nem kétséges ugyanis, hogy csapatlak játé
kosainak fizikai erejét alaposan igénybevette 
az előre nem láló vezérkar túlzott mukabeosz- 
tása. Art hirdetik ennélfogva a futballpályák 
taccsvonalain ácsorgó doktorok, hogy menthe
tetlen ennek a sportnak a jövője:

holtra játszatják a játékosokat,
fikik teljesen letörtek és már lépni sem tudnak.

Naptár nélkül osztották be 
a bőrlabda bölcset a futballnaptárt

Az Idei bajnokság finise sokáig emlékezetes 
marad. Erőltetett menetben kellett befejezni, 
hogy jövő vasárnap a KK porondjára léphes
senek élcsapataink. Joggal hihette mindenki, 
hogy a futball bölcsei okultak a keserves finis 
tanulságaiból és jövőre okosabban osztják be 
a munkát. Sajnos, ebből semmi sem lesz. A 
Ifutballnaptárt ismét ugy állították össze, hogy 
nem nézték meg ft — naptárt.

Négy hétfel kevesebb áll rendelkezésre az 
nj szezónban,

mint most legutóbb. A bajnokságot ugyanis 
május 22-én be kell fejezni, ha a futballvilág
bajnokságon indulni akar a magyar csapat.

Usetty elnök
centert játszott!

Kővérek—Soványak 4:4. Több mint ezer
főnyi közönség elölt kedves mérkőzést vívtak 
egymással a Ferencvárosi Kaszinó kövérelnek 
és soványainak csapatai. Szcntivánvi Kálmán 
bíráskodása mellett a nngy mérkőzés 4:4 
arányban döntetlenül végződött. A soványuk 
csapatában kitűnt Usetty Béla centercsatár, 
aki egymaga három gólt lőtt. A kövérek csa
patában Nagy Marcell ét Führer László hát
védek mutattak terjedelmes formát.

Verseny közben kigyullad! egy 
motorcsónak és teljesen elégett 

a Duna közepén
A BMYC vasárnap a Cscpclsziget körül ren

dezte 110 kilométeres távon nutorcsónakver- 
nenyét. A 125 köbcentiméteres oldalmotoros 
versenyt Wachsmann Ferenc nyerte 4 óra 42.7 
mp.-es idővel. Versenyen kívül kitűnő teljesít
ményt nyújtott Barabás G. Magyar Kánig- 
tipusu motorcsónakján, ideje 4 óra 10 p. 45 
mp. volt. A nap legjobb idejét Andrássy Mi
hály gróf érte el 1 óra 47 p. 10 mp.-cs idővel, 
amellyel uj pályarekordot állított fel. Mészáros 
József mérnök motorja Budafok környékén a 
Duna közepén kigyulladt. A mérnök, hogy 
megmenthesse a csónakját, erőszakkal felborí
totta, azonban igy sem sikerült a nagyszerű 
motorcsónakot megmenteni, mely teljesen el
égett. Mészáros mérnök még idejében n vízbe- 
'etette magát. A közelben tartózkodó utászok 
siettek segítségére, majd veszedelmes kalandja 
után lakására szállitottók. Szerencsére semmi
féle sérülést nem szenvedett.

A SZENT ISTVÁN FK LETT A K1SOK-BAJNOK
A Klsnk országos fulballbajnoki döntő mér

kőzést vasárnap délelőtt tartották meg a nép
ligeti dinksladionhan Sajgó Imre vezetésével. 
A döntő mérkőzésen a Szent István FK 4:2 
irányban győzött a Szegedi r. k. tanítóképző 

rangozó lövi a vezető gólt. 1.-0. Ezután három 
kapufatalálat következik, majd a 28. percben 
váratlanul egyenlít Budafok Hadrévi révén. 
1:1. A félidő végefelé Ördögh lövi * második 
szegedi gólt. 9:1.

Szünet után Szeged állandó fölényben ját
szik s időnként teljesen kapujához préseli a 
budafokiakat. Az 5. percben Nagy kornere 
után S2ojka a góllövő. 3:1. Majd Ördögh egy- 
más után két gólt lő s az utolsó percekben 
Szojka kapásgólja (0:1) és az utolsó másod
percekben Berecz sikeres lövése állítja be a 
végeredményt. 7:1.

Amilyen hangzatos és az első pillanatban 
meggyőző ez a felületes állitás, annyira tart
hatatlan, ha a szakértő szemével vizsgáljuk 
meg. Igaz, hogy ez esetben az utolsó döfést 
kell megadni a célfutball humbugjának. Kifá
radni csak az a csapat tud a jelenlegi Igénybe 
vétel esetén, amely erőből fulballozik. A stílus
csapatoknak, az észfutballistáknak a íneccshal- 
mozás sem árt, amire klasszikus példái nyújt 
a bécsi Austria.

öt esztendő óta 13 klasszis-futballistával, 
csaknem pihenő nélkül játszik éa Klizép- 

Etirópa legtöbb sikert megért csapata 
mégis.

önkéntelenül is felmerül a kérdés: miért? 
Egyszerűen azért, mert fittyet hányt a célfut
ball gyerekes „parancsolatainak1* és ésszel fut- 
ballozik, nini sokkal kevésbé fáraszt, mint a 
dlr-dur-bele stílusa. Humbug tehát a legújabb 
jelszó is: a fáradtság mindazoknál a csapa
toknál, amelyek stílusos, észfutballt játszanak. 
Vezető klubcsapataink szerencsére ebbe a cso
portba tartoznak s így róluk már eleve lepe; 
reg az uj jelszó átlátszó máza. Ez ugyan nö
veli a felelősségüket, ami egyértelmű azzal, 
hogy hn dicstelenül szerepelnek a KK nehéz 
harcaiban, minden mással védekezhetnek, csu
pán a fáradtság kényelmes műszavát kell ki
hagyni a verpségmagynrázó kommünikék szö
vegéből. Ez legalább olyan naiv lenne, mini 
a lejtős pálya, a pártos biró, az ellcnszél vagy 
más mosolvtkeltö régi kifogás.

Ott az Áustria, vegyenek példát róla. Félre 
a célfutballal és elő at ésszel, ahogy annak 
idején fulballalapitó nagyjaink lelték.

Ezt persze csak ugy érhetik el, ha három Ízben 
hétköznapon is bajnoki fordulót tartanak, ami 
azt jelenti, hogv

háromszor lesznek csapataink abban a 
„kellemes" helyzetben, hogy 8 nap alatt 

három mccrsct kell jálszaniok.
Ennél jobb előkészületet a világbajnokságra 
aligha találhattak volna ki az — ellenfeleink.

Február első napjaiban kell a „tavaszi" 
fordulót megkezdeni, amely áll 13 bajnoki 
meccsből, egy húsvéti túróból és három válo
gatott mérkőzésből. Ha igy folytatódik a játé-j 
kosanyag erőkihasználása, akkor rövidesen 
aludni sem lesz idejük, hacsak nem a meccs 
alatt.

HÁTSZEGI VEZET
A PENGETÖRŐBAJNOKSÁGBAN

Vasárnap rendezető meg a Vivő Szövetség az 
égvéni törvlvóbajnokságot a Műegyetemen. A 
délutáni döntőkre — mondd és irdl — össze
sen huszonnyolcfőnyi közönség jelent meg, 
úgyhogy a hatalmas műegyetemi aula kongott 
ar ürességtől. A verseny különben a pengetö
rések rekordját állította fel, már az első fél
órában tiz pengét patlantoltak kelté, amelyből 
egyedül Zirczy hatott juttatóit az envészenek. 
A verseny minden különösebb izgalom és 
emóció nélkül, sablónos górdülékenységgel 
pergeti. Lapzártakor llátszegi József HTVK öt 
győzelemmel, veretlenül vezetett, igaz, hogy 
Palócz l'TE is veretlen volt még ekkor, de 
mindössze három győzelmet szerzett addig. 
Maszlaynák 2 győzelme. 2 veresége, Ujfalussy*  
nak ugvancsak 2 győzelme és 2 veresége, Zir- 
czvnek 2 győzelme, 1 veresége, Baynak 1 győ- 
zeime, 1 veresége és Gerevichnek 1 győzelme 
és 2 veresége volt.

SPORTHÍREK EGY MONDATBAN
Csehszlovákia 4:1 arányban győzött a fran

ciák ellen a Davis Cup-mérkőzések során.
Grünauban a nemzetközi motorcsónakverse

nyen Ö0 kilométeres óránkénti sebességet ér
lek el. különben n németek nagy fölénnyel 
győztek a hollandok és az angolok ollen.

A Levente tornászbajnokságok hőse a VII. 
kerület csapata volt, amely ugy a kezdők, mint 
a haladók s végeredményben a kerületek kő 
zöttt pontversenyben is győzött.

A BTC-nek nem volt 11 Játék oaa... Biró- 
csoporl: BSZKRT - Postás 1:1. UTE—BLK 4:0. 
7.SE—Turul 5:4. URAK—Goldbcrgcr SE 2:|. 
Pamutipar—Testvériség 0:0.

Pártos-csoport: MTK—KAC 0:0. FTC-WSC 
fl:0. MÁVAG—BTC 11 .-0. (Barátságos mérkőzés, 
bajnokira a BTC nem állt ki.) BMTK -MAFC 
3 2.

Ac MTK II. osztálya tenlazbajnokl versenyé- 
ben a férfi egyest Hóna UTE, a női egyest Ger
gely Kisok, a férfipárost a Mukray - Rónai- 
pár s a női párost Adlcrné—Lovászní-ynr 
nyerte.
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A meghamisított bajnokság 
sürgős rendszabályokat követel

Nem sikerüli
Szabd egyetlen retaffiísérlete sem

A Hétfői Napló legutóbbi cikke « futball 
gyerek tartási" módszeréről rendkívül mély 

hutást gvakorolt n vc/< i<> körökre. Ország 
arerte étink sis'zhangjn támadt azoknak n *lc-  
lephz/soknek, amelyekkel bebizonyítottuk, 
hogy

• Játéko«kölc‘Onzér,rk aportazrrllllcn mód- 
*zere meghamisítja u bajnokaiig sorrend
jét nemcsak ni élen, hanem az életet és 

linlólt jelentő kiesési zónában Is.
Már is beható tárgyalások indultak meg ab- 

hmi ar Irányban. Iw i van küszöbölhetnék ki 
ezt n tényezőt n proílfutlmllból. Az clmiilt sze 
zón alapján három egyesít lel volt különösen 
érdekelve n megengedett, de joggal kifogásolt 
ügyben. A Hildái II csapatában bárom játékos 
v.>!t kölcsönben. Győrit a Ferencváros. Keresz
test is Szuliníl nz l'ipe't ndta ..albérletire". 
A III- Ler. I(. négy kölcsönlótékossal operált: 
Komáromi és Szndovszky a Phöbiisból, Fóth a 
| óiból ( Ví rt< i a Budaiból töltötte
knmaszhónnpjnil Óbudán A Budafok Monos
torit és Kovácsot a Fraditól, mig Hadrévit a 
Hungáriától kapta kölcsön.

Ezek a játékosok n kölcsönadó klubok el 
len néni jólszhnttnk. valójában tehát meggyen
gíteti csnpnlial tnlóltn szemben magát n kői-

rsönadó, holott a szabályok kimondják, hogy 
minden egvésölct n legerősebb összeállításban 
köteles kiállni a bajnoki meccsre. De a kői- 
csönndás folytán nemcsak a meggyengíteti el
lenfél előnye juiott ki az anyaegyletnek, ha
mm az is. hogy az anyaegylet konkurrensei 
ellen n kiscsapatokba csempészett játékosok 
kettőzött erővel harcoltak.

Ezt a lehetetlen helyzetet ctak ugy lehet 
megszüntetni, ha szabályban kimondják, hogy 
nz átadott, kölcsönvett játékos két évig netn 
szerepelhet nz anyaegyldbcn.

Ugyanekkor felhívták a figyelmünket arra az 
anomáliára is, amit nz enyhe szabályok meg
engednek. Az egyik ligaegylct utolsó előtti l»aj- 
m-ki meccsén eladta válogatott szélsőjét és a 
kiesés szélén ólló egyesület ellen már alapo
san meggyengitvo állott ki. Persze veszített s 
ezzel nz ,,ellenfélnek" nngv szolgálatot tett. A 
sport tisztaságát éberen őrző egyesületi veze
tők most nzt követelik, hogy hasonló esetek 
elkerülése végeit mondják ki: a bajnokság 
utolsó három hónapjában játékost eladni nein 
lehet.

Két müsorszóm 
mindkettőnek megoldása sporlérdek. 
csian várjuk, mikor

A kezdődő atlétikai szezón első komo
lyabb versenyét a MAC rendezte s a ver
seny nemzetközi jellegét a németországi 
Lcichum indulásával sikerült bebiztosítani.

FellUnően nagyszáma közönség 
vándorolt ki a szigetre, mintegy ezerötszá- 
zan gyönyörködtek az egyébként nem na
gyon izgalmas küzdelmekben. Részletes 
eredmények: Sulydobás: 1. Darányi dr. 
1509 cm, 2. Csányi 1455 cm. 110 m-es gát
futás: 1. Szabó 16 mp. 2. Levente 16.2 mp. 
Siralmas idők. 100 m-es síkfutás: 1. Gyc- 
nes 10.7 mp, 2. Lcichum Németország 10.9 
mp. 3. Polán 11.1 mp. Gyenes végig vezetett 
s biztosan győzött. 1500 m-es síkfutás: 1. 
Ráthonyi 4:00.2 mp, 2. Harsány! 4:00.6 
mp, 3. Híres 4:02 mp. 400 m-es síkfutás: 
1. Vadas 49.3 mp, 2. Görkői 50.3 mp. Va
das idejét alaposan elmérték. Hármasugrás: 
1« Somló 1391 cm, 2. Holló 1358 cm.

Nagy érdeklődéssel várták ezután Szabó 
Miklós bejelentett világrekord- és magyar 
rekord kísérletét kct angol mérlföldön, il
letve háromezer méteren. A remények nem 
teljesedtek be, mert Szabónak az egyik re
kord megjavítása sem sikerült. A két angol 
mértföldes versenyt a 35 mp-es előnnyel 
startoló Hernádi nyerte 9:09.2 mp-vel. Mö
götte a második Szabó volt 9:14.6 mp-vel. 
Szabó ideje háromezren 9:37.2 mp volt.

5000 méteren: Simon 15:11 mp, 2. Né
met 15:12 mp. Gerely vetés: 1. Várszeghy 
6552 cm, 2. Makay 5771 cm. 4X100 m-es 
staféta: 1. MAC 43.5 mp, 2. MTK 44.6 mp. 
800 m-es síkfutás: Remek verseny után 1. 
dr. Istenes 1:55.6 mp. 22. Czeglényi 1:55.9 
mp. 3. Aradi 1:56.1 mp. Távolugrás: Lei- 
chum indulásával nemzetközi szám lett. 
Győzött a német 734 cm-el. 2. Koltay 703 
cm. Rúdugrás: 1. ZsufTka 390 cm. 2. Bács
almási 380 cm.

CÉGBAJNOKSÁG
A mai mérl.őzések eredményeként a Hajós 

ts Szántó bebizonyította első helyezését, mig 
az utolsó helyen álló Abus felcserélte helyét 
l'iltex Budapesttel.

I. OSZTÁLY EREDMÉNYEI:
Chlnoln—Filtex Sxcntlörluc. 4:3 (3:2). Urak 

pálya. Vezette: Arányi. Szép, élvezetes játék, 
döntetlen felelt volna meg az igazságnak. Gól 
lövők: Lnuscii (2), Rozsáli, Kovács 1L, illetve: 
Szebehelyi, lliimpler, Bakosi. — Hajós és 
St4tó—Buda vidéki 1'osz.tó: 2:1 (1:1). Budafoki
ul. Vezette: Pótlók. Izgalmas, helyenként durva 
játék, ii Hajói és Szántó, az. utolsó percben 
rúgott gúlát nverle meg a mérkőzést. Góllövök: 
Simonvi. Kreulzer illetve Kollellch. A Hnjós 
és Szántótól Simonvit — a Budavidékiból Bóv
linkét és Cseprcghvt a jutékiezető kiállította. 
•— Dnnnblu—V5ertlieiin. 2:1 (1:0). Pozsonyi ul. 
' ' / SkaUtzer. Az állóképesebb csapat s/c- 
reiicsés győzelme. Góllövők: Szabó és Kolos, 
Illetve Müller. - Kemény és Társa- Allius 1:1 
(1:1). Maglódi-ul. Vezette. Muráró. Durva mér
kőzés, jó védelmek, igazságos eredmény. Gól
lövők s/ukk. illetve < zu|.ta (Ibesböl) Köblény
ből Szukkot, Alhuslól Kovácsot a játékvezető 
kiállilotla. Growe—Wolfncr .3:0 (2:0). Nngv- 
•lombot ölen. Vezette: Paris I. \ jobb egviilles 
megérdemelt gvözclinc. Góllövök: Kiéin. Majna, 
Bniier I. Magyar Pnmutipnr-—Filtex Buda
pest 8:() (5;0). Hévízi ut. Vezette: SfrompL A 
jobb Parnutiiuir megérdemelten könnyen győ
zött. Góllövők: Kecskeméti i'Ji. Wcinbergcr (2), 
v Majoros (21. A Pamutból Burgó megsérült, 
Szobeket (Filtex) n játékvezető kiállította. - 
Magyar Acél—Klstext 3:1 (2:1). \’.ici ut. Ve
zette: Krnft. Az érthetetlenül gyengén játszó 
Kistcxt felet n Mngvnr Acél könnvü megérde
melt gs őzeimet nrnlott. Góllövők: Jcrabck, 
(Wicszt és Sebőn illetve kincses.

LIGA DIJ:
Jnlngyilr Chlnoln II. .3:2 (1:0). Urak pálvn 

»< zelte ; I annyik I . Nehéz de megérdemelt 
?'<■ ■< lein. Rendőr (.Iáin) Czibnk (Chinoin) ki- 
• llitvn

All osztály tavaszi fordulója n múlt héten 
befejezést nyeri, csupán lu'l elmaradt mérkö 
rés s.-m hóira, melv n jövő héten kerül leját
szásra.

A HUNGÁRIA ALAPOSAN RÁVERT 
A PANNÓNIÁRA

A M.ngvar Evezős Szövetség gazdag prog
ramot állított össze vasárnapra, nmelvhöl 
hiemvlkedm'k a ki vetkező számok: Szenior 
rgycs szkiff: I. Sznndtncr 7:08.3 mp. 2.

van tehát a programon, 
’ Kiván- 

intézik cl a sportfórumok.

óvás alatt van. Szenior
1. Hungária 6:25.4 mp. 
mp.

Kozma. A verseny 
kormányos-négyes: 
2. Pannónia 6:28.7

Nagy érdeklődéssel várták ezután a sze
nior-nyolcas összecsapását, de a szenzáció 
elmaradt, mert a Hungária három hajó
hosszal 5:59 mp idővel alaposan megelőzte 
a Pannóniát. ________

Megkezdődött
a komoly uszószezón —

Pestszenterzsébeten
A BEAC az ETC szép peslszenterzsébeti uszo

dájában rendezte országos iiszóvcrsenyét nagy 
közönség jelenlétében. A verseny előtt Ojtozi 
városi tanácsos üdvözölte a MUSz vezetőit és 
Esik Ferenc olimpiai bajnokot, akinek átadta 
a város liszteletdijaként az czüslserleget. Fi- 
gyeleinreniettó Csik Ferenc. 200 méteres gyors-; 
aszó és Doszpoly 209 méteres nielluszó ered
ménye A verseny részletes erdményei a kö
vetkezők:

100 in. ifjúsági gyorsuszás Albrecht királyi 
herceg vándordíjáért: 1. Végházi BBTE 5 p. 
22.1 mp. ion ni. II. oszt, mellúszás: 1. Török 
BSE 1 p. 18.2 mp , 200 m. gyorsuszás. Venczel 
vándordíj: 1. Csik Ferenc RÉAC 2 p. 17.8 mp., 
2. Zólyomi BBTE 2 p. 22 4 mp. 100 ni. II. o. 
gyorsuszás. 1. Laki MTK I p. 05 mp. 200 ni. 
ifjúsági mellúszás: 1. Kulcsár FTC .3 p. 02.6 
mp. !>00 ni. gyorsuszás Albrecht királyi herceg 
vándordíjáért: 1. Lengyel BEAC 6 p. 36 mp. 
2. Nngyiványi UTE 6 p. 47.2 mp. 200 m. I. o. 
mellúszás: 1 Doszpoly BEAC 2p. 54.4 mp. 2. 
Lcngvári I. BEAC 2 p. 58 mp. 100 m, 1. oszt, 
hátuszás: 1. Lengyel BEAC 1 p. 14 mp.. 2. 
Somogyi FTC 1 p. J4.8 mp. Í00 m. /. oszt, 
hölgy gyorsuszás: 1. llnrsánvl BSE 1 p. 12.4 
m. 1 oszt. 1. BEACpnppvéckcmfwy cmfwym 
mp. .1x200 m. ifj. gyorsuszás: 1. MTK. 7p. 51.8 
mp. 2. FTC. 4x100 m. I. oszt. 1. BEAC 4 p. 
26.4 mp. 2. FTC. ___

JÓ EREDMÉNYEK A HANS BRAUN-EMLÉK- 
VERSENYEN

Münchenből jelbnlik: Hnns Braunnak, n hú- 
boruelőllj Németország legnagyobb futójának 
emlékére rendezett atlétikai versenyen a 800 
méteres síkfutást a lengyel Kucharski 1:55.6 
mp-es idővel, nz 5000 méteres versenyt a né
met Syring 15:10.6 mp-es idővel, a 100 m-es 
síkfutást Borcnieycr 10.0 mp, az. 1500 m-es 
síkfutást Stadler 3:58 mp-es eredménnyel 
nyerte. A sulvdobásbiin a finn Baerlund 1551 
cin-cs teljesítménnyel lett első.

T Ö Fi JP
VÍZSZINTES!

I. Sokun ismerik. 11. Iga.
12. Mutató szó. 13. Óhajt'! 14. 
Siker része. 15. Ady Endre 
Ideálja 16. 1 . Z .(). 17. A
J»iró 1f». Dnlii. 22. I. S. 24 
Mindennek van. 20. Ftlnnul 
•up. 27. A csiizimal győző. 
2M. Spanyol női név. 29. Kő- 
izönés. 30. Rozália l>e- 
térve. 32. Nd| név. 81. Izom 
kötő. 38. VhI, vei — németül.
37. Többesstámu ttcinélyvs- 
névmá'39. Nyugatik a munka 
Után. 41. I löidéz. 42. K Á T. 
43. ..Szemtelen" 
41. ókori nép. 4." 
43. Hideg éviink, 
munkái. 4M. Nagystülő Icod- 
vence.

FÜGGÖU'GESi
1. Megsemmisülés, 

méletlen résre. 3. Ismert ki 
mlkus 4. Samariuin vc-'i 
jele. 5. „Ludas Mutvi" Írói; 
6. Azonos bellik 
női név 
A mdri 
Férfinév.
18. Csillag 
Bűvöli. 2 
oruáagyúlés. 21. Mondott v . . , , , ,
- közepe 24. T.nsndntcmbizlosil,. 25. | 1
tolt nésmás. 28. Mögé - eleidét. 33 Itt „ ti.lakozni joga. y csztc

<•»'««•'i ’>• a- A hüldídik , kniioRá,' 1 ’• K' a "• l:,'d k"'

Favorit győzelmek Megyeren
A megyeri meeting utolsó napján régen ta

pasztalt favoritjárásbau volt része a közönség
nek. A hét futam közül hatban az első favorit 
győzött. Az akadályverseny hat indulója közül 
három: Kiskun, Kiszombor és Doubtful elbu
kott. Lovasaik közül a Doubtfult lovagló Ko
molyának eltört a vállpcrece. A nap egyetlen 
meglepetése Limanova győzelme az Urlovas 
liandicapbcn. Limanova lovasa, Machánszky 
hadnagy minden dicséretet megérdemel, mert 
a verseny nagyrészéi kengyel nélkül lovagolta.

Részletes eredmények:
I. Gútvcrseny. 1. Hall-Ganl (7:lö) Iluj- 

bor. 2. Bakter (l>/>) Stecák. 3. Lajtagyön- 
gye (5) Woibert. 3 h., 6 h. Tót. 10:16. Be
futó: 10:26.

II. Hadsereg! slkverscny. 1. Tiro (8:10) 
v. Czánt hd. 2. Laboré (4) Pakuts hd. 3. 
Négus (10) Bubics fh. Fm. Szarkaláb (5) 
Demko fh., Dévény (2) Mahánszky h., Vivő 
(8) Visy hd. 1 ’/a h., ötn. h. Tót.: 10:14, 14, 
19. Befutó: 10:71.

III. Akadályverseny-handlcap. 1. Csicsóka 
IT. (2) Blaskovics. 2. Bánom is én (5) Mé
száros. 3. Mankó (10) v. Czánt hd. Fm.: 
Kiskun (2 Cscszkovics, Kiszombor (5) Fot- 
ting K., Doubtful (21/») Komolya. Másfél 
h., számtalan h. Tót.: 10:29, 18, 20. Bcf.: 
10:118.

IV. Urlovas handlcap. 1. Limanova (3)

II. (4) Gedd 
Fodor hd. 
Carmen (6)|

Mahánszky hd. 2. Csipkerózsa 
alhdb. 3. Csókos Julis (21/*)  
Fm.: Nanking (1) Jeney fh., 
Vásárhelyi, Salome (6) Pakuts hd. Fejh^ 
háromn. h., 10:64, 27, 31. Befutó: 10:254.

V. Kétévesek versenye. 1. Fütykös (2)! 
Kolonics. 2. Arra való (3) Mányi. 3. Va
csora (3) Esch Gy. II. Fm. Carola (12)! 
Felting A. Adminicle (3 Csömöri, Addis 
Aliéba (6) Kajári. Háromn. h., nyakh. 
10:43, 22, 20. Befutó: 10:147.

VI. Handicap. 1. Ciráda (1%) Mányi. 2, 
Ullimo G. (6) Esch Gy. II. 3. Pennán# 
(2’á) Fclting A. Fm.: Minek (16) Zsiros, 
Sccthart (4) Eerta, Indiana (3) Horváth K. 
II., Csavargó (12 Esch T., Goal (8) Klim« 
scha II, Pavlova (8 Kajári. Fcjh., fejh« 
Tót.: 10:39, 17, 24, 19. Befutók: 10:108 és 
10:73.

VII. Welfer handicap. 1. Arca Szelasszie 
í2’/2) Klimscha II. 2. Mazsola (4) Felting 
A. 3. Brezova (8) Zsiros. Fm.: Lilla (12)! 
Ribenszky, Signorina (12 Schwadlenka*  
Szelim Pasa (10) Berla, Pitypalaty (6) Pih 
lár, Cica (10) Mányi, Africanus (6) Hot* 
váth K. II, Kannibál (12) Kajári, Mafaldg 
112) Csömöri, Bicskán (10) Horváth 
Mekkorka (3) Esch T. 1 h., fejh. 
10:20, 14, 18, 37. Bef.: 10:64 és 197.

RUUlger nyerte az Osztrák Derhyí
Bécshen folytatódott n háromévesek Idei össze

vissza futkosásának szeriese. A Derbvt az 
ászári nevelésű Bildiger nyerle nyakhosszal 
Cimbora ellen. Harmadik a cseh derbynyerő 
Tornádó lett, mely az érvényes indítás elölt 
ledobta lovasát és körülszáguldott a pályán. 
A meglehetős lassú iramban lefutott versenyt 
Rianás vezette nz első 1000 méteren. Olt 
Cimbora ment élre és fokozta a tempót. Ria
nás 1600 méternél visszaesett. A Gnnelon mén
ről végérvényesen behizonyult, hogy nem óll. 
A célegyenesben előbb Tornadó támadja Cim
borát, de ezt a lómadást még kivédi a Trial 
Slakcs nyerő, a táv után felnyomuló Bildiger- 
nek azonban nem tud cllentállni és nyakhosz- 
szal verve marad.

Az Osztrák Derby lefutásánál jelen volt Fes
tetics herceg, gróf Zichy János Géza, Jeszen- 
ky Elemér és Bensőn Vilmos a MLE vezértit
kára. S -1 - ;

A Nemzetközi Katonatiszti akadályverseny
ben a magyar hadseregi istálló nratott értékes 
győzelmet Gyöngykalárissal, mely nem kisebb 
eBenfclet hagyott maga mögött, mint az idén 
sövényeken veretlen Címert.

Részletes eredmények:
l.Maidenrenncn der ZweljUhrigcn; 1. 

Fllmsy (2) Valentin 2. Hasardeur (3:10) 
Schejbal. 3. Chance (5) Ileiling. Fm.: Kinő- 
nixe, Ave Caesar, Carmen, Courage. Tol • 
10:63, 11, 11, 14.

Valentin. 2. Vienna (2) Klimsdia. 3. Merisa 
H. (6) Tóth B. Fm.: Kalugyer, Goodnight, 
Gyergyó II., Argument, Admira, B1ume< 
Tót.: 10:60, 34, 15, 34.

a^/^rr/iGc/v/j

A Magyar Kanca-díjat futják vasárnap Bu
dapesten. A 24.000 pengős díjban az előzetes 
favorit: Turandot (Balog) ellen fíesista (Schej
bal), Bromo (Teltschik), Safety (Keszthelyi), 
Mák (Csapiár), Pornódé (Gutái), Medina (Esch) 
és Flag (Szilágyi) állnak ki. Turandot emberi 
számítás szerint nem vesztheti cl a versenyt, 
mig helyekre leginkább Medina és Bromo jö
hetnek.

ÚIl

Junius 12-én és 13-án délután 8 órakor |

magyar Louareggiet versenyei |
II. Pclrua handicap. 1. Tallsman (3) 

Tolh B., 2. Valentin (4) Vasas. 3. Bátor (4) 
lakács I. Fm.: Gellért, Maréchal Soult, 

< rév hope, Mese, Harras. Tót.: 10:60, 25, 
18, 21.

III. Oaztrik Dcrb.v. 1. RUdlgfr (3) Schel- 
bal 2. Cimbora (!'/,) Klimscha. 3. Tornado
3) Merla. Fm.: Rianás, Buda, Censor, Cre

do, Nyakh., ötn. h. Tok: 10:40, 13, 12. 12 
Idő: 2,37.8.

IV. Maxiin handlcap. 1. Chák-chlck (2) 
Schejbal. 2. Szimat (4) Klimscha. 3. Souve- 
n r |3) Kotzor. Fm.: Napoli, Kaiserjiiger, 
16 21' 17°tÖr’ ^’S,Cr Chum- r°*- : Í025.

| V. Nemzetközi Katonattaztl nkatlálvvcr 
seny. 1. Gyönffykalárls (1%) Slielly hd. 2. 
I-regálé III. (3) Trcnkwitz. Fm : Ma Ré- 

Icompense, Czimer. Tol.: 10:28, 17, 24.
l Vl. Wrllrr hamllrnp. 1. Mandariné

♦
A MAGYAR DERBYBEN az alábbi mezőny 

1 starthoz:
Cabala 
Rianás 
Darfur 
Cárevics 
Cimbora 
Turandot 
Caruso 
Currtfgh 
Rudlger

lov. Csapiár 
0 Esch 
„ Teltschik 
„ Szentgyörgyl 
„ Klimscha
„ Balog 
„ Nagy G.
„ Schejbal 
n ?

HÉTFŐI NAPLÓ

VI.

Szerkesztik:
Dr. ELEK lll’GÖ ÉS MANN ÜUGÓ

Felelő*  (zerkesrtő As kiadót 
Dr. ELEK HUGÓ

SnrkesztAaég Ae kiadóhivatal:
nodupe.st. VH. kern Eruébct-körat 28. szánk

IHétközosp As vasárnap déli Q éráig: 
Telefon: 1-308-96.

Vaiárnnp délután 1
kér.. Aradi-utca 8. aa. (Globue-nyomda). 

Telefon: 1-100-43 és 1-245 81.
Vasárnap dótutAn fél A órától kezdve lapzártáig:

Telefon: 1-100 42. 1-100-43. 1-100-44 éa 1-24A-8Í*
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

E«v Avre 5 penuó. _ Egyes «zám ára: Magyarriratát 
K'-n 10 riliér. Ausztriában 20 Groaehcn. FranclaorMáf*  
bán i frank. Jugoszláviában 2.á0 dinár. NAmetnrará*  
ben Iá l’L. Olnsinraiáclwn 1 líra, l;>inániában • lek 

___ __________Carl-.sH.ivákíában 1 jn Ak»1UM*1O1IÍ(.U>UISNYU11U*IMI'L' Í1UE1B.T. KÖKroBGÖGEI'LlN, BLDiTbST VI- ...n, ,--------------------------------------------
L, ABÁD1 LTC*  B. - NYOMDAIGAZGATÓI ANGEBMAYEB KAROLY.


