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Halálos Katasztrófa érte 
a repUlönaprói 

hazautazó tömeget
Egymásba rohant két zsúfolt HEV-vonat, 

pozdorjává törtek a kocsik, példátlan 
tömegoperáciők a fővárosi kórházakban

Borzalmas kalMilróta híre rómllette 
mrg a késő ójjell órákban Budapestet. A 
budaörsi repUlönapra ttéeCier Wnyl kö
zönség Vándorolt ki is ezeknek i visszaszál
lítása közben oz albertfalvai kitérőnél két 
szufolt HÉV-vonat egymásba rohant és 
szörnyű mészárlást végzett a gyanútlan uta
sok sorában. Egy halott, tizenöt életveszé
lyes sebesült és hetvenhat súlyosan sérült 
utas a késő éjszaka összeállított szomorú 
statisztika mérlegébe. ,----- ...

Halálslkolyok 
az éjszakában 

' Tlzóra elölt néhány pereeel Indult Tö. 
rl.kbállnl telöl egv HÉV-szerelvény, amely 
a repűlönap közönségét hozta Budapest (elé. 
Az albertfalvai kitérő elölt eddig még Is- 
mcrctlen okból ez

a szerelvény kisiklott
és nyomban leállt. Nagy zökkenéssel állott 
meg a vonat, de az utasok Ijedtségén kívül 
niás baj néni történt.

A személyzet várta a segítséget, közben 
azonban ehelyett ugyancsak Törökbállut 
felöl elindult egy másik zsúfolt különvo- 
nat Is, amely mllsem sejlelt az elölte lévő 
akadályról. Minthogy srmnt I Jelzés nem 
hívta tel a llgyeylmel a klslklott vonatra, a 
később Indult szerelvény

teljes erővel belcrobogott
a pályán veszteglő zsúfolt kocsikba.

Idegtépő jelenetek következtek.
Szörnyű recsegés és az üvegszilánkok el
költő lármája közben pozdorjává zúzódott 
az egymásba rohant kő tkocsl. A herlng- 
módjára szorongó emberek tébolyult si
koltozása verte fel az éjszaka csendjét, A 
klslklott vonal utolsó kocsija

mint egy harmonika préaelödött össze 
és az üléseken szorongó emberekei való
sággal egymásba szorította.

A kupé fapadjainak éle egymásnak 
azorull és a közbűi lévő lábakat 

térdben csaknem lemetszette.
A esonltüréaek borzalmas hangja a benllé- 
'öket megfosztotta az eszüktől. Akik nem 
üllek a szerencsétlenség pillanatában, azok 
csupán az üvegszilánkok vágásaitól sérül
lek meg.

Páni félelem őrjöngésében Igyekeztek 
utal törni a törmelékben.

Pillanatok alatt vérző csatatérhez hason
lított a halálos éjszaka pokoli színtere. A 
környék lakói azonnal ézMIatlék a men

tőket ahonnan
tizenkét kocsi ludull 30 főnyi orvosgár- 

dávnl
és KÖrmöezy Emil Igazgató főorvos ve
zetésével a katasztrófa színhelyére.

Az első halott — 
szemfedője újságpapír
Amikor megérkezett a mentők csapata, 

már egy halottat találtak. Ismeretlen fiatal
ember feküdt a töltésen, szenifedőként új
ságpapírt borítottak rá. törmelék alól
egymásután emelték ki az áldozatokat és 
nyomban robogtak velük Budapest felé. 
Éjfélig a Rókus kórházba 18, a .Szent Ist
ván kórházba 20 és az Uj Szent János kór-

Blum drámai élet-halál harca!
hadügyminiszter nevét emlegetik, emel-Páris, junius 20.

A Blum-kormány vasárnap legsúlyosabb 
válságához érkezett Miután a Kamara éj
szakai ülésében másodízben is elfogadta 
eredeti formájában a kormány pénzügyi fel
hatalmazási javaslatát,

a szenátus vasárnap délelőtt ’AtO óra
kor összeült, hogy a kamara által elfo
gadott törvényjavaslatot újból meg

vitassa.
A szenátus ülését ilyen körülmények kö

zött példátlan izgalom előzte meg. A szená
tus rövid vita után ugy határozott, hogy a 
Vincent Aurlol pénzügyminiszter állal újó
lag előterjesztett felhatalmazási törvényja
vaslatot a pénzügyi bizottság elé utalja.

Az ülést ezután felfüggesztették és dél
után 3 órára a szenátust újabb ülésre 

hívták össze.
A szenátus pénzügyi bizottsága Caillauz 

szenátor elnökletével összeült, hogy megkí
sérelje a kamara és a szenátus közölt tá
madt viszály elhárítását.

A szenátus és a kamara folyosóin nagy 
élénkség uralkodott. A képviselők csopor
tokba verődve vitatták meg a különböző 
eshetőségeket.

A kora délutáni órákban a Blum-kor- 
mány helyzetét általában igen válságos

nak tartották.
Politikai körökben
már sokat beszélnek az uj kormány 
öőueállitásáróL Leggyakrabban Daladler

házba 16 súlyos sérültet vittek be a men
tők, majd nyomban fordultak vissza a 
megrendítő szerencsétlenség színhelyére.

Soha nem látott tömegoperációk kez
dődtek meg éjszaka a fővárosi kórhá

zakban
Nehéz amputálásokat végeztek az orvo

sok és ebben a pillanatban még nem tud
ják megmondani, hogy hány halott lesz a 
szörnyű katasztrófa nyomán.

A hajnali órákban agnoszkállák a ha
lottat: Kati Gyula állami tisztviselő 
aki az Üllői uf 3. szám alatt lakott, az 

első áldozat.
A súlyos sebesüllek közöli Tóth 
egyetemi tanársegéd, Molnár László 
plébános, Fürstcnfeller József mérnök

lelt azonban kombinálják még Chau- 
temps államminiszter személyét is.

A kormányválság barométere a vasárnapi 
nap folyamán erős ingadozást mutatott. A 
kora délutáni órákban már-már ugy lát
szott a helyzet, hogy sikerül a kormány és 
a szenátus között támadt súlyos nézetelté
réseket elsimítani,

a késő délutáni órákban azután Ismét 
kiéleződött a helyzet,

mert a szenátus pénzügyi bizottsága hajtha
tatlannak mutatkozott.

A kormány részéről is eleinte engedé
kenység mutatkozott és

Blum miniszterelnök messzemenő en
gedményeket lelt

a felhatalmazási törvényjavaslat szövege
zése tekintetében, amikor azonbau a mi
niszterelnök látta, hogy a szenátus nem 
hajlandó engedékenységre, kijelentette, 
hogy

feltétlenül ragaszkodik, hogy a sze
nátus még a vasárnap, nap vagy éj
szaka folyamán hozza meg döntését, 
mert különben benyújtja lemondását.

A szenátus pénzügyi bizottság:! vasárnap 
délben megtaroít ülésében megbízta Gardey 
előadót, hogy lépjen érintkezésbe a pénz
ügyminiszterrel és igyekezzék vele megálla
podásra jutni. Az ülést ezután félbeszakítot
ták. Délután három órakor, amikor a sze-

Márta Ferenc fodrász, özv. Bubolcs Vil
mosul és Oláh József árus neve szere

pel.
Rajtuk kivill Joubcr Edvin alezredes. Ma

rok László műszaki tanácsos, <lr. János 
Józscfné nevét jegyezték fel a mentők.

Az összes sérültek száma 70. Ezek egy- 
harmadán a legsúlyosabb csontműtéteket 
kell végrehajtani. A hajnali órákban az 
amputálások még tartanak. n kórházak ősz- 
szes sebészorvosait berendelték.

Kora reggel jelentik, hogy a fővárosi 
kórházakban huszonegy életveszélyes 

sebesült
áll kezelés alatt, a többiek koponyaziizódú- 
sokkal, üvegvágással tiszták meg a HÉV- 
katasztrófa feketevusárnapját.

nátus összeült, Calllour, a pénzügyi bizott
ság előadója, bejelentene, hogy

egy uj szövegezés készül, amelyet a 
pénzügyi bizottságnak meg kell vitatnia

és ezért kérte az ülés felfüggesztését. Ez 
meg is történt.

A szenátus pénzügyi bizottsága 
váratlanul visszautasította ezt a szöve
gezést és ez a visszautasítás újból tel

jesen felborította a helyzetet.
A bizottság rövid tanácskozás után, kimon
dotta, hogy a törvéányjavaslatot ebben n 
formájában nem teheti magáévá és ragasz
kodik ahhoz a törvényjavaslathoz, amelyet 
a pénzügyi bizottság a kormány törvény
javaslatával ellentétben szombaton elfoga
dott.

Az ellentétek vasárnap este áthidalha- 
(□Hunoknak látszottak.

Délután hat órakor n szenátus ülést tar
tott, amelyen Caillaui bejelentene, hogy 
még egv utolsó kísérlet folyik a békélte
tésre, ezért javasolta, hogv este kilencre ha- 
lastzák el n szenátus ülését, ami meg is tör
tént.

Közben rövid ülésre gyűlt össze a ka
mara és elhatározta, hogy

éjszaka tizenegy órakor tartja meg Utó
iéi,

mivel a békéltető tárgyalások folynak a 
kamara és a szenátus közölt.

A B/um-kormány drámai élet halál harca 
a hétfőre virradó éjszaka még tartott.
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Veszélylen
r> kis kuckók, de a polgári kandallók meg
hitt melege is. Vészhirek keringenek a le
vegőben. tanácskozásokról, machinációk-^ 
ról, exporttól, amelyeknek eredménye a: 
lesz, hogy megdrágul télire a tűzifa. A kö
zönség nem ismerheti pontos részleteit an
nak, ami ma a tűzifa rengetegben, mint 
valami dsungetben történik, t.sak annyit 
tud, hogy a kánikula dacára is végigfut 
mindenkin a Iddeg, ha arra gondol, hogy 
megfizethetetlen áron kell majd talán meg
venni a lüti/adiklálorok jóvoltából a téli 
meleg szobát. Szerencse, hogy most derűit 
ez ki és Igy van Idő arra, hogy megfékez
zék azoknak a mohóságát, akik vámszedői 
akarnak lenni a téli melegnek. Igaz, hogy 
a kormányéinak, aki egyúttal földmivelés- 
íigyi miniszter, most az alkotmányjogi ja
vaslatokkal van elfoglalva, azonban ott 
van a kereskedelmi és iparügyi miniszter, 
akinek kötelessége közbelépni és elhárítani 
ezt a veszedelmet a sok mindenféle címen 
már ugy Is megsarcolt fogyasztók felől. 
Két tábor áll ebben a kérdésben egymással 
szemben: néhány ember, aki keresni akar 
és a fogyasztók milliói, a szegénység száz
ezrei, akiknek megfizethetetlen lesz, hogy 
egy kis meleget varázsoljanak kuckóikba a 
téli hideg napokon. Nem vitás tehát, a kor
mánynak nz a kötelessége, hogy a legeré
lyesebb eszközökkel ü megvédelmezze azo
kat, akiket a tüzifakartcl adófizetőivé akar 
tenni és akiket didergésre akarnak elítélni 
a megfizethetetlenné drágított tűzifával.. ■

A gyűlölködés
és jelszópolitika ellen beszélt 
vasárnap Eckhardt és Tildy

Tökéletes élvezetet 
és kényelmet 
nyújt ez az utunk luxuzautocaron

Fejér vármegyét
29.500 pengő 
kártérítésre ítélték

egy kiskorú hagyatéki ügyében 
Rendkívüli érdekes kártérítési keresetet 

tárgyalt n törvényszék. Az ügy alperese Fe- 
jérvármegye, továblm Kalauz Kálmán dr. 
fejérvármegyei árvaszéki ülnök volt, n fel
peresek pedig egy nemrégiben elhalt, köz
ismert, gazdag szülő árvái.

A perben arról volt szó. hogv a fejérvár
megyei Arvnszék hivatalos eljárása folya
mán

nem kellő gondossággal járt el
a kiskorunk pénzével és igv azokat tetemes 
Veszteségek érlek.

A törvényszék elölt megtartott tárgyalá
son Fejérvármegvc ügyésze a kereset eluta
sítását kérte. Azzal védekezett, hogy ax ár*  
vnszék semmiféle hibát nem követelt cl n 
.vagyonkezelés körül.

A bíróság részletes bizonyítási eljárás fo
lyamán megállapította ugv ii vármegye, mint 
ar árvnszéki ülnök

kártérítési kötelezettségét
és 29.500 pengő megfizetésére kötelezte az 
alpereseket.

Újabb tüntetés 
a kispesti 
színtársulat ellen

isméi

Szombaton éjjel beverték 
a Royal kávéház ablakait

Szombatról vasárnapra virradóra 
tüntetés volt Kispesten.

Szombaton este zsúfolt nézőtér előtt jál- 
ázott llatló Igazgntó társulata a kispesti 
Flóra-moziban, ahol most vendégszerepel. 
Az igazgató kérésére nagv rendőri készült
ség vonult fel a színházhoz, hogy nz eset 
lejen ujahb tüntetésekéi mcgakadúlvozrók

' I .>1 hz <lú;id.is, ténvlcg kisebb 
tiintotőcsapat jelent meg a szinház előtt. 
Amikor azonban a tüntetők szembetalálták 
magukat a karhatalommal,

visszavonultak.
Előadás után a színtársulat több tagja a 

V .•élben levő Roval-kávéházba ment A 
t.HMisúg a legjobb hangulatban solt együtt, 
amikor a kávéháx előtt az utcáról nngv 
raj. kiabálás hallatszott, majd hirtelen, 
mintegy vezényszóra

közApor indult az ablakokra.
'A nagv ablakok körül hármat 
dobálók. A láréhár n kispesti 
Ságra telefonált segítségért, mire 
rendőrök megérkeztek.

a tüntetők elillantak.
\ rendőrség most azt nyomozza, vájjon 

a Royal-kávéház ablakait heverő társaság 
é« a szinház előtt tüntető tömeg evezőn 
elemekből verődött-e össze.

betörlek a 
kapitány- 

azonban a

Kaposvár, Junius 20.
Hétfői Napló tudósitójának jelentése.) 

Eckhardt Tibor, a líiggellcn Kisgazdapárt 
vezére vasárnap délelőtt Kaposvárott a kis
gazdapárt Somogy megyei választmányának 
ülésén tartott nagyobb beszédet, amelvben 
különösen belpolitikai kérdésekkel foglalko
zott.

- - Akármelyik részét nézem a világnak, 
— mondotta Eckhardt Tibor — akár nzt, 
ahol diktatúra van, vagy ahol demokrácia 
uralkodik.

mindenütt egy akarat érvényesül: 
a szociális igazság, több testvériség, több 
emberség, igazságosabb vagyon- és jövede- 
leinniegosziás felé igyekeznek minden egyes 
országban a maguk módja szerint.

— Akik parlamenti alapon nem tudják 
ezt megvalósítani, azok diklaturához folya
modnak. Mi azonban csak a parlamenti 
rendszerrel érhetünk el sikert, mert nekünk 
tisztában kell lennünk azzal, hogy nz ezer
éves hagyományokból nem engedhetünk.

Ml Is olyan gazdasági és pénzügyi poli
tikát akarunk Magyaroszágon bevezetni, 
mint Rooscvelt csinált Amerikában, 
Baldwin Angliában és amelyet Francia
országban csinálnak, pedig ott szocia

lista uralom van.
De ugyanezt csinálja a maga módja szerint 
Mussolini és Hitler is, a szociális igazság ér
vényesítésére törekszenek.

— A titkos választójog azért kell, — 
mondolln többek közölt — hogy a magyar 
falu tisztességes polgárai bekerüljenek]

(A
csináljanak és ne kényszerrel csináljanak 
politikát. Minden veszedelemnél súlyosabb 
Magyarországon

a politikai erkölcs megromlása, amelyből 
a múltban kaptunk Ízelítőt

és ha ma kevésbé vagyunk ellenzéki alapon, 
mint az elmúlt kormánnyal szemben vol
tunk, ez azért van, mert a politikai erköl
csök arra a színvonalra kerültek, amelyre 
soha nem szabadott volna lecsuszniok.

Beszélt azután az intelligencia kötelessé
geiről a néppel szemben és azt az intőszót 
intézte a magyar intelligenciához: ismerje 
fel kötelességeit, álljon be a népi politiká
nak fenntartás nélküli szolgálatába.

Kun Béla és Hakovszky Tibor képviselők 
beszéltek még.

relsö-Olaszország
(PackstruM, fel»ö oluz tavak. Kváje,
Dolomitok, urc-Mglockner, Ralzkamnier- yUH «
gut, Uetóuíe) julius 11—2*.  .............P fcwwa
Proapektuit kaid az OMIKE, IX., üllői út Ilii*.

Telefon: l-sn-lt. (M. N. B. 781. az. eng.)

Összeszurkálta 
az apját, mert 

pénzt kért tőle 
kiabálás és kétségbeesett sikoltások 
fel vasárnap reggel a gróf Haller

Szeghalom, junius 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcjonje- 

leütése.) Tildy Zoltán kerülete két községé
ben, Szeghalmon és Vésztőn tarlóit beszá- 
mológyüiéscket. Elsősorban gazdasági kér
désekről beszélt, majd azt hangoztatta, hogy 

a mai politikai helyzet nem őszinte.
— Hirdetnek keresztény politikát. Való

ban keresztény politikára van szükség. De 
hát csak h zsidók ütlegelése a keresztény 
politika? Aki a mellén viseli a keresztet és 
gy ülői séget hirdet, az nem keresztény poli
tikát hirdet. Legyen vége a jelszópolitiká
nak, a nép feladata megőrizni a békét, a 
nyugalmat és n rendet és összefogni az iz- 
gatók ellen.

r_.n___  ______ Tildy Zoltán délután Vésztő községben
végre az alkotmány ’ sáncai közé. Az egész | tartott beszédet, amelyen felszólalt Szent
nemzetért követeljük azt, hogy ne felülről iványi Lajos pártigazgató is.

Főispán-kinevezésekkel 
foglalkozik e héten 
a minisztertanács

Vad 
verték ........... .
utca 80. sz. ház nyugalmát. A lárma Horváth 
Ferenc kertész lakásából hallatszott. A 
szomszédságban lakó Horváth Mártonná és 
Mária leánya a segélykiáltások'hangjaira át
szaladtak a szomszédba, aiol megdöbbentő 
látvány fogadta őket.

Ifj. Horváth Ferenc kertész az édes- 
apját verte egy husánggal.

A két nő a fiatalemberre vetette magát, 
ki akarták szabadítani kezel közül az öreg 
embert. Ifj. Horváth erre

kést rántott, az apját és a segítségére 
siető nőket összeszurkálta.

Ekkor már rendőr is érkezett a verekedés 
színhelyére, a garázda embert ártalmatlanná 
tette s

összekötözött kezekkel hozta be a fő
kapitányságra,

ahol letartóztatták. Horváth Ferencet, Hor
váth Mórtonnát és Horváth Máriát a men
tők kórházba szállították.

Ifj. Horváth azért verte meg az apját, 
mert az idős ember azt

követelte, hogy keresetéből haza Is 
adjon valamit.

A fiú erre nem volt hajlandó és az apa ki
utasította lakásából. Ekörül támadt közöt
tük a véres verekedés.

— Luxusaulocaron Felső-Olaszországjn ke- 
nesztiil 
Omike,

élvezetes társasutazást rendez az 
IX., Üllői-ut 11-13. 1-877-11.

Széli József belügyminiszternek annak*  
idején, amikor, kinevezése megtörtént, al
kotmányos szokások szerint a vármegyék 
és városok főispánjai Ielajánlották lemon
dásukat. Szél) József belügyminiszter azon
ban mindeddig nem nyilatkozott arról, 
hogy a felajánlott lemondásokat elfogadja-e, 
úgyhogy a vármegyék és városok főispánjai 
most

Ideiglenes minőségben vezetik tovább 
a törvényhatóságok ügyeit, miután a bel- 
iigvmlniszter részéről azirányban sem tör
tént semmi intézkedés, hogy állásukban 
végleg megeröslttcsscnck.

Mint jó forrósból értesülünk, Széli József 
belügyminiszter mindeddig azért nem intéz
kedett a főispánok ügyében, meri részben

a költségvetés, részben pedig a salgótarjáni 
kerületben történt jelölése és möst m^r 
megválasztása — a belügyminisztérium 
egyéb sürgős ügyeitől eltekintve — akadá
lyozta meg abban, hogy a főispánokra vo
natkozólag intézkedéseket tehessen.

Értesülésünk szerint most már, hogy a 
költségvetés leiárgyallatott és a belügy
miniszter immár a salgótarjáni kerület 
megválasztott képviselője, sor kerül a fő- 
ispáni kérdés elintézésére is. Előreláthatólag 

néhány főispán lemondását elfogadja, 
de a főispánok legnagyobb része meg fog 
maradni tisztségében. Valószínű, hogy' már 
az eheti minisztertanácson a belügyminisz
ter előterjesztést is fog tenni néhány uj fő
ispán kinevezésére.

Aki egyszer rabkoszton élt...
délben egy jól öltözött férfit vittTegnap .... .

o rabszállitó unió a főkapitányságról az 
ügyészség fogházába: Bakter Ferenc aszta
losmestert, nki különös előzmények után 
került letartóztatásba

Bakter Ferenc jobb iparnscsaládból szár
mazik. h mükerlészséget tanulta ki. Pár 
és vei ezelőtt rossz társaságba keveredett. 
apróbb bűncselekményt követelt el, ami 
miatt fogházra ítélték. A fogházban nem 
kertészkedhetett, olyan foglalkozást válasz
tott, amit a fogházfalak közölt is űzhetett, 
kitanulta az aszialosmesterséget. Mikor ki
szabadult. családja támogatásúval

asilalosmUhclyt nyitott és szorgalma
san dolgozott,

ugv látszott, hogv a régi eltévelyedés vég
leg a jótékony feledésbe merül. A műhelye 
jól ment, megszedte magút, rendes polgári 
túráit ágba járt és

aenklse gondolt volna arra, hogy a te
kintélyes Iparosmesternek a múltjában 

valami folt van.
Legszívesebben maga Bakter Ferenc akart 
elfeledkezni a múltról. Jóidéig nem is volt 
baj vele, mig néhány nappal ezelőtt eléje 
toppant a kísértő mull...

Bakter Ferenc két nappal ezelőtt a Keleti 
pályaudvar előtt járt, amikor váratlanul 
rdköszöntőtt egy fiatalember. Ar. asztalos- 
mester udvariasan visszaköszönt, de nem 
ismerte meg. és kíváncsian nézet rá. A fia-1 dig. aki 
lalcmber erre hozzálépett és bemutatkozott. > elől.

fogházbell társa volt, akivel annakide
jén közös cellában Ült.

Bakter szeretett volna minél hamarább 
megszabadulni ismerősétől, aki kellemetlen 
emlékeket ébresztett benne, de ez nem tágí
tott mellőle, kisérgclte. a „régi dolgokról". 
fogház beli emlékeiről beszélt vele és végül 
betértek egv vendéglőbe. Pár pohár bor 
ulán Bakter Ferenc „visszaesett a régi han
gulatba '. a régi, fogházbeli barát „mun- 
kára” invitálta és két óra múlva Budán, az 
A/arffír-utca 6. számú házban kötöttek ki.

A barát kiszemelt egy lakást, de kívül-

Dióhéj!?
maradt őrködni, Bakter Ferenc pedig 
hozzáfogott ■ munkához és betört a 

lakásba.
Osznly János házfelügyelő azonban észre
vette. hogy betörő jár a házban, Itezárla a 
kaput és rendőrért ment. Bakter menekülni 
akart, de nem sikerült, elfogták és előálli- 
tollák a fökapitánvságra. ahol azután letar
tóztatták és átadták nz ügyészségnek. Bak
iért visszahívta a rabkoszt — a barát pe- 

elcsáhitottn, megugrott a rendőr

Ne tárlón a strandra
mi lőtt nem vórteknili magát dr. Mc.leor. I haló mindenütt. Csakis dr. MorUson-mórkál 
szőrtclenitő DeplIAtorrnl Egy nagy dohot <ra fogadjon el. Gyártja Kozmochemia R.-T Mól- 
2 pengő <0 fillér. DepUAtor-teJ 3 pengő. Kap-1 niár-ulca 45.

Csakis dr. Morisson-márkát

iiA „Csodarevü 
kalandja Budafokon

Polgár Imre kalapos több társával „Csoda- 
revü" címmel hajókirándulást rendezett. A 
Kari Jotef dunai gőzhajót bérelték ki szombat 
éjszakára. A hajó zíufoláig megtelt és kivilá
gítva, jazz-zene mellett elindult Budafok felé. 
Program szerint Budafokon kikötöttek, ahol a 
közeli csárdában „Csodarevü" címmel nagv 
revümüsorral kedveskedett a rendezőség a sé
tahajó résztvevőinek. Sokáig állt a hajó a köz
ségben. A résztvevők a csárdái mulatozás után 
visszaszivárogtak a fedélzetre s elhatározták, 
hogv kiadják a jelszót a hazatérésre.

Közvetlenül az indulás előtt Polgár Imre 
észrevette, hogv kajütjénck kulcsát valahogy 
elcserélte a vendéglő egyik szobájának kulcsá
val, amelvben a „Csodarevü" tagjai öltözköd
tek. Elhatározta, hogv visszasiet a vendéglőbe. 
A késő éjjeli órákban a sötét utón igyekezett 
visszafelé. Már majdnem céljához érkezett, mi
kor

Ismeretlen emberek megtámadták és fol
yatni kezdték.

A szorongatott helyzetben lévő kalapos 
kést rántott,

hogv védekezzen. A dulakodás hevében ugv 
önmagát, mint támadóit sitlyoean megsértette. 
Látva reménytelen helyzetét, kiáltozni kezdett.

A kétségbeesett kiáltásokra figyelmes lett az 
őrszemet rendőr és az éjszakai dulakodókat 
bekísérte a kapitányságra. Mialatt sikerült a 
tényállást tisztázni, a hajó Polgár nélkül visz- 
sraindult Budapestre és a „Csodarevü" rende
zője a különös éjszaka, kaland után autón 
tért vissza hajnalban a fővárosba.

— Kómán Bálint Székesfehérváron. Hámon 
Bálint vasárnap Székesfehérvárra érkezett. 
Megtekintette n sóstói vizmülelepet és nnnak 
pompás gyümölcsösét. Bejelentette, hogy el
maradt beszámolóját az. ősszel fogja meg
tartani.
_ — Száz éves a péwl jogakadémia. A pécsi 

Erzsébet-tudományos egyetem vnsárnnp ünne
pelte n pécsi jognkadémia alapításának száz 
éves évfordulóját és leleplezték az alapitó Sze*  
pessy Ignác báró emlékművét.

— A német birodalom jellegzetes jogszabá
lyai. A mai német birodalom jellegzetes jogsza
bályairól irt érdekes könyvet dr. Tóth Lószló 
kié. törvényszéki biró. A könyv ára 1 pengő és 
kapható nz Cgyvédholtban, Budapest, V., Mar- 
kó-utca 25. Telefon; 11-57-08.

— A fürdés halottal Bercze Jósset gazdál
kodó Faddnál a Dunában fürdőit. A vízben 
egy ürvénv elsodorta. Elmerült s csak a holt*  
testit találták meg. Harcit István mohácsi ipa
ros fürdés közben a Dunába futta lt.

— A szavletropülűk Vancouver felett. A 
Moszkvából SanftanchkAba tirtó szovjefrepft- 
!ők este félkilerehor elrepültek Vancouver szí- 
gt északi >orka feleli. A szovjet repülőkről so- 
1.;' • r-m vo.t hir s már ezt Mitek, hogv kénv- 
szcrlesiálbist végeitek. A Mattiét rádió Jelen
léte sic ríni a -gépaa minden rendben van.
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Káprázatos
légi pompával megnyitották 
Budapest uj repülőterét

Magyar, olasz, német és osztrák csodapilóták hajme
resztő bravúrjai a kormányzó és százezer néző előtt

Vasárnap délután 
pompás ünnepségek ke
retében avatták fel a 
magyar főváros uj köz
forgalmi repülőterét. 
Budaörsön, Budapesttől 
kilenc kilométerre épült 
fel a legmodernebb 
európai 'légiállomás,

amely 180 holdon terül el. A kamaraerdői 
és a tétényi dombok között hatalmas síkság 
gyeppázsitján landolnak és indulnak el út
jukra a külföldi utasgépek. A fc'stői fekvésű 
budaörsi állomást a -külföldiek egyöntetű 
véleménnyel avatták Európa legszebb repülő
terévé. ;

A repülőnap programját heteken keresz
tül falragaszok hirdették a közönségnek. A 
pazar program megtette a kellő hatását:

százezer ember váltóim meg jegyét 
a nem mindenapi látványossághoz. A sze
mező eső nem tudta elriasztani az izgalmas 
sportcsemegérc vágyó publikumot. Már a 
kora délutáni órákban ezrével özönlöttek 
a sporttér bejáratai felé a MÁV, HÉV, vona
tok és az autóbuszok, a taxik, magánautók 
százai hozták a fővárosból az emberek tíz
ezreit a levegő hőseinek bravúrjaihoz. A 
hölgyeket nem érdekelte a Meteorológiai In
tézet esőt Ígérő jóslata, nyári toalettekben 
vonultak Budaörsre és

valóságos dlvRtrevilt mutattak be a 
tribünökön.

Öt óra után néhány perccel vontatják ki a 
gépeket a hangárokból, ugyanakkor me
gafon hirdeti, hogy a pilótapiknik külföldi 
látogatói elindultak Mátyásföldről Budaörs 
felé. A hangárok előtti cserkész- és sport
repülőgépek a mozifelvevők és fényképező
gépek pergőtüzében állanak.

A kormányzó beszéde
Szép sorban egymás mellett nyitja meg 

» sort
a németek kilenc sötétzöld vadászgépe, 
amelyek mögött az osztrákok Hz és az 
olaszok tizenegy ezüstszínű légiszörnye 
áll, távolabb helyezték el a három ma
gyar éa négy rózsaszín olasz utasszál
lító gépet. Kint a gyepen, a főépülettel 
szemben helyezkednek el a sport- és 
vitorlázógépek megszámlálhatatlan tö

megei.
A megafónok divatos valcer hangjait szór
ják szét. A zenét váratlanul molorbcrregés 
hangjai szakítják félbe: megjelentek a kül
földi piknik-vendégek, akik többezér méter 
magasságban úszva a levegőben, húrom 
tisztelgő kört Írnak le, majd bámulatos 
könnyedséggel landolnak a közönség elölt. 
A szép leszállást nagy taps jutalmazza.

Közvetlenül a külföldi vendégek meg
érkezése ulán Rottcr Lajos Karakán nevű 
vitorlázó gépébe száll, 
tatógép motorja, kifut 
könnyedén emelkedik 
kapcsolódik le róla a 
Rotter és

megkezdi körülbelül 
gasan a levegőben hajmeresztő mutat

ványait.
Az emberáradat nem akart megszűnni, 

a kocsisornak se vége, se hossza, végre

már berreg a von- 
a starthelyhez és 
a levegőbe. Ekkor 
híres magyar pilóta,

Ingyen 
utazik

Párisba
a

JziíihAzi Óiét
tíz pályadllnyertes 

olvasója 
A SzínháziÉletbOl megtud
hatja, hogy mi a pályázat I

hat óra körül alakul ki az általános kép, 
a szlnpompás tribünök, a zsúfolásig meg
telt állóhelyek és a gépkocsik tetejéről le
selkedő potyanézők tábora.

Hat órakor a Himnusz hangjai mellett 
megérkezik Horthy Miklós kormányzó, 

felesége, leánya, Miklós és István fiai, vala
mint gróf Károlyi Gvuja társaságában. 
Szendy Károly polgármester fogadja a kor
mányzót és kéri, hogv- adja át rendelteié- 

Károly 
miniszter 

repülés 
lép a

inon-

sének az. uj repülőteret. Szendy 
ulán Bornemisza kereskedelmi 
pár sióban mondja el a magyar 
történetét. Ezután a kormányzó 
mikrofónhoz.

— Ez a gyönyörű repülőtér — 
dotta a kormányzó — a magvar mér
nök és munkás remek alkotása. Kö
szönetéinél fejezem ki mindazoknak, 
akik részesek a mű létrejöttében és 
ezennel átadom rendeltetésének a légi 

állomást.
A kormányzó szavait tarackok diszlövései 

követték és a repülőtér közönsége egetverő 
éljenzéssel ünnepelte az államfőt. Ezután a 
kormányzó a főépület terraszán felállított 
díszsátorba sifetett, amelyet szőnyegekkel és 
rengeteg virággal cliszileltek fel. A kor
mányzó közvetlen környezetén kivid a dísz
sátorban foglalnak helyet Darányi Kálmán 
miniszterelnök, Kánya Kálmán külügymi
niszter, Bornemisza Géza kereskedelmi és 
iparügyi miniszter. Karafiáth Jenő főpol
gármester, Szendy Károly polgármester, 
gróf Széchenyi Bertalan, a felsőház elnök?. 
Bobom Györgv belügyi államtitkár, Percnyi 
Zsigmond báró koronaőr. Rapaich Richárd, 
a honvédség helyettes főparancsnoka, búr- 
cziháZi Bárczy István miniszterelnökségi ál
lamtitkár és a külföldi követek diszegven- 
ruhás tábora.

CsodapilótAk!
A kormányzó ollóval átvágja ezután a 

díszsátort és a gépeket összekötő selyem
fonalat és ezzel jelképesen útjára indítja a 
gépeket.

A repülőinduló hangjaira száll fel há
rom magyar gép.

Körülbelül háromszáz méter magasságban 
üdvözlő bukfenceket végeznek, majd ti
zenöt méternyire a közönség feje felelt 
folytatják hajmeresztő mutatványaikat. A 
magyar gépek ulán nyolc német vadászgép 
startol. Háromezer méter magasságban hár
mas rajokban sorakoznak fel, majd a buda
örsi hegyek felől indulva, fogócskába kez
denek.

Mintha könnyüszárnyu pillék lennének, 
ugy forgolódnak és kergetik egymást.
A közönség állva nézi a mutatványokat 

s egyszerre minden átmenet nélkül a nyolc 
német gép zuhanni kezd. Scnkiscm tudja, 
mi történt, . . * .

múr-már pánik tör ki a publikum so- 
raiban, amikor mintegy húsz méter
nyire a földtől, slklórepülésbe csapnak 

út a gépek
és V-alakban, majd egvsorba fejlődve foly
tatják mutatványaikat.

Forognak, orsókat végeznek, dugó
húzóba lendülnek. Islenkisérlő mutat
ványok ezek, a közönség lélegzet
visszafojtva figyeli a soha nem látott 

bűvészmutatványokat.
A 650 lóerős motorok háromszáz kilométe

rre s sebességgel ragadják lova a gépeket.
Leállnak a motorok és csendes siklóm- 

I piilés'el indulnak vissza a dombok fölé, 
ahonnan mutatványaikat kezdték. A nényet 
csodapilóták most a harcászat leggyönyö
rűbb mutatványát hajtják végre. A domb
aljában elhelyezett

kasírozott pappendtkliből épített repü
lőgépet támadják meg,

zuhanó, bukó, motornélküli repüléssel ro- 
hunnak a magasságból lefelé a gép fölé, 
hogy azt bombáikkal megsemmisítsék. Ha
talmas detonációval

robbannak a kivetett bombák és má
sodpercek alatt lángban áll a míígép.

Nagyszerű látványt nyújt a sötét hált rrel 
n hatalmas lánggal égő repülőgép. Centimé
terekre pontoson találtak a bombák s s 
munkájukat jól végzett németek sima lan
dolással térnek vissza a hangár elé.

Ezután az osztrák héttagú vadászríj kö
vetkezik. Szinte nyilegVenesen csnpnak fel 
350 méter magasságban. ahol a két műre
pülő pilóta hajmeresztő pontossággal végzi 
egyöntetűen mutatványait.

A kormányzó elragadtatásában felállva 
tapsol m levegő hőseinek.

Nyolc olasz madár száll (cl a légbe ez- 
útin. MűrepiiWsi figuráik utolérhetetlenek

s a legnagyobb közönségsikert ők hódítják 
el. Legyezöformára alakulnak, majd újra 
rajba egyesülnek.

Zuhanás közben egy kis épületet vesz- 
nak bombázás alá,

majd a sikerült manőver után diadalmasan 
szállnak fel. Ekkor csatlakoznak hozzájuk 
a többi olosz gépek. Pompás látvány, amint 
a sok ezüstszínű gép úszik a levegőben. 
Váratlanul uj mutatványba kezdenek a gé
pek: az „Italia" szót alakítják ki az égen 
s ilyen formában úsznak el a repülőtér fe
lett. Hirtelen szétbomlik a csapat és

a Magyarországot jelképező „M“ be
tűbe egyesül újra.

gc-

Kasírozott légi csata
A mutatvány közben már felszállt a három 
magyar utasrepülőgép, amely közvetlenül 
az olaszok után megkezdi mutatványait. A 
nyolcszáz méter magasba emelkedett 
pékből

harminc ejtőernyős pilóta ugrik ki.
A lenyűgöző látványtól lelkes közönség át
töri a kordont a földre ereszkedő pilóták
hoz rohan, vállukra emelik és

diadalmenetben viszik a kormányzói 
sátor elé.

Ezután élclmiszcrcsomagokat dobálnak le 
a magyar gépek, amelyek három lábnyi ru
ganyos állvánnyal vannak ellátva, hogv igy 
minden zuzódástól megvédjék a csomago
kat.

Hatalmas szirénabugás rcszketteti meg 
most a levegőt:

légitámadás kezdetét jelenti a fülsike
títő hang.

Győr, junius 20.
CA Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A Dunántúl felső részén hatalmas 
vihar vonult végig vasárnap délután, ame
lyet borzalmaserejü felhőszakadás követelt.

Az Ítéletidőnek több helyen halálos ál
dozata Ls volt.

Moson közelében, Kérjen,yőszigetnél Kol
kán Miklós és Kolkán János gazdálkodók 
csónakon akartak átkelői a Dunán, útköz
ben érte őket a vihar, n méteres hullámok 
felborították a csónakot,

Kolkán János a vízbe fűlt, ** 
fivérét kimentették.

A felhőszakadás következtében a Bakony- 
ere patak is hirtelen megáradt, két fürdő 
diák,

Bér János és Szabó Sándor öskü falu 
határában a vízbe veszett.

• Várpalotát a hegyekről leömlő víztöme
gek elárasztották. Az utcákon méter magas-

Nagy sikkasztás a veszprémi 
gyermekmenhefybeKi

Veszprém, junius 20.
(A Hétfőt Napló tudósítójának tclcfonje- 

leütése.) Veszprém város társadalmát napok 
óta foglalkoztatja az állami gyermekmen- 
helynél folyó vizsgálat, amely vasárnapra 
olyan stádiumba jutott, hogy

a gyrrmekmenhely három tiszti lselőjét, 
— akik élénk szerepet játszottak a vá
ros társadalmi életében — előzetes le

tartóztatásba helyezték.
Nemrégiben ugyanis névtelen feljelentés 

érkezett a rendőrséghez, amelyben nevek 
nélkül, súlyos visszaélésekkel vádolták meg 
a gyermckmcnhely vezetőségét. A rendőrség 
nagy diszkréten megindította n nyomozást 
és pénteken már kihallgatta a gyermekmen 
hely tisztviselőit és megállapították, hogy

ve/z&ta fvasűmupiKj

tfk,m£vupdifcní>

Erlfikes

ísviiiMWíia- ioh pészíelíizefósi8® 
(a Magyar Tudományos Akadémia 
ingatlanaiból) a 

raiHBsgs^ipesz^urB as 
rákosba^ 
vasútállomások mellett

Részletes felvilágosítást nyújt az értéke
sítési központi iroda: Víl., Rákócxl-ut 
4. »x., íélomo'et. Telefon: 144-203

A közönség előtt négyszáz méterrel egy ha
talmas s repülőgépgyúr áll, deszkából és ka
sírozott pappcndekliböi. A műgyár hatal
mas épület, gáztartállyal, kéménnyel és 
irodahelyiségekkel. A szirénabugásra a 
gyárban tartózkodó munkások

elbújnak az óvóhelyeken és muris meg
jelenik húrom barna olasz bombavető-

amely szédületes gyorsasággal zuhan a gyár 
fölé. A gyár megpróbál felhőbe burkolódzni, 
azonban igy sem kerülheti el sorsút, egyik 
bomba a másik után éri az épületet, mely 
csakhamar lángokban áll.

A nap ezalatt lebukott a budaörsi dom
bok mögött, a szürkületben a gépeket ref
lektorok sugarai irányítják. Fölszállnak nz 
összes gépek, reflektorok fényétől megvilá
gítva, hatalmas berregéssel úszkálnak a kö
zönség feje fölött a levegőben. Ezzel a fe
lejthetetlen képpel végétért a műsor.

Báró Gudcnus Leó.

vihar a Oimámgyhm

20.

ságban rohantak a leömlő víztömegek. U’i7- 
mann József bányász négyéves leányát és 
hároméves kisfiát az. áradat elragadta. FH- 
lércsi József várpalotai tisztviselő vízbe ve
tette magút s a gyermekek megmentésére 
síiéit. A kisfiút elérte, a viz azonban őt is 
besodorta a Bakonyerébe. Két kilométer tá
volságot úszott vele, mig végre kimentették 

,őkcl, a leány azonban a vízbe fulladt.

Szckszúrd. junius
(A Hétfői Napló tudósilójának tele fon je

lentése.) Óriási jégzivatar vonult végig Szék- 
szárd környékén. Szckszárdon a déli órák
ban elviselhetetlen hőség uralkodott. Egy 
óra után hirtelen szélvihar keletkezeti, ame
lyet jégeső váltott fel. Előbb mogyoró, majd 

tyuklojásnagyságu jég zuhogott
és percek múlva hófehér lepellel borította 
a földeket.

Bogyiszlóit szintén tvr.klojásnagyságu jég 
esett. .A termést teljesen elverte a jég.

csaknem harminc, esztendőn keresztül 
állandóan dézsmálták a gyermckmcn
hely pénzét és nz utolsó öt évben már 

húszezer pengőt vittek cl.

Kihallgatlak Jankovich Ferenc számvevő
ségi főtanácsosi, a gyermekraenbely gond
nokát, dr. Tor János ellenőrt és Kiss Sándor 
dljnokol, akik a sorozatos kihallgatások 
utón

vasárnap, az esti órákban részleges be
ismerő vallomást tellek,

ugy, hogy a rendőrség előzetes lelartózta*  
fásba helyezte mindhármukat és álkisérle 
őket a veszprémi ügyészség fogházába. A 
lelarióztalás nagy feltűnést keltett nz egész 
városban.



4

Fekete éJrs nyugalmazott századost, a bu
dapesti osztrák idegenforgalmi hivatal veze
tőjét az osztrák érdemrend lovagkereszt jé- 
vei tüntették ki.

H.
Ha nem Budapesten történt volna és nem 

jeküdne elöltünk a meghívó, azt hinnénk, 
valami dlókkisnsszony-regényből készüli 
szirupos film szövegkönyvét olvassuk. Szer
dán érettségiztek a nyolcadikosok a Veres 
Pdlné-leányglmnázlumban. Mikor befejező
dött az érettségi, összebújtak egy kis „sitire" 
a leányok. A.- egyik ifjú hölgy ugyanis más
nap, csütörtökön tartotta polgári esküvőjét, 
az egyházi esküvőjét pedig vasárnapra tűz
ték ki. Vasárnap délben a templom kapu
jában matrózbhizban, kék szoknyában állt 
sorfalat az uj házaspárnak a nyolcadik osz
tály. Vasárnap este megtartották az érett
ségi bankét let Az asztal főn az osztályfőnök
nő ült, jobbján egy fiatalasszony, botján egy 
fiatal férfi — az " ' 
résztvehetett a 
bankettjén.

uj férj, az egyet Jen ur, aki 
leánygimnázium érettségi

III.
országgyűlési képviselő, nAíFábián Béla 

most í. . 
évfordulóját, kedd estére svábhegyi ui//ó- 
jába baráti vacsorára hívta meg a budapesti} 
politikai újságírókat — pártállásra és uí/up- 
nézlclrc való tekintet nélkül. Az italsor /ő- 
nttrakciója: sajáttermésü tokaji. [

IV. I
.4 magyar posta legendás hírét énekli mcf/l 

r: a kis történd. A londoni koronázási íin-l 
népek után hindu-hullám öntötte el az fdc-l 
gcnforgalmas középeurópai városokat. A ko
ronázásról hazatérő hindu vendégek körül
sétálnak egy kicsit Budapesten Is. Alig van 
nap. hogy néhány barnabőrű hölgy vagy ur 
ne érkezzen hozzánk és ilyenkor természe
tesen elmaradhatatlan a hindu őrjárat a 
budapesti éjszakában. Két olajbarna ur, a 
mull héten betért a Móniin Hongéba, ahol 
ciz agilis Lopás Bandi sajálkreációju angol 
nyelvén büszkén mutogatta nekik a jégfőlsze- 
reléit, amely hűvössé teszi a lokált. A hindu 
urak megbámultál: a jeget és valósággal 
„beleplstultak" Lopásunkba. Hajnalban 
olyan jó hangulatban távoztuk, hogy még a 
lokál nevét is elfelejtették, de előbb meg
ígérték, hogy az útról majd anzikszot kül
denek. Szombaton reggel Nápolybái megjött 
az anziksz. A címe pontosan csnk ennyi volt: 
Mr. l.oposh, Budapest, Jég-bár. Lopás és 
'jég, — ennyi elég volt a postának — ponto
san kézbesítette a lapot.

V.
Lislotvcl grófné, Márffy-Mantuano Judit, 

aki nemrég Moszkvában járt, most ragyogó 
cikket irt Szoujctoroszországról a The Hun
gárián Quartcrly uj számában.

VI.
llr. Rdcz Vilmos leánya. Rács Len Mária, 

^szombaton este negyednyolckor tartja eskü
vőjét a belvárosi főplébániatemplomban dr. 
Mnsonyi Sándorral, a főügyészség elnöki tit
kárával.

ű„„rpU hr.nntucá^nnl, tiienöMikl '<‘J« Jegybe jár . nki három tMt, wep
......... ... . , ■ 'ii' H I itt t'VPrmok x ilnnralinr:i«6vnl Límnvilnlfa

VII.
Gróf Festetics Ernő, a nyllasvezér-honalya 

'fia, aki szenvedélyes autóvezető és verseny
ző, a Berlin— avusi pályán kísérletezett, ma 
pedig résztves: a milánói nemzetközi autó
versenyen. A bátyja, gróf Festetics Miklós, 
vasárnap reggel repülőgépen Milánóba ment, 
'hogy a család képviseletében végignézze az 
'izgalmasnak Ígérkező versenyt és az ered
ményről azonnal értesítse a „drukkoló" ke
gyelmes mamát.

VUI.
Isiik! kapható tényészlelt igazgyöngysor 

pengőért Jolié divatéksz'erbolljóbun. 
Kígyó-u. 4—fi.; fehéraranyba foglalt cirkon- 
gyűrű 28 pengőtől.
I AT.

Érdekes fogadást kötött a szolnoki nuí- 
vésztclepen Pólya Tibor és Chiovini Ferenc. 
'Mindketten szenvedélyes halászok. Abban 
fogadtak, hogy Pólya együllében megeszi az 
összes halakat, amit (./liouini egy nap alatt 
jog, viszont Chiovini nem tudja megenni 
Pólya egynapi halász zsákmányát. Julin*  
27-én bonyolítják le a fogadást <i szolnoki 
müvésztclep yardén párig fának keretében. 
Pólya és Chiovini zsűri ellenőrzése alatt ha
lásznak o Tiszán és a vendégekből alakult 
zsűri előtt lesz a halevő-verseny A zsűri 
megalakulásánál amalörhalúszok előnyben...

Dióhéj?!

ászló-

mivég-

hogy

BAKTER: Egyem a hegyit Lepcses szom
széd, má meg ujfent Pesten voltak?

ÖRZSI: De olt ám.
BAKTER: Osztán minő okadatolás vé

gett szottyanlak föl megest?
ÖRZSI: Kaposzkoggyon meg az 

jóba: Darányi apónkat viziteltük.
BAKTER: Ilinnye a csutkáját S 

hűl?
LEPCSES: Rá akarlab beszélni, 

mongyon le nz agglegény-adórul.
BAKTER: No csak. Mit mondott rá?
ÖRZSI: Hogy aztat muszáj behozni, mert 

fő, hogy az emberek bázasoggyanak.
LEPCSES: Dejszen kegyelmes uram *— 

mondtam néki — evvel rossz ökörnyomba 
járunk, mer ippeg az ellenkczőjil érjük cl. 
Teszem föl tennap a plébános ur megfogta 
aztat a Ragyacsiszáló Kákics Gyulát s igen 
csnk ráhörkent, hogy mér nem veszi mán 
feleségül Magyaró Borist, akivel tiz észten- 

1 fiúgyermek világrahozásával bizonyította 
Ibc, hogy tejjes lelkiérzéssel viseltetik a vő- 
1 legénye irányába. — „Nem nősülök főtisz- 
| telendő ur!" — monta Ragyacsiszáló. — 
|„Nem-e?" — zándorodott föl a papunk, *— 
[„oszt mér nem?" — „Hazafias kötelesség- 
|biir*  — szólt a megcsontosodott jövendö- 
jbeli, — „mert nem akarom megfosztani a 
1 kincstárt az agglegény-adómtul." 
I ÖRZSI: Hogy a fene tutulla ki!

BAKTER: S erre mit felelt Darányi 
apónk?

LEPCSES: Hát, aszongya, inkább elen
gedi majd a többgyermekes vőlegények 
agglegény-adóját, csak nőssüjenek.

BAKTER: Nojszen ész szőrűt annak a 
fejihe, nem lekvár. — S azontúl mi újság 
Pesten. Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Nagv röpülőnap vót odföl Pes
ten. Ugy szálldigált a sok pilóta, mint azok 
a döher ótott szúnyogok, apadáskor a Bá
ba-parton.

BAKTER: A tátintóját! Pedig nagy koc
kázat főmászni abba a híg levegőbe.

LEPCSES: Maga is ugy beszél, akárcsak 
a Rokonyszáraszló Boci Balog sógor, mi
kor fönt járt a röpülőnapon, oszt az anyó
sa igen akarózott ekkis sétaröpülést csí
nyéin!, de n vő nehezményezte az ölven 
pengő menetdijjat. — „Rettentő sok péz 
az! — csavarta fejil a sógor, — „meg osz
tán igen nngv a kockázat". — „Minő koc
kázat vóna?" — mammogotl az anyós. — 
..Hát az" — monta Rokonvszárasztó, — 
„hogv hátha mégse zuhan le!"

ÖRZSI: ó, hogy a gőzös lépjen a tyuk- 
szemire!

BAKTER: Oszt affelül mit hallottak,

ANYARI ESTÉLYI DIVAT REJTÉLYEI
Az estélyi divat dús, gazdag és 

változatos. Van egy remek újdonság 
is benne : a nyomott vászon virágos 
esti ruha. (Szombat este a szigeti 
Picadillvbcn 18. olvasd és értsd tizen
nyolc darab ilyen nyomott vászon 
esti ruhát láttam). Érthető ennek az 
anyagnak nagyfokú cltcrjedettsége, 
mert olcsó. Kicsi bubigallérral, hát- 
nélkül, két zsebbel, keskeny övvel és 
olyan művirággal, ami az anyagban 
szerepel.

Ha valaki nagyon elegáns akar lenni, 
egyszínű nagyon húzott muszlinruhát 
csináltasson magának, másszinü acces*  
soirekkol.A muszliné a pálma. Könnyű, 
lengő és igen-igen finom. Tessék elkép
zelni például egy barnára lesült nőt 
halványkék muszlinruhában, vállon 
összehúzott derékkal, hát nélkül, pi
ros övvel, piros cipővel és a hajban 
niros-kék virággal. Van ennél szebb? 
I)e a sárga, fehér és a rózsaszín ugyan
ilyen hatásos este.

Az imprimékben legfeljebb a fazon
ban lehetnek kis eltérések, mert ha 
szép az anyag, felesleges rá a disz. 
Legújabban (először a Fidélio előadása- 
sán mutatkoztak be) a pillangós miu- 
táju imprimék dominálnak, szabadon 
n windsori hercegné nagy pillangós 
Molineux modellje után. Az imprimék 
hát nélkül, elöl mellvarrásaal készül
nek, kis boleróval. vagy egészen bősz*  
szu, vele harmonizáló húzott, svcifolt,

srovlftlett

a mű-fogsorát

visszalopni a

attán nem is

ecczer effajta 
Piszekőgyökü

hogy szalámi tolvajokat csípett el a rend
őrség?

ÖRZSI: Ugy is vót.
LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy ta

vai télen Retkes Czodé Antalnak a kémé- 
nyiből a szomszéggya, az a Bélfacsaró 
Csaboda Pál ellopta egv igen szépre nyött 
sonkáját. Retkes gondúta, hogy merre ta
nyáz nz eltűnt dísztárgy, tehátlan még 
azon este visszalopta s a kéményibe ag
gatta. Pár nap múlva megen csak lába kelt 
a sonkának; Retkes ujfent visszatökítette a 
saját jól felfogott tulajdonát s ismég füstre 
belezte. Eceer csak betoppan a lopós szom- 
séd, föltekint a kéménybe és ekként szól:
— „Hájjá szomszéd, az a sunka tennap 
még az én füstömön tartózkodott.**  —- „Tu
dom" — bólintott Retkes Czodé, —- „dehát 
ugy-e beláttya, hogy néhanap illik neki Itt- 
hun is tartózkodni."

BAKTER: Nono, hát hiszen! — Oszt ab
bul mi igaz, hogy egy nyelvtanár öngyilkos 
akart lenni, mivel neki meg 
lopták el.

ÖRZSI: Bizt aztat nehéz 
más szájábul!

BAKTER: Szegény tanár, 
tud enni annélkül.

LEPCSES: Nálunk is vót 
fogsor-kalasztróka. Az a ---------- --------
Nagy Józsi csinyáltaíott a feleséginek egy 
illen fogsort, amit, bár igen nyomta alluí- 
föllül a szájának a belvilágát, az asszony 
türelemcsen viselt. De azomba egy nap a 
Róza tüsszentett egyet s ollan szerencsétle
nül, hogy a műfoga berepült a folóba. Hát 
az ura egész oda vót, hápogott-pápogott, 
panaszolta is a jedzö urnák, mennyire bá
natos ü emiatt, szinte öngyilkosság szclin 
áll. — „Mér?" — kérdezte a jedzö, —• 
„hát azúta nem tud enni a felesége? — „A*  
nem vóna baj" — kesergett Piszekőgyökü,
— „az a baj, hogy azúta semmise akadá- 
lozza a beszédbe."

ÖRZSI:-Süjjön ki a szeme annak is! —- 
Oszt gverünk aptya.

BAKTER: Még csak eggyel: 
Lepcses szomszéd a Sztalinyhoz?

LEPCSES: Hát fájnul ritkittya 
sakat.

BAKTER: De hogv lehet egy 
ekkora hatalma?

ÖRZSI: Ahun diktatúra van? 
Tróbálná meg Angliába!

LEPCSES: Eceer karácsonkor 
ur arrul prédikált, hogy miilen 
Úristen hatalma, teszem föl a fotónak azt 
a puha vizét egyik napról a másikra kőke
ményre fagyasztva. Erre megszólal a ré
szeges Docskó Mártony s aszongya: — 
„Télen könnyű!" -— Oszt áldás, békesség.

mit szól 

az elvtúr-

embernek

Ott lehet.

tiszteletes 
nagv az

csak elől összeérő muszlinkabáttal. 
Általános jellemvonásként említ

hetjük, hogy az idei estiruha-divat 
angolos. Nagyon sok a kioké zártabb 
ruha is, zsebekkel, paszpóllal és mind
egyik bubigallérral. Egyetlen nagy disz 
a virág, ami majd minden ruhán szere*  
Eel. Ha nem a ruhán, hát a hajban.
> a virágnak mindenütt ott kell 

lenni. Hiába, egy virágszál szebben 
beszél...

Tanácsoljuk végül;
]. ha nyári esti toilettiinket télre 

is szeretnénk „konzerválni”, válasz- 
szunk akkor lencsípkét, vagy musz
lint. Ez biztosan mindig divatos lesz. 
Bálba is, estélyre is.

2. ha olcsón és mégis divatosan 
akarunk kijönni, mintás vászonruhát 
csináltassunk;

3. végül az imprimé sem kiskutya. 
Ha ilyet választunk, két-három esz
tendőre is el vagyunk látva nyári esti 
ruhával.

*
„Gerti fűzű és mégsem fűző" a Royal-szállo- 

divat szemben. ’
legességek

(Dr.

A legszebb trico- és fűző-külön- 

Dévainí Erdős Böske.)
*

be a Fenyves Áruhúr „estélyi-Kukkantsunk _ _ . ............
ruha osztályába, nem fogjuk megbánni. Ott lá
tom a muszlin rengetegeket. Hölgyeim már 3.30 
P-től és ezeket a most annyira divatos és a 
Fidélió előadásán Is annyiszor szerepelt nyo
mott mintás vásznakat már 1.95 P-től. Vagy a 
selvem Kplké órai sem kismiskák: 2.90 p-től és

p 8" Frissért RAXÖeal-at «» éa «4 
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cégvezető űr!
Vegyen magának

BERGSMANN-CSúnaKOt 
magyar KONiQ-moierrai 

kellemes nyara lesz
ni. Romai-part i vi. izabeií£-:ar 6

egyszínű vászonpikét 1.90 P-töl lehet kapni. 
Mi is szerepel még cikkünkben? A művirág I 
Gyerünk a virágosztályba! Elámulok: 25. 48 
és 08 fillérért már a leggyönyörűbb virágokat 
kapjuk. Rohanjunk a Fenyveshez estélyi hol
mikat vásárolni!

Az angol fönemezaég a koronázás és egyéb ünnepélyen 
brlllláns ékszere! helyett másolatot visel. 
5‘ to’.Üo’w« csináltasson 
tkszerelröl másolatot 

rae'y a valódi Illúzióját kelt!. 
rff/öftJ-ndí tV. tter., Kígyó-utca 4-9-

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Ma, hétfőn tartja a Magyar Kereskedelmi 

Csarnok ezévi rendes közgyűlését, amelyen 
többek között dr. báró Madarassy-Beck 
Gyula 20 éves elnöki jubileumának méltó 
megünnepléséről Is határoznak,

♦

E héten ülnek össze a kereskedelmi ér
dekképviseletek a fúzió ügyében, amikor is 
elsősorban arról fognak dönteni, hogy a 
szóbanforgó tömörülés elvileg lehetséges-e, 
vagy sem. Ha Igen, akkor már ez az érte
kezlet fog azokkal az irányelvekkel foglal
kozni, amelyek alapján a kérdés megold
ható.

¥
A Magyar Sütők Országos Szövetségének' 

30 éves jubileumának ünnepségét ezen a 
héten, szombaton kezdik meg, 27-én, va
sárnap lesz a díszközgyűlés és 28-án kez
dődnek a sütőipari kongresszusok, amelyen 
a külföldi szakértők is tartanak előadást.

¥
Két nagy gyár llzembővltéséről számolha

tunk be: a Rlchter Gedeon Vegyészeti Gyár rt. 
és a Chlnoln Gyógyszer és Vegyészeti Termé- 
kék Gyára fogja gyártelepeit lényegesen ki
bővíteni.

¥
At olasz-magyar vágómarha-export egyez

ménye e hó végével lejár, de megvan a kilátás 
arra, hogy azt változatlanul meghosszabbítják.

¥
Fontos érdek fűződik ahhoz, hogy a mező- 

gazdasági üzemek jövedelmezőségének és ter
melési feltételeinek alakulásáról állandóan tá
jékozva legyünk. Ebből a célból az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület a már rendszeres 
számítást vezető gazdaságok számtartási fel
jegyzéseiben fekvő értékes és mindig a való 
helyzetet feltüntető odatoltat statisztikailag fel
dolgozza és az igy nyert eredményeket évről- 
évre közzéteszi. A most megjelent kiadvány 
359 gazdaság részletes számtartási eredményeit 
tartalmazza.

¥
A Váci Kereskedők Egyesülete vasárnap 

tartotta évi rendes közgyűlését a városháza 
küigyUléal termében. Ar. évi jelentés és n tisz
tikar me.gválasztá«a ut«n nagy érdeklődéssel 
hallgatták dr. Praznovszky Iván m. 
kir. rendkívüli követ, meghatalmazott minisz
ter „Aktuális gazdasági és külpolllikol problé
mák**  rímmel tartott nagyértékü előadását.

¥ '•
A Nagyarorszáai Kereskedelmi Utazók Egye- 

sitiéte Armuth Márk alelnök vezetésevei ülést 
tartott. A gyűlés résztvevői vasúti 'kedvezmé
nyeket kértek a MÁV-tól. Lega’ább olyan mé
retű engedményeket szeretnének kapni, mint 
amilyeneket a kereskedelmi utazók a jugoszláv 
vasutakon élveznek. Beszámoltak arról, hogy 
a: egyesület elaggott tagjai és az elhalt tagok 
özvegyei között egy év alatt 31.500 pengő st> 
gelyt osztott ki.

*
Az Angol-Magyar Bank Részvénytársaság V., 

Lipót-kőrut 20. sz. alatt (Telefon: 129—■989) uj 
fiókot létesített, amely juliua 1-én kezdi meg 
működését Gergely Arnold cégvezető vezetésé
vel.

¥
A Magyar Ruggvantaárvgyár. Részvénytársa

ság közgyűlése nz 1930. üzletévre 3 pergő osz
talék kifizetését határozta el. A 11. sz. szelvé
nyek junius hó 21-től kezdve a társaság pénz
táránál A az Oslcrreichisehe Credttamtalt — 
Wiener Bankvercin budapesti főpénztáránál 
válthatók be.

¥
Az Oeslerrtlchische Crcditanstatt — Wiener 

Bankverein Igazgatótanácsa 1937 junius 14-én 
ülést tartott, pielyben előterjesztetett az 1936. 
üzlelév mérlege, mely a múlt évi nyereségűt- 
hozat levonása után 4,064.000.43 schilling tiszta 
nyereséggel zárul. Az igazgatótanács elhatá
rozta, hogy a jelenlegi nyugdijak tőkefedeze
tére stOkséges anyagi eszközök biztosítása cél
jából az 1937. junius 30-ára egybehívott rendes 
közgyűlésnek javasolni fogja az intézet alap
tőkéjének 167,000.000 schillingröl 101,000.000 
tchillingre való leszállítását. Javasoltatni jog 

,a közgyűlésnek továbbá, hogy , a S 4.346.360.23 
mérlegszerű tiszta nyereségből S 1,950.000 as 
általáról tartalékalapba helyeztessék. S 1.699.950 
esedékersé ve'lt nyugdijak tőkefedezetére for- 
dittassik, míg a fennmaradó S 1,396.910.23 uj 
számlára vitessék elő.
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Huszonnégy óráig volt a rendőrség 
Őrizetében egy harmadikos 
polgárista, mert tantuszt árult

r Egy fővárosi ügyvéd harmadik polgárista 
fia, a József körút és a Baross utca sarkán 
lévő Beszkárt-automatából tantuszokat vá
sárolt és azokat olyanoknak adta át, akik
nek nem volt egy darabban 20 filléresük. 
A fiú előzékenységét pár fillérrel 

honorálták az utazni szándékozók.
Meglátta ezt az őrszemes rendőr és a gye

reket
tiltott koldulásért előállította

a Szerb utcai gyermekbiróságra. Ez délután 
félkettőkor történt és a gyermeket

másnap déli 11 óráig őrizetben tartot
ták anélkül, hogy erről a szülőket érte

sítették volna.
A gyermek szülei ezalatt az idő alatt a 

legnagyobb kétségbeesésben keresték gyer

meküket mindenütt. Percenként hívták a 
mentőket, bejelentették a gyermek eltűnését 
( rendőrségen is —, de itt sem tudtak róla 
lelvilágositást adni. Aggodalmukban már a 
legrosszabbra is el voltak készülve — az 
apa kiment a Lágymányosra — itt szokott 
a fia fürdeni — és egész éjjel figyelte a vi
zet, ncm veti-e partra gyermekét a viz?

Valami adminisztrációs hiba következté
ben végre

huszonnégy óra elteltével értesítették a 
szülőket

a súlyos bűncselekménnyel terhelten előál
lított gyermekükről, akit azután el is en
gedtek a rendőrségtől.

A megrémült apa most feljelentést készül 
tenni a gyermek-rendőrbiróság illetékes té
nyezője ellen.

Súlyos autószerencsétlen-
M ség a Ceglédi-utónAz utcaseprőt ”

akarta kikerülni és az utszéli fának rohant az autó
Rákóczi Mihály nyugalmazott postafő

igazgató luxusautójával Debrecenbe igye
kezett. A postafőigazgatón kivül a kocsiban 
ültek felesége, Nagy Alfréd iró és a kocsit 
vezető sofför. A sebesen haladó kocsi Ceg
léd határában lassított s óvatosan igyeke
zett át a városon. A Kossuth Lajos ucca 
•árkán váratlanul felbukkant a kocsi elölt 
egy utcaseprő.

A sofför, hogy a gázolást elkerülje, 
félrerántolta a volánt.

A heves mozdulat következtében a kocsi 
megcsúszott és

a járdaszéli fának rohant.
A heves összeütközés következtében a

Ki buktatják Mecsér Endrét 
a Mezőgazdasági Kamara 
elnökségéből

Az Országos Mezőgazdasági Kamara leg
utóbbi viharos közgyűlésén meglehetős 
éles kritikában részesítették a kamara el
nökének, Mecsér Endrének különböző ex
portüzleteit és annak jutalékai körül tanú
sított eljárását. A közgyűlésen történtek és 
Darányi Kálmán minisutcrélnök legutóbbi 
beszédében a mezőgazdasági kamarák mű
ködésére vonatkozóan elhangzott kijelenté
sei megérlelték a kamara vezető tagjaiban 
azt az elhatározást, hogy változtatnak a 
mostani rendszeren és ennek első etappja- 
ként

megszabadítják Mecsér Endrétől és el
nöki gesztióitól ezt a fontos hivatási! 

érdekképviseletet.
Mecsér Endre kamarai elnöki mandá

tuma 1938 január elsején jár le, de máris 
megindult a mozgalom, hogy elnöksége 
idejének lejártával.

uj elnököt kapjon az Orságos Mező
gazdasági Kamara,

Esküvőjük előtt zsarolta meg a meny
asszonyokat a razziázó áldetektiv 

Vasárnap leleplezték a soproni fegyházból szabadult zsarolót
Vasárnap a kora reggeli, órákban Németh 

István, a főkapitányság erkölcsrendészeti 
osztályához beosztott detektiv szijbilincsre 
fűzve elegáns, borotvált arcú fiatalembert 
állított elő a főkapitányságra. Az előállított 
ember utón hónapok óla nyomozott a fő
kapitányság, mert mint számos följelentés 
elárulta, áldetektivként szerepelt és

sorra zsarolta azoknt a nőket, akik 
tsküvff előtt Állottak.

A legutolsó feljelentést szombaton dél
előtt telte egy Rákóczi utón lakó nő, aki 
fölkereste Kemény rendörlanácsost, az er
kölcsrendészeti osztály vezetőjét a hiva
talában:

— Tanácsos ur kérem, ina kora reggel 
fölkeresett a lakásomon cgv ur. Bemutat-' 
kozott, hogy az erkölcsrendészeti osztály

strand Slűiokon
Szobarenddé a fürdőigazgatóság szállodáiban és Károly körút 3/a. Tel.. 1-452 02, 1300-54

kocsi darabokra tört
utasai véresen, eszméletlenül terültek 

el a kövezeten.
A szerencsétlenséget okozó uccascprő se- 

segélykiáltásaira rendőr sietett a helyszínre 
és a járókelők segítségével a közeli kór
házba vitték a luxuskocsi utasait. A ceglédi 
kórház orvosai megállapították, hogy Rá
kóczi Mihály koponya  törést és súlyos agy
rázkódást, Nagy Alfréd bordatörést és fej
sérüléseket, Rákóczi Mihályné és a sofför 
belső sérüléseket szenvedtek. Első segélyben 
részesítették az autókatasztrófa áldozatait, 
majd a mentők a pesti Uj Szent János- 
kórházba ■ szállították őket.

amely az előző elnökök és a régi Igazga
tók alatt teljes mértékben megfelelt an
nak a hivatásnak, amelyért létrchozalolt, 
mig most Mecsér Endre elnöklete alatt 
mindjobban eltért eredeti hivatásától és 
rendeltetésétől, amellett, hogy éppen az el
nök munkássága miatt most már magában 
a kamarában különböző pártok is kelet
keztek.

Szó van arról is, hogy talán Mecsér 
Endre mégis belátja, hogy elnöklete alatt 
a kamara nem tudja száz százalékig tel
jesíteni hivatását és

lemond az elnökségről,
nem várja be azt, hogy annakidején más 
tényezők kívánságára kelljen elhagynia az 
elnöki széket.

Utódjául gróf Teleki Mihályt, a kamara 
egyik alelnökét kombinálják és kétségte
len, hogy gróf Teleki Mihály mint elnök 
vissza fogja adni az Orságos Kamarát ere
deti és a törvényben is megszabott hivatá
sának és rendeltetésének.

detektivje, majd elmondotta, hogy azért 
jött, mert ellenem följelentés van a rend
őrségen és ki kell hallgatnia. Tiltakoztam 
mindennemű kihallgatás ellen, mert, mint 
mondottam a dclektivnck, vasárnap lesz az 
esküvőm, és ha a vőlegényem megtudja, 
hogy nekem az erkölcsrendészeti osztállyal 
dolgom van,

nem fog elvenni feleségül.
— Nézze, nagysád, — felelte a detektiiv, 

— elnézhetjük ezt jegyzőkönyvezés és ki
hallgatás nélkül is.

Adjon nekem ötven pengőt,
akkor cíinlézcllnek tekintem az ügyet.

Kemény rendörlanácsos azonnal utasí
totta detcklivjeit, hogy kutassák fel a zsa
rolót. Ncm ez volt ugyanis az első eset, 
hogy nz erkölcsrendészeti osztály vezetője
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a zsaroló áldetektiv munkájáról értesítést 
kapott. Az utolsó három hónap alatt töb
ben fordultak hozzá hasonló panasszal és 
valamennyi panaszos

hasonló sv.emél.vieirást adott 
az őket zsaroló áldetcklivről.

Németh István detektiv elindult, hogy 
a zsarolót kézrekerilse. ö már a múltban 
is foglalkozott álkollégájának üzelmcivol s 
emlékezett iá, hogy a Rezerédy-uctnban 
több olt lakó nőt is megzsarolt a szélhá
mos. Sorra járta tehát a Bezerédy uccai 
házakat s a Bezerédy ucca 11. szám alatt 
kitűnő nyomot is talált.

Ebben a házban egyik lakó elmondotta, 
hogy éppen szombaton délután volt nála 
a „detektiv’ ur“, aki húsz pengőt kért tőle, 
azzal, hogyha nem fizet, följelenti a rend 
Őrségen tiltott találkahely tartása miatt.

— Ugy beszéltem meg a detektiv úrral 
— közöllo ez az asszony Németh detektív- 
Vei, — hogy vasárnap reggel a Miénk-kávé- 
házban fogok vele találkozni s átadom 
neki a húsz pengőt. •

Németh vasárnap reggel az asszonnyal 
elment a Miénk-kávéházba. Előzetesen ér
tesítette a főkapitányság bűnügyi osztályát, 
ahol két detektívet kért segítségül és egy
ben utasította a Bezerédy ucca 11. számú 
ház feliigyelöjé, álljon lesben és ha a meg
adott személyleirása egyént belepni látja 
a kapun, azonnal zárja azt le és értesítse 
őt a Miénk-kávéhúzban.

Alig tartózkodtak rövid ideig a kávéház 
bán, tényleg jelentkezett a házfelügyelő és 
közölte, hogy a két detektiv

elfogta a zsarolót.
Németh elsietett a Bezerérdy ucca II. 

alá, ahol már valóban ott volt az áldetek
tiv’. Megszijazta és bevitte a főkapitány
ságra, ahol megkezdték kihallgatását.

— Szabó József műszerész vagyok •— 
mondotta az áldetektiv. — Nyomorára hi
vatkozott, azért követte cl hónapok óla 
zsarolásait.

Az áldetektiv kihallgatásakor olyan he
lyet jelölt meg lakásul, ahol egyáltalán 
ncm is ismerték. Erre ujjlenyomatot vet 
lek fel róla és akkor kiderült, hogy a szél
hámos Slrauss János 27 esztendős géplaka
tos, akit

a sopronkőhidai fegyházból feltétele
sen szabadságra bocsátottak.

Annakidején három és félévi fegyházra 
ítélték a. többszörösen . büntetett előéletű 
embert és néhány hónappal ezelőtt szaba
dult ki.

Slrauss Jánost jegyzőkönyvi kihallgatása 
után őrizetbe vették. Hétfőn szembesíteni 
fogják azokkal, akik hónapok óta panaszt 
lettek ellene, azután letartóztatják és álki- 
sérik az ügyészség fogházába.

Pénzhamisító 
„valutások “ 

A valutaellenőrzésscl megbízott detektí
vek bizalmas utón értesítést kaptak, hogy 
egy nagyobb társaság 

dollárt rejteget
s az idegen pénzt értékesíteni szerelnék. 
Megindult a nyomozás és megállapították, 
hogy a társaság az egyik körúti kávéház- 
ban szokott találkozni. Váratlanul rajtaütöt
tek a valutásokon,

megtalálták náluk a dollárokat, ame
lyekről kiderült, hogy egylől-egylg hs

ait ványok voltak. 

amelyeket a „zugvalutások" készítettek. 
Pénzhamisítás miatt indult meg ellenük aa 
eljárás.

A hamisítók, akik a nyomozás adatai sze
rint hatan voltak,

mielőtt még egyetlen hamis százdollá
rost is sikerült volna nekik értékesíte
niük, rendőrkézre majd bíróság elé ke

rültek.
A hattagú társaság közül kettőnek sikerült 
magát tisztázni a vád alól, négyet azonban 
a törvényszék elitéit. Nagy János bútor
fényező és Szilágyi István pincér

két évi és egyhónnpl fegyházat, 
Pcchtinger Zsigmond kercskedösegéd és 
Tefler Ferenc ügynök

két évi fegyházat kapott.
Az ügyben kedden tart fellebbezési tát, 

gyalást a Tábla Keserű-tanácsa.

A főváros környéke is
a Közmunkatanács 
hatásköre alá kerül

A városrendezési törvény végrehajtási 
utasításán most dolgoznak. Az uj törvény 
életbelépésével

n pestkörnyéki városok és községek 
városfejlesztési ügyel a Közmunka- 

tanács hatáskörébe kerülnek.
A végrehajtási utasítás a nyár végére elké
szül és az ősz folyamán inár meg is jelenik. 
Ugyanekkor a közmunkatanács adminisz
trációját is kibővítik, mivel a mai appará
tus a kibővült munkaterületet nem tudja el
látni. Minden valószínűség szerint

az egyik pestkörnyéki város vezető- » 
tisztviselőjét hívják meg a Közmunka- .*  
tanácshoz és ő fogja a pestkörnyéki 

ügyeket intézni.
Végleges döntés azonban ebben az ügyben 
nincsen.

A végrehajtási utasítás értelmében a Köz
munkatanács a főváros környékével kap
csolatos városrendészeti és városfejlesztési 
terveit a környező városok képviselőtestü
leteinek és polgármestereinek meghallgatása 
után fogja clkészilcni.

A Közmunkatanács lesz a jövőben a 
környékbeli községek és városok má

sodfokú építésügyi hatósága, 
amelyben a megye kilenc választolt taggal 
képviselteti maga’.

A jövőben az összes fővárosi városrende
zési terveket már a környék városrendezési 
terveivel összhangban fogják elkészíteni s 
az első ilyen terv lesz:

az erdőgyürü n főváros körül, 
nmellyel Budapest levegőjét akarják meg
óvni a Rákos felől áramló portól.

magnvllt
rózsadombi

ZSIGmOND ÉITEREm
csodás kerthelyiségében 
minden erte

Ritkái Márta
KÁLMÁN MIKLÓS Jazz-lrlA)ával

P., Keleti Károly-utca 9., 
7-es autóbusz végállomás.
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Egy hatott, aki él
Negyedik gyermeke születése után tudta 
meg, hogy Budapesten „eltemették"

Rerlin-szálló portása ar-
a

Félévvel ezelőtt 
ró| értesítette a főkapitányságot, hogy 
szállóban eg\ debreceni uriasszony 

öngylIkoMágot követett el.
'Azonnal rendőri bizottság szállt ki. amely 
megállapította, hogy a jobb társadalmi osz
tályhoz tartozó nő:

halott.
Kikeresték a nő bejelentőlapját, kiderüli, 

hogv nz öngyilkos Kerestlessy Gizella néven 
Jelentette be magát: debreceni mngúnzónö.

A rendőri bizottság egv levelet talált a 35 
Óv körüli mi szobájának éjjeliszekrényén, 
melynek borítékján: „CjoA hal hónap múlva 
bontandó jel'" szavak állottak.

A főkapitányság értesítette a debreceni 
Rendőrséget, ahonnan pár óra múlva meg
érkezett a válasz, hogv Keresztesig Gizella 
rirvfí nő Debrecenben ismeretlen és a Berlin- 
szálló öngyilkosa nyilván hamis néven jelen
tette he magát.

A sérülési osztály deteklivjei sokáig nyo
mozlak a titokzatos öngyilkos személyi ada
tai után, de sikertelenül és a szerencsétlen 
»ö,

mint „Ismeretlen0 került a temetőbe.
Most lelt le a félesztendő. A rendőrségen 

felbontották az ismeretlen öngyilkos nő le
velét, amelyből azonban nem derűit fény a 
fíerlin-szállő öngyilkosának személyére, 
mindössze pár kusza sor, cqypár lírai öm
lengésektől teli vers vall benne, aláírás nél
kül A rendőrség ezzel le is zárta az egész 
Ügyet.

Vasárnap azután megjelent egy előkelő- 
'állású férfi a főkapitányságon és előadta, 
hogv a lapokban közölt versekből

kétségtelenül megállapította, hogy Ke- 
reszlessy Gizella valódi neve Kerepes

RÓBERT BÁCSI
a bukott „jótékonysági apostol'’'’ vissza 
akart jönni Budapestre, de eltanácsolták

r A rendőrséget, illetve n belügyminiszté
rium Illetékes osztályát rendkívül érdekes ; 
ÜRv foghdkozlulla n minap; Feinsilber Rubel) 
külföldi állampolgár, akit pár évvel ezelőtt 
hatósági utón távolítottak el Magyarország- 
lól, megbízottja utján engedélyt kért arra, 
hogy visszatérhessen Budapestre.

A letelepedési engedélyt kérő aktában 
Szereplő Feinsilber Ruben név nem isme
retlen Budapest közönsége előtt:
) nem mán, mini Róbert hárul, az orosz- 

bluzos. Nzukállas, kopasz fejű ,Jótékony*  
apostol", u pár esztendővel ezelőtt I 
lezajlott nagy botrány hőse.

Feinsilber Ruben. aki Orosz-I.cngyclország- 
éiól származik, különféle missziók keretében 
egész sereg európai országot megjárt, ké
sőbb baptista hit és Budapesten telepedett 
meg Itt hivatásos jótékonysági apostol lett 
belőle. Beférközöll a rendőrség bizalmába, 

( ni életvédelmi osztály mellett működött
• nemhlvatulo.s minősé.(ben,
kokat beszéllek arról a lulhangos és altrak- 
ciós jótékonykodásáról is. amikor a Calvin- 
teren láborikonyhúl álliloll lel és hig levest 
in rt a hosszú sorban álló .szerencsétlen, 
szegéin*  kohluscinbcrcknck. Közben nem | 
feledkezett meg arról, hogv pénzt szerezzenj és 
akciói lebonyolításához, tömegével kapta a , vissza Budapestre.

kisehb-nagyobb adományokat, de annál na
gyobb volt a meglepetés, amikor olyan 
hírek keltek szárnyra, hogy

Róbert bácsi, aki állandóan azt hirdette, 
hogy mindenét a szegényeknek adta és 
koldusszegény — tulajdonképpen ház

tulajdonos, vagyona van, 
leányát Angiidban egy előkelő intézetben ne
velteti.

Most már firtatni kezdték jövedelmi for
rásait. .származásút, egész múltját. Feinsil- 
bér Iliiben a leghatározottabb hangon utasi- 
tolta vissza a támadótokat, amelyek a mű
ködését érték, de addigra már

a hatóságokat Is foglalkoztatni kezdte 
a személye és végül el kellett hagynia az 

az ország területét.
Hosszú időn át sémi hír sem hallatszott 

róla, később az a hir járta, hogv egy ideig 
Ausztriában élt, azután továbbutazott. Most 
határozott formában adott életjelt magáról 
Róbert bácsi. Kiderült, hogy szeretne vissza
jönni Magyarországra és letelepedési enge
délyt kért. A külföldieket ellenőrző országos 
hivatni azonban

kedvezőtlenül bírálta el a kérését
a jótékonyság bukott apostola nem jöhet

Légvédelmi hossz
és színésznő bessz

az uj telefonkönyvben
Akik most kerültek bele és ak k kimaradlak...

Tizennégy előadás, négy da
rab szerepel a Szegedi Szabad
téri játékok idei programján ju
lius 31 - augusztus 15-ike között

Az idén nagy lendülettel kezdődtek meg 
az előkészületek a Dóm-téren évenként 
augusztusban rendezett ünnepi szabadtéri 
játékok előadásaira. Ismeretes az a nagy 
••iker és európai, nemzetközi elismerés, 
amely a szegedi játékokat az elmúlt évek 
során mindig kísérte és megszerezte a „Áfa- 
gyár Salzburg" kitüntető elnevezést.

Szeged városa az idén mindent, elkövet, 
hogy tovább fejlessze a játékok művészi 
érdekességét és egyúttal lehetővé legye 
mindenki számára a legkényelmesebb esz
közökkel uz előadások látogatását. r'" 
ugyanakkor gondoskodik arról 
az elmúlt évek tanulságait 
tartva —

kiküszöböljön minden olyan 
amely megnehezítené az < 
nagy tömegeinek Szegedre utazását és 

megfelelő helyen való elhelyezését.
Az idén július 31-én kezdődnek az elő

adások a Dóm-téren. A tavaly nagy sikert 
aratott három darab bemutatásának meg
ismétlésén kívül eredeti, nagyszabású új 
misztériumjálékkul bővítették a változatos 
és pompás programot olymódon, hogv ii 
Szegedre utazók felváltva nézhetik meg az 
ünnepi előadásokat. Július 31-én Az ember 
tragédiája egészen új sorozatával kezdőd
nek meg a játékok. Madách halhatatlan 
költeményének bemutatás:'t augusztus 8 és 
il-én megismétlik, a János vitézt augusz-

De 
is, hogy — 
szem előtt

t résztelet, 
érdeklődők

Rendszerint igy kezdődik az érdekes 
könyvekről szóló beszámoló; a karácsonyi 
könyvpiac eseménye. ezúttal azonban u 
nyári könyvpiac egyik eseményéről számo
lunk be

elkészült az uj lelvfonkönyv, ez nr igar.1 
kulcsregény, amelyben sáléban min- 

! denkl benne van. — kivéve azt, aki ki
maradt belőle.

' Pár hónappal c/clőlt zárta le a posta ar 
lij tclctonm vsor öwzcállilását, utána már 
estik a legfrissebb változásokat vették lel, a 
könsset kinyomtatták éj meg ezen a héten

Borotválkozzon

megkezdik a kiosztását Az uj telefon könyv 
egyik legfontosabb érdekessége és változása 
n számjegyek újfajta csoportosítása.

A régi lelefonkllnyvlicn az előfizető neve 
mellett három számcsoport volt: Pél
dául: 3-498-45, az uj könyvben már csak 

kél számcsoport szerepel: 349-845.
Meghízott a telcfonkönyv, a régiben_ a

rendes névsor 384. a szaknévsor pedig 206 
oldalra rúgott, az újban a rendes névsor 
424, a szaknévsor pedig 226 oldalra emel
kedett. Egv lekinietben nem változott a te- 
lefonkönvs: az első és az utolsó név most

Gizella
debreceni nő, akit 1917-től ismer és aki 
neki, mint 15 éves diáklány, abban az idő
ben ideálja volt. Az előkelő társadalmi ál
lású ur kijelentene, hogy

valami titokzatos érzés sugallatára jött 
a rendőrségre 

és hn már egyébért nem, kéri a rendőrsé
get, hogv az Ő megnyugtatására nyomozzák 
le az ügyet: hátha valóban Kerepes Gizella 
nz öngyilkos.

A rendőrségen jegyzőkönyvet vettek fel a 
bejelentésről. A férfi gyermekkori szerelmé
nek szüleiről' csak annyit tudott mondani, 
hogy a leány édesapja kertész volt és Deb
recenben a Faiskola-utcában laktak.

A debreceni rendőrség rövid idő alatt ki
nyomozta Kerepes Gizella szüleit. Az ősz 
háznpár izgatottan hallgatta a detektívek 
előadását, majd nevetve válaszolták:

— Bolondság ez, kérem ... A leányunk 
még ma is él, nem lehetett öngyilkos. Férj
nél van, éppen most született a negyedik 
gyermeke. Ilál' Istennek, esze ágában sincs 
öngyilkosságot elkövetni.

Ar. egykori udvarló azonban nem tágított. 
Elutazott Nyíregyházára, ahol

meg Is találta Kerepes Gizellát viruló 
egészségben.

Az asszony megdöbbenve értesült „halála 
hitéről".

A „titokzatos érzékkel megáldott úriem
ber" pedig csalódottan hagyta el a főkapi
tányság épületét. Előbb azonban bocsánatot 
kért, amiért fölösleges munkával terhelte 
őket.

A Berlin-szálló öngyilkosának rejtélye 
tehát nem oldódott meg. 

is ugyanaz, mint tavaly: az AA.4 lakástisz- 
tiló vállalaté az első szám, az utolsó pedig 
lyzda Albert Máv felügyelőé, ők különben 
már évek óta tartják a frontot. Az olvasó 
(száz az egyhez tartjuk a fogadást!) először 
biztosan a szaknévsornak azt az oldalát la
pozza fel, amelyen a színésznők szerepel
nek, hiszen tavaly óta

annyit beszéltek, írtak és nyilatkoztak 
ezzel a rovattal kapcsolatban az úgyne

vezett „telefonszinésznőkrőr*  Is.
Minden külön értesítés helyett előre jelent
hetjük, hogy a szaknévsorban csak valósá
gos színésznők szerepelnek. Tavaly 125 név 
állt ebben a rovatban, nz uj könyvben ket
tővel csökkent a számuk. Hirtelenében kél 
név hiányzik. A kimaradás oka mindkét 
esetben: házasság. Az egyik hiányzó név 
Krajnik Mária, ő Amerikában él, férjhez- 
nient. A másik Fábry Erzsébet operaházi 
táncosnő. Fábry művésznő többé nem sze
repel ebben a rovatban, egy hét óla meg
változott a neve és a foglalkozása is: férjhez- 
inent Juhász István kormányfőtanácos- 
gyárigazgatóhoz,

a méltóságos asszonynak már nincs kü
lön telefonja.

A telefonkönyv különben szeizmográfja a 
gazdasági életnek: tisztán mutatja a hosszt 
és a beszt a különféle foglalkozásokban. A 
szövetkezetek száma például 104, feltűnően 
kevés a tőzsdével kapcsolatos foglalkozások 
száma, nem szaporodtak túlságosan a ke
reskedő-előfizetők sem, viszont szépen fej-

Elfogadható-e a haldokló 
vallomása ?

Rendkívül súlyos állapotban, vérmérgezés 
tüneteivel szállították be az egyik fővárosi 
klinikára Reiner Antal magántisztviselő fe
leségét. Az orvosok megállapították, hogy 

az asszonyon tiltott műtétet hajtottak 
végre.

A kórház az esetről jelentést tett a főkapi
tányságon, a nyomozás megindult, azonban 
Reiner Antalné nem volt hajlandó felvilágo
sítást adni arra vonatkozóan, hogy

ki végezte el rajta a műtétet?
Állapota mind rosszabbra fordult. A kezelő
orvos látta, hogy a beteg

menthetetlen
és a szerencsétlen nö is előre érezvén halá
lát, kijelentette, hogy most már el akar 
mondani mindent.

A klinika több orvosa állt már ekkor az 
ágy mellett. A haldokló elmondotta, hogy

a műtétet Reiner Sándorné szülésznő 
végezte el.

A nagy beteg ezután kimerültén elhallga
tott s

öt perccel később meghalt. , y
Az ügy tragikus fordulatáról és

Meg
Buda! hangulat!

,TattersaÍraa„.
Telefon: 1-37S-05
Nemzetitől kleazakaaz.

Kerepesi ut 7. ♦
Gödöllői HÉV-vel azemben.
HalvacwráJc — Sasion — Jm» — Cigányzene

: „Gdz- 
és ősz- 

neve sorakozott egymás

két külön rovata van 
foglalkozásnak.

lődö idegenforgalmunkra mutat, hogy több 
az utazási iroda és

a szórakoztatás sem lehet rossz üzlet, 
meglehetősen sok a mulatók, bárok, ven
déglők, kávéházak és szinházjegyirodák 
száma.

Érdekes, hogy a régi telefonkönyv szak
névsorában igy szerepelt egy fejezel 
álarcok és gázvédelmi felszerelések" 
szesen négy cég 
alatt,

az idén viszont 
ennek a

Az első cime: Gázálarcok, ebben három cég 
szerepel, a másodiknak a cime Gáz- é.s lég
védelmi felszerelések, amelyben már tizen
három cég sorakozik egymásután.

Találomra felütöttük két helyen a telefon
könyvet: „stichpróbát" csináltunk, hogy ki 
van benn, ki maradt ki? ... Az egyik hasáb
ról hiányzott gróf Tascher Benjámin neve, 
a másik hasábon uj előfizető szerepel: Szá
lasi Ferenc ny. őrnagy, Nap-utca 19..,

Az orvosok szerint: igen 
A tábla szerint: nem

a hcldoklö vallomásáról jelentést tet
tek a rendőrségen.

A szülésznő ellen megindult nz eljárás. 
Ilyen előzmények után került az ügy a tör
vényszék elé. A szülésznő ártatlanságát 
hangoztatta. Az orvosok vallomása után 
azonban

két évi (egyházra ítélték és nyomban 
a .tárgyalóteremben letartóztatták.

Fellebbezés folytán a bünper a tábla elé 
került, ahol az orvosszakértök azt a véle
ményt terjesztették elő, hogy a vérmérgezé- 
ses esetekben a halát előtt öt perccel a be
teg még teljesen öntudatánál van . Traytl.r 
Endre védő viszont azt hangoztatta, hogy

a haldokló lelkivilágáról csak maga a 
halott tudna felvilágosítást adni.

A tábla Kállay-tanácsa ezek után Ítéletet 
hirdetett: Reiner Sándornét

felmentette és elrendelte azonnali sza
badlábra helyezését.

Az. ítélet indokolásában megállapította, hogy 
a haldokló vallomása a halál előtt félórával 
már nem fogadható el.

tus 1. 9 és 12-én mutatják be, a Rlzánco't 
augusztus 7, 11 és ló-én és a Fekete Má
riát uugusztus 4-én és 5-én, amikor

az őszi alsóvárosi Ferences-templom 
elölt megtartják a Havi Boldogasszony 
búcsút, amelyre a távol vidékekről tíz
ezrek és tízezrek zarándokolnak Sze

gedre.
Szeged városa gondoskodik arról, hogv 

az idei művészi érdekességeken kívül ké
nyelmes utazási kedvezményekkel is meg
könnyítse i<z előadások látogatását. Július 
30-tól iiz egész ország lerülelérÖl félúru 
vasúti kedvezménnyel lehet Szegedre utaz
ni, ezenkívül nz egyes előadásokra a Máv. 
— mérlegelve a szegedi játékok kulturális 
és művészi jelentőségét, a filléres vonatok
nak megfelelő áru, rendkívüli, úgynevezett

szabadtéri vonatokat Indít az összes 
vonalakról. Lehetővé tették a külföl
diek számára, hogy a játékok Idejére 
teljes vízumkedvetménnyel léphessék 

át az ország határát 
és a Szegeden felállítandó útlevéllállamozó 
kirendeltségnél utólag láttamoztassák útle
veleiket.

Az előkészületekből ítélve az idei nyár 
legérdekesebb és legvonzóbb eseménye lesz 
a Szegedi Szabadtéri Játékok idei, hatodik 
előadássorozata

— A hetrenérea TaniMegjmatrt |ubll4rlt k3ssrfll4at*  
Az Országos Izr. Tanitóegyeiület junius 24-én. rsOtörtó- 
kön délelőtt 1 jlO őrskor a pesti izr. hitköfüös Goin- 
nu rk-lTntóbrn (WesteUnyl-utóa 7) diatközgjöiésl t«r» 
A dH-közgvOksen Schichtanez Ármin elnöki megnyitói.' 
é> Vilner F»renc dr. titkári jelentése után Szcmrra 
Samu dr.. Vihar Róla, Pnnzigcr Zsigmond. Bárd Vil
mos. Ábrányi Aladár. Blrö Samu és DQeksteln Zoltán 
tiltják meg előadásaikat. A diszgyülSs befejeztével • 
megjelentek (hitéletére a Vivő és Atlétikai Club (VÁC 
DOcRst’in Z >lt;ín vezetéaével a Hősök Temploma előtt' 
téren tornabemutitól rendez.

víz, szappan és ecset nélkül 1 perc 
alatta Hezoiiíe-Rapid arcápoló gyors- 
borotvakrémmel. Próbadoboz 21 fillér. 
Kaoható mmr’en szrACzleiben ésDr. Hol- 
ezer lliaiszcriáróban, V!, Jeréz-klrut &
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Legyőzték Culbertson!!
Ausztria a bridgevilágbajnok, magyarok 
nyerték az Európai nagydijat

Egy hétre uj arcot 
öltött a nagy hangver
senyek hajléka, a Vi
gadó, ahol a világ rep
rezentáns bridzsmata- 
dorai mérték össze erői
ket. Vasárnap délután 
végeiért a torna, lezá- 
rult az eseménvdus

hridzshét és feloszlott a hridzsvilág'kon- 
gresszus.

Vasárnap délután félháromkor startoltak 
az utolsó küzdők: Ausztria—Amerika és 
Magyarország—Hollandia. Ez a négy ország 
maradt bent csak a küzdelemben és most 
dől el, hogy milyen sorrendben helyezked
nek el a bajnoki listán. Hatvan leosztás le- 
pergése után Amerika 1750 pont előnnyel 
indult, az európai legjobb pár, az osztrák 
Jcllinek-Schneidcr pár ellen.

A csillárok fényétől megvilágított terem 
közönsége halk diskurzusban tárgyalja a 
szombat éjjeli eseményeket. Szombat éjjel 
ugyanis Culbertsont elhagyta a nyugalma és 
kifogást emelt az osztrákok ellen. Kifogá
solta a félidők partijainak számát és a játé
koscserét. Az osztrák kapitány, dr. Stcrn, 
belátva a vita meddőségét, otthagyta a já
tékasztalt. A kínos szituációt végül is Cul
bertson oldotta meg:

felkérte dr. Pétery Jenő szövetségi ka
pitányt, hogy vállalja el az amerikai 

csapat kapitányságát.
'A magyar kapitány készséggel telt eleget a 
„bridzs-pápa" kérésének. Még nz éjjel folya
mán Culbertson és felesége reverzálist írtak 
alá, amelyben alávetik magukat Pétery Jenő 
döntéseinek és ezt az okmányt a zsűrihez 
(juttatták.

A vasárnapi küzdelmek során
Culbertson merészen, megfeledkezve sa

ját rendszeréről, játszott.
Jtftfr másfél tricklíri licitet indít. A forszoknál 
pedig hajmeresztő könnyelműséggel fittyet 
hány saját teóriáinak. Érthető izgatottsága, 
hiszen egymillió dollár forog kockán. Szá
mára nemcsak erkölcsi sikert jelent a győ
zelem, mert győzelme cselén könyven is ki- 
adhajta játszmáit. A Cu’.bcrlson-könyvek 
haszna pedig minden esetben meghaladta az 
egymillió dollárt.

Hatalmas kibiegvürüben egymásután pe
regnek a partik és a osztrákok poént poén
ra halmozva növelik előnyüket Culbert- 
ionokkal szemben. Hiába a nagy mester 
minden bravúrja,

4750 ponttal elhódította az osztrák csa
pat az amerikaiak elől a világbajnoki 

elmet.
Kényszeredéit mosollyal áll fel Culbertson 
»r asztal mellől s munkatársunknak a kö
vetkezőket mondotta:

— Az európai nivó olyan magas, hogy já
tékosaikat megverni szinte lehetetlen, de 
majd az amerikai revanson meglátjuk. . .

Ezalatt eldőlt
az európai nagy díj sorsa Is: a magya
rok biztos játékkal lehengerelték Hol
landia csapatát és 2690 poénnal elhódí

tották előttük a pálmát.
A vegyespáros világbajnokság is lezárul 

a kisteremben. Első pár a Eriében—Jörgcn- 
xen (svéd), 2. Flscher—dr. Singcr (jugo
szláv), 3. Beregi—Décsi (magyar).

Mialatt a kisteremben a vegyespáros. a 
nagyteremben a csapatvilágbajnokság dőlt 
el, a zsűri szobájában a bridzsvilágkongresz- 
szus záróülését tartja. Méltatják a rendezés 
vívmányait és megállapítják az elkövetke
zendő bajnokságok sorrendjét. 1938-ban 
Oslóban találkoznak az uj sporttá avanzsált 
hridzs hősei, hogy aztán egv óceán iáró 
luxusgőzös fedélzetén lejátsszák a jövőévi 
európabajnoki küzdelmeket, inialilt :i hajó 
« fjordok között úszkál. Egy évre rá Karls- 
hadban jönnek össze Európa bridzselöi. 
hogv azután a két bajnokcsapatból kombi
hált európai válogatott résztvegven az 
1910-os második világbajnoki küzdelmeken 
Amerikában. A kongresszus tagjai követke
zőképpen állították össze nz európai váloga
tottat: Schnelder, Jetiinek (oszlrók), Goud- 
•mith-fivérek (holland). Alpár, Décsv. Ke
leti (magyar). A rendezésre vonatkozólag

elfogadták a magvarok úttörő munká
ját.

Az elkövetkezendő bajnokságokon is kis 
névtábla fogja hirdetni a közönségnek a 
Játszók neveit, a játékvezető asztalán pedig 
ott fog állni a kis állvány, amelyen a telje
sítendő licitet függesztik ki.

A délutáni küzdelmek után a Gellért- 
•zálló márványtermében bucsvbankcttet ren
dezett a bridzsszövetség. A pazarul díszített 
l’-alaku asztal közepén foglalt helyet József 
Ferenc királyi herceg, a vilsígbajnokság fő
védnöke. Jobboldalán ült a nemzetközi 
hrídzsliga elnöke, Lucardic. balján pedig 
Dormdndy Géza ny. tábornok, a Magvar 
Tirtdzxszóvelség ügyvezető elnöke foglalt he
lyet. A királyi herceggel Mttnben Kállay

Tibor nyugalmazott pénzügyminisztert, az 
az európai bridzsszövelség elnökét, Knox. 
angol és a jugoszláv köset vették közre. A 
többi követségek vezetői saját bridzskoló- 
niájukkal elvegyülve ülték körül az asztalt. 
A megjelent hölgyjátékosok pazar toalettek 
ben vettek részt a bucsueslélyen.

Culbertsonné tizenkilencedik toalettjét 
muttatja be a bridzsc-zőknek.

József Ferenc királyi herceg búcsúztatta 
a versenyzőket és kiosztotta a dijakat. Az 
ezer dollárt érő Culberlson-serleget a világ
bajnok csapatnak nyújtotta át. Ezután az 
európai nagydij, majd a külügyi dij, nyilt-

Bethlen és Darányi
tanácskozása

A kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló 
javaslat — mint jó forásból értesülünk —, 
most már a végleges megszövegezés stádiu
mában van. Darányi Kálmán miniszterelnök 
meghallgatta az összes parlamenti vezető 
emberek véleményét, megismerte a NÉP 
közjogi bizottságában elhangzott kívánságo
kat, alkalma volt megbeszéléseket folytatni 
a felsőház prominens tagjaival Is, úgyhogy 
mindezen információk alap ián Lázár An
dor igazságügyminiszter irányítása mellett 
folynak a kodifikációs munkálatok és előre
láthatólag

a jövő hét végére a minisztertanács elé 
kerülhet a kész jnvaslat,

amelyre vonatkozólag a kormány elhatáro
zott szándéka, hogy most nyáron benyújt 
és letárgyaltat az országgyűléssel.

A képviselőház folyosóján különösen el
lenzéki képviselők beszéllek úrról, hogy 
most, amikor nz alkotmányjogi javaslatok 
körül megbeszélések folvnak

nincs n fővárosban és kikapcsolódott 
teljesen a politikai életből Bethlen Ist

ván gróf.
Ügy látszik azonban, hogy nemcsak nz

MdMIWteS
dijakkal jutalmazott,

páratlanul 
trdeKes

Keresztrejtuénv- 
versenyt

rendez, a

HÉTFŐI NAPLÓ
5 A verseny feltételeit
; jövő héten közöljük.

__________________________________________

páros és női páros világbajnoki dij nyerlek 
kiosztást. Van Delhaye, a nemzetközi bridzs- 
szövetség elnöke mondott köszönetét a szö
vetség és a külföldi résztvevők nevében. 
Külön kiemelte dr. Dormúndy Géza, dr. Szi- 
gethy Pál és Bokor Imre odaadó munkás
ságát. Elismerte, hogy a Darvas testvérek, 
dr. Falvy és dr. Watza emberfeletti munká
val tették pazarrá ezt az eddig legnagyobb 
méretű tornát. Az ifjabb Szigelhy Pálnak, 
nz „idegenek atyjának" a külföldi játéko
sok külön köszönetét tolmácsolta. Az estély 
után egy évre búcsút vettek egymástól a 
játékosok.

s. Gy.

ellenzéki politikusok érezték a volt minisz
terelnök hiányát ezekben a napokban, ha
nem Darányi Kálmán miniszterelnök is 
szükségét látta annak, hogy Bethlen István 
gróffal megbeszélést folytasson.

Értesülésünk szerint
a miniszterelnök kifejezte azt az óhaj
tását, hogy tájékozódást kívánna sze
rezni Bethlen István gróf véleményéről. 
Ez tudomására jutott Bethlen István 
grófnak, aki hétfőn InkéTől bejön Bu
dapestre és — mint jó forrásból érte
sülünk —, most már teljes mértékben 
bele fog kapcsolódni a politikai életbe, 

úgyhogy alkalma lesz nemcsak a miniszter
elnökkel, hanem az ellenzéki politikusokkal 
is megbeszéléseket folytatni.

A kormányzói jogkor kiterjesztéséről 
szóló javaslat ügyében tulajdonképpen a 
NÉP közjogi bizottságán kivül csupán a 
kereszténypárt tartott eddig formális meg
beszélést. amelyen előadták kívánságaikat 
és megbízták Eszterházy Móric grófot és 
Ernszt Sándort, hogy kívánságaikat közöl
jék a miniszterelnökkel. Amennyiben ezek 
a kívánságok az uj javaslatban kifejezésre 

jutnak, abban az esetben a kereszténypárt 
hozzá fog járulni a törvényjavaslathoz.

Elvileg a kereszténypárt csupán a javas
lat két kardinális pontjában nem hajlandó 
engedményekre: elsősorban,

hogy a nemzet szuverénitása érvénye
süljön teljes egészében, másodsorban 
pedig mellőzni kéri a jelölés minden

nemű formájút
azért, hogy majdan a nemzet akarata min
den befolyástól menten kifejezésre juthas
son.

A kormánynak különben nz a célja, hogy 
ez a fontos javaslat az egész parlament 
együttműködésével kerüljön a magyar tör
vénytárba. Ez különben nemcsak a kor
mánynak a célja, hanem az ellenzéki pár
tok is teljes mértékben azt óhajtanák, hogy 
a javaslat olyan legyen, amelyet minden 
észrevétel nélkül elfogadhatnak. Kétségte
len, hogy ez a kívánság él mindenkinek a 
lelkében, mert nincs olyan felelősségérzettől 
áthatott politikus, aki ne azt kívánná, hogy 
ez a javaslat a legteljesebb egyetértésben és 
Összhangban tárgyaltassck le.

Balatonföldváron
az uj luxusszálló és a modern strand közelében több
ével kedvező részletre vásárolhat

viiíatelkel
Be’A’.ttva, villany, vízvezeték!

Minden lyányt kielóalt Araink a |e?olrsóbbnk. Saját 
érdekében kérjen tájékoztatást irodánktól. VI.. Atidrássy-ut 
27. Telefon: 12-7S-T)

A kormányzó kabinet
irodájának főnökét fogadta 
vasárnap a miniszterelnök

Darányi Kálmán miniszterelnök a vasár
napi napol Budapesten töltötte és szokása 
ellenére nem inéul ki an.vúcai birtokára. 
Délelőtt liz óra után autó állott meg a mi
niszterelnökségi palota kapuja előtt, amely
ből Kcrcsztes-Fischer Lajos tábornok, a 
kormányzó katonai kabinetirodájának fő
nöke szállolt ki, egyenesen Darányi Kálmán 
miniszterelnök magónlakoszlályába ment 
fel és közel

músféiórai ott tartózkodás után
távozott cl a miniszterelnökségi palotából.

Darányi Kálmán miniszterelnököt külön
ben

hétfőn délelőtt fel fogja keresni Ká
rolyi Gyula gróf Is,

nki a felsőház huszonegyes bizottságának 
tanácskozásáról fogja informálni a minisz
terelnököt.

A pilóta-piknik kör
sétája Budapest felett

Vasárnap volt a pilólapiknik utolsó 
napja. Mugyurország előkelő sportrepülő 
vendégei az égést napot a fővárosban töl
tötték. Későn kellek, mert vasárnapra vir
radó éjszaka sokáig voltak fenn:

cigányzenét hallgattak
a Margitszigeten.

Vasárnap délelőtt a társaság megoszlott: 
részben a szigeti strandon, részben pedig 
a Hullám-fürdőben voltak. A Hungáriában 
közösen elköltött ebéd után autón kirobog
lak a mátyásföldi repülőtérre és

felszálltak.
A piknik résztvevőinek tizenhét gépe gyors 
egymásutánban emelkedett a levegőbe. A 
kis légi flotta harminckilenc utasával Buda
pest felé repült. Elszálltak a főváros felett 
és

leereszkedtek Budaörsön uz uj repülő
térre.

ök voltak nz uj repülőtér első érkező uta
sai. A gépeket ezután a hangárba tolták és 
az clökeiő társaság elvegyült a Bepülő Nap 
nézőinek tömegében. Szakértő szemekkel 
nézték végig nz összes mutatványokat. Este 
volt már, mikor a társaság ismét autóba 
ült és a hucsuhnnkcttre robogott Tarjánhoz. 
A piknik rendezősége

a sportrepülőket magyaros sfilusu em
léktárgyakkal lepte uicg.

Hétfőn reggel ismét levegőbe emelkednek 
ii piknik résztvevőinek gépei még egy 

utolsó bucsukilrt Írnak le a főváros 
felett

azután closzhnak a szélrózsa minden irá
nyába. Legnagyobb részük nein megv haza, 
még kalandoznak egy darabik Európa fölött 
a levegőben.

DKHieil?



SZÍNHÁZ
Színházjegy egykéz

At egykézgazdúlkodái divatja ugylátszik be 
Vonult a színházi frontra is, ahol egészen szó 
katlan tranzakció készül: az olcsó és kedvez 
ínénycs színházjegyek árusítása Budapesten 
egy Arézbe került Eddig négy jegyiroda látta el 
Budapest közönségét olcsóbb színházjegyekkel 
Ugy értesülünk, hogy a Színigazgatók Szövet, 
rége nz engedélyt most csak egy színházjegy 
vállalkozásra, n Wertheimer Imre és Marton 
Sándor tulajdonában lévő szinházjegyirodának 
óhojlja kiadni, miután n szinházjegyirodúk 
szerződése nz óv végén lejárt. A szinigazgntók 
azt hiszik, hogy ha csak egy jegyirodának ad
ják ki n jegyeket és ezt a jegyirodát saját el
lenőrzésük alá helyezik, akkor jobb feltételeket 
érnek el.

Un létrejön a színházjegy egykéz. ez. esetben 
■ színházaknak jelentős összeget kell visszafi 
zetni a jegyirodáknak, amelyek nz és- folya
mán az eladandó jegyekre nagydsszegü előle 
grket folyósítottak. I gy értesülünk, hogy

■ jegj előlegek összegét, 130.000 pengőt
a monopolizált jegyiroda fizeti vissza n színhá
zak helyett Ha a szinigazgntók és a színházak 
számára előnyösnek is látszik ez a színházjegy 
egykézrendszer, n közönség bizonyára óvato
san fogadja az uj rendszert, mert épp ugy. 
mint n burgonya-egykéznél, vagy a ló-egykéz- 
nél, a szinházjegy-cgykéznól Is ki lesz l.íiszö 
bőivé a: n verseny, amely a közönséget jobb 
és olcsóbb jegyekkel igyekezel! ellátni.

Dióhéj
Színházi hét

MEGLEPŐEN NAGYSZABÁSÚ és Buda 
pesten hasonló zsánerben még nem produ
kált ragyogóan fényes és nagyvonalú attrak
ció lett oz angolparki Revüszinpnd idei 
Csodarevüjc. A közönség másfél óráig l;á- 
bullán bámulja ezt a pazar tüzijátekszerü 
attrakciót, amelynek primadonnái, görljci, 
borai (vannak vagy háromszázan) pillanat
nyi szünet nélkül a legszédülctcsebb tánc- 
mutatványok forgatagát produkálják. Meny
nyi szín, fantázia, öllel (Lórántli Vilmos, az 
avntottkezii, kitűnő rendező) mennyi hangu
lat, csodálatosan szép kosztümök, legjobban! 
összeválogatott amerikai slágermuzsika! Az! 
nz. érzésünk, hogy a legnagyobb amerikai 1
fllmrevíl nézői vagyunk, megelevenedett sze-l 
replőkkcl. A szereplők élén Fejes Teri tan i 
col és énekel annyi billiój.jal, elevenséggel! 
és chnrme-mal, ami csnk ettől a legvértielibbl 
azubrctlpriniadonnától kilelik. Kedvesen 
szerepel Vrípő Mfiry és a humort viszont 
Latabár Kálmán és Peti Sándor képviselik. 
Latabár Kálmán és Fejes Teri egyik duója 
szenzációs. Keinek a revü hajójelenelc, ame
lyet, ahogy van, be lehetne lenni n legnagy
szerűbb Broadwny-altrakcióba is.

HÉTFŐN KEZDIK FORGATNI a Hunniá
ban a llajdu-Vüm legújabb filmjét, amelynek 
címe Hotel Kikelet. Vadnny László irta 
ismét ezt a bűbájos és aranyos vígjátékot, 
amelynek női főszerepeit a legkitűnőbb ma
gyar szinészgárda, élén Tnray Ida és Tőkés 
Anna játsszák. A film producere nz ismeri 
és kitűnő Daróczy József, gyártási vezetője 
Falus István, rendezőié Gaál Béla. — Ugyan
csak hétfőn kezdik cl forgatni a Budapest 
Film első produkcióját, a Mazsola cimü fil
met Fedák Sárival a főszerepben. A filmet 
nem (icrllcr Viktor rendezi, mint ahogyan 
ezt először tervezlek, hanem Vaszary Já
nos. miután (icrllcr a Budapest Film kövei
ké.,, filmjének, a Körmendi Ferenc „Találko
zás és búcsú" cimü regényének átdolgozá
sán és rendezési előkészítésén dolgozik és 
ebből a célból nz iróxnl Capri szigetére uta
zik, ahol a helyszíni felvételek lesznek.

FAKKOL MÁR a Magyar Romantikus Balett, 
■mely Trojancff mesterrel nr élén Párizst és 
!■ mlont is fölkeresi. Párizsban Bazil ezredes 
fogadja TrojanoíTókal. Bazil ezredes a legjobb 
niosx balett igazgatója, TrojnnofT régi barátja, 
■ki a magsar balett londoni Palládiumhoz való 
•rcriődést'i készítette elő

TIZENNÉGY ELŐADÁS, négy darab szerepel
■ szegedi szabadtéri játékok 'dei programján.
■ mely julius 31. és augusztus 15-ike körött lóg 
lerajlani. Az első előadás a Dóm-téren Az em
bert rngódiája, majd következik a János vitéz, 
n Bizánc Nem kétséges, hogy a magyar Salz
burg nz idén is kitesz magáért

Márkus Park Színpad
Péntektől, június SA-tul tntnden este Sómkor 
nz t<1el ny*r Wnagycbh MUnharl ewm'nvo 
i.lM«mann-8»llíjOi-Koller opcretlnjilonráKa 

Gólyaszanatórium 
s órí* víMtnaáff, zene, tánc

Si»mh ithriyl Rlsnka Dénes 
Kfry M irln Gárdonyt
Halna Alice l ale’.sy
lenml Gint I.ntnbAr
Vert Krasl Radö

Kottája Annv.VArnay, Horll, Major tclleptável 
Tihanyi Vilmos ujsi-rü aiahaUéri rst>d"»A»» 

Hridy lamáa íftkeletea te**-*enekaza 
Ra -tikival Fiira-mllsor !

Baabad dohány sás t HagyogO kiállítás!

MOZI

1. Szirtigazgatók egymás között
CjliiOtxd/uk

A BECSUKOTT SZIKHÁZAK kapui mö
gött ért meg a héten a legigazibb és leg
forróbb szenzáció, amely leleplezte egyút
tal a rendszerint mosolygó és udvarias ál
arc. mögött a színigazgatók igazi arcát. .1 
színigazgatóét, egyenként és összesen, aki 
elsősorban mégis csak üzletember, aki az 
üzleti reklám minden fogását felhasználja, 
hogy vevőjének, a közönségnek áruját, a 
színházbérletet vagy szinházjegyet eladja. 
.1 Színigazgatók Szövetsége testületileg ál
lást foglalt Bárdos Artúr üzleti gesztiója 
ellen, mert a Belvárosi és a Művész Szín
ház igazgatója olyan sztárokat és írókat 
hirdetett, akiket hirdetni állítólag nem volt 
joga, miután írásbeli szerződése velük 
nincs.

BÁR E VÁDAK EL
LEN a legélesebben 

A vasárnapi és a leghatározottab- 
bomba ^nn tiltakozott a kül

földön időző Bárdos 
Artúr, a színigazgatók 

pontosan „leriportozták" az ügyel. Kide
rült, hogy Bárdosnak valóban nincs meg
állapodása Fedák Sárival, de nem is 
lehet megállapodása Makay Margittal, 
aki az idén csak 30 estét játszhat a Nem
zeti Színházban és a többit kizárólagosan 
a Magyar Színházban töltheti el. Makay 
Margit csak abban az esetben vendégsze
repelhet más színházban, ha erre. a szin
ház igazgatója kifejezetten felkéri. Ez 
az eset pedig nem nagyon valószínű. Ki
derült, hogy Herczeg Ferenc, Z i I a h y 
Lajos, Hevesi Sándor, F odor László 
sem kötött darabmegállapodást Bárdos Ar
túrral, legfeljebb egy baráti megbeszélés 
alapján kilátásba helyezték, hogy esetleg, 
ha mód adódik, szívesen dolgoznak vele 
együtt. Ezt a vacsoraközi megbeszélést a 
színigazgatók szerint nem lehet olyan szer
ződésnek venni, amelyet a bérleti 'hirdet
mény kapcsán i g é. r n i lehet. .4 szín
házi világot a kollektív szerződés törvénye 
uralja, amely szerint minden szóbeli 
megállapodás é r vé n y t e I e n és 
csak írásbeli szerződés bír jogérvénnyel. 
Márpedig írásbeli szerződés nélkül, amely 
a színigazgatót sem köti, bárki 
felelőtlenül Ígérhet, amit akar., — Vasár
nap azután berobbant a legújabb bomba; 
V' a j d a Ödön dr. B a / o r Gizi ügyvédje 
levelet intézett a Színigazgatók Szövetsé
géhez s a levélben leszögezte, hogy Bajor 
Gizinek semmiféle megállapo
dása Bárdos szin há z a i va l ni n c s.

LESZÖGEZI a Szín
igazgatók Szövetsége a 

EgU furcsa Hétfői Naplón kérész-
körlevél tűi, hogy Bárdos 

Artúr nem a l c I- 
n ö k e a Színigazgatók 

Szövetségének, alclnökségéről tehát le sem 
mondhat. A legutóbbi választáson csuk 
egy alelnököt választottak s az Wertheimer 
Elemér. .4 Színigazgatók Szövetségének 
mára a kezébe jutott egy Bárdos-féle kör
levél, amelyet a színigazgató személyes alá
írásával személyes levél módjára küldtek 
Síét. A levél néhány passzusa a legfurcsább 
és legfeltűnőbb bírálattal illeti a többi szín
házakat. A körlevél többek közölt igy 
szól:

„Engedje meg, hogy személy sze
rint forduljak Önhöz a Müvészszinház 
második évének bérleti felhívásával. M á s 
szinház is hirdet bér le te t, hogy 
nagy anyagi áldozatokkal is ezen a bevált 
módon hozzáférhetővé, olcsóbbá tegye a 
színházát. De én ennél többnek és 
személyes eb b n c k érzem azt, hogy 
most a Művész Szinház közönségéhez for
duljak, mert itt n e m c s a k e g y s z i n- 
házról v a n s r ó, hanem egy eszméről 
is ..." Ezután felsorol néhány darabcimel 
és igy folytatja: „Az ön most felidézett 
színházi emlékeiből bizonyára világosan 
áll őn élőit az a művészi meggyőződés is, 
amely ezeket a különböző produkciókat 
egy alkotó művészi irány egységébe fog
lalja és élesen rn e g k ii I ö n b ö z t e t i 
az egy-egy színházépületben átvett úgyne
vezett ..tradíciók" lélektelen ismét- 
lésétő I."

ERZSÉBETVÁIIOM SZÍNHÁZ 
(Aréna-ut és htván-ut sarok)

oltfszür, a következő napokon minden este 8 órakor, 
vasár- ós Ünnepnap d. u. 5 ós esto 8 órakor

Erdélyi IVIIHAly uj vidám 3 felvoná os operettje a

MEGZAVART
(Tenorista kerestetik)SÍKKÁ CI TYK ÉS KÖZLEGÉNY

Főszereplők: Foies Terii
OSty Mciívdja 
Somogyi Nud 
Oatl»ul«Ae Kona 
ZSnüa Karola

HotyáraL 60 Iliiért#! P, 6.60-lg (

A színigazgatók ezek után joggal teszik 
fel a kérdést, miért állítja Bárdos a többi 
színházak produkciói mellé olyan fen- 
sőbbségcsen sajátját és kik azok a szin- 
igazgató-kollégák, akik „a színházépülettel 
átvett, úgynevezett „tradiciókat" lélcktelc- 
nül ismétlik".

Arra a kérdésünkre, hogy mi történik 
akkor, hogy amint beígérte. Bárdos Artúr 
kitép a Színigazgatók Szövetségéből, erre- 
vonatkozóan ezt a választ kaptuk:

— Akkor Bárdos nem igazgat
hat színházat, mert az érvényben levő 
kollektív szerződés szerint színészek csak 
abban a színházban játszhatnak, amelynek 
igazgatója a Színigazgatók Szövetségének 
tagja.

— Mi az egész ügy konzekvenciája?
— A Színigazgatók Szövetsége, mint 

olyan, legfeljebb Jegy el mii eg járhat el Bár
dos Artúrral szemben, a dolog polgári kon
zekvenciája a b i ró s á g előtt fog le
játszódni, ha ugyan odáig kerül. Az 
egyik színigazgatónak kell konkrét panaszt 
emelni a bíróságnál tisztességtelen verseny 
cimén.

Reméljük, hogy a kánikulában feltorná
zott forró kedélyek addig lehűlnek. íme, a 
színigazgatók egymás között.

2. Pataky mégis
az Of>erakáz tagja

ŐSZINTE MEGLEPETÉSSEL 'lorgattam 
e héten a napilapokat, ahol Márkus László
nak, az Operaház igazgatójának hivatalos 
nyilatkozatát olvastam. Bár vártam e so- 
rokat, de kissé mégis megdörzsöltem a s*«-LKU!,, szenemc 
memet. Ejnye, hát mégis igaz? A jövő «ze-|ről szól ,nki .............. .............................. ........ .......
zonra vonatkozó programban ugyanis . Cf/pi örököl, de nem tudja ,hogy mit csináljon vele. 
mellékmondatban ezt láttam: PatakyuA főszerepet Garry Cooper játssza ragyogóan, 
Kálmán jövőre az 0 p e r a há :. ' r? '- -t.s
tagja, igy módjában lesz teljesen Ar/épi-l 
teni magyar repertoárját. Szóval mépi.,;l 
megtörtént a szerződtetés, amellyel kan- 
csolatban hetekkel ezelőtt nem éppen enyhe 
vitám volt Márkus Lászlóval, aki Pataky 
Kálmánnal való szerződési tárgyalásairól 
szóló híremet a legharagosnbban demen- 
tálla.. Csak ennyit kívántam leszögezni, 
annál is inkább, mert az Operaház kiváló 
igazgatója nyilatkozata elején és végén is
mételten hangsúlyozza színigazgatói 
tévedéseit és hibáit, amiket bcld-l 
tolt s amelyeket a jövőre uoziatZcozóanl 
igyekszik korrigálni^

3. Elárverezték Ódryt j

Életében nem érte utol « jog- 
szolgáltatás legfélelmetesebb és sajnos leg
gyakoribb tortúrája Odry Árpádot, a nagy 
színészt, akinek emlékét im most 
zavarta meg az a bizonyos három kalapács
ütés és a hiénák hada. Odry Árpád magán
életében inkább kispolgár volt mindig, 
mint a bohémvilág tagja, kispolgár, aki ga
rast garasra rakva, — talán ez nem lesz 
kegyelet sértés — állást állásra halmozva 
igyekezett megalapozni öregsége nyugodt 
és biztos bázisát, de ezen túlmenően igye
kezett gondoskodni azokról, akik túlélik 
őt. A nagy művész, — milyen ritkaság! — 
kétszdzezerpengönyi készpénzt hagyott a: 
örökösökre, néhány nagyértékü ékszert és 
rengeteg könyvet, amelyet szeretettel for
gatott. porcellánokat, amelyeket nagy gond
dal vásárolgatott össze a polgári lakása 
díszéül, néhány finom karosszéket, néhány 
gyönyörű képet. Mért kellett ezt elárve
rezni? — kérdezi joggal az a közönség, 
amelynek annyi gyönyörű és feledhetetlen 
estét szerzett Odry Árpád. A feleletet az el
járó hatósági közeg adta meg: az ö r ö 1; v- 

nem tudtak m e g c g y e z n i ' 
Tehát ezért dúlták fel Odry Árpádnak 
szinte beteges féltékenységgel őrzött, de 
most elhagyott magányát, a művész pol
gári elvonultságának ezt a fellegvárát, 
ahova — az árverési bénák előtt, azelőtt 
avatatlan nem igen lehette be a lábát.

x ö k

nagyon örültünk, hogy végre a 20th Century 
Fox márkáját láttuk a Fórum filmszínház veti- 
tővásznán. Ez már előre biztosított arról, hogy 
pompás és százszázalékos filmet látunk. Való
ban igy is történt. A

DALOLJ SZIVEM, DALOLJ
(Sing bnbv sing) a legjobbak közül való, amely 
a legteljesebb föszezón díszére válhatna. A Ilim 
zenei slágeréi már régen jó Isszák a pesti zene
karok, régen népszerűek, nem csoda, hogy ha 
a kitűnő film, a fordulatos mese és a Ritz Bro- 
thers komikus együttes által jól felhangolt kö
zönség a filmmel együtt dúdolja: Sing baby 
sing! A gyönyörű szőke Alice Füge egy revii- 
primadonna szerepét játssza bűbájosán, ara
nyosan és pompásan énekli a slágereket 
őszinte örömünkre üdvözölhettük egy karak
terszerepben Adolphe Mcnjout is.

FURIA
a elme a Metró uj nagy slágerének, amely 
..irányfilm" a javából. Ar amerikai lincselési 
járvány a tömeghisztéria fúriája ellen készült, 
nem kétséges, hogy a Lindbergh-baby—Ilart- 
mann-ügy kapcsán. Az. amerikai közvélemény 
cgyrésze ugyanis a Lindbergh-baby elrablásá
ért elitéit Harlmannt ártatlannak tartja, olyan
nak, akit a közvélemény nyomása miatt kellett 
villanyszékbe ültetni. Bizonyosan ca adta alap
ötletét a film szcenáriumirójár.ak és Fritz 
Láng, a nagy tömegeket kiválóan mozgató né
met rendező pompásan megvalósította az el
képzelést. Izgalmas, fojtott, sötét, drámai lég
köre van a filmnek, amelynek iránya kissé tá
volesik tőlünk és számunkra kissé 
tóvá válik. Ragyogó színésznő Silvia

MR. DEEDS — PREMIER.
A jövő szezon nagy filmjei közül 

jcs Tsuk cég adott elsőnek Ízelítőt a 
|moziban meghívott közönség előtt.
Iliim Mr. Dceds cimü amerikai sláger, szatiri- 
Ikus, szellemes vígjáték. Egy vidéki fiatalember- 

................. i máról holnapra 20 millió dollárt 

nvomasz- 
Sidney.

a Hirscli 
Kamara i

Az. egyik

r|n filmet Frank Capra rendezte (ugyanaz, aki nz 
nEz történt egy éjszaka cimü filmet) sok mű

vészi ötlettel és ragyogó humorral. — A má
sik film, a „Premier". Bécs uj filmsztárjának, 
Zaiah Leandernek főszereplésével. A csodálato
san szép uj filmsztár ragyogó énekével és be
hízelgő játékmodorával cgycsapásra meg fogja 
hódítani Budapestet, A filmben van egy revü- 
jclcr.et, amilyent Európában még nem igen 
csináltak. A főszereplők Attila Hörbiger és 
Theo Lingen, mi magyarok azonban büszkéb
bek vagyunk Bolváry Gézára, a rendezőre és 
l«'t zeneszerzőjére, Fényes Szabolcsra és Bndatj 
Dénesrc.

Dióhéj?
A HÉT LEGÉRDEKESEBB OPERETTPRE

MIERJE a Márkus Emilia-pnrkmoziban lesz, 
ahol Szilágyi—Kellér—Eisemann uj operettjét, 
a Gólyaszanatóriumot mutalják be fényes kül
sőségek között. Az operett főszerepeit Egry 
Mária, Szombathelyi Blanka, Dénes György, 
Fcleky Kamill és Itndó Sándor játsszák.

HALÁLRAÍTÉLTEK vasárnap Kiss Ferencet, 
Rózsahegyi Kálmánt, igaz, hogy csak a film
felvevő gép elölt. Hunyady Sándor „Pusztai 
szél" cimü darabjából készüli film főjelenetét 
vasárnap forgatták le. Egy izgalmas slatáriális 
tárgyalás keretében állt a bírák elé — bilin
csekbe verve, pandúrok közölt — Jávor Pál, 
Kiss Ferenc és Rózsahegyi Kálmán, akik kö
zül a szerep szerint csak Jávor Pált mentették 
fel. ________

* Maradok Charlie Chan! Warner Oland. a 
népszerű sárga detektív eddig 12 kalandjával 
hódította meg a világ mozi-publikumát. A leg
utolsó alkalomkor, amikor a „Charlie Chan 
a túrjon" cimü filmjének ősbemutatója volt, 
Warner Oland elhatározta, hogy több Cherlie 
Chan filmet nem játszik, mert uj alakban akar 
a közönség elé kerülni. A siker azonban mégis 
a legfőbb parancsnok a filmfronton és War
ner Oland mégis megálapodolt a 20th Cen- 
tury-Fox Filmmel, hogy a nagy sikerre való 
lekintetlcl még lovóbbi három Chcrlie Chan- 
film főszerepét fogja' eljátszani.

* Az Erzsébetvárosi Szinház c héten mu- 
taljt be Erdélyi Mihály „Sárgapilykés köz
legény" cimü operettjét í'cje.s Teri, Oljy Mag
dával és Rátkoival a főszerepben.

Keddtől a

BÉCSIBEN



Budapest, 103? junlui ÜT. HÉTFŐI NAPLÖ. 9

Eső és zivatar
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap dél
ben; Hazánkban a Far
kasgye pü—Zalaegerszeg 
—Keszthely—Kaposvár 
—Nagykanizsa közötti 
területet kivéve a Du
nántúl mindenütt volt 
eső, amely kissé átter

jedt a Duna—Tisza közére is, sőt Jászapáti 
és Szolnok között még a Tisza vonalát is 
elérte. A legtöbb csapadékot jelentették: 
Szombathely 27, Magyaróvár 20, Sopron 17, 
Kaposvár és Szentgotthardt 15 mm. A többi 
állomásokon esett eső mennyisége minde
nütt a 3 mm. alatt mara’dt. — Á Balaton 
vizének hőmérséklete : Balatonboglár 23, 
Keszthely és Siófok 22, Balatonfiired és 
Kenese 21. A Velencei-tó Agárdnál 20 fok. 
A Duna vizhőmérséklcte Budapestnél 18 
fok.

Budapesten ma délben a hőmérséklet 25 
fok Celsius, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 700 milliméter, erősen süllyedő.

Várható időjárás a következő 24 órára :
Déli szél. Főként az ország nyugati éa 
középső részére kiterjedő eső, helyen
ként zivatar. A hőmérséklet nem válto

zik lényegesen.

a legtökéletesebb nya- 
g'X dr. Horuain 

szanatórium én peniló 
Leggondosabb diéták, árnyon park, gyönyörű áj homokstrand- 
lürdö. Mérsékelt penz.ióárafc. Szobarendt'lAs: Brltannla- 
•zailodában, Teréz körút, d. c. 11—5-ig. Tel.: 1-200-46

— a belügyminiszter Átvette a 
SALGÓTARJÁNI KERÜLET MANDÁTl-- 
MÁT. V asárnap ünnepélyes külsőségek kö-1 
zött vette át Széli József belügyminiszter a 
salgótnrjáni kerület mandátumát. Az átadás 
nagy közebéd keretében történt, amelyen 
Soldos Béla dr. mondott felköszönlőt a kor
mányzóra, majd Szenté László választási 
elnök átnyújtotta a megbízólevelet. Széli 
József belügyminiszter hosszabb beszédben 
köszönte meg az egyhangúlag kifejezésre 
jutott bizalmat.

— A fáradt betörő pechje. Orleán Imre 
rovottmultu betörő éjjel betört Winz Jenő 
.Wesselényi-utcai üzletébe és czerölszáz 
pengő értékű holmit csomagolt össze. A 
batyuba kötött zsákmánnyal elindult haza
felé, de elfáradt és a Nyár-utcában leült a 
járdára pihenni. Éppen arra jött egy rend
őr. gyanúsnak tartotta a bátyus embert, iga
zolásra szólította és minden kiderült. Or- 
leánt, a fáradt betörőt letartóztatták.

,— A vidám élet Nyári Akadémián. Érdekes 
ötletet valósit meg néhány közismert magyar 
iró és újságíró. Nyara akadémia címmel he
tenként egyszer ismétlődő előadássorozatot 
rendeznek, amelyen a boldog és vidám élet 
legfontosabb tantárgyait ismertetik. A Nyári 
Akadémia előadásait a Színházi Életben tartja 
és a legközelebbi számban veszi kezdetét.

— Házasság. Verő Gyulának, a Metropole- 
szálló tulajdonosának leánya. Verő Éva és 
lPeiaz Ferenc, a Weisz Lajos és Weisz Ferenc 
cég beltagja házasságot kötőitek.

Farkas István adonyi kereskedő eljegyezte 
Révai Ilust Letenyéröl. (Minden külön értesítés 
helyett.)

•— Jókai-Unncp Komáromban. A komá
romi Jőkal-egyesülct vasárnap délelőtt tar
totta meg a /(Mai-szobor alapköletélcli ün
nepségét, amelyen megjelent Ilodzsa Mi 
ián dr., csehszlovák miniszterelnök is, aki 
közel egyórás magyarnyelvű beszédet mon
dott. Utána Hegedűs Lóránt mondott be
szédet.

— Gázol az autó. Esztergom határában 
Kahlmaycr Albrecht osztrák állampolgár autója 
halálrngázolt egy férfit az országúton. Kilétét 
nem tudták megállapilíni. A veszpréin-balatoni 
országúton Varga János gazdálkodót elgázolta 
egy budapesti rendszámú autó, amelv anélkül, 
hogy mególlt volna, nagy sebességgel elrobo
gott. Vargát életveszélyes állapotban a vesz
prémi kórházba vitték.

— Autógázolás oz Andrássy-uton. Szomba
ton éjszaka az Andrássy-uton az AD 000 rend 
számú autó, melyet Antal Dávid vezetett elgá
zolta Kertész József napszámost. A térültei b 
mentők a Rókus-kórházba vitték.

— Rókákat sikkasztott egy szilét. Roth 
László szücssegód belvárosi szűcsöktől rókákat 
kért azzal, hogy vevőknek akarja megmutatni. 
A pénzt nem hozln és a rókákat se adta visz- 
s»a. A szűcsök följelentésére őrizetbe vették 
Roth Lászlót, akinek a kezén kétezer pengő 
értékű szőrme sikkadt el.

— FIAT-nak régen várt uj Bnlilla típusa 
megjelent és minden tekintetben — mérolck, 
kényelem, sebesség, rugózás, áramvonal — to
vábbi haladást jelent az eddigi Balillával 
szemben, amely 5 éven ót uralta « magyar 
piacot és több mint 1100 darabban kell el. 
Minden jel arra mutat, hogy az uj 1100 
cm’.fi Baliila ugyanezt a szerepet fogja betöl
teni.

Moszkvai riport Kun Béla 
statáriális kivégzéséről 
SzSkni akar', de a GPU emberei elfogták

Róma, junius 20
Mégis kivégezték Kun Bélát — jelenti 

Moszkvából a C.orriere delta Sera tudósítója. 
A tekintélyes olasz lap részleteket is tud a 
kivégzés előzményeiről és azt Írja, hogy

Kun Béla meg akart szökni Moszkvá
ból, de már késő volt,

mert még csomagolt, amikor megjelentek a 
lakásán a GPU emberei és felmutatták a le- 
tartóztatási végzést.

Ez közvetlenül a Tuhacsevszkij letartóz
tatását követő napon történt. Kun Béla az 
utóbbi időben baráti körben nyíltan han
goztatta már, hogy

nem ért egyet Sztálin politikájával 
és különben is tudták róla, hogy szoros 
kapcsolatban állt ugy Jagodával, a néhány

Gázbombás, revolverei harc 
sztrájkoló amerikai munkások 
és rendőrök közöli

Johnstown, junius 20.
A bányamunkások elhatározták, hogy ro- 

konszenvi sztrájkot rendeznek az acélipari 
munkások mellett. A kiéleződött sztrájk
helyzet miatt a városban és környékén oly 
izgatott hangulat uralkodik, hogy

a kormányzó kihirdette az ostromáílu- 
potot.

Betűiemben a szlájkoló acélipari munká
sok és a sztrájktörők között összeütközések 
támadtak, mire a kormányzó elrendelte az 
ottani acélművek bezárását és 500 rendőrt 
rendelt ki a rend fenntartására. Azonkívül 
.johnstown! polgárokból alakult külön pol
gárőrséget szállítottak Betűiembe. 

— A PÁPA ÉS 22 BÍBOROS FONTOS 
TANÁCSKOZÁSA. A rendkívüli egyházi 
ügyek kongregációja vasárnap délelőtt Cas- 
■fel (iandolfoban XI. Pilis pápa chiöklésével 
fontos tanácskozásra ült össze. A tanácsko
zástól, amelyen Pacclli bíboros államtitkár 
vezetésével 22 bíboros vett részt, egyházi 
körökben fontos határozatokat várnak.

— Az Újságírók Szanatórium Egyesülete 
közgyűlése. Az Újságírók Szanatórium 
Egyesülete vasárnap délelőtt tartotta 27-ik 
rendes évi közgyűlését Hegedűs Gyula elnök 
vezetésével. A közgyűlés elfogadta az igaz
gatóság jelentését ys az alapszabályok egy
némely rendelkezésének módosítására vo
natkozó javaslatát. Végül közfelkiáltással 
megválasztotta a felügyelőbizottság tagjait 
és póttagjait.

—- A budapesti bolgárok ünnepi istentiszte
lete. A budapesti bolgár templomban vasárnap 
délelőtt ünnepi Islenllsztelel volt a bolgár trón
örökös születése alkalmából.

— öngyilkos lett Balatonalmádi fürdő Igaz- 
f utójának özvegye. Vas Benőné, Balatonalmádi 
iirdő nemrég elhunyt igazgatójának özvegj-v 

vasárnap veszprémi lakásán megmirgezte ma
gát. Az életunt uriasszonyt súlyos állapotban 
vitték a veszprémi kórházba.

— Személyi változás n rendőrség életvé
delmi osztályának vezetőségében. Fcrcnczy 
Tibor főkapitány mai nupiparancsában fel
mentene. Ozory István főtanácsost, az élet
védelmi osztály vezetése alól és annak ideig
lenes vezetésével Vig Béla rendőrkapitányt 
bizth meg.

— Frontharcosgyülés, Az Országos Fronthar
cos Szövetség szegedi csoportja vilit Shvoy 
Kálmán országgyűlési képviselő elnöklésével 
illést tartott, melyen vil. Shuoy Kálmán ismer
tette a tűzharcos-javaslatot. A gyűlés meleg 
ünneplésben részesítene Shuoy Kálmánt, akit 
gz utóbbi Időkben bizonyos körökből súlyos 
támadások értek és lelkes bizalmukról és szc 
rctctükröl biztosították elnöküket.

— Családi csendélet Sásdon. Sásd községben 
Mészáros József ittas fővel a feleségére tá- 
óindt és kapával fejbevágta. Mészárosáét élet
veszélyes Állapotban Budapestre hozták és a 
RóA-utt kórházban ápolják.

— Halálos vonatgázolds. Pestszenterzséhet 
határában a 010-cs számú gyorsvonat hnlálrn- 
gúzolta Márkus Ferenc kőművest. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot.

— A Budapesten tartózkodó hindu előkelő
ségek nagv bevásárlásokat eszközöltek a Kigyó- 
utcai Jolié dtuatékseerboltban. Érdekes, hogy 
a külföldiek még vezető nélkül Is idein 
Iáinak; ennek főoka a gyönyörű kirakat csábító 
árai.

— Ne járjon a strandra, mielőtt nem szőr- 
llclenili magát Dr. Morisson s’örlelenitrt Depi- 
| lótorral.

héttel ezelőtt letartóztatott volt GPfJ-főnök- 
kel, mint Tuhacsevszkij tábornokkal.

Már Jagoda letartóztatása óta szemmeltar- 
tották s amikor Tuhacsevszkij is börtönbe 
került,

Kun Béla érezte, hogy jobb lesz, ha 
külföldre megy.

Ezzel azonban megkéselt. Már néhány nap
pal letartóztatása után hadbíróság elé állí
tották, ahol rábizonyították, hogy elfordult 
a jelenlegi orosz kormányzattól, különféle 
ellenzéki akciókban vett részt és éppen 
azokkal nz elemekkel állott összeköttetés
ben, umelyek az utóbbi időben mind bör
tönbe kerültek hazaárulás vádjával.

ügyét gyorsított eljárással tárgyalták 
és a halálos ítéletet azonnal végrehajtották.

Vasárnap délelőtt többszáz tüntető, leg
nagyobbrészt sztrájkoló bányamunkások fe
leségei, megtámadta azokat a munkásokat, 
akik be akarlak jutni n johnstown! acélgyár 
leiepére, hogy olt folytassák a munkát. A 
rendőrség kénytelen volt közbelépni és

könnygázbombákkal oszlatta szét ■ tö
meget.

Több asszonyt az arcán szenvedett égési se
bek és tüdősérülés következtében kórházba 
kellett szállítani.

Egy tüntető a kórházban belehalt sérü
léseibe 54 tüntető súlyosan megsebesült.

Megsebesült egy rendőr is, akire az egyik 
tüntető revolveréből rálőlt.

— LORD ROTHERMERE-EMLÉKTÁBLA 
FELAVATÁSA. Előkelő közönség részvéte
lével vasárnap délelőtt leplezték le a lord 
/íofhermere-emléktáblát, amelyet a lord 
Bothermere-ről elnevezett utca (volt Baln- 
Ion-utca) 2. számú ház falán helyeztek el. 
Az angol és a magyar Himnuszt játszották 
el, majd Nagy Emil ünnepi beszédet mon
dott, Schuler Dezső alpolgármester pedig a 
főváros nevében átvette az emléktáblát.

— Lemondott a bajul polgármester. Bor- 
biró Ferenc bajai polgármester a várostól 
nyugdíjazását kérte. A közgyűlés a polgár
mester kérését elfogadta. Borbiró Ferenc rö
vid Idő múlva Miskolcra utazik, ahová a 
belügyminiszter pénzügyi ellenőrnek ne
vezte ki.

— Pályadíjnyertes magyarok Jugoszláviá
ban. 'Jielgrdd város vezetősége nz év elején 
nemzetközi pályázatot hirdetett a város 
központjának szabályozási tervére. A zsűri 
most közzétett döntése szerint az egyik 
pályadijat budapesti szakemberek és pedig 
dr. Fórbólh Imre mérnök, valamint Deli 
Lajos és Faragó Ferenc építészek tervének 
Ítélte.

— A pesti Izr. hitközség közgyűlése. A pesti 
izr. hitközség képviselőtestülete vasárnap évi 
rendes közgyűlést tartott. Stern Samu elnök 
kegyelettel paienlálla el a magyar közéletnek, 
továbbá n hitközségnek és a felekezetnek a leg
utóbbi közgyűlés óta elhalálozott kiválóságait. 
Melegléggel emlékezett meg a felekezet számos 
tagjának érdemeiről. Markáns szasakkui vá
zolta ezután a magyarországi izraelita hitfele 
kezel helyzetét, rámutatva a szomorú gazdasági 
és társadalmi jelenségekre, amelyek a hazai 
zsidóság boldogulását megnehezítik. Behatóan 
Ismertette az ifjúság problémáját és a hitköz
ségnek az ifjúság megszervezésére Irányuló 
akcióját, bejelentve e célra megfelelő kultúr
termek építését é.s a gyakorlati kiképzésre Irá
nyuló .szaktanfolyamok létesítését. Az elnöki 
előterjesztésekhez és jelentésekhez több felszó. 
tolás hangzott el, majd a közgyűlés Eppler 
Sándor főtitkár előterjesztései alapján egyhan
gúlag elfogadta a zárszámadásokat is megej
tette a válosztósokat.

— Férfihárem. Rozsnyai Polett Férflhórem 
cimü novelláskötclével jelentkezik uj humoris
taként a magyar Irodalomban. A novellák ki
tűnő Íráskészségről éj éleslátásról tesznek la 
nusúgol.

Gyíimttlcsbefőzés villamos tüzhetyen. A gyü
mölcsszezonban minden háziasszonynak gondot 
okoz a különböző befőttek készítése. Az Elek- 
(romok Müvek, V., Honvéd-utca 22. szám alatti 
kiállításának bemutató konyhájában belenként 
háromszor, mégpedig hétfőn, csütörtökön és 
pénteken dóldölt ’/slO órakor kezdődő főző- 
előadásával kapcsolatban bemutatják n gyfl- 
mölcsbeffizésf, rétes, puddlng, különféle tészták 
és húsok készítését. Belépi, ruhatár díjtalan.

ÖRÖKLAKÁSA 
nz Új-Lipótvárosban, Pozsonyl-úi 35, 
Légrádv Károly>uteu sarok dunai 
és parki kilátással eladók, 1-2-3'szobás 
hallosak, központi fűtés, melegvíz, 25 éves 
adómentesség. Minden lakás önálló tolok 
könyvi tulajdon. Bérbeadás esetén 9"/. jö
vedelem. Kedvező fizetési feltételek. 
A Hollán-utca 38. számú öröklakásos 
palotánkban augusztusi beköltözéssel 

még néhány lakás kapható.
Érdeklődni Poasonyi-ut 05. LégrAdy Károly-ntca 
soroz építési iroda, telelőn 29-02-37. 29-33-4S 6a 29-25 72. 

Vasárnap is. Terv, prospektus.

— Öt áldozata volt vasárnap n motorkerék
párnak. A Selyem-utca és Szőlő-utca sarkán, 
Óbudán Racskal Sándor lakatos motorkerék
párjával nekihajtott az AD. 83G. rendszámú 
autónak, ö és a hátsó ülésen ülő Kurnics Vil- 
mos szobafestő lezuhantak az úttestre. Súlyos 
sérülésekkel a Margit-kórházha vitték őket. — 
Az Aréna-ut és Váci-ut sarkán Tiirr Ferenc fo
lyamőraltiszt motorkerékpárjával beleütközött 
egv nutobuszbn. A folyamőr és nz oldalkocsiban 
ülő Beatrix nevű leánya megsérült. A mentők’ 
a lakásukra vitték őket. — A Hungáriti-nlsó- 
rakparton llja Lajos gyárimunkás kerékpáron 
összeütközött egy rendőrautóval. Súlyos sérü
lésekkel a Rókus-kórházba vitték.

— Veszedelmes „vevők** ■ fürdőruliaUzIctben. 
öhlbaum Jenőné Kammermayer Károly-ulcul 
üzletébe fürdőruhavásárlás Űrügyével betért 
két férfi és egy nő. Válogatás közben külön
féle holmikat vágtak zsebre, öhlhaumné észre
vette, lármát csapott és rendőri hívott. Az 
egvik vevő elmenekült, a másik kettőt, Tram- 
pits Vilmos kercskedősegédet és Pelkó Ilonát 
elfogták.

— Hllózókat fogott ■ rendőrség. Nádor Jc-» 
nőné Wahrmann-utcai cukorkaboltjába betért 
Bluni Miksa rovottmultu ember. Válogatni kez
dett n cukorkák között és huszpcngőssel fizetett. 
Miközben Nádorai vissza akart adni, bejött 
az utcáról Dlum bűntársa, ő is cukorkát kért, 
ketten egyszerre össze-vissza beszéltek és a 
nagy zűrzavarban IJluni visszalopta a busz 
pengőt. Nádorné észrevette, az utcára szaladt 
és rendőrt hívott. Blumot elfogták, a társa el
menekült.

— Hat sofför és egy óvadékos főn tik. Vargha 
Gyula peatazenterzsébeti autófuvarozó hnt óva
dékos soffőrt és kocsikísérőt vett fel. Ezcröt- 
száz pengőt kapott tőlük, de mikor visszakér
ték a pénzüket, nem tudott fizetni. Varghát le
tartóztatták.

ciuNieiyiseg
világítással, fűtéssel, rond- InorfA 
kívül előnyös bér mellett KlísCíüs

Ajánlatokat: Lconold Gyula 
hirdetőirodába, VIL, Erzsébot-körui 39

— A Windsor hercegi pár Bécsben. 
Windsor hercege ma délután feleségével 
autón Wasserleonburgból Becs felé indult, 
ahová este kilenc órakor érkezett. A kancel
lári hivatal a legnagyobb titokban tartotta 
a herceg étkezését. A hir azonban kiszivár
gott és bár llécsben zuhogó eső esett, óriási 
tömeg várta a Bristol-sr.űWó előtt.

— József Ferenc királyi herceg a Baross 
Szövetség győri gyűlésén. Vasárnap tartotta 
a Baross Szövetség győri csoportja alakuló 
gyűlését. A városháza dísztermében soszáz 
főnyi közönség elölt Ilovszky János, a Ba
ross Szövetség országos elnöke nyitotta meg 
az illést, utána József Ferenc királyi herceg 
mondott nagyszabású beszédet. Arról be
szélt, hogy a Baross Szövetség senkinek 
sem ellensége, csak azt követeli, hogy min
denki ismerje cl a magyarság élethez való 
jogút. Ezután Spüt Sándor győri polgár
mester üdvözölte a vendégeket, végül meg
választották a szövetség helyi vezetőségét.

— Az Országos Orvoskamara szegedi 
vándorgyűlése. Az Országos Orvoskamnra 
vasárnap délelőtt Szegeden vándorgyűlést 
tartott, amelyen Verebéig Tibor dr. elnök 
vezetésével megjelent a kamura vezetőségé
nek körülbelül hatvan tagja. A vándorgyű
lésen a készülő, nemibelegségekről szóló 
törvénytervezetet ismertették, amelyhez dr. 
Melczer Lajos egyetemi tanár, .Sajó Lajos 
főorvos szólaltak fel, majd Bitről Gábor, a 
szegedi egyelem tanára felszólalásában 
hangsúlyozta, hogy vigyázni kell, nehogy a 
betegeket üldözzék majd a betegség helyeit, 
A kérdéshez még többen szóllak hozzá.

-• Budapesti Hivatali Útmutató. Most jelent 
meg Rndó Richárd és Gárdonyi Jenő hírlap
írók szcrkczléséhen a Budapesti Hivatali l f- 
mulaló harmadik, átdolgozott kiadósa, nmei}* 
a székesfővárosi hivatalokkal kapcsolatos ösz- 
szes közigazgatási tudnivalókat foglalja magá
ban. A szépen kiállítóit, közel 5C3 oldulas 
könyv közérdekei szolgál és hézagpótló munka. 
Szendy Károly polgármester irta a Budapesti 
Hivnlaii Útmutató előszavát, amelyben rámu
tat n könyv közérdekű voltára és fipelmihe 
ajánlja mindazoknak, akik a városi kozigazgu. 
tűs ügyvitele irápt érdeklődnek
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A FIFA amszterdami nyomorenyhitő meccsén 
a magyarok megverték 
a célfutballozó Nyugateurópát

Ötvenezer néző előtt Sas két gólt szerzett 
a félmilliót érő középeurópai válogatottnak

KÖZEPEUnrtrA—NYUGATEt nÖI-A 3:1 (1:0)

Az európai futball vasárnap nyomoreny- 
liltő akciót rendezett a koldussorban tengő
dő FIFA javára. A FIFA a futball világ
szövetsége és iigvlálszik rosszul megy az 
uraknak, mert hosszas kapacitíilúsá és dip
lomáciai köntörfalazás után sikerüli nvél- 
jw'ülni Amsterdamban egv mérkőzést, ahol 
Középeurópa és Nyugalcurópu állítólagos vá
logatott csapntai ütköztek meg egymással, 
bevétel a FIFA tátongó kasszáját volt hi
vatva mcgduzzaszlani. Szükséges volt ez 
azért, mert az ügyvitellel kapcsolatos kü
lönféle utazások naponként ét fejenként 
'hatvan pengőt emésztenek fel, ami egy év
iién olyan tekintélyes összegre rúg. hogy — 
amint látszik — ennek fedezésére már csak 
ugy nyílik alkalom, ha valamilyen ötlettel 
közönséget esődilenek a futhallpályára. A 
magyar futhallközönség. de főként a fut
ball feje egy pillanatig sem fájhat azért, 
hogy mi történik a FIFA üres kasszájával, 
|vagv az utazók borsos napid!jóval. Mégis, 
rsodák csodája, belementek ebbe a nyomor- 
rnvhilő akcióba, ami magábanvéve még 
jjem lelt volna hiba, ha nem kellett volna 
négy magyar futballistával végigutazlatni a 
fél világot. Sárosi dr.., Sas, l.ázár és Cseh 
Utazott erre a mérkőzésre nyakatokért utón, 
(Fodor <lr. és Plscher Mór kíséretében. Előbb 
lementek Olaszországba, hogv ott találkoz
zanak a középeurópai válogatott többi tag
jával és közös tréninget folytassanak. Ez 
rzer kilométerbe került. A másik ezer kilo
métert akkor telték meg, amikor ezen az 
Útvonalon visszafelé jöttek. A harmadik 
rzer Amsterdamig szól és onnan vissza cgv 
jijabb ezer kilométer, összesen négyezer ki
lométer, ami kétségtelenül rekord az uta
lások történetében. Hogv erre miért volt 
szükség és a gyülekezőhelyet miért nem 
(Bécsijén jelölték meg. de egyáltalában ... 
miért kellett a legnehezebb harcok idején 
négy klasszis futballistánkat ilyen megdöb
bentő utazással és játékkal még külön is 
megterhelni — minden haszon nélkül, — 
ezt legföljebb csak azok tudják, akiknek 
ebből hasznuk volt. Reméljük, hogv a nyo
morgó FIFA érdekében nem egyhamar is
métlik meg ezt az ostobán gavallér gesztust, 
inért még mindig olcsóbb, ha a koldus.ikció 
mintájára önkéntes adakozással segítik s 
FIFA haszon nélküli szervezetét, nem pedig 
jjátékosanyngunk idegeivel és erejével.

A magyarok a legjobbak 
— Schmaus megsérült

Amszterdam, fűn. 20.
A nagy érdeklődéssel várt Középeurópa— 

Nyugutcurópii válogatott labdarugómérkő- 
r.M vasárnap bonyolították le a stadionban 
Ml.000 főnyi közönség elölt. A mérkőzést 
magas színvonalú s mindvégig fair keretek 
közölt mozgó játék utun

megérdemelten Középeurópa váloga
tottja nyerte 3:1 (1:0) arányban.

'A középeurópaiak többel támadlak s vál
tozatosabb, technikásai)!) játékot mutatlak, 
míg a nyugateurópai válogatott inkább an- 
p>l stílusban, előrevágott labdákkal és szél
sői réién vezetett kevesebb, de nem ke- 
v < sl é veszélyes támadásokat. A középeuró- 
pai csapat

pompás ösK/jútékn és mesteri akciói 
nem egyszer ragadta el a közönséget.

A mérkőzés a nyugalcurópaiak támadó- 
iával kezdődött, amelyeket többnyire 
Jlraine belga csatár indított cl. A csatárok 
lövéseit azonban Ohvicri olasz kapus birlo- 
aun fogta. Lassan Középeurópa csatársora 
Is magára talált és fcdezctsorAlól mindjob
ban túmogntvu, némi fölényt harcolt ki. A 
V- percben

Sárosi átadásából Sas fejjel továbbí
totta n labdát a halóba,

úgyhogy a középeurópaiak 1 0 arányban 
Vizellek. A következő negyedórában a já
ték igen változatos volt, mindkét csapat 
gólhelyzeteit kihhasznólallanul hagyta. 8 
perccel a félidő vége előli

Schmaus osztrák hátvéd nz egyik üti- 
szecsapásnál a lábán nicgsérüi:, 

kiállóit é» helyére az olasz Hava került. 
Uözvcllcn a félidő befejezése elölt a nyu

gateurópaiak Braine révén kiegyenlíthetlek 
volna, de lövését a pompás formában lévő 
Olivicri biztosan védte.

Szünet után a játék képe nem változott. 
Mindkét csapat csatársora támadott, s a 
nyugalcurópaiak mindenáron ki akartak 
egyenlíteni. A középeiirópaiak védelme biz
tosan működött, s a várt kiegyenlítés h e- 
lyctt újabb gól következett. A 3. percben

Vészriport a vadászuccai futballpalotából:

Egyfordulós bajnokság a vílágtorna miatt
Roham az amatőr-agytröszt ellen — Diplomáciai bonyodalomra készül fel az MLSz 
— Meglepő események és változások a bajnok Hungáriánál és a Phöbusnál

Olyan élénk nyara még nem volt a futball- 
nnk, mint amilyen most megkezdődött. Vészes 
viták és sakkhuzások kavarják nz indulatokat 
a végsőkig s ha szokás lenne a labdarúgásban 
a párviadal, nz idén rekordforgalmuk lenne a 
vívótermeknek. A nagy kavargás és szenvedé
lyessé fajult harc hátterében furcsa erők 
feszülnek s ezekről eddig a közönség mitscin 
tudott. Most sorra bemutatjuk őket, mindegyik 
szenzáció a maga nemében.

Az amatőr agytröszt 
ötletet termel

A féktelen morajt Nádas Ödön és Kiss Hugó 
terve indította el. Azt indítványozzák, hogy a 
Nemzeti Bajnokságban induló csapatokat vizs
gálják felül anyagi szempontból és amelyik 
gyökérlelcnnek talúllalik, azt zárják ki n baj
nokságból. Így 12 cs létszámot lehetne elérni a 
11 helyett. A vizsgálat a Bocskait, a Budafokot, 
a Budai „IT'-ct és szegről-végről, a Nemzetit 
érinti.

Ezek közül akarnak az amatőrvezérck ket
tőt „kilőni".

A terv amennyire észszerűién, annyira távol 
áll a sportszerűségtől is. mert a lefutott verseny 
után akar külön bírálatot gyakorolni a profik 
felelt. Érthető, ha emiatt valósággal

hutáira keresik az. értelmi szerzőket
és minden követ megmozgatnak, hogy idejében 
elgáncsolják a furcta akciót.

Az anyagi alapjaiban érintett NB egyöntetű 
véleménye nz, hogy nem a 14-es létszám nz 
okn a bajoknak, hanem nz, hogy az amatőrök 
elgáncsolták a B-ligát. Nincs hol fejlődni a 
csapatoknak s emiatt a felkerülő vidékiek és 
amatőrök egy év után rendre kiesnek s köz
ben n gyenge játékkal lerontják a sport szín
vonalát. Ez az oka — szerintük — annak, 
hogv a közönség nem kiváncsi a küzdelmekre. 
Változatlanul az nz álláspontjuk n profiknak, 
hogy a B-ligát meg kell csinálni, mert addig 
fejlődés nem lehet. A harc folyik és mint ér
tesülünk,

az MLSz a belügyminiszterhez fordult 
orvoslás végett. Az eddigiek szerint minden re
mény megvan arra, hogv felsőbb helyen meg
állít jdk az amatőrök furcsa akcióját és a B-llga 
megvalósul.

Lemondják a világbajnokságot
Csnkncm állandó hideglelést okoz a futball 

vezetőinek n jövőre esedékes labdarugó világ
bajnokság. Elképesztő felfordulást jelent ez, 
ha tudjuk, hogv emiatt május elején tw kel
lene fejezni a bajnoki küzdelmeket. A szimpla 
mondat mögött nz húzódik meg, hogy heteken 
keresztül három meccset játszhatnának a csa
patok - persze közönség nélkül. Hétköznap 
nincs bevétel s igv a vihigbnjnokság teljes 
csődbe vinné az egyesületeket.

Lemondani a világbajnokságot!?
— ez ma a jelszó él annyi hivő van már, hogy 
szavazás esetén egy pillanatig sem lehet kétsé
ges n világbajnoki részvétel kérdése. Az MLSz 
vezetősége csupán áltól tart, hogy

diplomádat bonyodalmak 
következnek be s miként legutóbb az Olasz
országban rendezett világbajnokságra, most is 
; íikétn szérűének a vezetőséget az indításra. 
Ez pedig olyan felfordulást eredményezne, 
niniink következményei belálhatatlanok. Éppen 
ezért más megoldást is terveznek.

Egyfordulós bajnokság 
és utána buparendszcríi küzdeltm 

Elsőnek közölheti a Hétfői Napló azt az éi 
deke* tervet, amit a vilá^bajnoluág miatt most

Piola kitünően szöktette Sast, Jacob 
kapus kirohant és Sas labdája feje fe

lett vágódott a hálóba: 2:0.
A 20. percben a nyugalcurópaiak csapa

tában átcsoportosítás történt. Paverich sé
rülés miatt kiállolt, helyét Caldenhove fog
lalta el, mig balhátvédet a belga Joachim 
játszott. A 30. percben az egyik nyugat
európai támadásnál Backhuis erős lövést 
adott le, amely azonban célt tévesztett.

Közvetlenül utána pompás összjáték után 
Nejedly gólt rúgott

és 3:0-ás vezetéshez juttatta Középeurópa 
csapatát. Három perccel a mérkőzés vége 
előtt sikerült a nyugateurópaiaknak is a 
becsületgólt megszerezniük: Braine és Smith 
összjálékából a labda Backhuishoz került, 
akinek védhetetlen lövésével szemben Öli- 
vieri tehetetlen volt: 3:1.

Középeurópa csapata igazolta a róla el
terjedt híreket, a kiváló játékosokból össze
állított csapat nemcsak egyénileg, hanem 
összejáték szempontjából is kiválót nyúj
tott.

Mindhárom magyar játékos, dr. Sárosi, 
Sas és Lázár a legjobbak közé tartozott.
A nyugateurópaiak a helyi közönségnek' 

csalódást okoztak, a közönség ugyanis győ
zelmüket várta a nagyobb technikájú, de 
finomkodó középeurópaiakkal szemben. Az 
igazi labdarúgást a középeurópaiak mutat
ták be, mig a csak eredményre beállított 
nyugateurópai játékrendszer ezúttal csődöt 
mondott.

alkottak meg a szövetségben. Ennek röviden 
az a szenzációja, hogy

clmuradna a tavaszi forduló,
őszről több mérkőzést áthoznának tavaszra és 
a bajnokság lefutása után kuparendszerii 
meccsek következnének. Külön az első hat, kü
lön az utolsó nyolc csapat kiizdene kemény 
kupacsalákban kiesésig. Érdekesség, hogy 
utoljára a háború alatt volt hasonló a helyzet, 
amikor évfordulóban dőlt el a bajnokság 
sorsa.

Az érdekes tervnek nagy tábora van s a kö
zönség bizonyára csak jól járna, mert ez a 
rendszer sokkal több izgalmat igér a vontatott 
bajnoki küzdelmekkel szemben.

Dőre vád a pazarló MLSZ ellen
Nagy felháborodást keltett szövetségi körök

ben az a támadás, ami érdemtelenül gyanúsí
totta meg az MLSZ-t pazarlással. Szemére- 
hányták ugyanis a labdarugú-vezérkanak, hogy 
amig a külföldi szövetségek, közöttük az 
olasz szövetség is, néhány emberrel és két-

Schaffer és Cseh afférja a csajkával és pokróccal
Amig a szövetségben késhegyig menő harcok 

folynak, addig a Hungáriában, a bajnokcsapat
ban, látszólag minden csendben megy a maga 
utján. A közönség csak annyit lát, hogy

Cseh és Müller az utóbbi hetekben kerék
kötője a csapatnak.

Formaváltozás, letörlség? Egyik sel Megírjuk 
ugy, ahogy van: Müller szerződése meg nem 
fix. Cseh pedig kilátástalan küzdelembe keve
redett mesterével, Sc.hafferrel.

Többek elölt olyan kijelentést tett, hogy 
„Scnkey Icát (az egykori trénert) is én menesz
tettem. most majd megy utána a „Frédi bácsi" 
(Schaffer) is. Rövidesen megkapja a csajkát és 
a pokrócot". (Célzás arra, hogy békében n ka
tonák szabadsága a csajka és pokróc kiadásá
val kezdődött.) Hamar hiro szállt ennek a 
meggondolatlan és karos kijelentésnek. Amikor

Szenzációra készül a Phöbus!
A magyar bajnokság legérdekesebb együtte

séről, a Phöbus csapatáról kevés szó esett 
mostanában, pedig a kék-sárga egyesület ber
keiben nagy szenzációk készülnek. Minden
áron meg akarják nyerni jövőre a bajnokságot 
is már készen áll a váza n csapatnak, amelyre 
a nagy feladat megoldása vár. Ez a következő:

-i

... hogy titkos harc folyik a legkisebbik Sáro- 
síért. ,4 kulisszák mögött két amatőr egyesület 
küzd érte, hogy erősítse vele az NB-ben induló 
csapatát. Mindkettő színe azonos: kék-sárga. 
Érdekes, hogy a harcban a profik lemaradtak. 
Ok: az amatőrök jobban győzik pénzzel.
...hogy r Budai „If- felkéailill a halálra s 
ha mégis valóraváliia as cmatőrvezérek terve 
és törölnék őket az NB-ből, akkor fuzionálnak 
cey nagy vállalati csapattal. Ebben az esetben 
•« NR újpesti csapatainak száma eggyel gya
rapodik.
...hogy kosz a KAOE női futballcsapata. Tár- 
gvalások folynak egy híres trénerrel, akit már 
most leszerződietnek. A hölgyeknek már túra 
juk is van — hosszabb időre és útvonalra. 

három szobában adminisztrálja a sokkal na
gyobb iutballüzemet, addig az MLSZ egy kü
lön palotában, a termek egész sorát tartja fenn 
adminisztrációs célra.

Ez a demagóg kijelentés 
egyáltalában nem állja meg a helyét, mert a 
külföldi sportszövetségek sokkal nagyobb ap
parátussal és bővebb személyzettel bonyolítják 
le az üzemeket. Hogy egyebet ne mondjunk, 
az olasz szövetség a római Stadionban kapott 
hivatali helyiségeket és ezek az egész Stadion 
alját kitöltik. Egyébként is hordószagu a vád, 
mert mit csináljon az MLSz a házával? Adja 
bérbe és maga hónaposszobákat fizessen? A 
helyzet ugyanis az. hogy a centrális admi
nisztráció következtében a hétnek több nap
ján is fennáll az a helyzet, hogy

egyszerre tiz-tlzenkét teremben is tanács
koznak

a bizottságok. Ezeket összetömöritenl lehetet
len és ezért vádolni az MLSz-t csak az tudja, 
akinek halvány fogalma sincs a magyar fut
ball szerkezetéről.

Schaffer fülébe jutott, nyomban
felelősségre vonta

a játékost. Cseh mentegetödzött, hogy nem igy 
gondolta és a többi, de a harc még mindig 
nem ért véget, sőt, csak most kezdődik, mert 
ha Schaffer továbbra is a Hungáriánál marad, 
akkor Cseh vagy gyökeresen lelesz trénerbuk
tató játékmodoráról vagy aligha rúg labdába 
egyhamar.

Müller helyett Bognár
Müller távozásával a Hungária érdekelt kö

rei is számolnak. Erre vall nz, hogy Bognárral, 
a volt szegedi összekötővel komoly, de titkos 
tárgyalások folynak. Ha Müller szerződése elé 
akadályok gördülnek, akkor Bognár őszkor, 
sőt talán már a KK-ban is magára ölti a kék- 
feher dressz!.

Csikós — Vágó (!), Wélicr — Béky, Sá- 1 
rosl III. (»), Titkos II. — Rökk, Flnta, 

Solti, Tural II, Takács.
Ifa ezt az együttest összehozzák, akkor a 

három nagy csapat aligha alszik nyugodtan.
Horváth Zoltán.

■ • • hogy a futballban ítélkező egyesbirák ellen 
akciót indítanak. Kiderült, hogy' jobb a bizott
sági tárgyalás, mert igy egy ember helyett töb
ben — szerepelhetnek.
.-.hogy az egyik nagyegyesUlet válogatott csa
tára nőlsmerősének vőlegényét akarta szerződ
tetni az egyesületéhez, Elutasították, mondván, 
hogy nincs hely egy egész sereg ember szá
mára.
... hogy a Hétfői Napló akciójának komoly 
sikere volt. A szövetség ősztől nem engedi meg 
a jélkoskölcsönzéseket és a szezon utolsó hó
napjaiban megtiltja r szerződéseket. Bravó! 
Végre tisztul a láthatár.
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Továbbjutott az Újpest a K. K.-ban!
A Illafehérek közepes erőbedobással Is biztosan verték ki a Venust 
— Plattkó félreállitása sem segített a nagyobb tudás ellen

' t’JJPEST—VENUS 4:1 (2:0)

,z Az Újpest vasárnapi eredménye után első 
azok között a magyar csapatok közölt, 
amelyek a I<K harcaiban a következő for
dulóra képesítették magukat. A Venus, ki
esett, az Újpest pedig már készülődik — 
tegyük hozzá, nem alaptalanul — a követ
kező forduló nagy csatájára, amelyet az 
Austria—Bologna bécsi mérkőzésének győz
tesével fog megvívni. Minthogy az Austria 
ellenfelének otthonában is győzött és igy 
győzelemmel startol a honi talajon, a való
színűség az, hogy az Újpest ellenfele a leg
jobb osztrák csapat: az Austria lesz.

Egyébként itt közöljük KK-csapataink 
futballmenetrendjét, amely érdekes kombi
nációkra ad alkalmat. A Hungária és a 
Lazio mérkőzéséből kikerülő győztes a 
Grashoppers és a Prostejov-mcccs gj-őzlesé- 
vel kerül szembe. Minthogy a szakértők ál
lítása szerint a Hungária győzelmére reális

alapon több esély van, mint amennyivel a 
Lazio rendelkezik, szerencsés esetben n 
Hungária jut tovább és a Prostejowal — a 
valószínű győztessel — vívja meg a csatáját. 
Ugyanekkor a Ferencváros a Slaviával veszi 
fel a küzdelmet s a győzelméhez alig fér két
ség. A zöld-fehérek ebben az esetben vi
szont a Vienna—Young Fetloivs meccs 
győztesét, tehát a bécsi csapatot kapják el
lenfélül. Ha egybevetjük az erőviszonyokat 
és nem számolunk azzal, hogy a magyar 
csapatok küzdelmét különös balszerencse 
kiséri, akkor ebből a menetrendből azt kell 
megállapítani, hogy

az elődöntőbe legulább két magyar csa
pat kerülhet be.

A többi résztvevők sorsolása a következő
ként alakul; az Admlra—Sparta mérkőzés 
győztese a Genova—Gradjanski mérkőzés 
győztesével kerül szembe. Valószínű tehát, 
hogy az Admira és a Genova jut tovább.

)illanatban menti a holtbiztos gólnak látszó 
íelyzetet. A bukarestiek lassanként maguk
hoz térnek kábultságukból és kibontakoz
nak az újpesti csatársor gyilkos nyomása 
alól. A 17. percben Futó 11-esgyanusan 
szerel egy támadást, de a biró nngy meg
lepetésre továbbot jelez. Kél perc múlva 

Gruin elfut, beadása tisztán száll a re- 
mekiil befutó Humis fejére, aki 
fejessel küldi a háló sarkúba u labdát. 

3:1.
Szálai most megsérül, néhány percig a pá
lyán kívül gyógyitgatják. Ezalatt Tóth 
egyéni akcióval próbálkozik. Kállai hosszú 
labdájával elfut a védőktől, de lövése nagy
szerű helyzetből kapu fölé kerül. Sfera nagy 
örömet szerez az újpesti közönségnek! Ha
zaadással kísérletezik, a labdát azonban

éles

szörnyű nagy boiabalövéssel küldi saját 
kapujára, Jordachescu azonban mesésen 
menti az újpesti csatároknak is becsületére 
váló lövést. A 29. percben járunk, amikor;

Tóth elfut és ideális beadód küld a kapu I 
elé. Zsengellérnek éppen lábára jön a ' 
labda és szörnyű nagy bombát küld a i 

kapuba. 4:1,
Az újpesti csapat ezután láthatóan lefékeí 
s emiatt a játék ellaposodik. Egy román 
drukker buzdítása hoz mindössze szint a 
játékba, mert percekig nem történik semmi, 
Gruin kcltemtlen pillanatokat szerez most 
az újpestieknek. Megfut a védőktől és kő- 
zelröl szörnyű nagy bombát zúdít kapu 
mellé. Igen nagy helyzet volt! Most Kocsis 
beadása nagy kavarodást okoz a román 
kapu előtt, de 'Albit menti n meleg helyse* 
lel,. Zsengellér pompásan elgondolt huzásá* 
val Vincze nagyszerű helyzetbe kerül, da 
kényelmesen akarja megoldani a helyzetet, 
ugy, hogy mire lövésre lendülne a lába, a 
labda már régen a taccsvonalon kívül ke< 
rült. A játék mindjobban ellaposodik s mélg 
unalomban ér véget a mérkőzés, -V” T

Óriási Újpest-fölény: 
2:0-ás vezetés a félidőig

Nagy érdeklődés előzte meg az Újpest 
összecsapását a román bajnokcsapattal, a 
Venussal s a közönség soraiban valameny- 
nyi pesti futballgurman helyet foglalt, hogy 
tanúja legyen a fölényes újpesti győzelem
nek. A nagy érdeklődésre való tekintettel a 
rendőrség a tolongás elkerülése végett le
záratta a középső tribünbejáratot. A Venus 
csapatát udvarias taps fogadja. Ez a taps
orkán csak fokozódik, amikor a pályára 
fut az Újpest. Egy percig farkasszemel 
néznek egymással az ellenfelek.

Újpest: Havas—Futó, Joós—Seres, Szűcs,' 
'Szalay—Kocsis, Vincze, Zsengellér, Kállai, 
Tóth.

Venus : 'Jordachescu—Sfera, ’Albit—Befa, 
Gain, Ferraru—Ploesteanu, Bodola, Humis, 
Valcov, Gruin.

A román csapat nagy elánnal dobja ma
gát a küzdelembe. Feltűnő, hogy sok román 
foglal helyet a közönség soraiban és

élénk „Halde“ 
kiáltással biztatják a csapatot. Ez a bizta
tás nagyon tetszik a magyar közönségnek 
és kedélyesen erősítik a román közönség 
hangorkánját. Kállai labdájával Zsengellér 
teremti az első meleg helyzetet, aki Kocsist 
ugratja ki. Kocsis elől a fürge kapus fel
szedi a labdát. A következő pillanatban 
már a magyar kapu forog veszélyben. Ha
vas rossz tempóban ugrik a balszélső be
adására. elterül a földön, egy 
élesztgetik és csakhamar magához

ZSENGELLÉR

tápászkodlk és bukdácsolva, háttal a 
kapunak, a hálóba kotorja a labdát. 1:0.

Továbbra is nyomasztó az Újpest fölénye 
és a közönség lelkes biztatása mellett való
ságos pergőtűz alá veszik a román kaput, 
amelyben

a kapus emberfeletti dolgokat produkál. 
Vincze hatalmas ballábas lövését vetődve 
fogja, ugyancsak mesteri bravúrral teszi 
ártalmatlanná Zsengellér huszonötméleres 
felső sarokba tartó gyilkos bombáját. Tóth 
beadásánál Kocsist a kapu előtt faultolják, 
de Mattea biró nem ítél 11-est, ami nem 
tetszik a közönségnek. Utána megint hibáz 
a különben kitűnő olasz biró. Zsengellér 
lövése a román bekkről Kocsishoz pattan, 
de az ellenféltől kapott labdát a biró téve
sen ofszájdnak minősíti. Bodola huszonöt
méteres hatalmas bombáját Havas fölényes 
biztonsággal fogja, majd Vincze beadását 
Zsengellér fordulásból, kapásból lövi a ka
pura, de

Jordachescu szenzációs bravúrral 
elcsípi a löveget. A félidő utolsó perceiben

Kállai ugratjn ki Tóthot, aki remek be
adást küld a középre. Az egész román 
védelem Zsengetlérre helyezkedik* aki 
szerencsére nem éri el a beadást és a 
berohanó Vincze szabadon hagyva* hat 
méterről óriási bombái zúdít a kapuba. 

2:0.
Félidő végéig az Újpest diktálja az iramot.

VINCZE BOMBAGYÁROSNAK CSAP FEL

Vtncre

Ttaengellér.

jordachescu

, Kálid 
í
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MAGAS ISKOLÁT JÁTSZIK

Zsengellér.

Tóth beadását Vincze Zsengellérhez továbbítja. A center rosszal veszt át a labdát, róla előre 
pattan. Sfera. Jordachesen kapus éa Zsengellér egyszerre ér a labdához,
tében Zsengellér lábára üti a labdái s onnnn az a kapuba gurul. 1:0. I. félidő 28. pere.

(Copyright by Hétfői Napló —System Horváth)

Jordachescu

A páratelt levegőben a szomszédos gyárak 
füstje a pályára száll és zavarja a játékot. 
Kocsis két lábbal ugrik az egyik játékosba, 
ami nagy visszatetszést kelt még a magyar 
közönségben is. Óriási helyzetet hagy most 
ki a román csatársor, a közönségnek égnek 
áll a haja. Gruin egy lépésre a kapa előtt áll 
és várja a jobbszélső feléje szálló beadását. 
Havas látja a veszélyt és macskaügyességgel 
dobja magát a beadásra, amelyet a: Utolsó 
pillanatban sikerül elkaparintania. A bravú
ros védésért nngy tapsot kap. Zsengellér ki
tűnő helyzetben a 16-os vonalról gyengén 
lő és a kapus könnyen felszedi.

Óriási az Újpest fölénye.
a román csapat szicíliai védelemre rendez
kedik be, valamennyi játékosa a kaput védi 
elkeseredetten. Tóth lefut, a 6-osról bead, 
de Zsengellér saját lábába bollik és kihasz
nálatlanul marad a helyzet. Ezután remek 
újpesti támadás következik. Vincze szökteti 
Kocsist, a szélső lerohan, remek beadást 
küld a középre, amelyet Zsengellér úszva 
fejel, de sajnos a kapus lábába, aki azt fel
szedi. Végre megérik a régen esedékes új
pesti gól.

Tóth lefut* bead, Vincze Zsengellérhez 
továbbítja a labdát, aki közvetlen kö
zelben erős közelharcba keveredik a ka
pussal, végre földre kerül. At öfycs 
centercsatárnak van lélekjelenléte, fel-

A Venus gyászöltözetban 
búcsúzik

A bukaresli csapat ugylátszik az első fél
idő eredményét gyászolja, mert

tiszta fekete dresszben
jön ki a pályára. Ugy is néz ki a játék, 
hogy gyászos eredménnyel térhet haza a 
román bajnok. Az újpesti csatársor igazán 
elemében van. Még csuk a 2. percben já
runk. mikor Zsengellér és Kállai mesés 
összjútékábó! Zsengellér hatalmas lövését a 
román kapus csak kornerre tudja menteni. 
Ami késik azonban, az nem múlik. Az 5.

......................................................... a

Pompás atlétikai versenyt 
rendezett a KAOE 
— rekorddal

Á KAOE lelkes vezetőség® belépődíj nélkül 
rendezte atlétikai versenyéi a Margitszigeten, 
de a zuhogó eső elriasztotta a közönséget.

Részletei eredmények: 100 m-es síkfutást 1. 
Bom-s KAOE 11.3 mp. Távolugrás: 1. Mezei 
MTE 643 
MTE 1 p 
nos MAC 
síkfutás: 
Rálhonyi 
200 m ifjúsági 
mp. 2000 m-es sik/utás: 1. Gyergyóy MÁV 6 p 
02.8 mp. Sulydobás, női: 1. Révai Olimpia 811 
cm. Negyed angolmérföldes síkfutás: 1. Vadas 
MAC 50.4 mp. Olimpiai staféta: 1. KAOE 4 p 
00.6 mp. 200 m-es nöl síkfutás: 1. Schubert 
KAOE 30.8 mp. 60 m-cs női síkfutás: 1. Székely 
Olimpiai 8 6 mp.

Szenzációt kellett is cso’dás rekordot ho
zott a 3 mérföldé* síkfutás: 1. Kelen János 
BBTE 14 p. 32. mp. országos rekord. (Régi 
rekord 15 12.3 mp.) 2. Németh MAC 14 p. 
37 mp. A második helyezett 
dón belül végzett,

NŐI VERSENY A BBTE
A BBTE vasárnap délután 

osztályú női országos atlétikai versenyét, de a 
rossz idő erősen hátráltatta a versenyzőket az 
eredmények kialakításában. Kiemelkedőbb 
eredmények a következők: Suludobás: Koel 
TFSC 10 m 57 cm. Diszkoszdobás: 1. K.icl 
TFSC 31 m 06 cm. 80 m-es gátfutás: 1. Kolos 
Olimpia 14 mp. A magasugrást Csák Ibolya 
távollétiben Szentkirályt BEAC nyerte.

cm. 600 m-es síkfutás: 1. Mészner 
29 0 mp. 100 yardot síkfutás: 1. Gye- 
9.Q mp, rekord. Félangolmérjöldcs 
1. Prohászka MTK 2 p 01 6 mp. 2. 
MAC 2 p 02 mp. Nagy meglepetés.

likfutás: 1. Pusztai MAC 23.8

osztály: T. Juhos Gyula 38 p 3Ö mp. Vers>ny<é« 
kívül indult a 175 ccm-es kajakok csoporfjÜ 
bán Altlechner Gyula Rapid, aki l óra 04 # 
55 mp-ees Idejével az oldalmotoros osztályba^ 
a legjobb időt érte el. !' i fitted al' 4^1

Jő! dolgoztak a kerekesek'. rÁ MÁV Spotf 
Egyesületeinek Ligája a bécsi országúton retu 
dezto országos vasutas kerékpáros bajnoki very 
senyét. Az I—V. osztályú versenyzők közűt 
Dodnl Törekvés nyerte a bajnoki címet, de Ü 
senior és ifjúságiak bajnoki versenyében Is « 
Törekvés SE győzedelmeskedett. A rendezői 
kifogástalan volt. A többször megismétlődő zis 
porcsö ellenére az eredmények figyelemre* 
méltók. , 'fai; _. I 1

— Autóverseny Tolnában. 'Tolnamegyébeit 
Bartal György emlékére nagyszabású autó- és 
molorkcrékpárverscnyt rendeztek 450 km es 
szakaszon. Eredmények a következők: Autó 
kiskocsi 1. Bossányi, sporlkiskocsl: 1. Király^ 
túrakocsi 1. Wiescngrund, motor oldalkocsi L 
Pató, szólómolor 1. Kozma. A hibapont nélkül 
abszolút győztes Kozmának Bartal Aurél tolna* 
megye ny. főispánja 1090 pengős jutalmai 
adott. , ’ w • *1

PÁLYÁJÁN r 
rendelte meg I.

ORSZÁGOS AMATÖBBAJNOKI DÖNTÖK

Váci VSE—Sirtlcdl AK 3:1 (1:1), ' •
Pé«i PVSK—DVTK 2 1 (1:1).
Debrecen: DVSE—ETO 1:0 (1:0). Est 

miatt félbemaradt, újra játsszák.

A Prostejov és a Genova 
is továbbjutott

A KK-meccsek során vasárnap két meccs 
volt Proslejovban és Zágrábban. A papír* 
forma érvényesült.

Prostejov—Grashoppers 2:2 (1:1)
Genova—Gradjanski 3:0 (3:0)

Ezek szerint a Prostejov és a Genova ju
tott tovább. A Prostejov a Hungáriára várt.

percben remek újpesti támadás fut végig 
pályán.

Kocsis Vlnczéher, ez Zaengellérhez ját
szik, aki Kállai elé tolja a labdát. A fia
tal összekötő hatalmi:* lendülettel tör 
a labdára és hatalmas bombával zúdítja 

a sarokba. 3:0.

Az újpesti csatársor e*3y pillanatra sem lan
kad, Vincze szökteti Kocsist, ez futtából JŐ, 
de a pompásan védő kapus megint a helyén 
van. Egy-két perc múlva uj, remek labdát 
kap Kocsis, de u döntő pillanatban elveszti 
a fejét, kapkod és a kekkek leszerelik.

Az ujpé*li védelem könnyelmflakődik, Guin 
lefut, meleg a helyzet, de Futó az utolsó

ÚJRA KIKAPOTT A TÖREKVÉS
Biró-csoport: BSzKRt—Goldbcrgcr 7:1. HAC 

—SZE 3:2. UTE—Testvériség 2:0.
Pártos-csoport; FTC—Törekvés 4:2.

A BMVC vasárnap rendezte Palócz Imre to 
borzó motorciónokversenvét, amelyen 25 csó 
nak vett részt a célba 18 csónak érkezett. A déli 
szél és a hullámos viz nem kedvezett n ver 
ténynek. Az eredmények a következők: 115 
ccm-es kajakok: 1. Tóth Lajos Terta 1 óra 51 
p 85 mp. Párevezős: 1. Jakab László Terta 1 
óra 55 p 50 mp. 125 ccm-es kajakok: 1. Bara
bás János 1 óra 15 p 25 mp. 178 cem-es kaja
kok: I. dr Mohán József latra* 1 óra .T7 p 15 
tnp. 250 ccm-es kajakok: 1. Skobelz Lipót 
Istroi 1 óra 20 p 15 mp. 1C03 cent es verseny

A magyar származású 
Benke csodás amerikai 
méretű teljesítménye
Prineetownban vasárnap atlétikai ver

senyt rendeztek, amelyen az amerikai atlé
ták az alábbi eredményekkel remekeltek:

889 yard: 1. WoodrufT I p 50.3 mp., fő
iskolai rekord! 440 yard: 1. Benke 47.1 mp. 
100 várd: 1. Toller 9.7 mp. 120 yardot 
gátfutás: 1. Főre* Town 14 3 mp. — Egy 
angol mértföld: 1. Venzk s 4 p 13 9 mp. —• 
Sulydobás: 1. San Francis 16 m 20 cm. —• 
Gerely vetés: 1. Tod.l 04 m 91 cm.
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Óriási megütközés az osztrák 
evezős-szövetségben a 
magyarok 
dása miatt

tüntető távolmara- 
a bécsi regattáról

fürstenbraucii nyerte a Derbyt
Caruso majdnem meglepetést okozott — A favorit Cabala 

elsőnek volt verve

ti

Bécs, junius 20.
’ (A Hétfői Napló tudósítójától ) Az elmúlt hé
ten zárultak le a nevezések a julius 26—27-iki 
nagy bécsi regattára, amely esztendőnkén! az 
osztrák evczőssporl ünnepi eseménye tzokott 
lenni Az osztrák evezőisport hivatalos körei
ben most nagy megütközéssel tárgyalják azt 
tényt, hogy

a magyar evezősök az Idén tűr te tő lég távol
maradnak n bécsi regattáról és Budapest 
csak a városközi nyolcasra küldi kl repre

zentatív legénységét,
amely ezenkívül még pár számban szerepel, 
inig tavaly hat magyar evezős egyesület állított 
legénységet starthoz az osztrák fővárosban. A 
bécsi cvcrőssporl jólinformált és ebbon nz 
ügyben tárgyilagos álláspontot elfoglaló szemé
lyiségétől n legújabb Budapest Bécs regatta- 
afférra vonalkozóing n következő információt 
kaptuk:

—- Itt mindenki tisztában vnn azzal, hogy
■ magyar evezősök n tavalyi regatta bírál
nak Ítéletei ellen való tiltakozásként tar

tózkodtak a nevezéstől,
— Mint ismeretes, a tavalyi bécsi regattán, 

•— bár a szabályokkal nagyjában megindokol
ható, de mégis lul.szigoru bírói intézkedések 
több magyar evezős együttest fosztottak meg 
hltzosnak Ígérkező győzelmüktől és a számos 
dlszkvallfikálás miatt már nz első nap a leg
több magyar versenyző starthoz sem állhatott. 
Tüntetésül akkor a még további szereplésre 
'jogosult honfitársaik is le nknrlák mondani 
versenyeiket és csak a magyar olimpiai komi- 
ténck sikerült Ideiglenes békét teremtenie. A 
hivatalos magyar vezetők azonban már akkor 
kijelentették, hogy csapataik hosszú időre ez
úttal utoljára startoltak Bécshen — és amint 
látjuk, szavukat be is váltották.

A magyar versenyzők távolmaradása a bécsi 
regatta

nogy veszteségét Jelenti,
mert, — tekintettel a várakozás ellenére kisebb 
szómmal benevezett németekre — nnnak nem
zetközi jelentősége llymódon erősen csökken.

Habos és a legjobbak nélkül folyik 
a meglepetéses kardbajnokság

Magyarország knrd egyéni bajnoki verse
nyét vasárnap rendezte a Magyar Vívó Szö
vetség » Nemzeti Tornacsarnokban. Ez volt 
az idei vivóévad utolsó versenye, amely be
fejezte n magyar vívók előkészületeit nz ez 
évben első alkalommal kiirt vívó világbaj
nok! versenyre, amelyet Párizsban tartanak 
julius 19—29-iko közölt.

Délelőtt tartották a selejtező versenye
ket, nngy meglepetésre csak 18 sivó indult. 

( Hiányzott n legjobb magyar kardvivók 
küziil Kabos olimpiai bajnok, 

a párisi kntonntiszti nemzetközi versenyre 
szombaton elutazott licrczelly és Maszlag, 
továbbá a szolgálati elfoglaltsága következ
tében akadályozott Zirczy és Kőszegiig. Az 
clőmérközésekekct három csoportban tar
tolták. Minden csoportból hárman jutottak 
Ványi BSE 1 gy., Kerekes MTK 0 gy. 
a kilences döntőbe. Meglepetés igy is akadt. 
Az idei döntők állandó résztvevője: llay

A Hajós és Szántó 
a Cégliga bajnoka

A mai mérkőzésekkel n tavaszi forduló befe
jeződött hatra van ügyön még n llajós és 
Stántó Magyar Acél clmnrndt mérkőzés, ennek 
eredménye azonban ti bajnoki tabellán nagyobb 
változást nem idézhet elő.

A tnvnszl forduló érdekessége u mull évi baj
nokság ti. helyén álló Hajós és Szántó élre tö
rése, mig a mull évi bajnok Magyar Panmtípar 
csapata az 5. hellyel kénytelen beérni,

EHETI EREDMÉNYEK:
Hajós és Szántó—Wertheim 4:0 (1:0) Buda 

foki ut. Verette: Hertzka Pál. II. Sz. fölény, 
könnyű győzelem Góllövök: Kreutzcr (2), Erii 
és Kégl. A Wertheim egy 11 est nem érlékcsi- 
tett. - Danuvia -Budavidékl Posztó 5:1 (3:1). 
(isöngsösiul Vezette: Mészáros 1, Megérde
meli könnyű győzelem Góllövök: Szabó (2), 
Hirsch (2) és Fekete II.. illetve Koletich. - 
Albus Magyar Pnmutlp.ir 4:3 (.1:0). GyömrŐi 
ut Vezette: Pollák. Kemény küzdelem, Albus 
már 4.0 ra vezetett, műikor l'üry (Albus) kiól 
liló-a után a Pamutipar felülkerekedett. Gól 
lövök: Sípos (2) és Nycrg-'z (2). illetve Goleiz, 
Kecskeméti é< Berg. r — Chlnoln—Filtex 
Budapest 0:4 (4:1). I rak pálya. Vezette: I.öwv. 
Gyenge védelmek, a szerencsésebb csapat győ- 
kelme. Gúllövők: Pánc/él II. (2), Rozráli (21 és 
K -sutzky (2). illetve Bernwnller (21, Sllbercr 
II hűl és Beliinszky. — Growe—Magyar Acél 
3:2 (1:1) Váci ul Vezette: Kralt. Nehéz, de 
megérdemeli győzelem. Fülöp (Growe) a me 
lőnv legjobbja. Góllövök: Lencsés || Goszták 
Baehmann, Háttér és Csipák Illetve L'dvardy 
li esből és Jcrabek. — Klstrx-kemény e»

Eddig a bécsi vélemény, kérdés, mit szólnak 
hozzá a magyar körök.

Andor León

A bécsiek viszont
indultak Budapesten...

Vasárnap délután a pesti Dunaágban 
gyérszámu közönség előtt rendezte meg nz 
Evezős Szövetség 42. nemzetközi regattájá
nak második napi küzdelmét, amelyben 
bécsi evezősök képviselték n nemzetközi jel
leget. Részletes eredmények a következők:

Vidéki kormányos négyes: 1. Győri TEE, 
6 p 24.4 mp. ■— Junior kormányos négyes: 
1. Újpest EE 6 p 14.7 mp, 2. Korneuburger 
R. V. Németország, 6 p 17.2 mp. Nagy meg
lepetésre n Hala) újpesti evezősök háromne
gyed hosszal biztosan győztek. — Senior 
nyolcas: 1. Hungária 5 p 41.0 mp, 2. Pan
nónia 5 p 42.8 mp. A klasszikus versenyt 
sorrendben

immár harmadszor nyeri a Hungária 
nyolcasa

nagynevű riválisa ellen. Ez a verseny is re
mek sportot hozott, ötszáz méternél fél
hosszal vezet a Hungária, 800 méternél már 
teljesen együtt vannak az ellenfelek, 1000 
méternél ismét félhossz a Hungária előnye, 
de 1500 méterig a Pannónia végső erőbedo
bással nemcsak ledolgozza a félhossz hát
rányt, hanem egynegyed hajóhossz előnyre 
ksz szert. Gyilkos finisbe fog a Hungária 
és a cél előtt hatalmas küzdelemben három
negyed hosszal megérdemelten győz.

Nyolcas evezösverseny: 1. Hungária, 2. 
Pannónia félméterrel nyerve. A nap második 
találkozóján is n Hungária diadalmasko
dott nagy riválisa fölött.

Béla, r” ..”
sabb várományosa volt, a selejtezőben4 
vérzett, f...............................................

aki a „Horthy“-vándordlj legjogo-

Szerencsésebb volt klubtársa: dr. 
Hajczy, nki nehezen bár, de bejutott a dön
tőbe: hajszálon múlott, hogy Nyilas ki nem 
verte.

A döntőbe jutottak az I. csoportból Er
délyi UTE 4 győzelemmel, László MAFC 4 
gy., holtverseny után dr. Rnjczy BEAC 3 
g.v. — Kieslek Nyilas UTE 3 gy., Idrányi 
HTVK 0 gy. és dr. Szabolcsi MAC 0 gy., 
a II. csoportból Gerey MAC 4 gy., Kovács 
HTVK 3 gy., Palócz UTE 3 gv. Kieslek 
Pesthy Győri VC 2 gy., Elthcs MAC 1 gy.. 
Bodnár UTE, n III. csoportból Rajcsányi 
MAC 4 gy., Kcvey HTVK 4 gv., Hidas 
UTE 3 gy.. Kiestek Bay BEÁC 2 gy.,

Lapzártakor a verseny állása n következő:
1. Rajcsányi és Rnjczy 5—5 győzelemmel,
2. és 3. Kovács—Gerevich 4—4 győzelem
mel, 2—2 vereséggel.

Tsa 3:1 (1:1). Mnglódi-uf. Vezette: Barna Béla. 
A vendégcsapat könnyen verte az otthonában 
Játszó ellenfelét. Góllövők: Zágrábi (2) és 
Bükk, illetve Sári, — Filtex Sztlőrinc—Wolfner 
4.1 (1:0). SrAC-pályn. Vezette: Istenes. Megér
demelt n nmtntott játék nlnpjón reális győze- 
lem. Góllövők: Kotcrba (3) és Szcbedhelyi. 11- 
lelve Canik..

I. oszt. Cégbajnokság tavaszi fordulójának 
helyezése. (Egy mérkőzés hátra

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Hajós és Szántó 
“ Danuvia

Growe
Kistezt 
Magyar Pamut 
Kemény és Tsa 
Chinoin

8. Biutavidékl Posztó
9. Magyar Acél

10. Filtex Sztlőrinc
11. Wertheim
12. Albus
13. Wolfner
14. Filtex Bpest

van még.)
pont

20
18
18
18
14
14
13
13
13
12
8
8
6
5

TTC táraaslurája Bécsbe.
melyek “

____ A
Péter Pálkor

bécsiA T"*’
eseményekre..........-roiaur necsoen
fognak lezajlani, a Terézvárosi Torna Club 
automobil- és nntorkcrékpár-szákoszlálya tár
sas túrát vezet. A túrán a saját Jármüvei ren
delkezőkön kívül részt vehetnek olyanok is, 
akik jármüvei nem rendelkeznek. A rendező 
egyesület a túrát egy fiadén—Semmcring—Rax 
kirándulásul is egybeköti. A túrára vonatkozó 
mindennemű felvilágosítással a TTC titkársága, 
Vb. Hajós u. Itt. Tel: 1-270-00. szolgál 8 

. sport- 
Béesben

Ugy kezdődött, hogy bcborult az ég, majd 
kiadós zápor mosta el a Derby külsőségeit.

★

A nagy dij startjához tiz ló állott fel. Rianás 
sehogy sem akart a slartgép közelébe menni, 
Rüdigcr pedig addig rúgott és harapott, míg, 
mint a rossz fiút, kiállították. Végre mégis si
került a start, Rüdiger, Cárevics, Fürstcn- 
brauch, Rianás, Cabala, Cimbora helyből a sor
rend. A kétezer méteres starthelynél már Cá
revics vezet Rüdiger, Cabala és Cimbora előtt. 
A sorrend most sokáig változatlan. A célegye
nes elején Rüdiger visszaesik, Cimbora pedig 
felnyomul. A kél lssekulz-ló a távig előljár. Olt 
kívül Rianás és Caruso nyomulnak fel. Rianás 
egy pillanatra nyerőnek látszik, de mindjárt 
verve is van. Caruso — á la Millenium dij — 
elhúz a mezőny mellett és ugylátszik, hogv Is
mét. könnyen nyer. Az utolsó ötven méteren 
azonban a reménytelen pozícióban lévő Fiirs- 
lenbrauch a korlát mellett utat kap és az utol
só ugrásokban nyakhosszal megveri. Cimbora 
harmadik, Skytha negyedik, Turandot ötödik, 
Rianás hatodik, Cárevics hetedik. Credo nyol
cadik. A favorit Cabala kilencedik és a fogadá
sok szerinti egyetlen ellenfele, Rüdiger utolsó.

¥
utón eloszlottak a borús fellegek, 
kisütött — a bookmakerekre.

¥
A nap többi versenye különösebb szenzáció

val nem szolgált, A Szödi díjban egy uj flyer- 
nagyság mutatkozott be Bársonyban. Derwish. 
Jancsi P. és Perelő, mint elsősorban fogadott 
lovak nyerték versenyeiket. A kétévesek han- 
dicapjének startja sokáig elhúzódott, mert 
Páncél ledobta lovasát és elszáguldott. Lovasa, 
Kovács L. könnyebben megsérült s helyette 
Csömöri lovagolta a tulélénk kétévest.

Részletes eredmények:
1. Sződl dij. 1. Bársony (t) Welsbach. 2. Ti- 

moleon (12) Nagy G. 3. Szerenád (4) Gutái. 
Fm: Prímás (3) Csuta, Cavaliero (16) Keszthe
lyi, Napfelkelte (12) Horváth K. II, Napnyug-

A verseny 
majd a nap

Junius 26-án és 27-én délután 3 órakor
magyar ILovareyyieí uersenyei

tn (2%) Schejbal, Alvajáró (16) Klimscha. 3h., 
l’Ah. Tót: 10:18, 14. 36, 16. Bef: 10:566.

H. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Derwish 
(ljí) Schejbal, 2. Egyetlen (5) Klimscha, 3. 
Faun (5) Esch. Fm: Gratia (2) Wcissbach, Ro- 
hnnj (5) Gutái, Film (20) Vrabel, Tréfa (5) 
Teltschik. Szántás (20) Nngy G. Nyakh., ötnh. 
Tót: 10:21, 12, 15, 15. Bcf: Í0:84.

III. Gátverseny handlcap. 1. Jancsi P. (1><)
Singer. 2. Bánom is én (3) Tóth A., 3. Csicsóka 
II (5) Blaskovlcs. Fm: Bakter (4) Stecák, Kis
zombor (10) Fctting A., Lnjtagyöngye (10) 
Woibert. Carbc ” ’ * '
Mészáros, Gara.... ........   ......
10:23, |3. 13, 19. Bcf. 10:37 és 66.

IV. Magyar Derby. 1. Fürstenbrauch 
Gúlái, 2. Caruso (12) Csuta. 3. Cimbora 
Klimscha. Fm: Cabnln (l'í) Csapiár, Rianás 
(4) Esch, Cárevics (10) Szentgyörgyi, Skytha 
(20) Teltschik, Turandot (12) Balog, Credo (8) 
Weissbnch, Rüdiger (4) Schejbal. Nyakh., lh. 
Tót: 10:75, 30, 48, 37. Bcf: 10:1575 és 657.

>on-light (4) Müller. Tekergő (4)
(fiíT (10) Dósai. ’/ah., l’/*h. Tót:

(10)
(10)

1.

TÖRJ
VÍZSZINTES:

Jelmondnt. Ez a latin
kifejezés azt jelenti: egyesült 
erővel. 10. Óráról-........(foly
ton, állandóan.) 12. Nem ép
pen buzdító kiállón a szónok 
felé. 13. ... én járok (nép
dal.) 14. Valamilyen kárt 
okoz. 16. J.T.I. 18. Áll nz 
nlkul 19. Tejszínből készül 
és kávéra teszik. 20. Maró 
folyadék (névelővel.) 21. Be
cézett férfinév. 22. Kígyó, 
kutya állal okozott seb. 23. 
Egy ilnl — német neve. 24. 
Olasz helyeslés. 25. Isme. 26. 
ö — latinul (nőnemben.) 28. 
Nyulhan van. 29. Inni sze
retne. 30. A. A. A. 31. Női 
név. 32. Barna — németül.
33. Mögó — ellentéte. 34. öt
órai teák legfontosabb prog
rampontja. 35. Angynlrang.
34. Sznrvasfajla. 37Rag. 38. 
Amivel a szerelmes szakácsnő 
nem spórol. 40. Rossz vajra 
jellemző. 41. Melyik személy? 
42. Valamely ‘esemény köz- 
hirré tételének módja — fa- 
luhelyen. 43. Mesterséget ta
nul.

FÜGGŐLEGES!
• c?alí CRV P«rány benne. 2. Vetélytárs.
3. Ahol a kereskedő üzleti ügyeit intézi. á.Vnj- 
fe’fí «• Parancsolója. 7. Ezt tá
rnia ki. 8. A természet szerelmese. 0. A vegv- 

ejyrt rtiw. 10 Ekuknüi felfog. 11. Női 
név. 13. Délamerikában Hollnnd-Guynnn szék
városa és kikötője. Cayennc-nél nagyobb ugyan 
J* kere.krdelmc lókkal jelenlíkirlrntbb. A 
aurlnnm lolvó killgiloll torkolnia melleit kt- 

’cl« «,<!,nb,n " Nl.uw Amerr.lnm 
k.MMo >»• Ilyenkor
dünk selc.) 17. .. .neas. 22. Szintén. 28. Némát

V. Handlcap. 1. Gcllért (6) Kupay G. 2. Csa- 
lártó (6) Mihalkovics, 3. Fék (3) Bihari. Fin: 
Ciráda (10) Szentgyörgyi, Mumus (3) Goszto- 
nyi, Dánia (6) Alt, Csipkerózsa II (8) Klimscha 
II., Sirály II. (2%) Keszthelyi, Ganymedes (6) 
Kajári. 2h., fejh. Tol: 10:158, 37, 23, 26. Bcf: 
10:547 és 618.

VI. Nyeretlen kétévesek handicapja. 1. Perelő 
(2) Keszthelyi, 2. Adisababa (10) Klimscha II,
3. Palmarum (2%) Gosztonyi. Fm: Duke of 
Wellington (10) Schejbal, Díszpolgár (2S) 
Klimscha, Virulj (8) Tóth E., Nincs több (8) 
Nagy G., Aratás (12) Feltlng K., Régi (8) Bi- 
bari, Páncél (10) Csömöri, Viszta (6) Esch T. 
’/sh., »/4h. 10:31, 15, 25, 25. Bef: 10:130 és 100.

VII. Weltcr handicap. 1. Benne null (6) Csö
möri, 2. Borzns (2) Simics, 3. Farandole (12) 
Kupái G. Fm: Aprilin (6) Balog, Szél (12) 
Szabó J„ Babuskám (10) Csapiár, Tiro (3) 
Schejbal, Itelouan (6) Teltschik, Regulus (4) 
Malatinszki, Pitypalaty (8) Csuta, Prince Cha.- 
ming (8) Félix, Bálozó (16) Esch T., Argument 
(6) Klimscha II, Kannibál (10) Kajári. Vsh., 
nyakh. Tol: 10:76, 27, 20, 40. Bef: 133 és 668.

A VILLÁM-DÍJ, mely szombaton kerül el
döntésre Budapesten, a szezon legérdekesebb 
sprlnterverscnyének Ígérkezik. Az 1000 méter 
távolságú versenyben nz idén veretlen Duce 
találkozik a két legjobb hároméves sprlnterrel, 
Tito k-knl és B á r s o n y-nyal és a nagy for
mában lévő Bős s-szal. Ml azt h I s s z ti k, 
hogy a két hároméves lesz elöl.

♦
A TÁTRAI HAND1CAPET futják vasárnap 

Budapesten. A verseny terheit kedden publi
kálják.

Vl.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelős fzerkesiU és kiadás 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kladőhlvatd:

Budapest. VII. kcr„ Erzsébet-körut 28. szánk
LtUtközosp és vasárnap déli 12 áráig; 

Telefon: 1-308-06.
Vasárnap délután 1 ő*-átőli ' 

ker„ Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda). 
Telefon: 1-1C0-43 és 1-245-81.

Vasárnap délutón fél ft órától kezdve lapzártáim
Telefon: 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44 és 1-245 8L

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
F.xy évre ft pengő. — Tgyes szám óra: Mag.vamrazA> 
gon 10 fillér. Ausztriában 20 üroachen, Franrianrszá* 
bán 1 frank. Jugoszláviában 2..*>0 dinár, Németország
ban U l’U Olaszorszácban 1 líra, Romániában á tel 

Csehszlovákiában 1.20 ék.

névmás. 24. Névutó. 25. Atlan zab 26 Német 
prepozíció. 27. Ami a hölgyeknél elsőrendű fon
tossággal hir. 29. A. N. 30. ö — németül. 32. 
A százméteres gyorsuszás magyar olimpiai baj
noka. 33. Orosz cár (1533—1584). ö kezdte meg 
Szibéria meghódítását. Novgoiudot független
ségi törekvései miatt nzzal büntette, hogy 
60.000 lakost lemészúroltalolt. A „rettenetes* 
melléknevet knptn. Népe művelődéséért nagyon 
sokat tett, ö vetette meg az orosz tengerészet 
és kereskedelem alapját. Első fiát haragjában 

Een,ó««hniigu, magasan szárnyaló 
«ü'temény. 3G. Janinál basn volt. 38. Ke párja.

Országos Tanács rövidilése. 40. Száj, csont 
— latinul. 41. S. A.


