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Imrédy vasárnap másfélórát 
tanácskozott Darányival

Bethlen és Eckhardt után Rassay Károllyal, a 
és a szociáldemokraták vezetőivel tárgyal az uj

kereszténypárt 
miniszterelnök

A nagy belpolitikai őrségváltás, amely fe
szült izgalomban tartotta az elmúlt hét 
utolsó napjaiban az egész magyar közéletet, 
vasárnap befejeződött. Az uj miniszterek 
ugyan hivatalosan csak ma, hétfőn veszik át 
tárcájukat, de a szombati miniszterelnöki 
bemutatkozóbeszéd már kijelölte az uj kor
mány irányát és

vasárnap szlmbólikusan megtörtént Im
rédy Béla bevonulása a miniszterelnök

ségi palotába.
Ez a vasárnapi „bevonulás" voltaképpen 
csak a ma miniszterelnökének a tegnap mi
niszterelnökénél tett látogatása volt, ez a lá
togatás azonban összekapcsolódott egy más
félórás fontos politikai tanácskozással, amely 
zárt ajtók mögött folyt le a miniszterelnöki 
dolgozószobában Darányi Kálmán és Imrédy 
Béla között.

Ez a vasárnap Darányi Kálmán lemondott 
miniszterelnök utolsó vasárnapja volt a 
Sándor-palotában. Darányi Kálmán volt mi
niszterelnök és felesége ezen a napon a ren
des vasárnapi szokástól eltérően nem hagy
ták el a miniszterelnöki palotát.

Délben már kiderült, hogy miért töltötte 
Darányi Kálmán és felesége a lakásban ezt a 
ragyogó májusi délelőttöt:

negyede#? órakor a Sándor-palota előtt 
megállt az AE. 650. rendszámú gépkocsi, 
amely tudvalevőleg a Nemzeti Bank el-

nőkének autója.
A miniszterelnökség előtt feszes „vigyázz"-I 

ba vágta magát a portás, haptákban álltak a 
rendőrök is, amikor kinyílt a nagy zöld gép
kocsi ajtaja és

kiszállt abból Imrédy Béla, Magyarország 
uj miniszterelnöke és felesége.

Imrédy sötétkék ruhát viselt és fekete puha
kalapot. Fekete átmeneti kabátját benn
hagyta az autóban. Imrédy Béládén drapp 
ruha, drapp kabát és borvörös szalmakalap 
volt. Az uj miniszterelnök és felesége azon
nal felsietett Darányiékhoz.

Tulajdonképpen „udvariassági látogatás11 
volt az, amit vasárnap délelőtt Imrédy Béla 
és felesége tett a volt miniszterelnöknél és 
annak feleségénél, mégis szimbolikus jelen
tősége van ennek, mert

Imrédynek ez volt kinevezése óta első 
hivatalos megjelenése a Sándor-palotá

ban.

sének bejelentését, valamint Imrédynek azt' 
a liatározotlhangu közlését, amely szerint 
köztisztviselők nem állhatnak hivatali mű
ködésűkben pártérdek szolgálatában.

A balodali polgári ellenzék, különöskép
pen pedig a szociáldemokrata párt első
sorban

Szombalon ugyan az eskütétel után a kor
mányzótól az egész /mrédy-kabinct átvonult 
a miniszterelnökségre és a terraszon lefény- 
képeztette magát. Ez azonban nem számított 
hivatalos látogatásnak, Imrédy és miniszter
társai azonnal autóba üllek, hazasiettek, 

Íhogy a diszmngyart zsakettra cseréljék fel 
és bemenjenek a képviselőházba, ahol Imrédy 
elmondta bemutatkozóbeszédét.

Tanácskozás a Sándor-palotában
A vasárnapi látogatáson csak rövid idői 

töltött együtt a régi és az uj miniszterelnök
házaspár. Alig negyedórányi szívélyes beszél
getés után

Darányi Kálmán és Imrédy Béla el
hagyta a szalont és visszavonult a mi
niszterelnöki dolgozószobába. Itt azonnal 
megkezdődött a fontos tanácskozás, ami 

délután két óráig tartott.
A Hétfői Naplő munkatársának bizalma

san nyert értesülése szerint Imrédy Béla és 
elődje vasárnapi eszmecseréjén tájékoztatta 
Darányi Kálmán valamennyi folyó ügyről 
az uj miniszterelnököt. Ennek az eszme
cserének során szóbakerültek a bizalmas 
kérdések is és Darányi Kálmán a miniszter
elnökség egész szervezetének valamennyi 
fontos motívumáról és egész adminisztráció-

járói kimerítő felvilágosításokat adott utód
jának.

Már elmúlt háromnegyedkettő, mikor 
Darányi Kálmán és Imrédy Béla elhagyta a 
miniszterelnöki 
a miniszterelnöki lakosztály szalónjába 
hölgyekhez.

Két óra előtt néhány perccel a Sándor- 
palota kapuja alatt megszólalt a csengő, 

amely jelt adott arra, hogy Imrédy Béla 
gépkocsija álljon elő. Az autó megállt a 
miniszterelnöki lépcsőnél. Egy perc múlva 
már leérkezett az Imrédy-házaspár. Az uj 
magyar miniszterelnök, most amikor lejött, 
éppen úgy, mint amikor ncgyedegykor föl
sietett Darányihoz, feltűnően élénk és lát
szólag jókedvű volt. Imrédyék azonnal be
szálltak az autóba és hazahajtattak.

dolgozószobát és visszatért
a

A parlamenti pártok véleménye 
az Imrédy-kormányrál

Imrédy Béla miniszterelnöknek a képvi
selőházban szombaton elmondott bemutat
kozó beszéde áll továbbra is az érdeklődés 
középpontjában. A kormánypárt valamennyi 
szárnyának tagjai és vezetői váltig hangoz
tatják, hogy

a legteljesebb mértékben meg vannak 
elégedve az uj kormánnyal 

és Imrédy promgramjával, amelyet — mint 
mondják —, teljes erejükből, teljes mór- 
tckbne támogatni fognák A NÉP szélső 
jobboldala a salát győzelmének könyveli el 
Sztranyav»zky földmivelésiigyi minisztersé
gét. főként pedig Hómon Bálint tárcanél
küli miniszterségét.

tőségek és a felforgalók teljes letörésére 
vonatkoznak. Ennek a hangulatnak kife
jezője az, hogy az /mréf/y-kormány által 
kifejezett első két törvényjavaslatot

a képviselőház egyhangúlag fogja 
megszavazni

és annak vitájában csak a pártok vezérszó
nokai vesznek részt. Az ellenzék — a szo
ciáldemokrata párt is — teljesen egységes 
abban, hogy az /nirédy-kormúny működése 
minden bizonnyal

az ország gazdasági megerősödésére fog 
vezetni.

| Általános helyesléssel fogadták n bcszéd-

azt kifogásolja Imrédy programjában, 
hogy az uj kabinet erőteljesen képvi
selni fogja azt a három törvény

javaslatot, 
amelyet legutóbb fogadtatott el Darányi 
kormánya a képviselőházban.

Eckhardt és Bethlen szerepe
Politikai körökben vasárnap már egészen 

konkrét formában beszéllek arról, hogy a 
költségvetés elfogadása után, de még s 
appropriáeiós javaslat lelárgyalása elölt

belép a kormányba Eckliadt Tibor, 
mint kereskedelmi miniszter.

Olyan politikus, aki igen közeláll Eckhardt 
Tiborhoz, közölte a Hétfői Napló munka
társával, hogy Imrédy valóban felajánlotta 
a független kisgazdapárt vezérének a ke
reskedelmi tárcát, Eckhardt azonban né- 
hányheti gondolkodási időt kért, mert mi
előtt belépne a kabinetbe, figyelemmel 
akarja kisérni annak intézkedéseit és 
munkatempóját, AJjndebből megállapítható, 
hogy a kisgazdapárt,

az ellenzék legnagyobb pártja egye
lőre támogatja az Imrédy-kormányt.

Eckhardt Tibor egyébként vasárnap eluta
zott Budapestről: tiszántúli körútra indult.

Az egyesült kereszténypárt is — a párt 
jelenleg mélyen hallgató szélsőjobboldali 
frakciójának kivételével — nagy megnyug
vással fogadta Imrédy programját.

Feltűnést keltett, hogy a Ház szombati 
ülésén, miután Imrédy befejezte nagyhatású 
programbeszédét. az első ellenzéki képvi
selő, aki üdvözlésére sietett — gróf Bethlen 
István volt.

Bethlen és Imrédy közt már hosszú 
évek óta Igen szívélyes a viszony, 

közeli ismeretségük onnan datálódik, hogy 
Bethlent még miniszterelnök korában több 
külföldi tárgyalásra elkísérte Imrédy liéla, 
aki Bethlen mellett mint flnánciális és bank
ügyi szakértő szerepelt. Arról suttognak po
litikai körökben, hogy Imrédy Béla fontos 
tanácsadói szerepet szánt gróf Bethlen Ist
vánnak és főleg külpolitikai kérdésekben 
igénybe kívánja venni Bethlen nagy tapasz
talatait és rendkívüli tájékozottságát.

Változások a politikai 
életben

A Darányi- kormány ama 
akiknek az /mrédy-kabinetben nem jutott 
tárca, már szombaton elbúcsúztak miniszté
riumaik tisztviselői karától. Ma,

hétfőn már valamennyi minisztérium
ban megjelenik az uj gazda.

Darányi Kálmán miniszterelnök csak ma 
búcsúzik el a miniszterelnökségi tisztviselők
től. Bárcziházi-Bárczy István államtitkár fog 
elbúcsúzni tőle a tisztviselői kar nevében és 
ugyancsak mn, b.írczlházi Bárczy tolmá
csolja a tisztviselői kar üdvözlését Imrédy
nek, az uj miniszterelnöknek.

Ilóman Bálint, a tárcanélküli „nemzetne- 
velési" miniszter nem kap külön hivatali he
lyiséget. Ilónien Antal István igazságügyi

az.

miniszterei,

művészeti kamarát, később pedig ar. ő 
feladatuk lesz a többi kulturális kamara 
és szervezet szabályzatának kidolgozása.

Hómon és Antal irányítása alá kerül ni 
egész propagandaszolgálat is, amit Hómart 
Bálint legutóbb „nemzetismertető tudornál 
nyos propagandának" nevezett.

Nagy változások lesznek a politikai állam
titkári és főispán! karban is. Újra kinevez
nek földmivclésügyi politikai államtilkártt 
valószínűleg gróf Teleky Mihály kormány*  
párti képviselő személyében. Csaknem bizo
nyos már, hogy Zsindely Ferenc marad a 
kultuszállamtitkár és

megcáfolták azt a hírt Is, hogy Dalia 
Aurél kereskedelmi államtitkár helyét 
Kunder Antal, a Külkereskedelmi Hiva

tal vezérigazgatója foglalja el.
Kunder megmarad a Külkereskedelmi Hiva
tal élén. Valószínűleg megtartja állását Tálig 
László belügyi államtitkár is, de kombinál
ják erre az állásra Borcsay Ákos .somogyi 
főispánt is. Budapest székesfőváros főpol
gármesteri állását egyelőre megtartja Kara- 
fiátli Jenő. Befejezett tény már, hogy a kép
viselőház elnöke Karnis Gyula, a két alel- 
nők pedig fíobory György és Shvoy Kálmán 
lesz.

Mától Ismét olcsóbb 
a kenyér

Szorosan összefügg a politikai esőmé- 
nyekkel az a gazdaságpolitikai intézkedés, 
amely szerint az árellenőrzés országos kor
mánybiztosának közbelépésére a budapesti 
sütők iparteslülcte elhatározta, hogy

ma, hétfőtől kezdve, hatálytalanítja azt 
az áremelést,

amelyet május 5-én léptettek életbe. Ezek 
szerint mától kezdve ismét olcsóbb lesz a 
kenyér: kicsinyben a felfehér kenyeret 40 
fillérnél, a félbarnát pedig .‘16 fillérnél nem 
szabad drágábban árusítani. A sütök ipar- 
testülcte

tudomásulvette a kormánybiztos fel
hívását.

A kormánybiztos, noha a legutóbbi napok
ban erős szilárdulás mutatkozott n búza- és 
lisztárakban, szükségesnek látta az árcsök
kentés keresztülvitelét.

A kormány' programjából „ Aálpo/ínim irányelven'. knnnrrMrmró I MhmtHMrr.1 <o;t sroroMn egj-iill .Inlgoxnl,
örömmel fogadják azokat az intézkedés- vonatkozó bejelentéseit is, továbbá az dl- "*•  ' 
terveket amelyek az alkotmányellenes szél- * láshalmozások küszöbönálló megszűnteié-

ők készítik elő mindenekelőtt a sajtó
kamarát, valamint a színészet! és Clm-

Imrédy tanácskozásai 
az ellenzéki vezérekkel
A jövő hét már nagyjelentőségű politikai 

eseményekkel kezdődik: a képviselőház bi
zottságai már

ma, hétfőn megkezdik annak a két tör
vény javaslatnak tárgyalását, 

amelyet Kercsztcs-Fischcr Ferenc belügy
miniszter, illetve Nikecz Ödön igazságügy
miniszter terjesztett elő a társadalmi rend 

| hatályosabb megóvása, illetve a titkos szer
vezkedések megakadályozása érdekében. El
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Eltemették Hetényinét
Nemcsak rokonok és előkelőségek kísérték 
utolsó útjára, hanem sok-sok szegény ember.-

a két javaslat már valószínűleg szerdán a 
Ház plénuma elé kerül. Még a jövő hét fo
lyamán megkezdik nyolcórás üléseken a 
költségvetés vitáját. Gyors tárgyalásra van 
szükség, nehogy beálljon az ex-lex.

Csütörtökre faazehlvták a felsőházit 
amely előtt ekkor fog bemutatkozni az 

uj kormány
és Imrédy Béla miniszterelnök a felsőház 
előtt újabb nagy programbeszédet mond.

Imrédy Béla miniszterelnök egyébként 
már a legközelebbi napokban tárgyalni fog

Eckhardt vasárnap bejelentette: pártja 
támogatja a kormány politikáját

Békéscsaba, május 15.
<A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lese.) A békésmegyei független kisgazdapárt 
választmánya vasárnap Békéscsabán ülést tar
tott.

Felszólalt ezen az ülésen Eckhardt Tibor la,
Ismertette a politikai helyzetet és pártjának 
véleményét az uj kormány programjáról.

Eckhardt a kormányzói jogkör szabályozá
sáért és a titkos választójog törvénybeiktatá- 
sáért elismeréssel emlékezett meg Darányi Kál
mán volt miniszterelnökről. majd a nyilasmoz- 
dalommal foglalkozott és ezzel kapcsolatban 
hangoztatta, hogy a független kisgazdapárt

nem akart és nem akar diktatúrát, mert a 
nép sem akar.

A nép szabadságot kíván, nem szolgaságot. 
Megjegyezte. hogy ő előbb hirdetett népi poli
tikát, mint a nyilasok, akik ezt csak túllicitálni 
igyekeztek.

A kisgazdapárt vezére Imrédy beszédéről azt 
állapította meg, hogy nagyon okos beszéd volt

Antal István erélyes beszéde „a lázi- 
tás és zavarkeltés kazánfűtői" ellen

Mrzőcsát, május 15.
( A Hétjói Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Egry Zoltán, a niezőcsáti kerület ország
gyűlési képviselője vasárnap hcszámolóbeszédcl 
mondott. Ezután Antal István Igazságügyi 
államtitkár szólalt fel. Mindenekelőtt

külpolitikai kérdésekkel
foglalkozott, hangoztatva, hogy a külpolitikai 
helyzet fokozott óvatosságra és erőink szoros 
összefogására kényszerit bennünket. Egy kis 
nemzetnél minden külpolitikai hiba, minden 
elhamarkodott lépés exisztenciális veszélyeket 
vonhat maga után.

Antal államtitkár ismertette ezután az Ini- 
rédt/-korniány programját, kiemelve, hogy sok 
szór az anyagi szempontoknak is háttérbe kell 
szorulni fiz erkölcsi és szelleinpolitikni célkitű
zések mellett. Igen fontos, hogy n nemzeti ter
melés

hz igazság éa szociális kiegyenlítődés 
jegyében

oszoljon meg. Beszélt a hadsereg fejlesztésének 
szükségességéről, majd hangsúlyozta, hogy erő
teljes keresztény, nemzeti és jobboldali politi
kát követnek. Erről a jobboldali politikáról

Szociáldemokrata képviselő vasárnapi 
beszéde az Imrédy-programrál

Miskolc, május 15.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telcfónjelen- 
lése.) Miskolcon, n Koronnszálló nagytermében 
vasárnap nagygyűlést tartott a szkáldemo- 
ltriila párt. Ennek a gyűlésnek különösen az 
adóit jelentőséget, hogy

ez alkalommal nyilatkozott először a nyíl- 
vánosaág előtt szociáldemokrata képviselő 

az uj kormányról és programjáról.

Mintegy háromezer főnyi tömeg hallgatta végig 
teljesen fegyelmezetten a nagygyűlést. Reisin- 
yen Ferenc besiámolóbeazédében bírálta Imrédy 
Béla kormányának programját és emelt han
gon jelentette ki, hogy amennyiben a kormány 
" staksiervezelekhez nyúl, súlyos zavarokat 
támaszthat az országban. Hangsúlyozta, hogy 
stakszrrvezetek, amelyek számukra az életet

valamennyi ellenzéki párt vezetőivel. Eck
hardt Tiborral és gróf Bethlen Istvánnal 
már folytatott tanácskozásokat a miniszter
elnök, most

egymásután fogja fogadni a különböző 
ellenzéki pártok részéről

Ernszt Sándort, gróf Zichy Jánost és gróf 
Eszterházy Móricot, mint az egyesült ke
reszténypárt, Rassay Károlyt, mint a nem
zeti szabadságpárt képviselőjét, valamint a 
szociáldemokrata párt megbízottait.

és ugyanaz a felfogás nyilatkozik meg abban, 
mint amit ő hangoztatott. Közölte, hogy

ő és pártja Imrédy politikáját készséggel 
fogja támogatni.

A következőkben azt fejtegette, hogy nagy elég
tétel egy pártnak, ha azt a gondolatot, amelyet 
a nép érdekében hangoztat, a kormányzat pro
gramjává teszi. Csak örül annak, hogy régi 
gondolatai most kormányzati programmá vál
tak.

TUdy Zoltán képviselő, a párt ügyvezető al- 
elnöke rámutatott arra, hogy a nyilaspropa
ganda a diktatúrán kívül semmi egyebet nem 
tudott hirdetni, mint a kisgazdapárt ősi pro
gramját.

Tiltakozott az ellen, hogy n kisgazdapárt 
legyengült volna a nyílna agitáció folytán.

Andaházi-Kasnya Béla a nemzeti szocialista párt 
céljait és eszközeit támadta. Megtartották ez
után a párt újjászervezését. Uj elnök B. Szabó 
István, alclnök Tlldy Zoltán lett.

egyedül azoknak van joguk nyilatkozni, akik 
nem a legutóbbi hónapokban tértek rá a jobb
oldal iságru. így folytatta:

— Mi jobboldali politikusok tiltakozunk a: 
ellen, hogy meg fontolt reálpolitikai törekvésein
ket éretlen, fantasztikus célok és irreális naiv 
politikai programok hangoztatásával diszkredi- 
tál ni igyekezzenek.

Tiltakozunk az ellen, hogy forradalmi vágyak 
keltésével, forradalmi eszközök kilátásba helye
zésével igyekezzenek egyesek pótolni képessé
geiket. Kijelentette, hogy Budapest nem fog 
még egyszer forradalmat csinálni a falu népe 
érzései ellenére.

Mezőcsát piacáról ndja értésére a lázitás és 
zavarkcltéa kazánfűtőinek, hogy minden 
olyan törekvés, amely nem alkotmányosan, 
törvényesen igyekszik közéleti érvényesülé
sét előmozdítani, szemben fogja találni ma
gát nemcsak n magyar kormány icgkcrlel- 
hetetlenebb elhatározásaival, de a falusi 

milliókkal Is.
Végül kifejlclle, hogy feltétlen szükség van 

az összes jobboldali alkotmányos erők össze
fogására. A nagy tapssal fogadott beszéd után 
még több kormánypárti képviselő szólalt fel.

jelentik.
— A kormányzói szózat mutatott irányt a 

nemzetnek — mondotta Reisinger — és ettől 
az iránytól nem vagyunk hajlandók eltérni,

■ kormányzót teljes erővel támogatni fog
juk, hogy vezesse az országot n szabadság 

útjára.
.4 magyar szabadságot nem lehet odavetni a 
nyilasoknak, de azt sem tűrjük, hogy saját kor
mányunk vegye cl.

Védekezett ama vád ellen, hogy a szociál
demokraták nemzetköziek. Ezt a kijelentést 
tette: Előbb vagyunk magyarok és csak áztán 
szociáldemokraták.

Reisinger tomboló Inpssal fogadott beszámoló 
beszéde után Takács Ferenc országgyűlési kép
viselő mondott beszédet a szociális problémák-

Vasárnap délután őt órakor temették a 
Kcrepesí-temetőbeei dr. Hetényi Imre főkapi
tányhelyettes feleségét. A nagy ravatolozó te
remben állt az ébenfa koporsó. Körülötte a 
gyászoló család, rokonok, ismerősök, barátok, 
tisztelők. A belügyminisztérium részéről Boór 
Aladár és Kovács Dénes miniszteri tanácsosok 
jelentek meg. ott volt Éliásy Sándor főkapi
tány, Folyovich József vidéki főkapitány, Tö
rök János főparancsnok. Kalmár Béla, Dóra 
Sándor, Laky Lajos főkapitányhelyettesek, a 
rendörtisztikarból nagyon sokun, köztük He
tényi Imre első munkatársa, Sombor-Schtvei- 
nitzer József főtanácsos. A társadalmi élet sok 
kiválósága jött el a temetésre, köztük Prónay 
Pál a feleségével, Boros László főszerkesztő, 
politikusok, közéleti férfiak, újságírók, Heté
nyi egykori kortársai. A családtagokon, roko
nokon, ismerősökön, előkelőségeken kívül még 
sok-sok ember jött el a temetőbe, hogy ott le
gyen Hetényl Imréné végtisztességén:
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Prága válaszolt az angol 
és francia kormánynak

London, május 14.
A prágai kormány eljuttatta válaszát a 

londoni és párisi kormányhoz a szudéta- 
német kérdésben legutóbb végrehajtott 
angol-francia diplomáciai lépésekre. Szom
baton délután

Krofta külügyminiszter átnyújtotta 
Newton prágai angol követnek a cseh 
kormány válaszát és kevéssel utóbb

PLANTÁZS-BÁRVARIETE-DANCING, HERMINA UT 61. TELEFON: 11-32-06
MEGNYÍLT
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3 PATINO-NEGRO PRINCE-TTTO AND
PIRI & VICTOR CAROLL-ROBERTSON
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Előállítottak tizenkét 
tüntetőt 

a frontharcos felvonulás után
A rend és fegyelem mellett tüntető front

harcosok vasárnapi felvonulása alatt
akudt néhány komolytalan fiatalember, 
aki nem átallotta, hogy megzavarni 

igyekezen a rendet.
A Nemzeti Színház mellett Szabó Kálmán 
22 éves műszerész, a Magyar Nemzeti Szo
cialista Párt, hungarista mozgalom tagja, 
két, puderdoboznvi nagyságú, lőporral töl
tött kis fémdobozt dobolt a menet elé. Sza
bót előállították a főkapitányságra. A Vi
gadó-tőr környékién a rendőrkordon előtt 
többen Szálasit éltették, mire a rendőrség 
tizenegy embert előállított.

Vasárnap végleg 
felborult a szegedi 

diákegységfront
Szeged, május 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A szegedi egyetemi ifjúság körei
ben belek óta izgalmas tárgyalások folynak 
u z

az egységet ifjúsági front létrehozására

Kenje fel ujjával vékonyan az arcra a Hezollte-Rapld gyors
borotvakrémet és minden további várakozás nélkül borotválkoz- 
hat. — Nem kell az arcbőréi percekig dörzsölni, mert a Hezollte- 
Rapld arcápoló gyorsborotvakrémmel víz, azappan éa ecset 
nélkül egy perc alatt tökéletesen borotválkozhat, utána nem ég 
éa nem pattan fel az arcbőre, megszűnik az arcbőr száraz fel- 
kapartsága és arca bársonyosan üde lesz. Próbadoboz 24 fillér, 
ezt Is visszatérítem azután eredeti doboz vagy tubus vásárlásá
nál. Kapható, minden azaküzlalben és a készHŐ: Dr. HOLCZER 
vegyész filalszertárában, Budapest, VI., Teréz-körut 8. szám

búcsúzni jött tőle as a rengeteg szegény 
ember, akivel olyan aok jót tett életében.
Száz koszorú érkezeit, közel ezerfőnyi gyá

szoló közönség gyűlt össze. Az egyházi szer
tartást Kemény Lajos evangélikus esperes vé
gezte. majd fölhangzott a gyászdal, kocsira 
tették a koporsót és a menet elindult a sir 
felé. A koporsó mögött összetörve zokogott 
Hetényi Imre.

A simái az esperes még egyszer búcsúztatót 
mondott, az operai énekkar gyászdalokat éne
kelt és leeresztették a koporsót. Ekkor a sir- 
gödör szélére állt Hetényi hűséges sofTőrje és 
a Hetényiék kertjéből szakított

orgonából, friss tavaszi virágokból kötött 
csokrokat dobott a koporsóra.

A koporsót azután elföldelték és kerti virágok
ból font koszorú került rá. így búcsúztatták 
ezen a májusi vasárnapon egy példásan szép 
életű, aranyszívű asszonyt...

megkapta ugyanezt a szövegű jegyzé
ket a francia követ í«.

A prágai kormány válaszát Chamberlain 
miniszterelnök és a Géniből vasárnap dél
után hazaérkezett Halifax lord külügy
miniszter sürgős tanulmányozás tárgyává 
tette. A cseh kormány válaszát a szerdal 
rendes beli minisztertanács során vitatja 
meg az angol kormány.

és legutóbb kimondották az egyesülést is« 
Vasárnap azután

a paktum végleg felborult.
A Turul határozatilag kimondotta, hogy 
szükségtelennek tartja egy uj diákszervezet 
létesítését

Premier a Dunán 
és a strandokon

Vasárnap volt az első igazi meleg nyári 
vasárnap ebben az évben. Verőfényes napra 
virradt a főváros s

a hőmérő már a kora délelőtti órákban 
árnyékban is husz fokot mutatott.

A hirtelen bekövetkezett kellemes meleg idő
járás nyomán megteltek a fővárosi uszodák 
és strandfürdők is. Végig a Dunaparton, a 
Dunauszodákban, a strandfürdőkben 

megkezdték vasárnap a fürdőszezónt.
Egyelőre még csak a víz, napfény és levegő 
leglelkesebb hívei öltötték fel a fürdőruhá
kat és süttették magukat félangolosra a me
leg tavaszi napon.

Vasárnap volt egyébként a dunai evezés 
premierje is. Más évektől eltérően, az első 
meleg napon

kevesen voltak a Dunán.
— Tavaly — mondotta egy vén római 

parti vadevezős —, mozogni sem lehetett a 
vizen, annyi volt a csónak, az idén pedig szép 
kényelmesen elfért mindenki.

Haiduszoboszlúl GyógylUrdo
OTógymedoiioék Ivóosaraok, inhalatórlum. strandfürdő, 

w Jói xyc* ÍJrdő-. Ivó-és brlélegzukurAk. - A fürdőt Hajdúszoboszló 73 ós
íj SÖR. jódos, brómoo htdrokarbonátos hévvir.cl táp Alják. 3,000 lior forróvá percenként 

agyar- és németnyelvű ismertetővel készséggel szolgál a fürdő IGAZGATÓSAGA.
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£.retnd fegyelem mellett 
tüntettek a frontharcosok
Húszezer ember tízezrei vasárnap
a Vigadó előtt - A kormányzó mellett tettek hitet a frontharcosok

A májusi napfényben fürdő fővárost ut
cákon vasárnap zeneszó mellett vonullak fel 
’ frontharcos zászlóaljak. A felvonulás ree- 
gél 9 órakor kezdődött és a déli órákig tar
tott. Végig a Thököly-uton, Rákóczi-ulon, 
Károly király-uton, a Vigadó felé.

A világháború óla Ilyen fegyelmezett, 
formaruhás tömeget nem látott a fővé- 

ros.
Tizenegy óra után a Vigadót környező ut
cák megteltek a frontharcos nagytáborozás 
résztvevőivel.

Több mint húszezer budapesti és kör
nyéki frontharcos

Sorakozott fel a Vigadó körül. Benn, a Vi
gadó csarnokában legalább háromezer ember 
szorongott a nagyteremben, mikor három
szoros Vigyázzl kürtjelzére az elnöki emel
vényen elfoglalták helyüket Takách-Tolvay 
'József gróf vezetésével a táborozás szóno
kai. Majd a Himnusz ünnepélyes hangjainál 
behozták a Fronaharcos Szövetség országos 
zászlóját.

Vitéz Mándoky Sándor nyugalmazott tá
bori főcspcres imát mondott és a kürtösök 
ünnepélyesen fújták az imajclet. Ezzel a ke
gyeleti aktussal adóztak a megjelentek a vi
lágháborúban élesét bajtársak emlékének.

Gróf Takách-Tolvay József
Volt az első szónok. Megnyitó beszédében 
Visszapillantást vetett a magyar frontharco
sok táborának a társadalom közönyével 
folytatott tízesztendős küzdelmére, majd 
megemlítette, hogy az elmúlt hetekben mi
lyen fékevesztett izgatás folyt az országban, 
'hamis tanok hirdetésével bizonytalanná tet
ték a hétköznapi munkát.

— Továb ezt — mondotta —• ölhetett ke
kekkel nem nézhetjük,

innen kiáltjuk azoknak oda. akik forra
dalomba akarják vinni a nemzetet, 

hogy: Állj!
Különben szembetalálják magukat kemény- 
öklü férfiakkal és azokkal a fiatalokkal, akik 
magyar földön termett magyar kenyeret 
akarnak adni családjuknak.

Majd emelt hangon igy folytatta:
— A magyar frontharcosok félmilliónyi 
tábora nem tűrheti, hogy ezt n sokat 
szenvedetet országot még egyszer forra

dalomba döntsék.
!4 tábor a vér és kard jogán, felülmelekcdve 
a politikán, azért gyűlt egybe, hogy meg
mutassa a magyar társadalomnak erejét, 
amelyre keresztény és nemzeti vonatkozás
ban számítani és építeni lehet.

Takách-Tolvay szavai után feldübörgött a 
taps és a helyeslés Percekig folytatni sem 
tudta beszédét. Mikor lecsillapodtak a lel
kesedés hangjai, 
be szónoklatát:

— Lássák be 
kuak, hogy

működésükkel

a következőképpen fejezte

a megtévesztett jószándé-

milycn mérhetetlen kárt 
okoznak
is, hogy fedezetükkel azokés lássák be azt ,

masíroznak, akikkel ők sem vállalnak közös
séget. Ha ők igazán idealisták, akkor térje
nek meg és vallják a frontharcosok igazsá
gait, amelyekre építeni lehel és kell.

Mezcy Lajos országgyűlési képviselő arról 
beszélt ezután, hogy

a frontharcos tábor szembenáll az ide
gen célokat szolgáló, felrogató törek

vésekkel,
Hunyady Vass Gergely, Benke Tibor és 
C.sáky Tihamérné felszólalásai után Patacsy 
Dénes beszélt. Lelkes beszéde végén együtt 
énekelte vele a nagytábor egész közönsége a 
régi katonanótát, hogy: „Ellötlék a jobb
karomat ..."

Vitéz Kenyeres János azt hangoztatta, 
hogy minden vonalon

a hűség és áldozatkészség lépjen az 
árulás és a bűnös önzés helyébe.

A frontharcosoknak nagyobb befolyást kell 
biztosítani a közéletben, hogy elsöpörhessék 
a papirbakancsszállitók szellemét.

Ezután
Kertész Elemér, a Frontharcos Szövet

ség ügyvezető elnöke 
mondott gyujlóhalásu, lelkes beszédet. Le
szögezte, hogy a frontharcos mozgalom a 
keresztény nemzeti világnézet alapján áll és 
tiltakozik minden olyan beállítás ellen, 
amely a szövetséget idegen érdekek védel
mezőiként tüntetné fel.

Hangsúlyozta a frontharcos tábor kezde
ményezésének irányelveit, mely szerint be
jelentik a frontharcosok, hogy

százezres szervezetük a mai nappal a 
rend és fegyelem jegyében átveszi a tár
sadalmi közvélemény nemzeti Irányí

tását.
Egy zászló: a szent isi vánl piros-fehér-zöld,

egy cél: a keresztény nemzeti Nagy-Magyar- 
wzár.- Vili, nagybányai Horthg 

.Vtlclos — a hármas hitvallása ennek a tá
bornak.

A frontharcos mozgalom párhuzamosan 
kivan haladni mindazokkal a nemzeti ala
pon álló mozgalmakkal, amelyek az ezeresz
tendős határok közölt a rend, fegyelem, te- 
kintélyliszt elet és kötelességtudás érvényesü
lésével akar kcnyerctadó, boldogabb hazát 
teremteni. Rámutatott beszédében arra, 
hogy a magyar haza fennmaradásának alap
vető kritiériuma

a korszerűen megszervezett és niodcrn- 
niil felszerelt magyar honvédség 

és a már az elemi iskolákban megkezdődő 
nemzeti militarista társadalomnevelés.

Kertész Elemér nagyhatású beszéde után 
felhangzott a frontharcos kiáltás: a huj-huj- 
bajrá,

a tömeg tüntetett a kormányzó mellett.
A frontharcos nagytábor további során 

Hajnóczy Béla a nemzeti jövedelem igazsá
gos megoszlását követelte, Martsekényi Imre 
pedig azt hangoztatta, hogy a Frontharcos 
Szövetség az ifjúságért is harcol. Kifejtette, 
hogy a frontharcos táboron belül a

a zsidókérdést már megoldotta a világ
háború.

— A százalékos arányt — mondotta — 
azok állapították meg, akik velünk együtt 
voltak a tiizvonalban. Ezekre ini is azt 
mondjuk, hogy alkalmasak.

Majd felhívta az ifjúságot, hogy sorakoz
zon a rend és fegyelem híveinek táborába.

Martsekényi Imre ezután igy folytatta:
— Aki ránk sarat dob, az a magyar

múltat gyalnzza,
jól vigyázzanak ezek, mert mi nem félünk

Hatvanezer penget 
síbolt ki ax országból a pesti idegen
vezetőből svájci milliomossá lett

A pesti idegenvezetőből svájci millio
mossá lett Sallai Leó feltűnő sibolási bűn
ügye foglalkoztatja a valutarendőrséget és 
valutabiróságot.

Az elegáns, magas Sallai Leó éveken ót 
idegenvezető volt a fővárosban, amikor 
megismerkedett egy Pestre érkezett dúsgaz
dag svájci bankár famíliájával. Nem sok
kal az ismeretség után

Sallai feleségül vette a bankár leányát 
és hatalmas összegű hozományt kapott.

így lett svájci milliomos az egykori idegen
vezetőből. Rövidesen a házasságkötés után 
kínos bűnügybe keveredett Sallai Leó : egy 
megtévedt rendőrtől xípott valutákat vásá
rolt és ezért letartóztatták, majd hat hónapi 
börtönre Ítélték. Büntetésének kitöltése 
után eltűnt Budapestről, de pár hónap 
múlva ismét Pesten volt. Egyik előkelő du- 
naparti hotelben bérelt lakást és a vidám, 
gazdag, gondtalan külföldiek életét élte 
egyideig. Mindenütt megfordult, ahová ré
gebben a Pestet járó idegeneket kalauzolta.

Bőkezű törzsvendége lett a mulató
helyeknek, elegáns éttermeknek. Ké
sőbb költségesebb passziókat is haj
szolt: a kártyaklubokat látogatta, hatal

mas összegekben játszott.
A nagy kártyacsaták, pszsgős dáridók 

hőse egyszerre megint csak eltűnt Buda
pestről. Azt hitték, hogy fillér nélkül nagy 
összegű adósságok hátrahagyásával utazott 
el a fővárosból. Most azután külföldről ér
kezett hatósági értesítésből kiderült, hogy 
ennek éppen ellenkezője igaz: Sallai Leó
nak jelentős bankbetétje van Budapesten 
és nagy összeget sibolt ki az országból, 
amikor búcsút mondott Budapestnek.

Sallai Pestről Zürichbe utazott, de az 
osztrák-svájci határon, az egykori osztrák 
pénzügyőrök feltartóztatták, mert

60 ezer pengőt találtak nála, amelyet 
Magyarországon és Ausztrián keresztül 

Svájcba akart csempészni,
Ausztriában a csempészésért pénzbüntetést 
szabtak ki rá, aztán tovább engedték, de 
értesítették a történtekről a magyar ható
ságokat. Igy indult meg az eljárás Sallai 
ellen a budapesti valutarendőrségen. A nyo
mozás meglepő eredménnyel járt: megálla
pították, hogy

Sáliéinak 80 ezer pengős betétje volt 
egyik pénzintézetben. Ebből 60 ezer 
pengőt magával vitt, mig 20 ezer pengőt 
részben készpénzben, részben ékszerek-

s vigyázzanak az önérdek hajhászói és azok 
is, akik minden eshetőségre be akarják ma
gukat biztosítani. ..

— Törvényt követelünk. — fejezte be 
szavait — amely kimondja, hogy nem a 
tőke sze'ntség, hanem a munka!

Vitéz Tóth András a milliárdos program
ról beszélt. Leszögezte, hogy a hatalmas 
frontharcos szervezel a nemzet élő lelkiis
mer ele akar lenni, amely azonnali kenyerei 
adó rendelkezéseket sürget.

Nagy tapsviharban jelentette ki, hogy a 
jövőben a frontharcosok

nem adnak erkölcsi engedélyt arra, 
hogy nyugdíjban lévők újabb állásokat 

foglaljanak el.

Végül vitéz Huszár Aladár beszélt, az
után egyhangúlag elhatározták, hogy üdvözlő 
táviratot küldenek a kormányzónak. A táv-, 
iratban

hitet leltek a Frontharcos Szövetség 
tagjai a kormányzó mellett

és kérték a Mindenhatót, hogy ebben az 
országban rend, nyugalom, fegyelem és bé
kesség legyen.
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ben egy pesti hölgy-ismerősének gond
jaira bízott.

hölgy lakásán azonnal házkutatást tar
tottak és hiánytalanul megtalálták az olt
őrzött értékeket.

Ezekután a valutaügyészség indítványt 
terjesztett a büntetőtörvényszók valutataná
csa elé:

— A külföldre szökött Sallai Leó a 60 
ezer pengő kie.senipészésével pengő
kiajánlás bűncselekményét követte cl. 
Ezért az. itt feltalálható minden vagyo
nát, elsősorban a lefoglalt 20 ezer 
pengő készpénzt és ékszereket cl kell 

kobozni Sallai távoliélében is.
A valutatanács tegnap megindította az cl- 

kobzási eljárást: kihallgatja Sallai hölgyis- 
merősét, más tanukat, különböző hatósági 
iratokat szerez be és ezután hozza meg ha
tározatát, — amelyet érthető izgalommal 
vár Sallai Leó, aki e pillanatban Párisban 
tartózkodik.

Exhumálják
a kuruzslók veszedelmes 

csodaszerének két halottjai 
Itrdekcs átirat írkezett vasárnap a deb- 

receni büntetőtörvényszék vizsgálóbirájától 
a pestvidéki ügyészséghez. A debreceni vizs
gálóbíró Kovács András és Horváth József 
debrecenkörnyéki kisbirtokosokról érdeklő
dik.

Kovács 
dclmes

és Horváth kuruzslók, veszt*  
csodaszerének halálos áldoza

tai lettek.
Debrecen környékén az utóbbi időben 

egy rejtélyes kuruzsló különféle csodaszere
ket hozott forgalomba. Egyszerűbb embe
rek vásároltak csodaszert, mert hitelt ad
ták a kuruzslók szavainak: a csodaszer 
mindenféle betegséget gyógyít. Kovács And
rás és Horváth József kisbirtokosok is vá
sárollak a csodaszerből, mely valami rejté
lyes folyadék volt. Ezt megilták s nem 
sokkal később mindketten szörnyű kínok 
közölt meghaltak.

Zsögöd Jenő debreceni vizsgálóbíró szé
leskörű nyomozást indított.

Elrendelte a kél halott exhumálását
és mivel olyan adatokat kapott, hogv a 
csodaszert árusító kuruzsló Pestkörnyéken

tartózkodik, megkereste a pestvidéki ügyész
séget: hogy indítsa meg a nyomozást fel
kutatására. Most a főváros környékén kere
sik a kuruzslót, aki két ember halálát 
okozta.

Autókarambol 
a Városmajorban

Vasárnap a Városmajor elölt haladt motor
kerékpárján ’.Vcíss Artúr kereskedő, az oldal
kocsiban barátja, Bcrkmann György keres
kedő foglalat helvet. Az 0/nsr-fasor felől nagy 
selrességgel robogó inagántaut 6

felborította a motorkerékpárt, 
amelynek utasai kizuhanlak az úttestre.

A balesetet okozó autót
Balogh Elememé, a Hangya volt vezér

igazgatójának a felesége vezette,
Baloghnét előállították a rendőrségre. Kihall
gatása után elbocsátották, az eljárás azonban 
megindult ellene.

Kerékpárt ütött el 
az autó

A Tavaszmező-utca és a Táncsics-utca 
sarkánál Ligeti László 40 éves üvegkeres
kedő az A. H. 515. rendszámú autóval el
ütötte Tóth József 19 éves háziszolgát, aki 
kerékpáron haladt a? útkereszteződésnél, 
l ót hol súlyos állapotban a Szent István- 
kórházba vitték, Ligeti ellen megindult az 
eljárás.

e

Női fürdődressz, maccoból. mcllUr'.ó*. min- 
tál kötésű, divatos síinek, 4 méretben P 7.9O,4.BO, 
Női fürdődressz, tinta gyapjúból, melltartós, 
a legújabb fazónok, rlbouldin kötés, szép színek, 
4 méretben______ _ _______ P 14.80, 12.80,
Férfi Úszónadrág, JóminWgű maccoból.öytj 
rlbouldin kötésű, 4 méretben .......   P 3 90,
Férfi fürdődressz, finom maccoból, rlbouldin 
kötésű, 4 méretben..........„.............. , .. P
Gyermek napozótrlkő, JőmlnCségö pamut
ból, patent kötésű, szép színekben 1—3 4st. 5. sz.

PJ.ÍÖ'1.4Ö
Strandnadrág, mlntlj vagy egyszínű divatos n 90 
anyagból, sokféle laiónban____ P 5 90, 4.90, 4
Strandpyjama, divatos mintás anyagból, kü
lönböző csinos falónokban, egybeszabott vagy <ypp 
hozzAgombolható felsfiréssrel. . P 8.90, 4 90, J 
Strandköntös, szép, csíkos vagy mintás anyag, z pp 
ból, különböző csinos faiónckban P 9.80, 8.80, 0 
Strand- vagy kertlkalap, -iáiméból 

p .7“ .ee, .
Strandfczatyor, erfis anyagból, szép sport- 
hímzéssel, minden színben __ _________ „.

talap.'.Mimiiéi >o
P —.78, -.60, -.88, .*fö  

p I"
Fürdősapka, gumiból, pintoi, cscktíy gyári„ tn 
hibával, korlátolt mennyiségben....................   P ,“ö
Fürdócipő, félmagas sarokkal, gumiból, CMkfly n 4t 
gyári hibával, korlátolt mennyiségben...  ’’ X

CORVIN
A JO MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA



z.
Pállya Ccleiztin, a kitűnő festőmüvét:, 

'Újpest megbízásából megfestette Horthy 
Miklós kormányró portréját a városi köz
gyűlési terem számára.

11.
'Mához egy hétre, vasárnap a kormányzó, 

mint a vitézek főkapitánya, Székesfehérvá
rott díszes ünnepséggel vitézzé üti a sorra- 
kerülő várományosokat és azokat, akik ed
dig bármily okból ünnepélyesen nem voltak 
avat hat ók. Az ünnepélyesen f clavat ondók 
névsorán szerepel a honvédség egyik legnép
szerűbb és társadalmi életben is különösen 
nagyrabccsült tagja. Lichtenecker András 
altábornagyot, a miskolci vegyesdandár pa
rancsnokát, aki a Littay nevet kapta, a 
vitézi rendbe sorolták. Néhány nappal ez
előtt tette le a vitézi esküt a miskolci me
gyeháza tanácstermében. A jövő vasárnap 
őt is ünnepélyes keretek között avatják 
Székesfehérvárott,

ni.
Ki ne emlékezne (még a legfiatalabb év

járatok közül való is) arra a fájdalmas, szép 
kis sanzónra, amit ltosvay Rózsi énekelt a 
háborúban, a nyolcadik osztályról. Abban az 
esztendőben, amikor először énekelte ezt a 
dalt a művésznő, diákküldöttség jelent meg 
a lakásán, az egyik budapesti gimnázium 
nyolcadik osztályának növendékei kérték: 
jöjjön el az érettségi bankettjükre, énekelje 
el nekik a sanzónt, hiszen ők azok a nyol
cadik osztályosok, akik pár hét múlva már 
kint lesznek a fronton, llosvay Rózsi teljesí
tette Is a kérést. Most húsz év után, újra el
jöttek hozzá az egykori nyolcadikosok — 
már akik megmaradtak , jöjjön el a húsz
éves érettségi találkozójukra. Budai kis
vendéglőben gyűltek össze a „nyolcadik 
osztály", a művésznő az asztalfőn ült, mint 
tiszteletbeli nyolcadikos ...

IV.
Borisz bolgár cár nevenapja alkalmából 

vasárnap ünnepséget és istentiszteletet tar
tott a budapesti bolgár kolónia.

V.
Választás volt a Park Clubban. Eredmény 

báró Karg Györgyné és Balás Béláné, a két 
uj elnöknő, gróf Apponyi Károlyné, gróf 
Edelsheim-Gyulay Llpótné, Wekcrle Sándor- 
né és Gullya Ldszlóné a választmány uj 
tagjai,

VI.
Most derült ki. hogy Lányi Dezső szob

rászművész, a kitűnő Lányi Pipi, igazán sze
rencsés ember. Lányi Pipi második éve, 
hogy cgyszál bőrönddel nekivágott Ameri
kának és ma már a legjobban kereső é*  
legjobban keresett szobrászok egyike. Eluta
zása előtt azonban egy kis polgári pert ha
gyott maga mögött. Lányi Pipinek a Tcréz- 
körut 25. számú ház udvarán volt a mű
terme. 1955 Mikulás éjszakáján a hótömeg 
•súlya alatt összetört a műterem üvegteteje, 
a lezúduló üvegcserepek és a hótömeg meg
rongálta a műterem berendezését. Lányi 
Dezső beperelte a háztulajdonost, kártérítést 
követelt. A per megindult, a járásbíróság 
elé került. Közben Lányi Pipi áthajókázott 
az Újvilágba, a per azonban továbbment a 
maga utján és most a törvényszék köiben- 
szóló ítélettel megállapította a háztulajdonos 
kártérítési kötelezettségét. A törvényszék a: 
iratokat visszaküldte a járásbírósághoz, ahol 
majd megállapítják a kár pontos összegét 
Igy azután Lányi Pipi lesz a: egyetlen em
ber, aki Amerikából nem pénzt küld haza, 
hanem innen küldenek még utána párezer 
pengőt — kis pótlékot a dollárokhoz ...

V//.
Ar Edén volt angol külügyminiszterhez 

közelálló Yorkshire Pást érdekes értesülése
ket közöl a Habsburg-ház tagjainak pálya
választásáról. Eszerint Félír és Róbert fő
hercegek üzleti pályára lépnek. Angiidba 
utaznak, belépnek cgy-cgy üzleti vállalko
záshoz és egyelőre fizetés nélkül működnek, 
amíg kitanulják a szakmát. Angliából ké
sőbb Amerikába megy a két főherceg. Ró
bert különösen az autóipar iránt érdeklő
dik, Félix pedig áruházban szeretne dol
gozni.

Vili.
W’indischgraetz Olga hercegnő és Lede- 

bour Hubert gróf Budapesten házasságot 
kötött.

IX.
A Lipótvárosi Kaszinó margitszigeti uj 

sporttelepét a jövő héten avatják nagy 
sportünnepség keretében.

BAKTER: Szopplntom-nyalintom, kedves 
Lepcses szomszéd, fogaggyunk e‘ púpozott 
tál téfeles-türós-kapros rétesbe, hogy maguk 
megen csak odaföl vótak Pesten.

ÖRZSI: Ott hát.
BAKTER: No, akkor hocide gyorsan, 

mongyák el, millen lesz az Imrédy apánk 
kónnánya?

ÖRZSI: Ki tunná aztat megmondani?
LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy az a 

Macskatipró Ványolos Gyula mán tizenhat 
esztendeje élt együtt Rogyák Marissal, de 
minden hivatalos beavatkozás nélkül keltek 
egybe, ahogy mondani szokás: összeálltak, 
mint a lovi.k kánikulába. Hát plébános úr 
egy nap rápirított Macskatipróra, hogy hát 
mér nem esküszik meg a szeretett feleségi
vei. — „Nem merek" — monta a kérdezett 
—, „mer hátha nem tudok vele összeférni 1“ 
— „Ilinnye a tátitnlóját magának" — zör- 
dült rá plébános úr —, „hájsze tizenhat 
esztendő alatt csak kilanúhatta, hogy mi
fajta fehérnép a Maris.". —- „Főtisztelendő 
uram" — monta fejit vakarva Macskatipró- 
—, „míg ügyvédet meg feleséget koporsóba 
nem nyujtóztatnak, sohe lehet tűnni, hun 
csinálnak valami bajt az embernek!"

BAKTER: Nono, hát hiszen. De azér mé
gis csak lehet gondúni, hogy ollan lesz-e 
Imrédy órszágvezetése, mint Darányi 
apánké vót, avagy másmillen?

ÖRZSI: Én aszhiszem, másfajta lesz.
BAKTER: Hát maga mit hisz, Lépcsős 

szomszéd?
LEPCSES: Nézze, hájjá, eccer ez a Fél- 

csokú Bágyog Ferenc étkezés céJjábul bé- 
kővetkezelt Szombathelcn e‘ kocsmába, 
uhun rettentő sok légy bözsögött a mester
gerendán. Hát ahogy a szógáló hozza a le
vest, Félcsokú menten észrevette, hogy há
rom nagy légy olimpijai úszóversenyt ren
dez benne. — „Vigye vissza eztet" — szólt 
a szógálóra — „s hozzon ollat, akibe nincs 
légy!" — ..A sok ide-oda szaladgálás elke
rülése végett" — monta a szógáló —, „nem 
vóna jobb, ha csak a legyeket vinném visz- 
sza?"

ÖRZSI: Hogy a dongó dongja meg az ol
lan kocsmát!

BAKTER: Meg az ollan szógálót is. — 
Oszt azontúl, mi újság Pesten, Lepcses szom
széd? |

ÖRZSI: Elfogtak egy tolvajnőt, akit mán 
tizennégyszer ítélt cl a bíróság lopás végett.

BAKTER: A kecske döfölje meg az eny
ves markát!

LEPCSES: Sárváron is vót eccer illen 
kalaszlróka. Ottan is fogdmeg-kézre kertit

Jardín de Parismájas 18-án, 
szerdán 
nyílik a

Szegénységi 'bizonyítványt, ingyen 
orvost, jobb életet és szelidebb halált 

kívánnak a kutyáknak a budapesti állatbarátok
Holnapután, szerdán döntő, nagy napja lesz 

a budapesti kutyabarótoknnk és kutyáknak. 
Ezen a napon tárgyalja a székesfőváros köz
gyűlése az uj ebtartási szabályrendeletet, 
amelynek nlapelveiben a polgármester már sok 
kedvezményt adott Budapest négylábú kedven
ceinek, igy a legfontosabbat, azt, hogy a ká
vésok és vendéglősök saját elbírálására van 
hízva, beengedik-e Üzlelrikhe a kutyákat, vagy 
kitiltják őket.

A budapesti állatbarátok táborának nevében 
Wulf Olnf folyamőrség! vezérfőkapilány fele
sége és Sugár István bányaigazgató a polgíi 
mesterhez beadványt intézett, amelyben

azt kívánják, hogy még további fontos 
kedvezéseket Is vegyenek be ■ szabálv- 

rendektbc.
Hangoztatják, hogy a polgármester már igy is 
nagy lépést tett a korszerű állatvédelem célja 
felé, de szükségesnek tartják, hogy még újabb 
intézkedéseket is léptessen életbe. 
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egy illen ragadékos markú illető, névszerint 
Kárpótos Balog Vince, akire a bíró mérge
sen ráhörkent: — „Tizenlvatoccor ítélem el 
lopkodásér magát." — „Bizony, megúnhatná 
mán tekintetes uram" — felelte vissza a 
vádlott.

ÖRZSI: Jaj, hogy az a zivataros, fergete
ges északi szél csapkoggya össze a bokáját!

BAKTER: Hát a népszóveccség?
LEPCSES: Elment a Négus is, oszt hele- 

belc acsarkodóit a békegyártás munkájába.
ÖRZSI: De a szovgyetküdött még melléje 

is állt.
BAKTER: Mindig akadnak illen mentő 

egyének.
LEPCSES: Errű eszembe jut, hogy eccer 

a határba tanálkozott Hátulszembe Csikar 
Bálind avval a Papijesztö Csik Józsival s 
nagy lelkendezve újságóta néki, hogy 
aszongya: — „A maga anyóssá a vonat elé 
fekütt, de szerencsére én arra gyüttem, 
odaugrottam s utósó pillanatban elrántot
tam a sinekrül.*  — „Hm" — nézett rá sa
vanyúan Hátulszembe —, „legalább a nyel
vit otthatta vóna!"

ÖRZSI: Finom egy ember, mondhatom, 
szaporítani kéne, de úgy, hogy nyóc da
rabra vágják.

BAKTER: Mér? Ha valakinek a napa 
ollan szenvedölegessé teszi az életit, mint 
neki, ammén csak a szerencsés véletlenbe 
bízhatik.

ÖRZSI: Jó, jól — Oszt mehetnénk is, 
aptya.

BAKTER: Várjon még e‘ kikcsirkót, vóna 
egy igen komol kérdésem.

LEPCSES: Hajjam.
BAKTER: Mér van az, hogy ollan zava

ros világ van most az országba?
ÖRZSI: Mer itt mindenki aztat hiszi, 

hogy ütel kérdezik meg a haza megmentése 
iránt.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor az 
a bandsalszemü gazdag fődbirtokos, a te
kintetes Kátyó András úr, valami hiba vé
gett elővette három béresit, hogy kituda
kolja a fényvalóságot. Sorba állította maga 
elé ükét, rájukvillant mérgessen a káposz- 
táskertbc néző kancsi szemivei s od<akajátott 
az elsőnek: „Mit tucc a dologrul?" — „Én 
semmit" — monta a másik, mer azt hitte 
ühozzá szólt a gazda. — „Fogd be a szád" 
— rittyentett Kátyó úr o másodikra —. 
„nem téged kérdeztelek!' — Mire osztón 
ijedten válaszolt a harmadik: „Nem én fe
leltem, tekintetes uram!" — Oszt Isten 
álgya meg, szeretett bakterom.

Erzsébet 
király né-utj a 1. 
Tel.: 296-025

Az állatbarátok kívánsága közölt szerepel az, 
hogy n kutyák „szegénységi bizonyítványt" 
kapjanak, azok a kutyatulajdonosok, akiknek 
szegénységi bizonyítványuk van,

díjmentes állatorvosi kezelést kaphassanak 
kutyájuk számára

és ugyancsak ingyenes legyen a veszettség el
leni oltás. Hangoztatják, hogy rövidesen ku- 
tyamenhelyeket fognak felállítani Budapesten 
és ezzel kapcsolatban kérik, hogy a gazdátlan, 
elkóborolt, befogott ebeket ne n sintértclcpre 
vigyék, hanem előbb

adják át a menhelynek, amely majd 
igyekszik gondoskodni elhelyezésükről.

Szeretnék azt is, hogy szüntessék meg a ku
tyáknak nz élelmiszerüzletekből való kizárását. 
Hivatkoznak arra, hogy sok háziasszony nem 
tart cseledet, éppen reggelenként, amikor bevá
sárolni megy, viszi sétálni a kutyáját és sok 
baj származik abból, hogyha nem viheti ba az 

fin'dapesl, l93á m’áju, 18.

Pösíyén
a rheuma elleni 
csodaforrás biz- Wik
tos gyógyered-

OlcsO pausatarakl
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üzletbe. Kénytelen ugyanis a bolt előtt hagyni, 
inár pedig Budapesten

valóságos szervezett kutyatolvaj-bandák 
garázdálkodnak

és nagyon sokszor fordul elő, hogy az üzletek 
elől lopják el a kint várakozó kutyákat. Azt 
javasolja a beadvány, hogy szájkosárral, rö
vid pórázzal szabadjon bevinni az élelmiszer
üzletekbe a kutyákat.

Nagyon érdekes a beadványnak az a pontja, 
amely azt kéri, a szabályrendelet

súlyos pénzbüntetés terhével tiltsa el, 
hogy azok a kutyatulajdonosok, akik ebeik 
eltartásáról tovább gondoskodni nem akar

nak, egyszerűen szabadonbocsássák, 
szélnekeresszék az állatokat. Az ilyen embere
ket kötelezni kell arra, hogy a kutyákat ad
ják át az áUatvédöegyesületck menhelyének*  
Ezzel megszűnnének a kóbor kutyák, már pe
dig ez a probléma közegészségügyi szempont
ból nagyon fontos.

Kérik az állatbarátok azt is, a szabályren
delet írja elő pontosan, hogy a házőrzökutyák 
fekhelyét pokróccal, zsákdarabbal kell bélelni 
és egyáltalán gondoskodni kell arról, hogy az 
állat az időjárás viszontagságai elöl védelmet 
kapjon. De nemcsak a kutyák jobb életéről, 
hanem szelidebb haláláról is gondoskodni 
akar a beadvány: azt kérik, hogy az állat
egészségügyi telepen kiirtásra Ítélt kutyákat

minden kínzás és fájdalom nélkül, villa- 
mosárammal, vagy azonnali pusztulást 

okozó injekcióval végezzék ki.
Végül védelmére kelnek az állatbarátok a 

farkaskutyának. A főváros ugyanis az uj sza
bályrendeletben leszállította a luxuskutyák ed
digi magas adótételét, ellenben a farkaskutyák 
adóját felemelte. Ez az intézkedés azért tör
tént, mert a földmivclésügyi minisztérium arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a farkas
kutya a vadtenyésztésre káros, a közbiztonságra 
veszedelmes és a magasabb adó Tévén igyekez
nek ezt a kutyafajtát kihalásra Ítélni. Az állat
barátok azzal érvelnek .hogy ha vidéken van 
is alapja annak, hogy a farkaskutya a vadte
nyésztésre káros. Budapesten erről nem lehet 
szó, hiszen itt nincs vadtenyésztés. Ami pedig 
a közbiztonságot illeti,

a farkaskutyák körül kerülnek ki a leg
jobb rendőrkutyák,

amelyek hűséges és hasznos segítőtársai h 
rendőrségnek, éppen ezért kérik, hogy ne 
emeljék fel a farkaskutyák adóját.

A beadványt megküldték nemcsak a polgár
mesternek, hanem valamennyi bizottsági tag
nak és remélik, hogy a szerdai közgyűlés sok 
olyan újítást vezet he, amelyet nagy örömmel 
fogadunk majd az állatbarátok.

Megkönnyítik 
az űtlevélkladást

A főkapitányság útlevélosztályán a köze
ledő nyárra, a sok elutazásra való tekintet
tel a jövő héttől kezdve megkönnyítik az 
útlevelek kiadását. A jövő héten, valószínű
leg hétfőn rendelet érkezik a belügyminisz
tériumból, amelv véglegesen szabályozza 
az útlevelek kiadását. Ezentúl a főkapitány
ság útlevélosztálya vélelmezi az állampol
gárságot.

Az igénylőknek, vagy meghosszabbítók
nak leszármazási okirataikat kell be
mutatni, 1851-ig visszamenőleg, Csonka- 

Magyarország területéről.
Akinek apja, vagy nagyapja nem Csonka*  

Magyarország területén született, azok
illetőségi bizonyítvánnyal és lakbizony- 
iattal igazolják magyar állampolgársá

gukat,
amelynek eldöntése azután az útlevélosz
tály vélelmezése alá tartozik.

— Megnyílt az IBUSZ új bécsi irodája. 
Bécsből jelentik: Ünnepélyei keretek közölt 
nyílt meg szombaton Récsbou az IBUSZ új 
idegenforgalmi irodája Az új iroda díszes 
helyiségei Bécs legforgalmasabb helyén, a 
Kartncrstrasscn vannak. A megnyitó-ünnepély 
Bécs város idegenforgalmi köreinek lelkes 
részvétele mellett zajlott le. Az iroda megnyi
tására Bécsbe utazott Senn Ottó titkos taná
csos, az IBUSZ elnöke, Veres Gábor, az IBUSZ 
ulelnök-verérigazgatója.
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Vakmerő rablótámadás
a lépcsőházban

után elfogták a merénylőtIzgalmas Üldözés
? u re?’r '«kmerö reblótámadáa
1 " Alargit-körut 64/b. számú ház lép. 

Moháriban. A támadót rövid üldözés után 
sikerült elfogni.

. Kár°Iyné 67 éves nyugdíjas
tisztviselőnő a kora reggeli órákban elindult 

azulről, hogy a közeli templomba menjen 
misére. A lépcsőházban rajta kívül nem tar
tózkodott senki és már a földszinten járt, 
mikor egy fiatalemberrel találkozott szembe. 
A 24—26 évesnek látszó, kopottruhás, mici- 
sapkás férfi

megállította az Idős uriasszonyt
es arra való hivatkozással, hogy már napok 
óla nem evett, pénzt kért Oláhnétól. A nyug
díjas tisztviselőnő megsajnálta a szemmel- 
láthatóan nélkülöző fiatalembert és ki akarta 
nyitni retiküljét, hogy pár fillérrel támo
gassa. Ebben a pillanatban

az Ismeretlen férfi mellbevágta az idős 
nőt,

úgy, hogy az megtántorodott és neki esett a 
lépcsőház karfájának.

Az özvegyasszony az ijedtségtől még segít
ségért sem mert kiáltozni a támadás pillana
tában és a merénylő, felhasználta a kedvező 
alkalmat,

Politikai Királydij:
remek hangulat, nagy közönség, csupa napfény, 
pompás verseny csak a dámák királydiii 
toalettjei nem készültek el vasárnapra

A dunaparti tornyos-kupolás palota messzi1 
van a A'erepesi-utlól, még messzibb van a po
litika a lóversenytől, de ezen a napfényben 

‘fürdő, májusközepi vasárnapon mégis Imrédy 
jegyében zajlott a negyvenkettedik Király-dij. 
Feloldódott, meglazult az a feszültség, amely 
pár hét óta ugylátszott, megbénítja a várost : 
majdnem páratlanul szép és nagyvonalú volt 
pr idei Királydij és nem titok, hogy ezen a na
pon nemcsak azok vonulnak a versenypályára, 
nkik hippikus szépségekben, izgalmakban 
akarnak gyönyörködni, ^e mindenkinek olt 
kell lenni, akinek illik, mert ilyenkor társasági 
szalónná változik a gyep, szalonná, amelynek 
képletes szögleteiben jóformán külön-külon 
csoportosulnak a társadalmi osztályok, de 
végeredményben mégis csak együtt van min
denki.

Az idei Királydljon i« ott volt mindenki, 
akinek illik ott lenni. Neveket jegyezgetni fö
lösleges, csak úgy hirtelenében kell végigfutni 
a szemnek a páholysoron és a smaragd gye
pen, ‘ elég följegyezni, amit egy ilyen futó pil
lantással fotografál le a szem.

Nini' Itt egy érdekes ember, akiről az utolsó 
napokban sok beszéd esett, szóban és nyom- 
látott betűben: daliás, fess katona. 
Imre tábornok. Krrr.<:lr,-Foche, tábor-
„okká'.. a katonai kabinetiroda főnöktsd be- 
szítat. Amott a bejárat fölött, nagy páholy
ban „ megtért újvilági '-(mdor. Htllpmw Lili 
l.áröná. fehércslkos ruha fölött tekrta kubai
ban Egy páhollyal odébb Hanni Mendel kis- 
asszony drapp kosztüm, sötétkék díszítései, . 
blúzban stílszerűen jókora Pla,!n“ l’;*̂  ? 
bross. Nincs lámpaláza, hiszen ,.rép futtató. 
_ (legfeljebb . tizennyolc esztendejével), azért 
látszik rajta, hogy drukkol. 
kom tudni . . . egyszer mar megtörtént.Valamivel arrébb a lovaregyleti urak páho
lyában Pallavicini György örgroffal beszélget 
'fíapaich Bichárd tábornok, aki a minap ”ien’ 
nyugdíjba, följebb egy politikus, báró Prónay

A páholysor halszélen a Lipótvárosi Kaszinó 
két páholya zsúfolt (Imrédy!. ■ ■ ). A "J* nha’ 
viak Hunyady Sándor. László Aladár. Haboz íte. megint "jobbra az „albán különítmény 
n tiranai esküvötjárt hölgyek és urak, gróf 
Wdelsheim Gyalog Lipótné korul diskuralnak 
Dz albániai emlékekről.

Szép és legáns minden, szép a kék ég és a 
Möld gyep, finomak az urak, szépek és elegán- 

i « hövevek de . . . Pénteken jött nz 
Jmrédy-konnány és o hölgyek még "”"* “** 
rá leszámítolni a változást.
egv egy uj nagy toalett ■ .P^6”''“’y 
legfeljebb idei koratavaszi holmikban pom
páznak a dámák.

&p" piró”"“rd.'S egy^Mélkék pllaadro- 

..inkebluzzal, egy sárga imprimé sarga kó- 
.rnníel egv kék imprimé kék áttört anyagú 
Ellái, awlán « divatparádé verhetetlen fa- 
virítja: Ízlésesen magyaros holmi, piros fehér 
•öld mintás imprimé, zöld kaballal.

Megjön Pliássy Sándor főkapitány,
TíínníJel a belügyminisztérium karhatalmi 
ÍsztaMnuk Kdöké Krkíszre.
kutatva vizsgálja a páholyokat, nz a hír járja, 
hogy imrédy Béla kijön a versenyre, de egy- 
’ . tívmikkerezés és szemezes semSdezní - neki most míp n Alrd/p- 
dí/nd/ í, zúrjó.ehh is fontosabb dolga van

A nyeretlen kétévesek versenyét olyan érdek
víz, előzi meg melv vetekszik a milleniumi 

ii.í»l sorompóba áll Talfun. a kendere.! mi- 
Í^ bl’rníta A kormányzó falaid és két 

kirántotta kezéből a retikült éa azzal 
futva menekült.

Oláhné rövidesen visszanyerte önuralmát, 
lesitetett a házfelügyelőékhez és a házfel
ügyelő fiával együtt kirohant az utcára. Meg
pillantották

a futva menekülő rablót
és a járókelők segítségével üldözőbe vették. 
Már egészen a közelében járlak, amikbr a 
fiatalember

eldobta a retikült
és egy villamosra akart felugrani. Ez a terve 
azonban nem sikerült, az úttesten tartózkodó 
rendőr észrevette az üldözést és

elfoga merénylő fiatalembert.
Összekötözve visszavitték a rablótámadás 
színhelyére, ahol szembesitették özv. Oláh 
Károlynéval. Az uriasszony azonnal felis
merte az elfogott fiatalemberben támadóját, 
mire is töredelmes

beismerő vallomást tett.
Csabán János 23 éves állásnélküli csapos 

követte el a lépcsőházi rablómcrcnylctct. 
Egyszer már volt büntetve hatósági közeg 
elleni erőszak címén. Azzal védekezik, hogy 
hosszabb ideje állás nélkül van és nyomorá
ban követte el tettét.

fiával érdeklődéssel látcsövezi a mezőnyt. Tai- 
fan az első! A publikum, mintha egy család 
lenne, ünnepel, mindenki a kormányzói páholy 
felé fordul, zug. dörög a taps, a kormányzó 
fölemelkedik helyéről, fejbólnitással megkö
szöni az ünenplést. azután lemegye a nyerge- 
lőbe, fényképezőgép a kezében, fotorafálja a 
győzes lovát.

A Szent Gef/érf-hendikep után a Király-díj
hoz készül a pálya. Tizenkét pompás ló vonul 
el a pályauarádén. a lovaregyleti nagyságok 
előtt. A tip-jegyzőkönyvek fehér papírján szá- 
guldva szaladnak a ceruzák, kattognak a fo- 
tografáló masinák, egy szürkecilinderes, finom 
öreg mágnás szépen oktatgatja a fiatal grófot, 
aki még egy kicsit kapkodja a fejét a fotogra- 
fus-űtegekl füzében.*

— Mi ez ahhoz képest, amikor énrólam meg 
a Tarján Vili irt riportot...

Éppen akkor siet arra Tarján Vilmos, de 
nem hallja, neki nincs ideje, ő itt is riporter, 
mindenki mindenkiről mindent őtőle kérdez.

Hopp! Start! A sorompónál nz egyik Issekutz- 
ló vezet, aztán hirtelen előtűnik Cabala, az 
utolsó száz méteren öldöklő finis a Schiffer-ló 
és a bécsi paripa között. . . Azután egész rövid 
fejhosszal besüvit Bernadotte!

Bernadotte boldog hívői — gyerünk a kasszá
hoz! ... s. P.

*
Általános feltűnést kellettek n Király-díjon 

megjelent hölgyek pazar ezüst- és kékrókái, 
valamint remek kanadai nerz-nyakkendői, me
lyek javarészét a mérsékelt árairól előnyösen 
ismert Schmidcg szűcsnél, Párisi-utca 3. vásá
roltak.

^KALODONT
FOG K Ó’ fii E N

Összeesküvést szőttek Sztálin ellen 
a vörös hadsereg tisztjei

Párls, május 15.
A szovjet-hadsereg körében az ellenzéki 

irányzat egyre jobban megerősödik s a tiszti
kar elégedetlensége nőttön nő. Egy francia 
hírszolgálati iroda rigai jelentése szerint az a 
titkos rádióállomás, amely Szovjctorosz- 
ország területén „a szabadilók szövetségének 
rádiója" elnevezés alatt működik, megerő
síti azt a hirt, hogy

a vörös hadsereg tisztjei nagyszabásu 
összeesküvést szüllek Sztálin élete ellen.

Az összeesküvők terve szerint május elsején

□
Elfogták a harmadik

hartai szökött fegyencet
Baja, május 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele főnje- 
lentése.) Vasárnap hajnalban 
és Sárbogárd között,

országúton elfogták Leszkó 
harmadik, Martáról szőkült
A Hétfői Napló legutóbbi 

számolt arról a tűzharcról, amely 
Pusztaszabolcs mellett 
gyenc és 
kük, Szás:

agyonlőtte mngát, a másikat a csend-

Dunaföldvár

István, a 
fegyencet.

számában be- 
Adony- 

három szökött fc- 
csendőrök között történt. Egyi- 

Józscf kézrekeriilése előtt

Vasárnap hajnalban 
ut 60. szánni házban 
áruiizlelénck kirakatát

felnyitotta két fiatalember.
A kirakatfosztogatók két táskába rakták a 
kirakatban levő divatárucikkeket és amikor 
befejezték munkájukat, elindultak a legkö
zelebbi villamosmegállóhoz, hogy villamo
son folytassák útjukat a főváros felé.

Az utóbbi időben több kirakatfosztogalús
történt Újpesten és ezért a rendőrök foko-i József 19 éves 
zoltabb figyelemmel kisérték az éjszakai és I kirakalfoszlogalásl. 
hajnali járókelőket. Berkes István rendőr-1 újpesti kapitányságra 
őrmester, amikor észrevette az Árpád-utón I lek.

47 tisztnek kellett volna merényletet elkö
vetnie Sztálin ellen. Az összeesküvést lelep
lezték és a tiszteket, akiknek élén Andrejev 
ezredes és Sztvolov őrnagy állott,

a I.ubjanka-börtön pincéibe zárták.

A titkos szovjelállomás bemondója az ösz- 
szccsküvés leleplezéséről szóló jelentését 
ezekkel a szavakkal fejezte be:

— Oroszország felszabadítóinak igazság
tevő pallosa cl fogja érni Sztálint. ,t vörös 
diktátor végnapja közeledik. t.

őriik elfogták, mig a harmadik elmene
kült.

I.eszkó István egész héten át bujkált, de 
vasárnap hajnalban már annyira elcsigázta 
a nemalvás és az éhezés, hogy mikor egy 
csendőrjárör

az országúton felismerte, minden ellen
kezés nélkül megadta magát.

Még mindig ugyanaz, a fegyencruha volt 
rajta, amelyben Martáról megszökött. Leszkó 
Istvánt elindították Sopron-Kőhida felé, 
mert Martán csak a jómagaviscletii fegven- 
ccket őrzik.

haladó böröndös fiatalembereket, 
igazolásra szólította fel őkel.

A két fiatalember igazolás helyeit, 
eldobva a bőröndöket, 

futásnak eredt, 
gát és 

sikerült elfogni a két tolvajt.

éves .szövősegéd és Markő 
vasöntősegéd követték el a 

Előállították őket az 
ahol őrizetbe kcriil-



AZ ELSÖOSZTÁLYIJ BAJNOKSÁG Igen 
Izgnlmaa finist ígér, négy csapat egyforma 
Méllyel küzd az Idei bajnoki elmért. Ter
mészetes, Igy erősebb a küzdelem és min
den játékos érzi azt, bogy esak maximális 
leljeslféascl lehet eredményeket elérni.

Egy ilyen Izgalmas, de nagyon tanulsá
gos játszmát mutatunk itt be. ahol a fel
tevő, a BEAC kitűnő teehlnkájii ég vasideg
zettel rendelkező, félelmetesen nyugodt já
tékosa, Tóth Kálmán gyönyörű kétoldalú 
kényszerdobással teljesítette a bemondott 
gémet :

♦ A K 3 2
9 A 10

A K 6 5 
+ K B 9

2 pikk — 2 szán
6 szán eonlrn —

4 10 9 8 4 esni « D 7
9 3 2 3 U 9 K 8 7 4
0 9 7 4 3 £ fi 0 D B 10
4 5 4 2 nfti. 4 D 10 7 6

4 B 6 5
9 D B 0 8 5

8 2
4 A 8 3

Llelt: for.ak Kelet Dél Nyugat
2 treff — 2 kör —

Nyugat a pikk fizesse! indult. A felvevő 
beüt az nslzalon az ásszal és kör ász, kört 
hív. Kelet természetesen ezt kilazsálja, fel
vevő úllltl a kézben és újra kört hív. Ke
let belit és káró dámát hívja meg. Tóth 
üt az asztalon az ásszal és lehívja a pikk 
királyt, Kelettől esik n dáma. Le játszit nz 
asztalon a treff királyt, kézbejön a treff 
ásszal, lejátszó a kézben most már magas 
pikk bubiját és a felma^isilotl kiírjeit. Az 
utolsó két kör lehívása előtt a következő 
a véghelyzet: Nyugatnak van a magas pikk 
pikk bníilját és n felmagn.sitott kőrjeit. Az 
asztalon egy kis pikk, káréi király és kiesi, 
egv kis treff. Keletnél egy kis kör, káréi 
bubi, kicsi, és n treff dáma. A felvevőnél 
pedig a magas kör Italos-ötös, egy kis káréi 
é« egy kis treff! Felvevő most lehívja a kél 
kört és az ellenfél mindkét oldalon kény- 
azerdobásbaii van és igy teljesíti a conlrázoll 
hal stanzádul! Bravó Tóth Kálmán!

♦
NEMZETI KUPA versenyt ir ki a bajnok

ság befejezése után a szövetség „agylrötzt- 
’jc ' A kiírás szerint minden szövetségi tag- 
egvcsülcl indulhat, akár résztvett az idei 
{bajnbksúgbnn, akár nem. így 22 budapesti 
és (V —8 vidéki csapat részvételére lehet szá
mítani. A sorsolást már most megcsinálják, 
hogy a budapesti csapatok vidéki verse
nyeiket a nyár alatt bonyolíthassák le és 
igy mcgfelolő propagandával támogassák a 
(szövetség nehéz munkáját a vidéki bridge- 
élet fellendítésében

*
SOKAT NEVETTEK a héten bridgekörökben 

^4 házaspár bridgetik" kit történetén
Bejön a férj a klubba ín baráti körében mc- 

fcé/í.
- Képzeljétek: Indulok egy körrel, az ellen

jel passzol. a jeletégem forszot ad és mond egy 
pikket!

Hol itt a forsz*  — kérdi a szerény hall
gató.

— Higyje el nekem, hogy „forszot! adott'1... 
»— volt a férj megnyugtató válasza.

A BAJNOKSÁG e beli fordulója igen izgal
mas és érdekes mérkőzéseket Ígér. Az MTK I.

I)S<; /.-verseny teljesen nyílt. Kiesési derhyt 
játszik n MAC Újpest I. és ugyancsak e héten 
<löl el. hogy a másodosztályból melyik két csa
pat kerül őz első osztályba.

★
G .4/././' /.S7TÁ.V, a BEAC II. nagy erőssége 

és fl«lal tehetsége egyik klubtársával játszott a 
napokban és a licit a kővetkezőképpen zajlott 
Ir: 1 szán, indított a Gallé, 2 treff volt a ud- 
lasz!

2 zran, — 5 treffl .1 szán! Felterült az asz 
tani és a Gallé arca kissé megnyúlt, tekintve, 
hogy a háromszor licitáló partner összesen két 
dámát és egy királyt hozott. De Ő a brldgezók 
,.ritka" csoportjába tartozik és fegyelmezetten 
hallgatott. I)e a szerencsétlen partner meg
kérdi hogyan kellett volna licitálnia^

—» Ugyanígy, — volt a Gallé válasza, — csak 
most még S szánra nekem 2 treffet kellett vol
na mondanom és arra neked egy szanzadut ... 
• s akkor eljutottunk volna a helyes kontrakt- 
hoz!

♦
GRÓF ZICHY EDE lelt az. Oslóba ké- 

Mülő magyar sRiogatott csapot knpitányn. 
Gratulálunk, de őt is kérjük, mint n múlt 
héten n szövetségi kapitány urat, hogy fari
von tréninget n csapattal, mert bizony erre 
nagy szükség i»an.

■® Uó és olcsó
a Darmol. BaviHIa. amit ígér.

hl Nincs vele bajlódás, Halóit*,  
kaaorOliQ anyagok nyáléit, atb. 
JóliO haahajtó a< w W IÁK 
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HÉTFŐI HAHÓ

Minden munka alapfeltétele 
a rend és nyugalom

— mondotta Éber Antal a Kereskedelmi és 
Iparkamara székesfehérvári díszközgyűlésén

Székesfehérvár, május 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A Szent István év alkalmából va
sárnap ünnepélyesen felvonult Székesfehér- 
vuron a magyar ipar és kereskedelem, hogy 
a Kereskedelmi és Iparkamara diszgyülésén 
hódoljon az orszúgépitő első nagy magyar 
király emlékének. A dlszgyiilést délelőtt tar
tották meg, Éber Antal elnöklete mellett a 
délszaki növényekkel, lobogókkal és szőnye
gekkel pompásan feldíszített Szent István- 
teremben. A gyűlés érdekességét emelte nz is, 
hogy most először tartotta gyűlését vidéki 
városban a Kereskedelmi és Iparkamara. A 
kereskedelmi, ipari világ előkelőségein kívül 
többek között megjelent Kriiclüna Gábor 
báró iparügyi minisztériumi osztályfőnök és 
Árkay Ferenc kereskedelmi miniszteri osz- 
lálfőnök.

Éber Antal elnöki megnyitó beszédében 
megemlékezett Szent Istvánról, a Szent Ist
ván év jelentősegéről. Emelkedett szavakkal 
szólott a kormányzóról, majd igy folytatta 
beszédét:

— Még ma is sokan betolakodottnak te
kintik a kereskedelmet. Pedig

ez a nézet teljesen hibás, mert a keres
kedelem irányítja a termelést. Szomorú, 
hogy még mindig idegenkednek n köz
tisztviselői osztály gyermekei a keres-

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A Délafrikai Unió római követségének ke

reskedelmi attaséja f. hó 16-ától 18-ig Buda
pesten tartózkodik. Kedden, 17-én délután 
•I és (» óra közölt a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara I. emeleti üléstermében fo
gadja a Délafrikal Unióból való behozatal 
iránt érdeklődő cégeket, továbbá felvilágosí
tási ad a Délafrikával való kereskedelmi 
forgalomra vonatkozó egyéb kérdésekről is.

♦
A Nemzetközi Vásár irányításából 10 év óta 

végez tetemes részt Vértes Emil, a Vásár alel- 
nőké. Hatalmas fejlődésen ment keresztül ezek
ben az években a Vásár, amely ma már két
ségtelenül legnagyobbszabású demonstratív 
megnyilvánulása a magyar iparnak és keres
kedelemnek. Vértes Emil nagy agilitással és 
tudással vesz részt a szervezés, a fejlesztés és 
a naponként fölmerülő új problémák megoldá
sának hatalmas munkájában. Osztatlan meg
becsülést élvez nemcsak n budapesti kereske
dők között, akiknek érdekképviseleteiben is 
fontos szerepet tölt be régóta, hanem mind
azokban a körökben, amelyek egyévtizedes vú 
sári munkássága sorún rokonszenves egyénisé
gét megismerték.

*
Junius 4—12 között rendezik a szegedi ipari 

vásárt, amely egyben jubileumi ünnepsége is 
Szeged kézmÜlparosságának. Tizedszer nyílnak 
meg ugyanis a Szegedi Ipari Vásár kapui, hogy 
bizonyítsák a magyar kézműipar nagyszerű 
felkészültsége mellett a háziipar, iparművészet 
és népművészet kiválóságát.

Az összes ipari szakmák képviseletében fel
vonulnak az iparosok, hogy bizonyságot tegye
nek tehetségükről és az egyéni ízlés szolgála
tában kifejtett működésűkről. A vásárt junius 
4-én délben 12 órakor Bornemisza Géza ipar
ügyi miniszter nyitja meg. Szeged városának 
nagyjelentőségű mozgalmáról mn, május 16-án 
délután & ómkor Halner Ferenc, n Szegedi Ke
reskedelmi és Iparkamnrn elnöke rádióelöndást 
tart. A Szegedi Ipari Vásárra junius 1-töl 
12-ig 50%-o*  kedvezménnyel lehet Szegedre 
utazni úgy a magyar, mint a jugoszláv valuta 
kon. Visszautazásra junius 4—14-ig érvényes 
n kedvezmény. Ugyanezen idő alatt vizumked- 
vezmény is érvényes a Szegedi Ipari Vásár lá
togatói ’ számára. Minden a vásárral kapcsola
tos ügyben készséggel, ad felvilágosítást a Sze
gedi ipari Vásár irodája, Szeged, Horváth Mi- 
hály-u. 3.

★

Az Országos Hitelvédő Egylet kedden tar
totta közgyűlését. Székács Antal elnök meg- 
nyitóbeszédében megállapította, hogy nz OHE 
közreműködésével intézett kényszeregyezségek 
körülbelül cgyharmad költséggel és időtartam 
alatt nyernek lebonyolítást, mint az OHE élet- 
rehivását megelőző Időben. Dr. Kacsóh Bálint 
miniszteri osztálytanácsos a kereskedelmi mi
niszter elismerését tolmácsolta az egylet mun
kája fölött. Dr. György Ernő ügyvezető igaz
gató javaslatára a Közgyűlés kérte a kormány- 
tói a fizetésképtetcnséqek erkölcsi színvonalá
nak javítását célzó reform mielőbbi életrehlvú-

JÖVŐ HfiTEN KEZDŐDIK A

LÁNC
KEREMTRKJTVÉW-
VER8EWY

HATALMAS DIJAKKAL! 

kedelml én Ipari pályákon való elhelyez
kedéstől,

amint ezt az erre vonatkozó statisztikák iga
zolják.

Árkay Ferenc a kereskedelmi miniszter 
nevében üdvözölte a Kereskedelmi és Ipar
kamarát, majd ismét Éber Antal szólalt fel:

— Nem tartozik — mondotta — a mai 
diszgyülés keretébe, de kénytelen vagyok 
megemlékezni arról az örvendetes tényről, 
hogy a legutóbbi politikai változások követ
keztében Imrédy Béla a miniszterelnök.

Teljes mértékben egyetértünk a minisz
terelnök megállapításával, hogy minden 
munka alapfeltétele a rend és a nyu

galom.
Éber Antal indítványára a diszgyiilés táv

iratban üdvözölte Imrédy Bélát, majd Csi- 
táry G. Emil dr.. Székesfehérvár polgár
mestere köszöntötte a diszgyülést. Koós 
Zoltán a tőzsde nlclnöke, Nagy Antal a Ka
mara elnöke, Csikós Andor a Székesfehér
vári Takarék vezérigazgatója, Mihályffy De
zső, a Láng Gépgyár igazgatója, Gonda Hugó 
és Montskó Ferenc székesfehérvári ipartes
tületi elnök tartottak végül előadást. A disz- 
gyűlés után diszebéd volt, végül délután, a 
város nevezetességeit tekintettek meg a gyű
lés1 résztvevői.

sát. Morvay István, dr. Buday-Goldberger An
tal, Dembilz Gyula és dr. Sárkány Lajos fel
szólalása után a közgyűlés a zárszámadások 
és költségvetés elfogadása után megejtette az 
nlapszabályszerü (isztujitást, amelynek során 
nz eddigi vezetőséget újra megválasztotta.

*

4 „Nagybátony-Újlaki" Egyestilt Iparművek 
Itt. igazgatósága legutóbb tartott ülésében meg
állapította az 1937. évre vonatkozó zárszám
adásokat, melyek az értékcsökkenési tartalék
alapnak 350.000 pengő összeggel való dotálása 
lilán 5S6.57S.32 pengő nyereséget eredményez
tek. Az igazgatóság a május 23-ára összehí
vandó közgyűlés elé azt a javaslatot terjeszti, 
hogy osztalékul részvényenként í.7.5 pengő 
fizettessék ki.

*
A Zagyvapálfalvai Üveggyár Bt. május 10 ón 

tartotta 18. rendes közgyűlését. Az igazgatóság 
jelentésének tudomásulvétele után a közgyűlés 
részvényenként l.‘>0 pengő osztalék fizetését 
határozta cl

— Egy vidám hét a Balatonon. Felhívjuk az 
utazóközönség figyelmét az IBUSZ kiadásában 
megjelent „Egy vidám hét a Balatonon" mér- 
sékcltáru szelvényes jegyfüzetre, mely az elő- 
szezónhan május 1-töl junius 25-ig és nz utó
szezonban augusztus 22—szeptember 20. között 
érvényes. A jegyi űzet Dunán inneni állomá
sokról 67.— P-be kerül. A jegyfüzet a követ
kező szolgáltat Hiányokat tartalmazza : Ingyen 
vasutijegy bármelyik balatoni állomásra és. 
vissza. 50%-os kedvezmény balatoni hajójára
tokra, 7 napi teljes penzió egy balatoni fürdő
helyen, adók, borravalók, gvógydij.

— Budapest nyári nevezetessége a Plantázs 
búr a kor igényeinek megfelelően átalakítva, 
szombaton este nyílik meg. Ez a bár, amely
ben mindig kitünően érezte magát a közönség, 
az idén még hangulatosabb és varázslatosabb 
lesz, mint az eddigi években. Remek műsor, 
reggelig tánc. Szép időben nyitott, rossz időben 
fedett helyiség.

— A béke hangulatút, a régi idők jó kedvét 
hozza vissza nz. idén a Jardin de Paris, amely 
uj vezetők vezetése alá került. Az uj vezetők
nek az a célja, hogy a régi fényt és pompát 
visszaállítsák a népszerű szórakozóhely gyö
nyörű kertjébe.

ST ’n!

páratlan érdekességü uj regényes cikksorozata

Olvassa minden nap 
az ESTI KURÍRT.

BuJafést, f«§8 hi7Ji« fű*

Szeged előkészületei
a szabadtéri játékokra

A szegedi szabadtéri előadásokon a már 
közismert múlt esztendei gyönyörű műsoron 
felül nz idén Ujházy Györgynek: „István király 
népe" cimü történelmi tragédiája is bemuta
tásra kerül. Ugyancsak uj prodkucióként sze
repel Puccini világhíres utolsó zenés drámája-1 
nak. a kínai tárgyú „Turandol“-nak előadása*  
melyben a távol Kelet minden külső pompájá
nak, gazdagságának tündöklésén és sejtelme*- 1 
ségén felül a címszerepeket éneklő világhíres- 
segeknek: Gina Cigna-nak, Giovanni Breviarió- 
nak cs Doris Dora-nak művészetében is gyö
nyörködhetik a hallgatóság.

A nagyszabású zenei események sorában sze
repel az ősi magyar népi muzsika modernizált 
remeke: Kodály Zoltán „Háry János" daljátéka. 
A Dómban, a kontinens egyik legszebb székes
egyházában Kodály Zoltán vezényli a Budapesti 
Hangverseny Zenekar nagyszerű együttesének 
közreműködésével saját szerzeményű : „Psal
mus Hungaricus", „Jézus és a kufárok" és 
,.Te Deum“ cimü müveit, mig a Dóm-téren 
Verdi grandiózus „Requiem"-je kerül elő
adásra.

♦

Szarvas Klárit, a Budapesti Hangverseny ze
nekar kiváló hárfamüvéssnőjét elhatározó si
kere után további hangverseny- és rádiószcrcp- 
lésre szerződtették.

♦

A svédek reprezentáns férfikórusa ünnepé
lyes keretek között tartotta pénteken este a 
Zeneművészeti Főiskola nagytermében bemu
tatkozó hangversenyét, melyen a kitünően 
képzett, értékes hanganyagu, fegyelmezett 
együttes rendkívüli sikerrel énekelte hazájabcll 
szerzőinek szebbnél-szebb kórusmüveit, Care- 
lius Emil karnagy művészi vezényletével. A 
díszhangversenyt megnyitó „Hymnus" után a 
„Testvériség" dalegylet nagyszerű kórusa svéd 
nyelven énekelte a vendégkórus nemzeti dalát 
Ádám Jenő lendületes vezénylete alatt.

Az évadvégi zenei események közül Dobro- 
i>cn Issay cs Mengclbcrg Willem vezénylései a 
legjelentősebbek, Dobroven hangversenyének 
vrúdégszólistája Morini Erica, a világhíres he- 
gediimüvésznő lesz, mig a Mengelberg koncer
ten Dohnányi Ernő tökéletes művészetében 
gyönyörködhetnek a tiszta művészi muzsika 
rajongói.

¥
Pécs városa ünnepi hete, Ujházy György ha

talmas liturgikus drámájának, a Missa Solcm- 
nls Dóm-Uri előadásain kivül is számtalan 
látnivalóval szolgál mindazok részére, akik 
junius 4 és 12-ike között keresik fel a mecsek- 
alji Heidelberget. Már most a rendelkezésre 
álió adatokból látható, hogy ebben az idő
pontban és a tervezett országos társadalmi 
eseményekből Pécs városa lesz a magyar ide
genforgalom központja. Miután a Pécsre érke
zők valamennyien megtekintik a Missa Sol- 
leinnis előadásait, az ünnepi Játékok rekord
látogatottsága is biztosra vehető.

Ferdor

— Korszerű háztartás titka: a villanytűzhely, 
mert gyors, olcsó cs tiszta. A háziasszony nyá
ron legtöbbet a meleg konyhában szenved. 
Ettől azonban könnyen megszabadulhat, ha 
villanytűzhelyen síit főz. Az Elektromos Müvek 
Honvéd ucca 22, szám alatti bemutatójának 
előadótermében szerdán délután fél 6 órakor 
fözöelöadósl, villanykonyhájában hétfőn, csü
lökökön és pénteken délelőtt fél 10 órakor 
főzési gyakorlatot tartanak. A különböző ház
tartási készülékek ismertetése során képviselő
fánk, kuglóf, leveles-vajas tészta, torta, pudding 
és különféle húsételek készítését mutatják be. 
Belépő- és ruhatárdíj nincs.
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A kirakatok, villamosok 
ködobaiö nyilas tüntetőit

aJáöJaJ0<ar,öz,a,,a- a vlzsflálóljlró soronklvOl 
sürgősséggel lefolytatja a vizsgalatot ellenük

Vasárnap a büntető törvényszék vizsgáló- 
bírája egymásután nyolc fiatalembert vezet
tetett maga elé:

nz utóbbi idők legvakmerőbb nyilas tün
tetőit.

Nemrég történt, hogy a Vilmos császár
utón egy 5-ös jelzésű villamost kövekkel do
báltak meg.

A villamost és pótkocsijának ablakait be
húzták a kődarabok és csak véletlen szeren
csén múlt, hogy senki nem sebesült meg. A 
rendőrség erélyes gyors nyomozása megál
lapította, hogv kik voltak a kődobáló tün
tetők.

Bureczky József nyilas fiatalember éa 
hét társa zúzta be a villamosok ablakait.

A nyomozás azt is megállapította, hogy ha
sonló bűncselekményeket követtek el már 
a fiatalemberek: több kirakat üvegablakát is 
bezúzták kődarabokkal.

Nem büntettek meg senkit 
az uccai rendőrbiráskodás

vasárnapi premierjén
Nevezetes határnap volt n vasárnap a buda

pesti utca közlekedésének életében:
vasárnap tartotta bemutatóját az utcai rend

őri közlekedési bíráskodás.
A 2000—1938. számú belügyminiszteri rendelet 
Szerint kisebb közlekedési kihágások esetén a 
büntetést mindjárt a helyszínen ki tehet szabni 
lés végre lehet hajtani. Ez az intézkedés hivatott 
brra, hogy évtizedes harc után végül is a rend- 
jórség győzzön és

megtanítsa saját életére éa testi épségére 
vigyázni

H bizony elég szórakozott pesti járókelőket. Ha 
tsz újítás beválik, egy-két azonnal lefizetett 
pénzbüntetés után az autók előtt megszokásból 
elgondolkozva sétálók is körülnéznek majd, 
mielőtt a járdáról az úttestre lépnek.

A vasárnapi bemutatón egyelőre csak Buda- 
'pest öt legforgalmasabb útkereszteződésénél je
lent meg egy-egy rendőr, hogy eleget tegyen a 
belügyminiszteri rendelet utasításainak. A kora 
reggeli órákban megkezdődött már a járókelők 
megrendszabólyozása a Körút—fíákóczi-ut. ke
reszteződésénél, a Mussolini-téren, a Berlini
téren, a Kossuth Lajos-utca Muzeum-körut ke
reszteződésénél és a budai Lánchídfőnél.

A nagy közlekedésügyi esemény azonban 
nem zavarta a járókelőket és a pénzbüntetések 
behajtására kiszemelt rendőrök estére már jó 
párszáz pengőt csörgethettek volna a zsebük
ben, ha a felsőhh hatóság még ez utólsó alka
lommal meg nem kegyelmez és ki nem adja a 
bizalmas utasítást, hogy

Belgiumban 
vasárnap elfogták 
a törpe Zoli csalóját

21.000 pengőért csiszolt üveget adott el 
a kis Zolinak a leleplezett szélhámos

Vasárnap délben a brüsszeli rendőrség 
rádiogram utján értesítette a budapesti fő
kapitányságot, hogy a belgiumi Brucke 
városkában

elfogták és letartóztatták Schiichter
Márton 30 éves volt műszaki rajzolót, 

akit mint nemzetközi kalandort, egész 
Európa rendőrsége, köztük a budapesti fő
kapitányság is már évek óla körözött.

A nemzetközi kalandor letartóztatása 
nagy érdeklődést keltett a budapesti fő- 
kapitányságon és csakhamar elővették an- 
nak az ügynek az aktáit, amely miatt a 
budapesti rendórsóR köröztette a nagystílű 
.zélhámosl, ScMchter Márton budapesti ál
dozata a pesti közönség népszerű törpe 
bohóca,

a kis Zoli volt.
Joli, akit a polgári éleiben Zo''á"-
nak hívnak, az arlislanlágban arról híres, 
hogy Ő a legtakarékosabb emberek köze

Marassunk gyógyulást, Üdülést

lAn-lurööhen

prospektust.

HÉTFŐI NAPLÓ

A rendőrségről az ügyészség Markó-utcai 
fogházába kisérték a kődobáló nyilas tünte
tőket. Védőik utján

azonnal szabadlábra helyezésüket kérték 
azzal, hogy a bűncselekmény előrelátható 
nagysága nem teszi megokolttá fogvatartá- 
sukat. A vádtanács elutasította kérelmüket, 
mire a táblához fordultak felfolyamodásuk
kal.

A tábla Kovács Rókus tanácsa tegnap úgy 
döntött, hogy

magánosok elleni erőszak bűntettének 
gyanúja miatt elrendeli valamennyltik 

előzetes letartóztatását.
A vizsgálóbíró vasárnap Bureczky József

fel és társaival közölte a tábla határozatát, 
egyben intézkedett: soronkiviili sürgősséggel 
folytassák le a nyomozást velük szemben, 
hogy mielőbb a büntetőtörvényszék előtt fe
leljenek bűncselekményeikért.

vasárnap még nem kell megbüntetni senkit, 
de minden szabálytalanul közlekedő Járókelőt 
figyelmeztetni kell. A rendőrök eleget is tettek 
ennek a parancsnak és egyik-másik délre már 
annyira berekedt, hogy csak suttogva tudta 
mondani:

— A gyalogjárók részére kijelölt helyen tessék 
átkelni!

A legtöbb dolga a Berlini-téren és a budai 
Lánchídfőnél szolgálatot teljesitő rendőrnek 
volt. Ezen a két helyen több irányból fut össze 
a közlekedés és az úttest is elég szabálytalan, 
úgyhogy nem mindenütt lehetett a legrövidebb 
utat kijelölni a gyalogjáró közlekedésre. Min
den valószínűség szerint

itt lesz a legtöbb büntetés Is.
A büntetést végrehajtó rendőröket különben 

kis kékszinü igazolványokkal látták cl, amelyek 
tanúsítják, hogy

a renör jogosult a belügyminiszteri rende
letben megállapított kihágásokra kiszabott 

pénzbüntetéseket azonnal végrehajtani.
Nyuglakönyvct is kaptak a rendőrök és most 
már csak az a kérdés, hogy mennyi ideig lesz 
elég egy-egy nyugtakönyv. Reméljük, hamaro
san annyira megszokják a pestiek a rendet, 
hogy egyáltalán nem is lesz szükség ezekre a 
nyugtákra. Mert az egyik főpróbán szereplő 
rendőr el is mondta vasárnap:

— Nem akarunk mi kérem senkit nyakra- 
főre büntetni, hajkurászni, mint ahogy talán a 
közönség gondolja. Azért vagyunk itten, hogy 
segítsük, gyámolitsuk a vigyázatlan embereket 
és ha kell, megvédjűk testi épségét is.

tartozik, passziói nincsenek és minden 
keresetét öreg napjaira igyekszik félrerakni. 
Pár esztendővel ezelőtt, amikor a Royal 
Orfeum még Sclimidt Mihály bérletében 
volt, Zoli öccsével, Horváth Józseffel 
együtt az orfeum ruhatárát bérelte. Az 
orfeumban több nemzetközi artista megfor
dult és azok egyikének a társaságában is
merkedett meg Zoli és testvére, Schüchter 
Mártonnal. A jómegjelenésü és több nyel
vet beszélő fiatalember

beférkőzött a törpe bohóc bizalmába
és különösen kereste a barátságát, amikor 
megtudta, hogv n kis Zolinak Pécsett háza, 
a fővárosi bankok egyikében pedig nagyobb 
letétje van. Előadást tartott Zolinak, hogy 
milyen szép pénzt keresnek azok, akik 
briiliánsbn vagy más drágakövekbe fektetik

Leszállítottam az árakat!
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a pénzüket és ha valaki nem Is akar nye
részkedni az ékszerekkel, akkor is jól jár, 
mert hiszen az ékszer, a drágakő értéke 
mindig megmarad, mig esetleg a különböző 
valuták ingadoznak. Zoli, aki sohasem fog
lalkozott pénzügyi és kereskedelmi dolgok
kal, aki csak a munkának élt nemcsak ide
haza, hanem külföldön is,

elhitte a szélhámos meséjét.
Megtakarított pénzét, 21.000 pengőt kivette 
a bankból és azt

„drágakövekbe fektette**.

Addig nem adta át a pénzt Schachtemek, 
amig az nem szállította az értékes köveket. 
Egyről azonban elfeledkezett a kis Zoli, az 
ékszerek átvételéhez nem hivott szakértőt, 
artistákkal és barátaival nézette csak meg 
azokat, akik természetesen nem értettek a 
drágakövekhez és amikor látták a szépen 
csiszolt, fényes köveket,

azt hitték, hogy azok valódi drága
kövek.

Zoli először nagyon boldog volt, örült az 
ékszereknek, később azután annál nagyobb 
lett a szomorúsága, amikor egy ékszerész 
barátja, akinek örömmel újságolta, hogy 
milyen jő vásárt csinált, az ékszerek meg
tekintése után kijelentette, hogy Zolit be
csapták,

csiszolt üvegdarabokat adtak el neki 
drágakövek helyett,

A becsapott törpebohóc annyira kétségbe- 
A becsapott törpe bohóc annyira kétségbe- 

hallotta a valóságot. Évtizedes fárasztó 
munkájának a gyümölcsét, összekuporga- 
tott pénzét elvitte a szélhámos. Kétségbe
esve a rendőrséghez fordult, ott azonnal 
intézkedtek, detektívek járták sorra a pesti 
szállodákat, szórakozóhelyeket, mindenütt 
kutattak a veszedelmes kalandor után, de 
az a jó üzlet után

Ragyogó napsütésben, az elegáns 
közönség hatalmas tömege előtt 

tartották meg 
az idei nemzetközi Concours d’Élégance-t

A pompás májusi napsütés meglepően 
nagyszámú közönséget vonzott ki az uj 
ügetőpályán megrendezett IX. magyar nem
zetközi Concours d'Élégance-ra, úgyhogy,

a verseny kezdetének idejére tömve 
volt a tribün és a korlátok inellett is 
csak a hátsó sorokban lehetett helyet 

találni.
A’ nagy érdeklődés meglepte magát a rende
zőséget is, úgyhogy a közönség nagy száma 
miatt a rendezés vontatott, lassú volt. Jó
val a kitűzött idő után félórai késéssel áll
tak starthoz a versenyzők. Az első kör le
futása után ki is hirdették a rcklámtehcr- 
autók és a motorkerékpárok versenyének 
az eredményét, majd másodszorra került 
sor az egyes autók osztáylozására.

A kínosan lassú rendezés Igen hosszú 
Időre elhúzta a versenyt, úgyhogy fél- 
egy tájban a közönség nagyrészc el- 

szállingózott.
A’ notabilitások közül nem sokat láttunk 
kint. Hiányzott a politikai élet minden sze
replője.

Alig láttunk kint színésznőt is
és szinte csak a versenyzők közt találtunk 
egyeseket a társadalmi élet kiválóságai kö,- 
zül.

Jelen volt a versenyen ifjúbb Horthy 
István, a MAVAG vezérigazgatóhelyeltcse, 
Onni Talas finn követ s kint láttuk a Pes
ten vendégszereplő Charlie Rivclsct, aki 
pompás jelmezében, nagy vörös krumpli
orrával vezette Bionchf-kocsiját.

A verseny nagydiját a zsűri csak rend
kívül hosszú tanakodás után Ítélte oda L. 
Hőké berni nagyiparos sajátgyárlmányu 
karosszériaju, mesés szépségű Alfa-Rómeó- 
kocsijának. Nagy és egyedüli riválisa egy 
krémszínű nyitott Mercedes-Benz kocsi volt. 
Kettőjük közt rendkívül hosszú és mór ki- 
nosnok látszó tanakodás után választotta 
ki a zsűri a sötétszinü Alfa-Romeo kocsit. 
A legszebb magyar speciál-karovszéria 
nagydiját Delmár VValterné átlal vezeteti 
MAVAG-Ford kocsi nyerte el. Úgy ezt a 
karosszériát, mint a legszebb magyar csu 
kott karosszériát Nagy Géza díszítette. A

7

zKAY FRANCIS ERRŐL FLYNN
A SIVATAGBAN
Két ember haléiig tnrió 
szerelme — egy lopott csókban

Premier holnap! RADIUS
eltűnt a fővárosból.

Kiderült az Is, hogy az artistavilágbani 
másokat is megkárosított, de a többiek kárai 
500—1000 pengő között mozgott s igy eze-» 
kel nem érte olyan súlyos csapás, mint u 
szegény Zolit. Most, amikor a rendőrség 
közölte Zolival az érdekes rádiogramot, 
nagyon megörült, most már csak az a kér
dés, hogy a szélhámosnak van-e valahol 
pénze, vagy más értéktárgya, amiből a kárt 
meg lehet tériteni.

Zoli kérésére a pesti rendőrség ebben az 
irányban is érintkezésbe lép a brüsszeli 
rendőrhatósággal,

legszebb magyar nyitott karosszéria diját 
Uhri Imre A (//ér-karosszériája nyerte.

Az egyes országok legszebb kocsijainak 
diját a következők nyerték: Amerika: Lin
coln Zcphir, Anglia: Tálból, Németország: 
Mercedcs-Benz. Olaszország: FIAT-Balilla, 
Oichszlovákia: Tátra. Franciaország: Onni 
Taalas finn követ BenauB-kocsija. A leg
jobb feslzerelésü és legkényelmesebben be- 
rendezett karosszériák részére kiirt Miklót 
/Indor-vándordijat egy Nagy Géza karosz- 
széria készítő átlal készített MAVAG-Ford 
kocsi vitte el. A reklámteherautók versenyét 
egy L’/iri-karosszériáju BMW kocsi nyerte, 
amely egyúttal a 5/ie/Z-vándordijat is nyerte. 
A motorkerékpárok közt Forral Béla Nor
ton motorja vitte el a pálmát.

A versenyen a nagydij-győzteseken kívül 
a legnagyobb tapsot Charlie Rivels kapta, 
aki versenyen kívül indult Bianchi kocsi
ján. Pompás maszkja és végtelen hosszú
ságii kesztyűje rendkívül nagy tetszést ara
tott a közönség körében. ♦

A verseny után általános volt a vélemény 
a közönség körében, hogy

ez n verseny a magyar ipar rendkívüli 
fejlődéséről és versenyképességéről tett 

tanúságot.
Különös tekintetbe jött ennél a megítélés
nél az a körülmény — amit a zsűri mega- 
fonon is ismételten kijelentett, — hogy a 
magyar karosszériák rendkívüli olcsóságuk
nál fogva a sokkal drágább külföldi karosz- 
szériákhoz képest nagyszerűen megállják a 
versenyben a helyüket és ezzel is bizonyít
ják a magyar ipar jó hírnevét.

A verseny legértékesebb dijait a MAVAG- 
Ford kocsik kapták, sőt — mint a legtöbb 
pontot nyert márka — a Magyar Touring 
Club vándordíját is Fordék nyerték meg.

A Concours d‘Elegance legszebb dijait is
mét a Fiat-kocsik nyerték: 3 Grand Prix 
diionneur, 2 Grand Prix Clégance és 2 
Grand I’rix-vel gyarapította győzelmi soro
zatát a Fiat-gyár.



A színházi világ sok kitűnősége, a Tlfa- 
ty/ar Színház is az Andrássyuti Színház 
tagjai zarándokoltuk ki vasárnap a teme
tőbe, ahol könnyezve állták körül a tra
gikusan elhunyt fiatul színésznő sírját: 
Bokor Mária sírkövét avatták. Koszorúk 
és virágok csakhamar elborították a sírt, 
nmvlv melleit Bálint Lajos, a Magyar 
K/inház dramaturgia mondott emlék- 
Jjcszédcl a korán elhunyt tehetséges szí
nésznő sírja felett.

Vasárnap délelőtt a Vígszín
házban a nyomorék gyermekek javára 
óriási sikerű matinét rendezett Bajor 
Gizi. A délelőttnek valóban tekintélyes be
vételét néhányon fellUIflzctések- 
k e I gyarapították. Bajor Gizi nagy agi
litással. rendkívül sok szeretettel állt a 
Bzép ügy szolgálatába és őt támogatták 
nzok a művészek, akik a matinén szerepet 
Vállaltak. Bajor Gizinek két nyomorék 
gyermekből álló „küldöttség**  óriási 
virágcsokrot nyújtott át szeretete 
és hálája jeléül.

Keleti Lászlót. nz ismert komikust 
vasárnap mcgopcrálták, az operációt a 
Zsidókórházban dr. Nagy József főorvos 
végezte kitünően,

Rendkívül előkelő vendége lesz szerdán 
p Hunnia Filmgyárnak, amelynek vetítő
jében Pacdlí bíboros fogja megnézni az 
„Örök titok” című magyar filmet, amely 
nz eucharisztikus kongresszusra készült 
és amelyet most sürgősen német nyelvre 
szinkronizálnak.

Feltűnő hírről beszélnek színházi kö
rökben: egyik színigazgató, akit n tavaszi 
jössz szezon erősen sújtott, végiglátogatta 
bankár- és pénzember barátait és őket 
szólította fel, bőgj’ részjegyekkel támo
gassák színházát. A felszólításnak állító
lag nagyon szép eredménye lelt.

Solti György, a helsinkit Kanton Tcatteri 
Igazgatóságától ajánlatot kapott, hogy ott a 
Júlia cimii operettel rendezze és egyik fősze
repét alakítsa. A távirat igy szólt: Á magyar 
huszárezredeit olyannak képzelem, mint ön 

0 Városi Színház színpadán”. Egyébként 
n Júliát nz eredeti szereposztásban Honthy 
Mannával, Dénes Oszkárral, Kertész Dezső
vel és fíclly Ferenccel együtt ismét műsorra 
Gizik a Városi Színházban, amelynek clö- 
ndósúban csak egyetlen uj főszereplő lesz, 
Donátit Ági, aki a szuhrett-szcrcpet játssza.

Szombaton fejezték be az 
egyetlen most készülő magyar film, a 

Megvédtem egy asszonyt**  felvételeit. Az 
Utolsó felvételeket végignézte Berni- 
d o 11 ii svéd herceg, feleségével együtt. 
A rendkívül szép polgárlány miatt Ber- 
nndotta herceg lemondott rangjáról és 
most mint hírlik, mint filmrendező 
kíván a jövőben működni. Nagyon köny- 
jiycn lehetséges, hogy első filmjét Buda
pesten rendezi.

Doktorrá avattak egy fiatal színészt. 
Szabó Dezsőt, a Magyar Színház tagját, 
oki azután: dr. Szabó Dezső államtudo
mányi doktor.

1938-as angol

AUTÓK
10 és 2*61. ismét raktáron

AUTÓK
4(1 pengő adó, 7.5 liter 
fogyasztás, 4 ajtó, longő- 
tengely

BLIIMEHTHAL TESTUEREK
VI., Nagymoző-u. 19.

Modern service, nagy alkatrészraktár

____________HÉTFŐI MAPLŐ____________

L A májusi eső után
JÓ MÉLYET szippantunk az ózondus leve

gőből, mely a májusi eső után öntötte el a vá
rost. A májusi eső, Imrédy Béla meggyő
zően megrázó, fenségesen egyszerű, fanatizá- 
lóan igazságos és mindcnekjelctt terméke
nyítő szózata, felüditette ezt a várost, mely
nek népe tikkadt letargiában tekintett az 
ég felé, amelynek sűrű felleges borúlátóból 
eddig csak ijesztő villámok csattogtak, 
égszakadást-földindulást jelezve. De csoda 
történt. A Jellegek megnyíltak, üditő eső 
záporozott alá, amely nem pusztít, de meg
termékenyít életkedvet, vállalkozási szelle
met és amely után derült májusi kék ég mo
solya megelegitette fel a város dermedtsé
gét. Jó volt végigmenni ezen az estén a vá
roson, ahol vidámabban ragyogtak a fények, 
bizakodóbban csillogott az égbolt, derűseb
ben mosolyogtak a szemek, az arcok. Ez az 
alapjában véve is jókedvű, vidám város 
mintha boldogabban élvezte volna a csodá
latosan szép, langyos, simogató tavaszi 
estét...

VÉGRE ELMÚLT a zlmankós tavasz, itt 
a gyüpölcsbeérő nyárelő és a fagyosszentek 
is levették jégcsapos ujjaikat a pesti élet 
gócáról, szivéről, színházakról. Amíg azelőtt 
a zlmankós tavasz rendszerint meghosszab
bította a színházak szezonját, az idén már 
a fagypont körüli hőmérséklet idején hatá
rozták el a színházak a korai zárást, miután 
minden igyekezetükkel és áldozatukkal nem 
tudtak megbirkózni azzal a másik viharral, 
amelyet nem a meteorológiai intézet jelzett, 
hanem a szinházbajáró közönség kedvében, 
lelkében keletkezett és pusztított. S most, a 
májusi vasárnapon annak ellenére, hogy 24 
fokot mutat a hőmérő higanyoszlopa, ami
kor valójában nyári meleg köszöntött a 
pesti aszfaltra, hirtelen 'arról tanácskoznak 
színigazgatóink, hogy igenis, tovább is 
nyitva tartják színházaikat, 
nem zárnak be előbb, mint szoktak más 
években, sőt mint májusi cső után a gom
bák, kerültek napfényre a legkülönbö
zőbb nyári szín házalapitási 
tervek is. Eddig vajmi keveset hallot
tunk például arról, hogy Budapest színház
városnak mi lesz a nyári színházi pro
gramja. Nélkülöztük a Júniusi Hetek más
kor annyira nagyvonalú és előkelő zenei 
eseményprogramját, nélkülöztük a nyári 
Pest idegenforgalmi színházi attrakcióinak 
bejelentéseit, szóval mindazt a kulturális és 
szórakoztató pesti Baedcckcrt, amely más
kor annyira zsúfolt eseményeivel Budapes
tet Középeurópának nemcsak etnograftailag, 
hanem szellemileg is a legvarázslatosabb vá
rosává alakította. A Hunnia filmgyár mű
termeiben, amelyben tavaly nyáron még 
valóban hollyvoodi tempó lázában égett a 
munka és amelynek műtermei előtt tola
kodva álltak sorba a magyar filmgyártól:, 
étidén még tavasszal is a téli álmát aludta. 
Egg-rgy dicséretes kivételtől eltekintve a 
munka folyamatossága megszakadt. Most 
minden remény megvan arra, hogy a mi
niszterelnök termékenyítő szózatát itt is 
effektiv munkára váltják és a gyönyörűen 
megindult felfejlődőit magyar filmgyártás 
törés nélkül fog sikert sikerre halmozni s 
ezzel a művészek, írók, munkások, iparosok 
ezreinek és ezreinek kenyeret biztosítani. 
Az a mákonyos bódulat, amelyet a kor
mányfői szózat a hivatott és zseniális dia
gnoszta kezével cl parancsolt az .agyakról, 
feloldódott és most már a tiszta ész kérlel
hetetlen logikája teremti meg azt a nyugodt 
és biztonságos légkört, amely nélkül semmi
féle kultúra élni, fejlődni és virágozni nem 
tud.

A magyar élet rögét szerencsésen ön
tözte, termékenyítette meg a kormányfői 
szózat májusi esője ..,

2. Strinciberq kaf>f>y-enclje
EBBE 4 SZISTE AHITÁTOS hanguMbn 

szerencsésen illeszkedett a Pesti Szín
ház szombatesti bemutatója, amely az 

északi költőóriásnak, Strindbergnek, „Hús
úét” c. passziójátékát hozta. Strindberg 
e müvében legyőzte önmagában a tagadás 
szellemét s a szeretetnek, a békének, a 
megnyugvásnak győzelmét hirdeti a gőg és 
széthúzás felett. Bár a darab a maga mivol
tában kissé poros, és nem túlságosan töké
letes, ebben a vonatkozásában kapott égető 
és úgy látszik minden időt álló aktualitást. 
A szeretet győzelme örök és a 
darab, — amely nagycsűtörlöktől kezdve 
a krisztusi megpróbáltatások és kínszenve
dések nagypéntekjén keresztül a nagy szom
bati feltámadás, illetve a Húsúét mindent 
megbékítő sugaras dicsőségéig, a szeretet 
végső győzelméig terjed egy kispolgári csa
lád aprócska történetének vetületében ■— 
íQy áhitatos élménnyé magasztosul. Kár, 
hogy a P o s s o ny i László fordításában 
magas irodalmi értékű, előkelő színvonalú 
darabot túlságosan játszani akarták 
a színészek, akik közül csak S o ml ay 
Artúr zseniális művészete tudott megbir
kózni a szerepén levő kettőség; a zord va
lóság és a transzcendentális értelem nehéz
ségeivel. A remek Somlay Artúr játszotta 
annak a kérlelhetetlen hitelezőnek figurá
ját, aki robusztus testiségével és perrend- 
szerű igazságával jogosult lenne a nyomor
ba taszítani azt a szegény családot, amelyet 
az apa oklatlan gőgje és léha könnyelmű
sége sodort a szakadék szélére. Dé ebben a 
Nagy Hitelezőben krisztusi szellem lakozik, 
saját és gyermekei sorsát nem kiméivé, 
váltja meg szcretetével, a gőgjében megtört, 
de emberi életében meg nem alázott famí
liát Ez az alak, amelyet Somlay Artúr 
az északi országok havasainak fenyegető, de 
jóságos szellemének figurájában teljesített, 
maga a színészi és művészi tö
kély! Talán csak még Orsolya Erzsi 
rémült és révedező anyafiguráját és Tol- 
n a y Klári megbabonázóan szelíd és angya
lian finom alakítását lehet Somlay mellett 
említeni. A többiek — bár kitűnően szol
gálták az előadást — csak dicséretet érde
melnek. Ezek közül első P e r é n y i László, 
aki egyre jobb színésznek bizonyul, Pus
kás Tibor, aki a kamaszkorból kinőve, 
egész biztos, hogy az elsők vonalába jut és 
Nagy Aliz, akinek egyelőre csak bimbózó, 
rózsaszirom üdeségil, kisleányos báját, igaz 
hamvas szőkeségét dicsérhetjük, de még 
rengeteg tanulásra utasítjuk! Az előadást 
szépen és talán tuldekorativan rendezte 
Hegedűs Tibor.

fért,

iltfil! tiofc.
A színházi és Irodalmi életünk szen

zációjaképpen nyílt titokként beszélik, 
hogy a legnagyobb élő magyar író és a 
színpadtól a múlt években végleg vissza
vonult egyik legnagyobb magyar drá
mai művésznő őszinte és mély barát
sága a legközelebbi Időkben házassági 
happy end-del végződik. A visszavonult 
nagy színésznő, aki egyébkén! egy ha
talmas laptröszt elnöknője Is, férje ha
lála ulán özvegységében a legszigorúbb 
magányban élt eddig és csak a legutóbbi 
időkben mutatkozol! nyilvánosan. Első 
szereplése a nagy nyilvánosság előtt az 
Újságíró Bál volt, ahol az avatottak leg
nagyobb meglepetésére a magyar író
fejedelem karján vonult be. Azóta gyak
ran látják őket együtt részint a Vár 
bástyáján sétaközben, részint színházak 
páholyaiban. A kél rendkívül értékes 
ember úgy látszik egymásra talált — 
mondják a közelállók, akik talán már 
titokban készülnek a nem mindennapi 
és valóban szenzációs érdekességü es
küvőre.

kanadai nerc nyak-
KCIldOk mérsékelt árban 

Szőrmemegóvások !

Schmideé mííXuio. 3.

Őszinte riport a

SZERELMI
RIPORT-ról

ülünk a Fórum mozi nézőterén és egy 
tündérien kedves, ötletes, vidám amerikai 
film pereg a mozi vásznán. Ez igen! —- 
kiált fel magáról megfeledkezve, hangosan 
a pesti riporter —, aki kissé irigykedve é» 
fájdalmas szívvel állapítja meg, hogy, 
Amerikában ma is elsöoldalas szenzáció, 
ha egy milliomos lány otthagyja a vőlegé
nyét és ennek a riportnak a problémája a 
legkeményebb dió, amelyet szerencsés ame
rikai kollégáinknak fel kell törniük! De 
szeretnénk mindnyájan ilyen szerelmi ri
portot inti! Milyen szívesen vállalnánk mi 
azt a bonyodalmas, de alapjában véve gond
talan és vidám kálváriát, amelyet az örök 
riportanyag, az amerikai miliomoslány ta
lál ki az újságíró számára, hogy megtanítsa 
arra: nem is olyan jó és kellemes híres 
riportanyagnak lennil Hogy pedig ez mi
ként történik, engedjék, hogy kihagyjam 
ebből a riportból: ezt látni kell!

Százkilométeres tempóban rohannak ar 
események, igazi lélegzelellálitóan izgalmas, 
érdekes és kacagtató bombaaknákkal teli
tett ez a riport, pardon ... ez a film. Csak 
egyet az ezer közül. A riporterek szokott 
találkozóhelyükön, egy büffében, annak 
sakktáblaszcrii padlóján „dámáznak". A 
figurák helyén telt sörös és borospoharak 
állnak, aki az ugrás szabályainak eleget 
teve átlépi a másik poharát, az felhajthatja 
annak tartalmát. El lehet képzelni, mi lesz 
itt egy félóra múlva, miután mindegyik 
kitűnő játékos... Aranyos, a kisvárosi 
börtön is, amelynek bírója és börtönőre 
hiába küzködik a rozzant ráccsal, az min
dig kidől a falból. Csupa szatíra, csupa el
més, finom játék a film és örömmel szorít
juk meg a rendkívül kedves és szimpatikus 
Tyrone Poivcr kollégánk kezét, aki annyi 
sok amerikai riporterkarikatura után a 
legszívesebben vállalunk. Kedves, férfias, 
okos és intelligens! Loretta Young játssza 
a milliomoslányt, csodálatos filmdiva, édes, 
aranyos, büvöletes! A pesti hölgyek figyel
mébe: tündéri szép divatrevüt jelentenek 
ruhái. Az uj hollywoodi sztártrió harmadik 
tagja: Don Ameche-rö\ csak annyit, hogy, 
mi is főszerkesztőnek kívánjuk! A Fórum 
uj filmjét, amely hétfőn este kerül a nagy
közönség elé, bátrak vagyunk az élmény 
ranggal kitüntetni és a legkitűnőbb szóra
kozásul ajánlani.

A zavaros és megle
hetősen ostoba és inven- 
ciótlan meséért igyek
szik kárpótolni Róbert 
Taylor derűs arcú mo
solygós figurája, amely 
kétségtelenül meghódít

ja a romantikus pesti leánysziveket. A diák
élet örömeiről, küzdelmeiről, versengéséről 
és félreértéseiről szól az a Metro-film, 

Az oxfordi diák

amelyben még hálás szerephez jutott a ked
ves arcú O'Sullivan. A film egyébként csak'
amolyan szezonvégi...

Váratlanul amerikai 
Az álarCOS grófnő filmet játszik az Uránia, 

_ Egy titokzatos dizőz kő- MM^HM9VJRHriili amerikai kalandor- 
filmet mulat be. A film 
előnye: a határozottan 
száguldó cselekmény, 

hátránya a téma megszokottsága. Csak idő
töltés.

CSIN-CSIN
A kis Shlrley Tcmplc, 

Amerika I. számú ked
vence, mint elhagyott 
kis árva csöppség hódítja 
meg Ismét a pesti szive
ket. Ezúttal nemcsak 
pompás kis dalaival és 
bámulframéltó tánctuilá-

sával és aranyos arcocskájának tündért moso
lyával hódit, hanem kitünően utánozza és 
karrlklrozzn nz Ismert amerikai sztárokat. A 
film sikerét csak növeli n bűbájos Alice Faja 
és Róbert Young szereplése.
.... , Szakmai film, az orvn-
Két asszony között ,ok’-ól szól, akiknek mint 

annyi más amerikai film- 
[ben n szerelem és a hiva
tás között kell választa
niuk. A kórházi képek 

'nagyon érdekesek és szé.- 
. . . . ,, nek. Francból Tone, a
kissé kopaszodó és törtorru amerikai honvivan 
rendkívül szimpatikus, Margaret O’Sullivan 
k A'”0"’ v,'rginia Bn/ce, mint milliomos 
csábtündér nem hiteles. A film meséje erőik- 
telt autó- és vonalkalnsztrófák véletlenjére ér>i- 
tett banalitások sorozata. Aki azonban szereti 
az orvosfihnet, annak jó szórakozás.
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Morfiummal 
megölte magát 
egy mérnök felesége

Spieijet Gyula mórnök felesége a Paulay 
Me-utca 41. számú házban levő lakásán a 
fürdőszobában morfiummal niegmérgezle 
magát. Az ura eszméletlenül találta. Spiegel- 
nct szanatóriumba vittek, de

már nem Mgtthrttrk rajta, rövidesen 
meghalt.

Spiegel Gyuláné már régen betegeskedett, 
valószínűen ezért lett öngyilkos.

— CSENGERY ANTAL SZOBRÁNAK LE
LEPLEZÉSE A VÁROSLIGETBEN. Vasár- 
nap délelőtt ünnepélyes keretek között le
leplezték az Aréna-uti fejedelmi templom 
mellett téren Csengery Antalnak, a polgári 
iskola megteremtőjének bronzszobrát. A 
szobor talapzatán fapuskás, egyenruhás kis
diák állott őrséget, a talapzat körül pedig 
egyenruhás diáklányok cimerpajzsokat tar
tottak. Hét polgári iskola ötszáz tagból álló 
énekkara nyitotta meg a himnusszal az ün
nepséget, majd Siklaki István polgári isko
lai igazgató méltatta Csengery Antal mun
kásságát. Prcszly Elemér volt főispán be
széde és több énekszám után illycfalvi Rd- 
kosi Zoltán az Országos Polgári Iskolai Ta
náregyesület elnöke átadta a szobrot Buda
pest közönségének, amelynek nevében Fel- 
kay Ferenc tanácsnok szólalt fel, A szobor
leleplezést a Szózat zárta be. A nagy hőség
ben a kivonult cserkészek és a hallgatóság 
soraiban többen rosszul lettek. A cserkészek 
nyújtottak első segélyt.

— KELEMEN KORNÉL ÉLES SZAVAI 
AZ EGYHÁZELLENES SZÉLSŐJOBBOL
DAL ELLEN. Vasárnap a vigadói reformá
tus nagygyűlésen Kelemen Koméi főgond
nok, országgyűlési képviselő, nagy beszédet 
mondott. Élesen kikelt ama mozgalmak 
ellen, amelyek az elégedetlenség szitására 
vannak alapítva. Rámutatott arra: legtöbb
nyíre minél jobboldalibbnak nevezze magát 
valaki, annál kevesebb közösséget tanúsít 
egyházával. Nem szabad tűrni, hogy felfor
gató jelszavak zűrzavara szállja meg a ma
gyar társadalmat. Ezután Murközy Gyula 
lelkész és Szabó Imre esperes tartott elő
adást.

— Bűncselekmény vagy Öngyilkosság? 
Rejtélyes ügyben indított nyomozást a győri 
rendőrség. Györszentiván közelében a vasúti 
vágány felöl éles dörrenést hallottak az 
országút járókelői, aztán a vasúti talpfák 
égni kezdtek. Odarohantak s egy idős em
bert találtak a közelben. Megállapították, 
hogy Illés Pál 71 éves gönyüi gazda. Előál
lították a rendőrségre, ahol elmondotta, 
hogy a villamosított vasúti pályán öngyil
kosságot akart elkövetni: a magas feszült
ségű árammal telt vezetéket egy dróttal kö
tötte össze. A rendőrség gyanúsnak találja 
az esetet s arra gondol, hogy esetleg nem 
öngyilkosságot, hanem büncseleményt kísé
relt meg Illés, akit őrizetbe vettek.

— Kiosztották Rákospalotán a finn köz
társaság! elnök ajándék könyveit. A finn 
köztársaság elnöke a rákospalotai közép
iskoláknak, levente és cserkészcsapatoknak 
tizenhat Kalevala - fordítást ajándékozott, 
amelyet vasárnap díszes külsőségek között 
osztottak ki. Az ünnepségen megjelent 
Oni Talas, budapesti finn követ is, akit 
Szőcs József polgármester üdvözölt.

A közönség döntött!
Concours d’Elegance 1938

MAUAG-FORD X™
nyeri a közönség diját és a legszebb magyar kocsi nagydiját, ezenkívül

HIAUAG-FORD
nyeri a Miklós Andor vándordijat és a legszebb magyar csukott kocsi 
diját, mint a legszebb, legkényelmesebb és legjulányosab kocsi.

FORD-LINCOLH 
nyeri a legszebb amerikai kocsi diját, ezenkívül 7 Grand Prix d'Honneur 
2 Grand Prix d’Elegance és 1 Grand Prix bizonyítják a FORD és a 
MAVAG—FORD átütő sikerét.
Az összes márkák közül a FORD kapja a legtöbb pontot és igy megnyeri a 

magyar Touring Club uandordiiat 
Halni Artúr és Társai Telefon: 1-136-19

Rendőrségi segítséget kért,
a tettesek leleplezése után 
visszavonta feljelentését 
az óbudai Goldberger-gyár

Melegebb idő
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Nyugateurópát mindjobban uralmába veszi az óceán felől benyomuló hűvösebb le

vegő. Ennek következtében a viharos, esős idő határvonala ma reggelre már elérte 
Franciaország keleti felét is. Középeurópában és igy hazánkban is tovább tartott a de
rült, csendes, száraz idő és a hőmérséklet erősen emelkedett.

Európában vasárnap reggel a tengerszintre átszámított légnyomás legmagasabb ér
téke 768 mm. volt Romániában, legalacsonyabb értéke 748 mm. Írországban.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 23 Celsius-fok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 767 mm., alig változik.

Várható időjárás a kővetkező huszonnégy órára:
Erősödő déli, délnyugati szél. Vasárnap még derült, hétfőn délnyugat felől fe
lől felhősödés. A hőmérsélket egyelőre még emelkedik. Távolabbi kilátások: 

Egy-két nap múlva nyugat felől rosszabbodás.

— RÖPIRATELKOBZÁS DEBRECENBEN. 
Vasárnap délben a debreceni törvényszék 
vizsgálóbirája értesítette a budapesti főka
pitányságot, hogy elrendelte nz országos el
kobzását a Szedlár Vilmos kiadásában meg
jelent „Nincsen május zöldség nélkül" cimü 
röpíratának. A röpirat elkobzása a vizsgáló
bírói végzés szerint a király és a királyi 
ház tagjainak nyomtatvány utján elkövetett 
megsértése címén történt. A pesti rendőrség 
Intézkedett, hogy amennyiben Budapesten 
i$ terjesztenék ezt a röpiratot, azonnal le
foglalják.  

__ — Jegyet. vUett ruhát, fehérne-
r/nlflrí műt Író-, varró-, fényképező, 

gépet, szőnyeget és mindent ve- 
izek, eladok, divalsiövctre b 

cserélek. NCTOVITS. Népulnbáz-u. T.tMI-W.

__ A Magyar Irodalom és Írók problémái 
az IGE közgyűlésén. Az írók Gazdasági 
Egyesülete vasárnap Ugrón Gábor elnökleté
vel' tartotta meg évi ren(1es ,íözÖ,ís.é‘,' 
Kodolányi János terjesztette elő főtitkárt 
jelentését, amely után Németh Imre társ
elnök szólalt fel. Beszámolt arról, hogy Im- 
rédy Béla miniszterelnök és Keresztes- 
Fischcr Ferenc belügyminiszter melegen ér
deklődik a magyar irodalom és a magyar 
Írók személyi sorsa iránt.

— A varsói egyetem rektorának előadása 
Budapesten. Antoniewicz Wlodzimierz, u 
varsó Pilsudski-egyetem rektora a lengyel
magyar kulturális egyezmény értelmében 
május 17-én, kedden déli 12 órakor vendég- 
előadást tart a bölcsészettudományi kar, 
Muzeum-körut 8-8., XII. W. •<»»«*".  ' 
emelet, u lengyelországi archeológiái kutatá
sok az utóbbi években címmel.

kiiniaamoiyoitai
Főraktár: Molnár *»  Mosat

Petőfi Modor*.  1»

_ A Mei>töe««*Ulel  lg.««lóHn»k !«>»'- 
t«M. V.Urnap ‘léiben 12 órakor nagy 
előkelő közönség részvételével lemet ek el 
dr. Farkm Samu m. kir. kormányfőtaná- 
cjoit, a mentők adminisztratív igazgatója!. 
A mentők nevében dr. Kreii Mrcly alelnok 
é, dr. Körmöcll Emil igazgaló-íöorvos hu- 
aniztnlt. az elhunytat, kimjk 
még több más testület sxónokaiiiuk lmr.u- 
beszéde után « mrnlSaulók inrennliugiua 
f, n mentfí-dlnizaka,: tilit'laí" közben 
helyezték örök nyugalomra.

— NYILATKOZAT. Alulírott kijelentem, 
hogy a Mohácsi Szociális Misszió Társulat 
1938 május 3-án tartott gyűlésén elmondott 
beszédemben nem mondotam azt, hogy a 
hirtelen fellángolt antiszemitizmust helyte
lenítem, sem a zsidótörvényjavaslattal 
szemben állást nem foglaltam. Mindkét ál
lítás szavaimnak szándékos ferdítése. Mo
hács, 1938 május 10-én. Tihanyi János, pá
pai kamarás, plébános.

— A román fürdőhelyekre utazók vám
vizsgálata. A Romániába irányuló idegen
forgalom megkönnyítése végett a román 
kormány úgy intézkedett, hogy azokban az 
esetekben, amikor külröldi utas Sinaia, Ca- 
llmanesti, Herkulesfürdő, Predeal, vagy 
Slanic (Moldva fürdőhelyekre megy, vám 
vizsg lat nem a határállomáson, hanem 
e fürdőkben ejtik meg.

— Angol tanfolyam. A MIEFHOE Angol 
Társasága nyári angol tanfolyamaira a jelent
kezés május 16-án kezdődik. A csoportos 
nyelvtanítás egészen újszerű módszere a szak
embereknek is tanulságos stúdiumot nyújt. 
Felvilágosítás naponta 11—7-ig. Királyi Pál-u. 
0. Telefon: 183-379.

— Aa Iparművészeti Társulat közgyűlése. 
Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat 
IJ1I. rendes közgyűlését, amelyen a társulat 
örökös elnöke, dr vitéz József Ferenc királyi 
herceg fog elnökölni, kedd este 7 órakor tartja 
a Szent Gellért szállóban. A közgyűlést este 8 
órakor a Szent Gellór*  szállóban társasvacsora 
követi.

— Száz évvel ezelőtt Irta első veraét 
Petőfi. A Petőfi Társaság vasárnap dél
előtt a Tudományos Akadémián évadzáró 
felolvasó ülést tartott, amelyen Császár 
Elemér elnöki megnyitóbeszédé után Havas 
István alelnök főtitkári jelentésében meg
érni itette, hogy most van századik évfor
dulója, hogy Petőfi megírta első fenmaradt 
versét: „Búcsúzáé 1838-ik évben" cimmei. 
Az ötvennégysoros hexaméteres verset az 
aszódi gimnázium vizsgálati ünnepén sza
valta el a költő, mint tizenöt éves diák., 
A főtitkári jelentés után Sík Sándor olvasta 
fel székfoglalóul több versét.

— Halálosé*.  F. Horváth Judilh szombaton 
sulyos szenvedés után elhunyt. Édesanyja, özv. 
Horváthné Ilermin és nővére, özv. Nemeskéri 
Kiss Józaefné gyászolja. A temetés kedden dél
után 3 órakor lesz a rákoskeresztúri temető
ben, a római katolikus egyház szertartásai sze
rint.

— Ha jó képet akar gyermekéről, jöjjön 
nozgonyihoz. IV., Kálvin-tér 5. Tel.: 184—785.

— Művészi síremlék Eichbaumnál, V., Ru- 
’dolf-lér 3. (Margithid.)

A Goldberger Sámuel és Fiai Bt. óbudai 
gyártelepén az utóbbi időben sorozatos lo
pások történtek. A selyemfonalraktárat 
dézsmálták meg ismeretlen tettesek és a 
cég először házivizsgálatot inditott abban a 
reményben, hogy ez a vizsgálat eredményre 
vezet. Később, amikor látták, hogy a leg
gondosabb házivizsgálat ellenére, nem érnek 
el eredményt, a főkapitánysághoz fordultak. 
Ismeretlen tettesek ellen tettek feljelentést 
és a főkapitányság intézkedésére

detektívek kezdték meg n nyomozást 
a gyártelep háziszarkáinak leleplezésére.

Napokon keresztül figyelték a rendőrség 
emberei a munkásokat és munkásnőket és 
nyomozásuk vasárnapra eredményre is ve
zetett. Szombatról-vasárnapra virradó éj
szaka

a—

A katolikus 
munkások 
monstre gyűlése

. A katolikus munkások szervezete, az 
EMSZO vasárnap gyűlést rendezett a Tatler- 
sáliban. Mészáros János érseki helytartó 
15.000 főnyi hallgatóság előtt bejelentette, 
hogy

a keresztény munkásság kéréseit me
morandumba foglalják és a kormányzó 

elé terjesztik.
Vargha László főiskolai tanár az EMSZO 
demokratikus célkitűzéseit ismertette. Vg- 
rin József a falu üdvözletét tolmácsolta, 
Menyhárt Mihály családvédelmi intézkedé
seket sürgetett, Közi-llorváth József pedig 
a zsidókérdést ismertette.

— VASÁRNAP MEGALAKULT A BELGA 
KORMÁNY. Spaak kijelölt belga miniszter
elnök vasárnap délelőtt megalakította kor
mányát, amelynek tagjai már le h tették 
az esküt a király kezébe. Az uj kormány a 
katolikusok, liberálisok és szocialisták koa
líciójából alakult.

— A Debreceni Torna Egyesület ünnepe. A 
Debreceni Torna Egyesület vasárnap ünnepelte 
hetvenéves fennállását. A vármegyeház közgyii- 
lési termében tartották az ünnepséget, amelyen 
résztvett József Ferenc királyi herceg is. A 
Nagyerdőn nagyszabású sportbemutatót és tor
naünnepélyt tartottak.

— As Emericana Ünnepélyes avatási nagy
tábora. Az Emericana fővárosi korporációi 
vasárnap délelőtt tartották ünnepélyes le
venteavatásukat a Szent Imre gimnáziumban, 
ahol kétszáz ifjú főiskolás lett hitet n szent 
imrés-gondolat mellett. Az ünnepi avatási 
szertartást Bittér illés npát, főigazgató nyi
totta meg. Dr. Telkei Tibor vezérszavára fe
szes vigyázz állásban esküdött fel az ifjúság. 
Az avatás után vitéz Szadeczky-Kardos 
György assesor ifjúsági vezér szólt a felava
tottakhoz. végfii dr. Bérezik Árpád az Idősebb 
generáció, n domlnusok nevében üdvözölte 
az avatottakat. A Boldogasszonv Anyánk és 
a Himnusz eléneklésc után, a díszes avatási 
ünnepség nagy lelkesedéssel véget ért, 

kilenc embert, nagyobbrészt fiatal mun- 
kásnőket állítottak elő a főkapitány

ságra.
Megállapították, hogy részben nyers, rész

ben feldolgozott állapotban lévő selyemfo
nalakat loptak el a gyártelepről. Házkuta
tást tartottak az előállítottak lakásán és en
nek során az ellopott fonal egy része meg
térült.

Vasárnap délben nz igazgatóság újból a 
rendőrséghez fordult és kijelentette, hogy a 
megtévedt munkásnőkkel szemben és más 
alkalmazottai ellen

sem kíván bűnvádi utón eljárni, 
ellenben fegyelmi utón teszik felelőssé a 
kilenc Alkalmazottat és valamennyiüket el
bocsátják állásukból. Ezzel a közel egyhetes 
rendőri nyomozás be is fejeződött.

———MMC

— Matolesyék' politikai gyűlése a Budai 
Vigadóban. Vasárnap a Budai Vigadóban 
gyűlést rendezett nz a hat képviselő, aki 
rövid idővel ezelőtt vált ki n kisgazdapárt
itól. A gyűlésen Horváth Ferenc, Láng
I.énárt,  Matolcsy Mátyás és Rakovszky Ti
bor mondott erősen jobboldali beszédet. 
Rendzavarás nem történt.

A Concours d’Elegance -Őrt

Utirl Testvéren 
autűKarosszeplagvár nyerte: 
Shell vándordiját, 
Steyr-gyár diját,

a legszebb magyar személy karosszéria nagy
diját és a legszebb magyar reklámteherautó 

diját.

A Statisztikai Társaság székesfehérvári 
diszgyülése. Az Országos Magyar Statisztikai 
Társaság vasárnap délelőtt a Szent István 
év keretében Székesfehérváron diszgyülést 
tartott a városháza tanácstermében Konkoly 
Thege Gyula államtitkár elnöklete mellett.

— Hangverseny. Kitűnően sikerült hangver
senyt rendezett növendékeivel Zengő Ibolyka 
hegedümüvésznő zeneiskolája n Zeneművészeti 
Főiskola kamaratermében. A sok nlnposan kép
zett zenetanuló közölt is feltűnt cuv fiatal he
gedűs, Szősz Péter, ki bámulatos biztonsággal, 
csillogó technikával adta elő darabinit Nagyon 
jók voltak még Vjváry János. I.iiknts Mária, 
Cserepes Etelka, Orosz Magda. Vajda Lucv, 
Kirvai Ferenc. Zongorán kisért Zsigmondy Pál.

— Kiigazítás. Két héttel ezelőtt megjelent 
..Baltával leütötte férje csábitAjáT cimü ripor
tunkkal kapcsolatban közöljük, hogy e me
rénylet sorún Csikós Irma támadta meg Top- 
lánszky Józsefnél.

— A balatonfüredi orvos hét. Hétfőn, május 
18-án kezdődik Bnlalonfüreden az orvoshét. 
Kelemen Kr kosztom, a Szent Benedek Rend 
föapátja fogja megnyitni A vallás- és közokta- 
lási miniszter .Is jelezte, hogy megjelenik az 
orvoshélen. amelynek előadásait 1H egyetemi 
tanár és magántanár tartja. A résztvevők túl
nyomó része már vasárnap odaérkezett az ismer*  
kedő estre.



Csődöt mondott a világbajnoki csapat

A Farkasok izekre szedték 
az összeroppant magyar csapatot

Sárosi III. összeomlott, bátyját úgy őrizték, mint 
a koronagyémántokat — Zsengékért kifütyülte a 
közönség — Csak Sas játszott úgy, ahogy kellett 

Magy aror szag-Wol wer hampton Wanderer s 0:0

Fokozódnak az izgalmak, amikor Sárosi III 
hibáz és jó helyzetbe juttatja a támadó an
golokat. Galleyt nehéz helyzetben Korányi 
mesésen szereli. Telik az idő cs még semmi 
eredmény sincs. Hacsak negatív eredmény
nek nem könyveljük el azt, hogy

Zsengellérnek rossz napja van, hogy 
Sárosi dr.-t ugy őrzik, mint az angol 
koronagyémántokat és hogy Toldinak 

nem megy a lövés.
Hasztalan hozza föl Dudás jól a labdát, 
Toldi mitsem tud kezdeni, mert ketten is 
nyomják. A labda a léc fölött süvít el. ön- 
kénteien taps jutalmazza Scott bravúrját, 
amikor egy expresszmozdony lendületével 
húz Sas a kapu felé és futtában küldött 
bombája az angol kapus tenyeréhez, mint 
mágneshez tapad. De ha bravúrról van szó,

Május minden pompája, ragyogó verő
fénye és a smaragdzöld gyep káprázatos 
látványa fogadta azokat a nézőket, akik a 
világbajnokságra készülő magyar csapat 
utolsó nagy erőpróbájára voltak kiváncsiak. 
.4 csemegét az okos tálalás művészei „elő- 
ételekkel" szervírozták s az első a kölykök 
válogatottjainak mérkőzése volt. Huszonkét 
fiatal gyerek, csaknem valamennyi máris 
'kész labdamiivész, olyan csemegét Ígért, 
amiért érdemes volt már korán, ebéd nél
kül is kimenni az í'llői-uli sporttelep nap
sütötte tribünjeire és körlépcsőire. Mintegy 
ötezer főnyi közönség várta a kicsinyeket. 
Csaknem minden férfi levetette a kabátját, 
mert a meleg a napon már elérte a jó nyári 
középállagot és gyöngyöző verejtéket csalt az 
arcokra. Pontosan két óra volt, amikor ki
futottak a gyerekek.

Nagyapó és a miniatűr
Cseh az „aprólékok" 
színes Ütközetében

FEHÉREK- PIROSAK 3:2 (0:2)
A kölykök meccsének a pirosingcs gyerek

had volt a favoritja. De mint annyiszor már. 
most is csödött mondott n papírforma s a 
nagyközönség előtt játszó apró futballisták

TUDNAK A KÖLYKÖK

Balatoni, a miniatűr Cseh Matyi ördöngős' 
testcselei

váltanak ki nagy elismerést. A pirosak viszont 
velük szemben a Hungária stílusában tologat
nak, egészen addig, amig Sziklai egy ellentá
madás során bomba kapufát lő. Nem sokkal 
utóbb a fehérek tizenegyeshez jutnak, ezt 
azonban Füzesi kapu mellé gurítja. Percekkel 
később aztán kijavíthatják a szépséghibát, 
mert hendsz miatt újabb tizenegyest lőnek s 
azt most már Sziklai nagy mérgesen durrantja

a kapuba. 1:2. A fehérek most szárnyakat 
kapnak s bár Varga remekül védekezik, egy 
nagy kavarodásban Balatoni mégis a hálóba 
pofozza a labdát. 2:2. No még egy kis erősítés! 
Meg is van az eredménye, mert fíartos lefutása 
után a beadás a baloldalra fut át. itt Kiss el
csípi a vonalon, középread és Füzesi labdája 
menthetetlen. 3:2.

Megérdemelt taps jutalmazza a kicsinyeket 
és szakértőnek-laikusnak egyaránt boldog 
öröm, hogy a magyar utánpótlás ilyen remek 
színvonalon áll.

Szabó se kismiska.
Mutat egy eredeti figurát a hüledezö ango
loknak. Három csatár támadja s ő vakmerő 
hidegvérrel taccsra fejeli a labdát előlük. 
Sast nem töri le az eredménytelenség, meg- 
mcgujuló erővel viszi magával a csatársort, 
de hiába a jó labdát Zsengellérnek, az új
pesti csatár harminc méterről is csak gurit. 
Most már

elemi erővel zendül föl a fütty.

llraui) ravasz kiadását rsak Burtns érti meg, 
már száguld In vele. Illába Üldözik a védők, 
beadása tulszáll a kapun és a komervonalon 
tudja csak elcsípni Kiss, akinek puha beadását 
elegánsan küldi a hálóba a jólérkező Füzesi. 
Jl. félidő 28 pere. 3:2. (C.opyrigth by Hétfői Napló

— System Horváth.)

A Farkasok fütyülnek
a szakirodalomra:

még tévedésből sem játszanak W-formációf
A pesti közönség nem túlságosan bizalommal várta az angolokat. Hiába volt a 

hatásos sajtókampány, hiába volt Buckley őrnagy és csodacsapatának, a „farkasok
nak" sorozatos nyilatkozat-özöne, a prágai 0:4 alaposan megfeküdte a közönség gyom
rát. lg}’ történt, hogy

mindössze húszezer néző ülte körül
a legrngyogóbb májusi időben a hatalmas arenat s nz sem annyira az angolokra, mini 
inkább a világbajnoki magyar csapatra volt kiváncsi. Ez a mérkőzés izgalommentesen 
kezdődött. A tribünökön nem is a mérkőzésről, hanem a divatos politikai viccekről 
folyt a szó s nz a különös elektromos feszültség, ami a nagy mérkőzéseknek oly sajátos 
velejárója, csupán az öltözők közvetlen környékén tapasztalható. Az angolok fészkében 
szabályos nyugalom honol. Masszírozzák a gyerekeket s ezt itt most szószerint kell ér
teni, mert a farkasok csapatának csaknem minden tagja az ifjúsági korhatárt éppen- 
hogy elhagyta. Hogy egyebet ne mondjunk:

a cenlerhulf tizennyolcéves.
Buckley őrnagy, a futballvarázsló és a mirigy terápia nagymestere, aki hormonokkal 
tüzeli csapatát a maximális erőkifejtésre, kopaszodó angol ur s igy természetszerűen 
nyugodt. Talán még kézigránáttal sem lehelne egy hevesebb mondat kiejtésére ösztö
nözni. Nyugodt fahangon mondja a Hétfői Napló munkatársának a mérkőzés előtt:

— Meglátja, sokkal szebben, főleg pedig eredményesebben futballozunk majd, mint 
Prágában.

A magyar öltözőben Dielz kapitány pesszimista. De nem az eredmény miatt, ha
nem az eredeti csapat összeállítása miatt s attól tart, hogy az utolsó percben is történ
hetik még valami. Levetkőzteti tehát a három tartalékot is. A magyar vörösördögök 
főhadiszállásán bizakodó a hangulat. Kiküldik az újságírókat és a sodródókat, utolsó 
taktikai utasításait adja ki a kapitány s ezt idegen fülnek nem szabad hallani. Aztán 
kivonulnak a csapatok.

Magyar válogatott: Szabó — Korányi Bíró — Lázár, Sárosi III, Dudás — Sas,

lelkesedése csodákat müveit. Az első percek
ben már a fehérek ragyogó támadásain ómul- 
hatolt a közönség. Az aprótermetii Füzesi a 
rcnlcr posztján

angol profikat megszégyenítő 
trükkökkel mutatkozott be. Nem maradt mö
götte a még apróbb Uraim cenlerhulf sem. aki
nek labdaoszlogatását még n Nemzeti Bajnok
ság legtöbb ccnterhalfja is megirigyelhetné. 
Füzesi bomba-kapufája az első esemény. Ál
talában n fehérek vannak frontban s a piro
sak alig mutatnak valamit. A szívből jövő 
nevetés hulláma borítja el a tribünöket, ami
kor Füzesi egy fejes után ülőhelyedbe zöttven 
i« gvepre és sokáig tapogatja nz ütközésben 
íésztvett testrészét. Negyedórás játék után fel
tűnik már a pirosnak közül is Varga, az. egyik 
bekk. aki nemcsak tudással, de fejjel is kima
gaslik társni közül. Okos játékát a közönség 
egy jelzővel honorálja és kórusban zug a biz
tatás:

Nagyapó’ Nagyapó!
Ettől azután megbokrosodik a pirosingcs 

társaság. Eisenstádlcr lefut és beadását 
3i hlaehta gyilkos erővel bombázza a sarokban 
<1:1. A pirosak most már veszélyesek. Bizo
nyítja ezt a kővetkező góljuk is. amikor Mim- 
lics, nz Elektromosok ..istállójának" apró n<5- 
vrndfke pontosan küld középre labdát, ahol 
brhlachla ló. majd Stibinger biztonság okáért 
még fejjel is besegíti. 0:2. A pirosak ezután 
három előretolt csatárral játszanak, de újabb 
grrdméint a félidőig nem érnek el.

A szünet után ismét a fehérek veszik át a 
Játék irányítását s előbb Füzesi nagy helyzete, 
najd

Zsengcllér, Sárosi dr., Toldi, Titkos.
Wolverluimpton Wandcrcrs: Seolt ‘Moi 

Maguire, Galley, Wcstcott, Jones, Kirbham.

MAGYARORSZÁG—WOLWERIIAMPTON 
0:0

Az angolok jönnek ki először, szinte fő
úri kényelemmel, narancssárga dressz fe
szül rajtuk és fekete a nadrágjuk. Feláll
nak a középre és háromszoros : //ej.'-kiál- 
tással üdvözlik a közönséget. Orkánszerüen 
zúg fel a nagy aréna, amikor a meggypiros
ingű magyar legénység a pályára lép. 
Majorszky, a mérkőzés bírája is kijön, sor
solnak és... pechünk van: Szabónak tűző 
nappal szemben kell védenie. A közönség 
B-oldali része előbb háromszor „Gyurka", 
majd háromszor ..Béla" kómst zeng és út
jára bocsátja a válogatottakat, akik az első 
perceben, sajnos, nagyon idegesek. Mind
járt az elején van mit tanulni, az angolok 
a taccsot. ha egv mód van, a kapushoz 
dobják. Többször egymásután ismétlődik 
ez, majd Toldi gyilkos fejese füttyén el a 
léc mellett. Aztán jön az obiigát Hóó-rukkl, 
mert az angol kapus vonalra teszi a labdát 
és bekk módjára, messziről futva rúgja ki. 
A magyarok támadnak, de nem eredménye
sen.

Sas, ukl ma tündöklő formában játszik, 

talán az egyetlen épkézláb csatár a játék 
elején, jól ad be, Scott kapus elcsípi a lab
dát. Aztán ismét Sas a támadó motor, lab
dája Taylor hibája miatt Zsengellérhez ke
rül. n bomba viszont a háló mellé. Ez a 
7. percben történik, hogy ezután az ango
lok is bemutathassák farkasfogukat. Galley 
gvilkoscrejü bombája kacsázva tart a ko
mira és Szabónak nagyon nehéz a dolga. 
Ezt követően Zsengcllér húsz méterről kül
dött bombáját az angol kapus fogja. A tri
bün szinte dermedt.

Semmi Izgalom, teljes részvétlenség és 
csönd kíséri a válogatottak meddő küz

delmét.
.4 magyar futball úgynevezett szakirodalma

ris, Taylor — borsett, Wright, Gardiner,—<

egy idő óla korántsem meglepő tehetség- 
Iclenséggcl, de annál hevesebben propagálta 
a különböző merev formációkat, köztük a 
„H’“ formációt is. Igyekezett elhitetni, hogy 
az angolok is ezzel boldogulnak. Nos hál, 
a Farkasok, a bajnokság második helyezett
jei, fütyüllek a W-formációra, öt csatárral 
támadtak mindig, folyton mozogtak, helyez
kedtek és ha kellett, nyolc emberrel véde
keztek.

Ezt a maszlagot tehát alaposan meg
kontrázták a vendégek.

A 14. percben Lázár mesés labdát ad Sas
nak, süvít a bomba és Scott csak kornerre 
tólhatja. Baja is esik, mert befut a tarta- 
lékkapus és masszírozza. Közben ível a 
korner, de ez érvénytelen és újra rugatja 
Majorszky. A második sarokrúgás már gólt 
hozhatna, ám a labda irányítás nélkül pat
tog a gólvonal előtt.

Nagy derültséget kelt,
amikor egy támadásnál mint az öt magyar 
csatár oíTszájdon találja magát. Azután 
Szabó gondoskodik izgalomról. Rosszul fut 
k: s a labda Wright cenlerhalftól a tisztán 
álló Jones elé röppen, ám

a félmilliós angol csatár az üres kaput 
sem tudja eltalálni.

Gólt csinál a
A szünet után éles, szembetüző napsütés 

zavar még és egy kis bonyodalom, mert 
az angolok nem hajlandók uj labdával 
folytatni a játékot, de aztán ebbe is bele
nyugszanak. Remek magyar támadás vihar
zik le,

Sárost dr. gólt lőhetne, de most ő is 
megkapta Cseh Matyi betegségét

és extravagánson akar gólt érni. Ez persze

Titkosból dűl a vér
Lázár régi hibájáról ma sem szokott le, 
szabadonhagyja a szélsőjét s igy sűrűsöd
nek a viharfellegek a magyar kapu előtt. Á 
25. percben mégis a magyarok felé int a 
szerencse.

Zsengellér átkeveredik a baloldalra és 
Titkos elé játszik, a szélsőt azonban 
ollóba fogják és ha Ibolya lenne, alul
ról szagolhatná az inzultus után. Orrá- 
ból-szájáhól dől a vér, a válla is meg
sérül, de nem halt még szörnyet s Így 
Majorszky bíró nem lát okot a tizen

egyesre.
Titkost kiviszik. Folyik a csata ádáz ke
ménységgel, mert most a mi oldalunkon 
Bíró küldi földre a jobbszélső Maguire-t. A 
vöröshaju csatár hanyattfekszik. Remek 
kombináció fenyegeti az angolokat, de 
Taylor megakasztja. Aztán Sas bombája 
hal el a kapus kezében.

Szabó bohóckodása és labdatartogatása 
némi élénkséget hoz a játékba.

Sajnos, nagy bajok vannak.
A többi között Dudás teljesen letört, már 
lépni sem tud. Ugy passzolják ki, ahogy 
akarják. Jones tiszta helyzetben fölélő, te- 
Itót szerencsénk is van. Ezután

Sárosi dr.-t ugy lökik ki a fényképé
szek közé, hogy tótágast áll.

Majorszky bíró ebben sem lát szándékos
ságot. Zsengellér kapuralövésci füttybe vesz
nek, mert olyan gyengék, hogy még a vo
nalig sem tudnak elvánszorogni. Egyébként 
is használhatatlan ma. Ezzel szemben

az angolok hallatlan erővel dobják 
magukat a küzdelembe,

minden labdára rámennek és az övék is 
marad. Szivóságukra jellemző, hogy

Dorsett Toldit negyven méteren keresz
tül üldözi, átsodorja egészen a jobb

szélső helyére és ott szereli le.
Zsengcllér újabb nagy helylzetét állítgatás
sal rontja el. Az eredménytelenség a közön
ség idegeit is kikezdi és

Toldi miatt nagy verekedés tör ki a 
korzóhelyen.

Pedig nem is vele van a hiba. Valahol szer
kezeti deffektust kapott az egész csapat s 
ennek a levét isszuk most. A 43. percben 
Sárosi Toldihoz fejel, az összekötő lő, Zsen
gellér most kivételesen ügyesen fejelne, de 
Scott kapus reflexszerüen nyomja kornerre 
a halálbiztos góllabdát.

De Majorszkynak még ez is heknba, 
mert komért sem Ítél.

Az utolsó percben tapsot kap Sárosi dr., 
mert végre először a meccs alatt rendes lö
vést küldött a kapura, aztán korner ellen 

| kell védekezni, de ebbe belefütyül a biró.

magyar bíró
nem sikerül és oda az óriási helyzet. Az 
angolok rossz taccsdobásoi szünet nélkül 
tartanak, de nem lassul a nyomásuk sem, 
amely a magyar kaput állandó veszélyben 
tartja. Kirkham átjut Korányin, még az 
eléje jövő Biró sem sokat segít, mert a 
labda Galley elé kerül, akinek lövését 
Szabó bámulatos szerencsével éppen csak 
hogy kiüti. Nagy harc után újabb lövés 
durran, de ez is Szabóban akad cl.

Egy perc múlva Maguire rohamoz, be-
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Mára Gallryhes kerít és » 18v«,t 
csak boxolással mentheti. Szabó

hétfői napló__________ ___________ -___ —
A labda a háta mö«»tt pattog, mlj vé- 
gU a vonal előtt tek.dk é. clcdpt.

RlásH>" működeit
Költ Ítél. Szabó fekve marad a lab- 

líű’.hO.^z.'?Tább,“ h !'>«« ■ 
óriási hibáját. A magyar Játékosok 
hasztalan reklamálnak, a határblrót Ls 
előveszik, végre hosszas népszavazás 
után Majorszky betetőzi hallatlanul 
gyenge napját, a gólt annullálja és rej

télyes okból szabadrúgást Ítél.
Most már csaknem minden mindegy. Lát
szik ez Sárosi doktoron is, mikor nagy gól
helyzetben

bődilletesen a labda mellé rúg.
Szerencse, hogy ezt egyensúlyba hozza 
Westcott, aki Szabó mellet dermesztő gól
helyzetben magasan a kapu fölé tő.

Az angol nyomás most szinte kibírha
tatlan.

Csak néha-néha szakítja meg egy-egy két
ségbeesett magyar kitörés.

Sárost III. — az őszi légy
Az egyikből Toldi juttat lövést a kapu 

fölé, de az a kapusról kipattan, Titkos 
mögé, ahol már használhatatlan. Hogy na
gyobb legyen a kavarodás,

Sárost III. Is beadja a kulcsot. Olyan 
gyenge, mint az őszi légy, lépni is 
alig tud, játékról, irányításról pedig 

szó sem lehet.
'A Jobbszélső Maguire óriási gólhelyzetbe 
lendül, Biró durván fellöki, de a 11-es el
marad, Majorszky most crpiálja első félidő
beli bűnét. Tapsra semmi alkalom nincs, 
csak Jones arat sikert, amikor lefektetik a 
földre, de még igy is pompásan osztja a 
labdát.

Az angolok egyre erősítenek, a nagy röss 
mellett felsőtestük teljes kihasználásával 
dolgoznak és nem átallják „keztyiitlen láb
bal" szétrombolni Sárosi dr. és Zsengellér 
„tanár urak" technikai finomságait. A kis 
Sárosi lassúsága fájdalmas és megdöbbentő 
kontrasztot nyújt a villámgyorsan mozgó 
angolok mellett. Westcott 8 méterről teljesen 
tiszta helyzetből a kapu mellé durrant. A 
magyar csapatban egyedül Toldi használja 
testi erejét, de fel is aprit egy kiugrásnál 
három angol testjátékost. A közönségnek

A szomorú mérleg
Tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy a 

magyar válogatott csapat nagyon gyengén ját
szott, ami nem biztató előjel a veszedelmesen 
közelgő világbajnoki küzdelmekre. Különösen 

a nagy krekkek mondtak váratlanul csődöt.
Sem Sárosi dr., sem Zsengellér nem nyújtott 
válogatott játékot és mindvégig veszélytelenek 
voltak az angol kapura. Sas nz első félidőben 
néhánv remek lefutást produkált, de a máso
dik félidőben megfélemlítették a Farkasok. 
Titkos az első félidőben játszott gyengén, mig 
a második félidőben megközelitette válogatott 
formáját.

Toldi végig szürkén, de hasznosan dolgo
zott.

A magyar csapat legjobb embere Lázár 
volt,

de a közvetlen védelem sem csinált hibát. 
Duálisnak nagyon rossz napja volt és vörös
hajú szélsője úgy élt mellitte, mint hal n 
vízben. A kis Sárosi nem ludl. fofiní a Ryor- 
san játszó angol belső csatárokat. Ügylét- 
szik,

Csonttöréssel szállították el a mentők 
Kolumbánt

I

a komoly

BLASz-tl.ASx 7:1 (1:0)
*, oniósícok krdvdarilá egyórás mulalvá- 

után a nagy mérkőzés következő előélete 
J'budapesti és az északi alszövelség váloga
tottak összecsapása volt. Eredői, eg a Szent 
Korona-Kupa mérkőzéseként tűzlek kint • 
csatát De nagy izgalom támadt az öltözők 
ben amikor kiderült, hogy « J««k‘ak 
hajlandók beleegyezni a kupamérkőzésbe, mert 

harmadklasszlsu csapattal
'Jöttek (öl Budapestre. Végre is a sportdlplo- 
mácia lépett közbe és megállapodtak abban, 
hogy az cgvesbiró (ogia eldönteni, hogy a le
játszott mérkőzés minek számit. A budapestiek 
öltözőjében újabb izgalmat kavar az a hír, 
hogy győzelmük esetén

a BLASa afrikai túrára
viszi őket. Megvolt léhát minden ok 
küzdelemre.

Az északiak kéktehér dresszben léptek a 
pálvára és ex a ferencvárosi közönségnek 
Jehogysem tetszett. Mé.7 tapsot srm kapott 
Éssakmagyarorsság válogatottja. A b“d’P”b'b 
piros Ingben kezdték meg « mírktal . már 
az első percekben hatalmas helyzetük volt. 
Fellün.-.l kellett a budapestiek kapusának 
Tólhuak ismételt hatalmas kirúgása melyek 
mindegyike hetven méteren túl esett leAs 
atléták gerelyt képzeltek a labda heljébe - taitelt ^rekordra "biztatták a Jóláhu TMb»■ 
A budapestiek csapatában bárom nagy kiMl<■ 
szil jálsroll: Hermann, Bíró Dani ft « 
MTK ista Vidor. A triász megtelte a mag...I s 
magasrendii akciókat cpileli. miközben Her 
Kannak egy huszméleres bombája is •W“"on’ 
R kapufán. Az első komoly nagy heljzetük

léptek a

JelM,k * dolog ütemesen kiabál 
a B-közép: Gézái Géza! Géza!

A félidő e részében fölényben vannak az 
angolok. Sárost dr. és Titkos komért hoz 
össze, de a sarokrúgás természetesen angol 
fejre kerül.

Remekül dolgoznak a levegőben az 
angol hátvédek.

ó játék gyors és tulerős, szinte durvaságba 
hajló. Sas megugrik Zsengellér szöktetésé- 
vel és magas beadását Toldi kapura fejeli. 
Nagyon gyengén sikerül a fejes és a hóri- 
horgas kapus könnyedén mellreszivja, mint 
egy egyiptomi cigarettát. A vörös angol 
jobbszélső nem ragaszkodik szigorúan a 
helyéhez és nagyon gyakran megesik, hogy 
a középen passzolgat igazi angol hideg
vérrel. Dorsett remek hosszú labdát küld 
előre, Westcott elé, de a center fordulás
ból mellélő. Meccslabda volt!

Titkos nagy igyekezettel próbál kitörni, 
az angolok testtel tartják fel. Sárosi dr. kor
úért hoz össze, de nem csillognak a korner- 
nél reményteljesen a magyar szemek, mert 
jól tudták, hogy a magyar korner nem ve
szélyes. Sas magas sarokrúgását az angolok 
kifejelik. Korányi előreadott labdájával Sá
rosi Zsengellét szökteti, aki Íjaikra teszi Tol
dit. Remek helyzet nyílik a magyar tank 
előtt, de a lövés nem sikerül, mert a labda 
a kapu mellett süvít el. Jones ügyesen tá
lalt egy labdát Westcott elé, aki a balszélső 
Kirkhamot küldi rohamra. A balszélsö ma
gas beadását két angol fej Is várja.

Szabó felugrik és elcsípi a veszélyes be
adást. Toldi labdájával Titkos rúg kapura, 
már-már ugylátszik, hogy lőni tud, de a 
kapus csúnyán ellöki.

Titkos visszáru# és az ügy a lovagias
ság szabályai szerint el van intézve.

A következő percben Zsengellért lökik el az 
angolok. Lázár rúgja a szabadrúgást, a 
labda jói jön Sárosinak, de Gyurka fordu
lásból kapu fölé lő. Az utolsó öt percben 
magyar finis alakul ki. Toldi a földön ősz- 
szeakaszkodik Wright-tcl és alig bírják 
szétszedni őket. Az angolok dühösek az 
eredménytelenség miatt és beletalpalnak a 
lefutó Titkosba. Ebben a periódusban gyak
ran szólal meg Majorszky biró sípja, s 
egyre-másra ítéli a szabadrúgásokat az an
golok ellen. Titkos középerős lövését el
fogja a hórihorgas kapus. Az angol kapu 
előtt ér véget az izgalmas és érdekes fő
próba.

a tüdeje nem bírja a hasonló nagylramu 
meccseket.

Az angolok 300.000 pengős balösszekötője 
állandóan hátul maradt és harmonikázott. 
A második félidőben a jobbösszekötő ját
szotta a harmonikái szerepét. Az angol já
tékosok remekül kezelik a labdát, fejlett a 
taktikai érzékük, de a kapura nem veszé
lyesebbek, mint a Nemzeti csatárai. Furcsa 
és visszatetsző volt a szabálytalan taccs- 
dobások tömege. Szabadrúgásnál sem vár
ják meg, mig a labda állóhelyzetbe kerül 
és többször mozgólabdából rúgtak, amit a 
biró nem nézett el. A rettegett Farkasok 
csapatában Scott kapus, Galley jobbössze- 
kötő cs Maguire jobbszélső nyújtott első
rendű teljesitményt, de a csapat üdvöskéje 
Jones, is szép dolgokat produkált. Játék
modoruk a kontinens közönségének nem 
szimpatikus, mert túlságosan kihasználják 
testi erejüket. Majorszky biró rossz napot 
fogott ki, feltűnően bizonytalankodott.

egyrésze

mégis az északiaknak volt, de Liptai még 
három lépésről sem tudott pontosan fejelni. 
A meleg most már lásson ráfekszik a csapa
tokra, lefékezik a mozdulatokat és jön nz una
lom. Ezt aztán csak a 20. perecben nz angol 
futballisták megérkezése élénkíti fel. A szoká
sos ünneplés után ismét a pályára irányul a 
figyelem, de itt Vidor nagy helyzetet ront el 
három lépésnyire a kaputól. Az elfogult kö
zönség

nem tudja Vldornak megbocsátani, hogy
MTK-lsta. kórusban aértegclik 

s ettől a játékos teljesen megszédül. Az észa
kiaknak újabb helyzetük akad, a 33. percben 
mégis gólt kapnak. Fekecs hosszú labdájával 
Kürti fut le. pontosan tálal Hermann elé, aki
nek lába gyilkosere fii lövésre lendül és a labda 
lövedékként vágódik a sarokba. 1:0. Fekecs jó 
labdaosztogatása élmény még, aztán a ferenc
városi amalőrszélső, Bíró Dani hatalmas kapu
fája kelt még feltűnést, majd vége a félidőnek.

A szünetben szomorú hangulat lesz úrrá az 
öltözőben, mert kiderül, hogy nyomban a mér
kőzés megkezdésekor Kolumbán és Vidor oly 
szerencsétlenül csapolt össze, hogy az északiak 
bckkjél az öltözőid kellett vinni. A félidőig 
orvosi kezelés alatt állt, de

súlyos törés gyanúja
merült fel s igv a mentők elroboglak a szeren- 
cséllen játékossal. A szövetségi kapitány köz
ben a B-kőzép sértegető kórusának nyomása 
alatt Horváth ll-l állítja he Vidor helyére. Az
északiak is cserélnek, de ez nem sokat számit, *1""1
mert már a 2 percben megkezdődik a gólözön I •
\rmi I avarodásban Bekecs lövi a labdát o " ... . ,Mába M. ht íuaklak támadnak ugyan. d. | MaMlyna b»k.»r..t.
a mérkőzés színvonala meredeken zuhan az után tudott fedél alá menekülni. A tőmegvere-

unalom iszapos völgyébe, bár Liptai kapufát 
lő, a nézőket még ez sem érdekli. Nem h a 
meccset nézik, hanem

a hölgyek káprázntoe tavaszi toaletfpom- 
P«|<t

és a közönség egyre dagadó áradatát. Kint a 
kapuknál hatalmas tumultus van, ismét bebi
zonyít, hogy

a ferencvárosi pálya, vagy a rendezőség, 
vagy a helyivlaxonyok miatt képtelen Bök
kenők nélköl lebonyolítani ilyen nagysza

bású sporteseményt
Lassan-lassan húszezerre dagad már a néző
közönség száma. Ápropos! mérkőzés is van és 
gólok is esnek. Biró Dani például négy embe
ren megy át, de önzetlen és nem 16, rábízta 
ezt Fekecsre, aki négy lépésről, mint egy golyó
szóró tüzel a kapura. 8:0. Aztán Horváth II. 
kitörése hoz gólt, majd meg Kürti húz le és 
lapos labdájával szemben Tóth tehetetlen, őrt). 
A hatodikat Hermann fejeli egy kornerből 
rendkívül unalmas, de erőteljes BLASz-fölény 
után. 6:0. Azután a biró is igyekszik észre- 
vétetni magát és Kürti hatalmas offszájdját 
nézi el, hogy a játékos góllal fejezhesse be. 7:0. 
A BLASz-t most már nem érdekli tovább a 
játék s igy esik meg, hogy az északi kapus 
névrokona, a budapesti Tóth egyetlen hibája 
gólban gyümölcsözik. Kiejti a labdát, egyszerre 
négy északi csatár is ott s mint a hurrikán, 
sodorják a gólt a hálóba. 7:1.

Kelemen Kornél utóda
Veress Imre dr.

A kormányváltozással kapcsolatban a 
sportélet vezető területein is átcsoportosítás
sal számolnak. Ennek egyik előjele az volt, 
hogy Kelemen Kornél dr.-t, az OTT elnökét 
az egyik szaklap rendkívül éles formában tá
madta meg és nyíltan megvádolta azzal ,hogy 
nem a sportcélokat tartotta szem előtt, hanem 
a sporton keresztül való egyéni érvényesü
lést.

Ez a minősíthetetlen támadás a népszerű 
elnökkel szemben országszerte elemen
táris erejű felháborodást váltott ki a 

sport minden területén.
Mi, akik a kitűnő elnöknek a futballal szem
ben tanúsított sportpolitikája miatt ellenzéke 
voltunk, tárgyilagosan megállapíthatjuk, 
hogy Kelemen Kornél dr. az OTT elnöki szé
kében soha nem az egyéni érvényesüléssel, 
hanem csakis a sport fejlesztésével törődött.

Az angolok másodszor is győztek 
Berlinben

ASTON VILLA-NÉMETORSZÁG 8:2 (1:1)
Berlinből jelentik: Vasárnap délután az 

olimpiai stadion ismét tel (esen megtelt a több 
mint 1600.000 főnyi közönséggel, amikor n Irg- 
nagyobbrészt osztrák játékosokból álló német 
válogatott csapat az Aston Villával mérkőzött. 
A mérkőzés két egyforma erős ellenfél magas- 
nivőju játékát mutatta.

A mérkőzés során bebizonyosodott, hogy az 
osztrák és angol Játékosok tudása között a kü
lönbség sokkal kisebb, mint n német amatő

Tömegverekedés, boxcsata 
és ostromzár egy vasárnapi 

kézilabdamérkőzésen
kedésre már előkerült egy rendőr és — csodák 
csodájára — a bírót igazoltatta le. Az egyre 
dagadó tömeg

szabályos ostromzár
alá vette a vendéglőt, úgyhogy csak egy őrsi 
múltán tudott a biró busz rendező és egy rend
őr kíséretében bontatlanul eltávozni.

Úgy látszik, hogy a kézilabda sport, legalább 
is a bírák részére, felér egy izgalmas oroszlán
vadászattal.

A kézilabda sportban az utóbbi Idők veszé
lyes változást hoztak, szinte állandósultak a 
botrányok. Ennek föokn az, hogy a szövetség 
nem kötelezi az egyesületeket arra, hogy kar
hatalmat kérjenek a bajnoki mérkőzésekre. 
Annál furcsább ez, mert tudott dolog, hogy a 
futballban még a legkisebb bajnoki mérkőzése
ken sem nélkülözhető a rendőri asszisztencia. 
Bár többször fölvetődött az MKESz elnöksége 
körében a kötelező rendőri ellenőrzés kérdése, 
határozat mégsem született.

A közelmúltban ennek már súlyos következ
ménye volt, amikor a Pamut pályáján

egy bírót úgy megvertek, hogy az orrát 
törte.

Vasárnap ismét könnyen végzetessé válható 
botránv történt a Valéria-telepen. ahol a SzTE 
és a MAFC mérkőzött. Ezen a pályán még csak 
vékony kerítés sincs s a közönség kénye-kedve 
szerint sétálhat be a pályára, mégis, mikor a 
második félidő 26. percében a MAFC ellen bün
tetődobást Ítélt Gatlerer, a MAFC kapusa dur
ván megsértette a bírót. Ezt természetesen 
nyomban kiállítás követte.

A földühödötl játékos a bíróhoz vágta 
a labdát

és az csak úgy kerülhette el a sérülést, hogy 
idejében lehajolt. Nyomban ezután pedig, kötő- 
lességszerüen, lefújta a mérkőzési, mert a tesli 
épségéi látta veszélyeztetve.

A Valéria-telcp mintegy százfőnyi vér
szomjas közönsége

berohant a pályára és meg akarta lincselni a 
bírót. Gyors futás mentette meg az ütések 
zuhatagR elől. Mintegy kétszáz métert kellett 
futnia a közeli vendéglőhöz, ahol az öltöző 

. Az ajtóban már ütésre készen várták s III

concours útlígance

3 tipusu 7 kocsijának eredménye:

3 firanl fiit fl’HoíMieur
2 Grand fris flÉiegance
2 Grand Prío
VI., Aréna-ut 61. — Telefon: 29-88-20

A felépült pályák százai, az uszodák tucatjai 
és nem utolsósorban a tíz magyar olimpiai 
győzelem a bizonyítéka annak, hogy meg*  
felelő kezekbe tették le a sport legfelső irá*  
nyitását. Az is bizonyos, hogy Kelemen Kor
nél dr. tekintélye és helyzeti előnye folytán 
sokkal nagyobb érvényesülésre is juthatott 
volna, ha nem tekinti szívügyének a sportot, 
A méltatlan és megdöbbentő támadást tehát 
ml is erőteljesen utasítjuk vissza.

Sajnálattal kellett hallanunk mégis a mér
tékadó helyről származó információink sze 
rint, hogy

a kiváló eredmények ellenére Is, Kele
men Kornél dr. elhagyja az OTT elnöki 

székét
és utódja a fontos pozícióban Veress Imre 
dr., a MAC kiváló sportembere lesz.

rök én az angol profik teljesítménye között. 
Igen izgalmas és időközönként magas nívója 
küzdelem után az angol csapat 3:2 (1:1) arány
ban győzött. Az angol csapat góljait Broome 
(2) és Sterling, az osztrák együttesel Binder ée 
Stroh lőtte. Broome Jobbszélső volt az Aston 
Villa legjobb embere.

A nagy nemzetközi mérkőzés előtt Berlin vá
ros válogatottja cg.v német válogatottat, amely*  

■ ben többek között SifTIIng, I.cnz, Fath, Sold ég 
I Biichloh is Játszott, 8:2 (1:2) arányban legyő- 
I zött.

ALBA REGIA AK—SALGÓTARTJÁNI BTC 
2:2 (1:2). Második liga bajnoki mérkőzéi. A 
17. percben Mátrai ingta az első gólt <0:11, 
amit a 31. percben Jámbor cgeynlilett (1:1). 
A 43. percben az SBTC Borsányi góljával is
inél megszerezte a vezetést (1:2), amit a máso
dik félidő 27. percében Raffai egyenlített

HALADÁS—VÁCI REMÉNY 3:1 (1:0)
Játékvezető; Leiner. Nézők száma körülbelül 

100. Haladás góljait Lovász, Kiss és Szabó lőt
ték. A Reménység egyetlen gólját Wirschingcr 
lőtte. A döntetlen eredmény reálisabb lett volna.

Sopronban vasárnap megtartott városkftzl 
mérkőzésen Kulitzy 40.60 ni.-t dobott diszkosz- 
szál.

A BBTE teniszversenyét vasárnap délután 
folytatták. A szövetségi kapitány a magvnr- 
német Davis-cup mérkőzésre való tekintettel 
pgv válogatott férOpáros-mérkőzést rendezett 
Szigeti Gábori- Síkos -Asbóth-pár között. Rit
kán látott szép küzdelem után a rufinirozolt 
yjgetipár II 6:1. 3:6. 6:| -rinvlnn. A
férfiegyes mérkőzéseken a következő eredmé
nyek voltak.' Ferenezl- Asbóth 6:2. 7:5, Gábori 
- Macsuha 6:0, 6:2, Pető—Bánó 6:3, 6:4.
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Viszonos sanda taktika
° az Elektromosban és a Kispestben

Ellenőr figyeli
a hátralévő mérkőzéseket

Budapest, 1038 május 18*HÉTFŐI NAPLŐ

Óriási küzdelem folyik az NB negyedik he
lyéért, amely a KM-hun való részvételt jelenti. 
Már csak két vetélkedő van: nz Elektromos és 
a Kispest. Nemcsak n Játékosok, hanem a ve
zetők is kiveszik ebből a részüket s ezt bizo
nyítja

a sanda gyanú
h, amellyel egymás hátralévő küzdelmeit ki- 
•érik. Mindkét egyesület

szövetségi ellenőrt kért az. ellenfél további 
mérkőzéseire, 

nehogy bármilyen próbálkozás érvényesülhes
sen. Véleményünk szerint ez korántsem jelen
tős tényező. Semmivel sem több, minthn va-
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Érdekes és feltűnő cáfolat 
Senkey trénerségéről a Hungáriában

A kékfchérck Irénerválságának egyre izgalma
sabbá váló ügye mind szélesebb érdeklődést 
kelt. A jubiláló klub vezetői dodonai nyilat
kozattal intézik el a kérdést, mondván: tréner
válság nincs, mert Schaffer szerződése még 
nem járt le és távozási szándékával az illeté
keseknek semmiféle kijelentést nem tett.

A gyakorlatban viszont ez úgy alakult, hogy 
Schaffer és bizalmasai ismételten hangsúlyoz
ták Spéci mester távozásai szándékát.

így azután a klub legbelső köreiből a kom
binációk számos fajtája indult útnak. Szó volt 
arról, hogy Urth György, minden idők legna
gyobb magyar futballistája veszi át a „kék- 
íehér-istálló" trenirozását. Később leld maiin 
Gyula neve Is a jelölés’k központjába került. 
Róla azonban kiderült, hogy olaszországi szer
ződtetése miatt aligha vállalhatja a fontos sze
repel. Fokozta a bonyodalma! Mandf Gyula, a 
kék-fehérek még ma is igazolt és fizetést huzó 
válogatott bekkjének feltűnése a jelöltek kö
zölt. Kortesei javára Írják azt a komoly sport
sikert, amelyet a Ganz TE trenirozásával már 
eddig is elért. Értesülésünk szerint azonban 
Nándi már is kikapcsolódik a versenyhói, 
mert a vezetőség a sportszövetségekben végre
hajtandó változtatások hatása alól aligha tudja 

kivonni magát Marad tehát
"« egyetlen posszlldlis Jelölt Schaffer örö
kének átvételére maga az örökhngvó: Sen

key Imre.
A volt tréner szerződtetését egyre szélesebb 
körben kiséri a rokonszenv hulláma. Válságnak 
kellett bekövetkezni ahhoz, hogy felfedezzék 
Senkey nagy érdemeit Schaffer kétszeres baj
nokságában. így a többi között azt, hogy

az ti korszakában szerezték be a kékfehé
rek valamennyi kombattáns harcosukat.

Az akkori balszerencsés fordulatok sorozata és 
• türelmetlenség volt oka annak, hogy jól meg-

■sonka forduló volt, mert 
,-5 játékosok csa-

(1:1) vezette: 
. nagyon meg

a győzelemért. z\ Zománc erős 
csak balszerencséjének köszön- 
. Góllö "• “.............................

A Cégliga bajnokságai
Az 1. osztályban rs.-,;-.k.i L„,l 

a BLASz válogatolthnn szereplő 
patai nem játszottak.

J. Osztály:
Growe—Budafoki zománc 3:1 

Kőhalmi. A győztes csapatnak 
kellett küzdeni i -....................
ellenfél volt, s « 
heti n vereségéi. Góllövök: Bánlaki L, Lencsés 
II. és Krajcs (öngól) illetve Kégl. Mosc.hcim-t 
(Growe) n játékvezető kiállította. - M. Pamut
ipar-Újpesti Posztó 3:0 (1:0) vezette: Molnár 
I. A jobb csatársor könnven győzött. Góllövők: 
Tóth 12) és ( suli. Golet/ el iM. Pamut) és 
Mező t (l’. Posztó) n játékvezető kiállította. — 
Chinoin Acél 3:2 (2:0) vezette: Slrompf.
Az első félidőben n Chinoin volt jobb. A má
sodik félidőben a 10 emberrel játszó M. Acél 
feljavult és olyan lelkesen játszott, hogy dön
tetlent érdemelt volna Góllövők: Kosutczkv. 
Piinczél II. és Maiin, ill. Jcrabek és Nagy K. 
Kelemen t (M. Acél) a játékvezető kiállította. 
— Budavldékl Posztó—Révai Nyomda. 5:2 
(2:2) vezette: Muraró. A Btidavidékl könnven 
győzött ii szív nélkül játszó Révai ellen. Gól
lövők: Nagy, Ravlinkn (2), Peti (2) illetve Mé
rd. Pető egy II-est nem érlékesitctt. — Kis
falt—Flóra 5:1 (3:1 vezette: Kraft. A Kistcxt 
jpbb csatársorának is nagy munkát adott a 
Flóra jó védelme. Góllövök: Szőke (2), Tóth. 
Benkő és Kollár illetve Balezer öngól.

II. Osztály:
Gamma—Wciss Manfréd I. 3:1 (2:1) vezette: 

Istenes. — Af. \Hsfonal- - llirmann 7:3 (2:1) ve
zette Sknlilzei. — Eömy—Süss 6:0 (4:0) vezette: 
Pintér. — Milllcr bútorgyár—-Engel K. 5:2 
(3:1) vezette: Gruher.

/// .4 Osztály:
M. Fémlemez— l.cipzigcr 2:0. — Inlercanl— 

llrusovszkv 1:0. — I-iath—A. M. Cérna 6:3. — 
Schembcr Mérleg—Corint 5 1. — Kováid—Csa
vargyár 1 0.

III B Osztály:
Reich Zsinórgyár—Óbudai Fehérítő 2:1. — 

Dr. Wnnder - Kmluper 5 1. — Wciss Mnnfréd 
11 Schiel elmnriull. — Snlgó Imre I - Framn 
1:0. Drehcr llaggenmacher—Alaska 8:1. — 
Mutter-Flóra Vigodni 1.0. — Sertésvágóhíd— 
Zsolnay 6:2.

NYOMATOTT A GLORl S NYOMDAI MŰIN FEZEI B. T. KÜRFORGÖGÉI-EIN, BUDAI-EST. VI, ARADI UTCA 8. - NYOMDAIGAZGATÓ, ANGERMAYEB KABOIX

laki vakbélgyulladását úgy akarná kezelni, 
hogy vizesborogatúst rak a — fejére. Nem árt, 
do mit használ? Mindkét csapat küzdeni fog 
az utolsó lehelletéig, mert érdeke a győzelem.

Az Elektromosban biztosak kél győzelemben 
is.

I/cgyőzik a Ferencvárost ég az Újpestet Is 
— ez a tip. A fogadási piacon az Elekromos 
negyedik helyére 3:1 az addig, mig a Kis- 
pesté 5:1.

Amennyiben az. Elektromos kerül a KK-ba, 
komoly erősítésről van szó. Ez magyarázza meg 
a teljes vezetőség /elvonulását a BLASz és 
ELASz mérkőzésén. Tehetséget kereslek és — 
találtak isi

szerzett anyag után nem .Senkey, hanem Schaf
fer ,,uralkodásának" idejében hozta 1 meg a 
kamatait. Ez nz érdekes és logikus gondolat
menet lett nz alapja Senkey jelölésének, amenv- 
nyiben Schaffer távozása befejezett tény lesz.

Az érdekes és jelentős hir ellenőrzéséül fel
kerestük a Hungária uj tanyáját. A vezető té
nyezők

mereven elzárkóztak
minden nyilatkozattétel elől. Hasonló álláspon
tot foglalt el Senkey Imre is. Minthogy semmi
féle nyilatkozat, igy tehát cáfolat sem hangzott 
el. a kérdés nyitva maradt. A „cherchez le 
fémmé" százados, bevált taktikája alapján ez
után

Scnkcy Imrén éhez,
a Hungária népszerű Baby-jához fordultunk — 
ezúttal nem hiába. A felelet, amelyet adott, ha 
bizonyos kétértelműséget tartalmaz is, minden
esetre — sőt talán éppen ezért — sokatmondó.

— Mi igaz férjének visszaszerződéséről a 
Hungáriához? — tettük fel az egyenes kérdést.

— Ebben a formában — felelte mosolyogva 
— nem tarthatom komolynak a kombinációt, 
mert — velem még nem tárgyaltak!

— Egyáltalában szó lehet róla?
— Ezen a téren lehetetlenségek nincsenek, 

csupán arra kell alapot teremteni, hogy a köl
csönös feltételeket kölcsönösen honorálják.

További kérdéseinkre, amelyek a feltételek 
természetére vonatkoztak, Senkey Imréné fele
letet adott ugyan, de — érthető okokból —

teljes diszkréciói kért
s ez elől nem lérhetet ki munkatársunk.

A Hungária trénerválsága tehát változatlanul 
nyitott kérdés s f. ”” va
séig az is marad. Utána pedig ... — ez a mi 
benyomásunk — vagy továbbra is 
vagy újból Senkey.

a KK küzdelmeinek befejező-
• ..ii 
Schaffer

Liga-dij:
Danuvia II.—Chinoin II. 5:1. — Vince bőr

gyár—Salgó Imre II. 7:0. — Capavó—Zrínyi- 
sütöde 14:0. — M. Facsavar—Gerö és Dr. Óf- 
ner 6:1.

Major Pál

Kispest—Soproni válogatott 4:3 (3:3). Gól
lövő Déri III., Olajkár II., illetve Bárdics, Sop
roni II. és Horváth.

rspröftK”
Szolnok a liga bajnoka?

SZOLNOKI MÁV—DVTK 3it (1:1)
Diósgyőr, május 15.

f.4 Hétfői Napló tudósitó jónak telefonjelen- 
tcsc.) A II. Liga egyik sorsdöntő mérkőzését 
vívta meg vasárnap a két csapat n diósgyőri 
vasgyári pályán, több mint négyezer főnyi kö
zönség előtt. A közönség soraiban többszáz 
szolnoki drukker és löhbszáz csepeli drukker 
is helyet foglalt. A DVTK kezdi a játékot, már 
robog is Barna a halszélen, iveit beadását Hor
váth II. elvéti, a labda Knlotaihoz kerül, 
gondolkodás nélkül nz üresen hagyott 
balsarkábn küldi a DVTK vezető gólját...........
A Pestről lerándult drukkereknek nem sokáig 
tnrt az örömük, mert egy fél percre rá Szabó 
lyukat rúg, Horváth I. előtt szabad az ut, aki 
nem szégyell nz előnyt kihasználni, lefut, be
adását n jól érkező Szántó lábáról védhetetle- 
nül száll Gáspár hálójába. 1:1. A MÁV pokoli 
iramot diktál, egyik támadást a másik után ve
zeti, a kiváló diósgyőri védelemnek rengeteg 
dolga van. Szinte be vna szögezve a vasgyári 
csapat a kapuba, hét-nyolc emberrel védekezik 
állandóan és sikerül is a félidőt újabb gólok 
nélkül kihúznia. A második félidőben feléled 
ismét n DVTK, de csatárai nem tudnak gól
helyzetet kiharcolni. A 20. percben dől cl a 
mérkőzés sorsa, nz eddig is igen gyengén ját
szó Szabó újabb hibájából Horváth I. lefut és 
lő, lövését Gáspár szerencsétlenül pont Kolláth 
elé üti é» a liga gólzsákja ezután sem téveszt 
célt. 2:1.

aki 
háló 
1:0.

Bernadotte íejhossza! megverte Cabaláí 
a Mllleniuml díjban

A Király-dij mezőnye a verseny napján vá
ratlanul megszaporodott Top Hat-lei, melynek 
szombati vereségét nem fogadta el reálisnak 
istállója. Jgy 12 crack kanlerezett ki a 40.000 
pengős dij startjához. Az indítás hamarosan 
sikerült és a mezőny hatalmas tempóban in
dult útnak. Az első kétszáz méter után Berna- 
dőlte bontakozott ki a csomóból és vezetett 
Cimbora, Top Hat és az egvesomóban haladó 
mezőny előtt, melynek végén Rianás és Gyöngy 
helyezkedtek el.

A célegyenes elején Bernadotte és Top Hat 
kissé elhúztak a mezőnytől, csak Cabala tudott 
üldözésükre indulni. A távoszlopnál a két első 
közül Top Hat verve visszaesett, inig Cabala 
fokozatosan megközelítette Bcrnadotte-ot. Az 
utolsó száz méteren élet-halál harcot vívott a 
két ló ós lovas. Az utolsó pillanatig kétes volt 
a verseny kimenetele, melyet alighanem csak 
a káprázatos finist lovagló Schcjbal erősebb 
fizikuma döntött el Bernadotte javára. Gyöngy 
az utolsó száz méteren megelőzi Top Hat-et.

A fogadott lovak közül Darfur, Dugó és Dra- 

gonyos pillanatig sem játszottak komoly szere
pet a versenyben, melynek teljes befutási sor
rendje egyébként a következő volt: 1. Berna
dotte, 2. Cabala, 3. Gyöngy, 4. Top Hat, 5. 
Situtunga, fi. Credo, 7. Darfur, 8. Dragonyos, 9. 
Dugó, 10. Rianás, 11. Diktátor, 12. Cimbora.

A nap többi versenye közül legnagyobb si
kere az. ezúttal bemutatkozó kétéves Taifunnak 
volt, melynek könnyű nyerő stílusát nagy taps
sal honorálta a közönség.

Két jóképességii fleyer bontakozott ki; Jani
csár és Destroyerben.

Részletes eredmények:
T. Csornád! díj. 1. Janicsár (pari) Gutái. 2. 

Bors (2%) Schejbal. 3. Farandole (6) Balogh. 
F. m.: Albusz. (33) Malatiszky, Dongó (12) Ta
mási, Szekfii (2* 1/-) Teltschik, Ravasz (12) Rózsa, 
Bitang (8) Woissbach. 3 hossz, % hossz. 10:21,
10. 10, 11. Befutó: 10:52.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Taifun 
(5:10) Teltschik. 2. Plaisance (2»/») Esch. 3. 
Gladiátor (12) Schejbal. F. m.: Hattyúdal (4) 
Gutái. Szalmaszál (20) Bihari, Herzog Cristoph 
(10) Rózsa. Jól van (12) Fodor, Csermőke (10) 
Klimscha, Happy Boy (12) Fetting A., Sanbloc 
(6) Keszthelvi. 2% hossz, 2S hossz. 10:16, 11,
12. 17. Befutók: 10:16, 90.

III. Szí. Gcllért-handicap. 1. Nanking (3) 
Keszthelyi. 2. Totem (pari) Klimscha. 3. Maré- 
chal Soull (6) Schejbal. F. m.: Mayeiling (10) 
Félix, Lincoln (10) Gutái, Búvár (12) Nagy G., 
Cipó (6) Csapiár, Safely (6) Teltschik. Fiola 
(5) Csuta, San Francisco (6) Koloixics. ®/» hossz, 
2‘/t hossz. 10:59, 16. 14, 21. Befutók: 10:82, 290.

IV. Mllleniuml díj. 1. Bernadotte (6) Schej
bal. 2. Cabala (3) Szentgyörgyi. 3. Gyöngy (12) 
Rózsa. F. m.: Diktátor (14) Klimscha, Rianás
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TÖRJE A FEJÉT!
VÍZSZINTES:

1. A görög mitológiában az 
alvilág fejedelme. Egyúttal 
neve az alvilágnak is. 11. Az 
első fogás. 12. Menyasszony.
13. Exolikus pálmafajta. 14. 
Becézett női név. 15. Jelenet 
kezdete. 16. Galli-Curci ke
resztneve. 17. Idegen terület
mérték. 18. Kártyái ad a töb
bieknek. 19. Latin nyelvtani 
eset rövidítése. 20. A művé
szetek fejedelme. 21. Gléda. 
23. Képes, tud. 25. Női név. 
26. Levegő — latinul. 27. Éva 
jelzője egyhelyült Az ember 
tragédiájában. 29. Erről a 
„talaj"-ról Pear) S. Buck irt 
nagysikerű regényt. 32. Ke
zével jelt ad. 33. Szent — 
idegen rövidítése. 34. Japán 
játék. 35. Cselekvést fejez ki. 
36. Vizel húz a kulból. 38. 
Az envv. 39. Ö — németül. 
40. Betegség. 41. Egyiptom 
napistene. 43. Csapadék. 44. 
Mindennek van. 45. Szigligeti 
és Paulay keresztneve. 46. 
Lám! 47. Eladó nz illető. 48. 
Idegen női név. 49. Minden 
oldatára egy. 50. Egy percig
sem hagy nyugtot. 52. Repüld állal.

FÜGGŐLEGES:
1. A vizen halad. 2. A görög mitológiában 

a harc és a csatazaj kérlelhetetlen istene. 3. 
Itt — németül. 4. Angol férfinév. 5. Válasz. 
6. Régi sulymérték. 7. Harcol, küzd. 8. Len
dület. 9. Zokog-e? 10. Reggel — a költők nvcl- 
vén. 11. Nagy fájdalom. 13. Gyüriisalnku ko- 
rsíllszigcl. amelynek belső üres részét viz tölti 
ki. Leggyakrabban nz Indiai-óceánban fordul j 
elő. 14. Gyorsan múlik (névelővel.) 16. Betű. I

(20) Esdi, Situtunga (16) Nagy G., Darfur (3) 
Teltschik, Cimbora (25) Csapiár, Dragonyos 
(6) Balog, Dugó (5) Gutái, Credo (fi) Weiss- 
bach, Top Hat (33) Csuta. Fejhossz, 4 hossz. 
10:fi9, 22. 17, 43. Befutók: 10:203, 722.

V. Welter-handicap. 1—2. Jancsi P. (4) Készt*  
helyi és Mukl (2) Klimscha, holtversenyben. 3. 
Blackie (5) Kolonics. F. m.: Corsica (6) Esch, 
Ciráda (6) Csapiár, Bomba (fi) Kajári, Gyöngy
vér (12) Fetting A., Viszta (12) Esch Gy. II., 
Bakafántos (12) Bihari, Csilla (3) Klimscha II. 
Holtverseny, */i  hossz. 10:31, 15, 24, 15, 17<

V. Befutó: 52, 46. 93, 31.
VI. Handicap: 1. Írun (3) Kolonics, 2. Blonda 

Kathrein ((’>) Kupái K. 3. GaíTe (2*/t)  Félix. F,
m. Cigánybáró |12) Simics, Lator (10) Bakonyi, 
Padisah (2'/s) Fetting A., Victoria (6) Bihari, 
Nicolette (8) Klimscha II, Bonvivant (lő) Ma
tyiig, Kibocsátó (5) Kajári. 3 hossz, nvakhosz, 
10: 33, 14. 31, 15. Befutó: 274, 58.

VII. Handicap. 1. Destroyer (2>í) Alt. 2. 
Agrippina (6) Keszthelyi, 3. Adamas (4) Klim- 
sche. F. m.: Medina (3) Esch, Aprilia (14)' 
Szentgyörgyi, Virulj (10) Fetting F., Kédes II. 
(5) Gutái, Liliom (10) Klimscha II., Széltoló 
(10 )Kajári, Signorina (4) Csuta, Bokréta (12)- 
Kovács L. II. 2% hossz, 1 hossz. 10:31, 
19. Befutó:

Tavaszi-dijat
1100 méter távolságú versenyben

Szerdán
pesten. Az ........... .................„o_ _________
az excepcionális képességű Bársony kimagasló 
esély.

^"o^SBaiier Aladár
bookmaker irodáiban, Budapest, Kossuth I>ajo«-u. 141-1 <1

Telefon: 189-704, 189- 724 
Fiókiroda: Budán, Horthy Mtklós-nt 18.

Telefonon Telefon :208-786
feladott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbesltünk

Szombaton a Kisbéri-díj a pesti versenyek 
főszáma, ez a verseny már sokkal nyíltabb: 
Csáklyás, Skytha és Derűs egyaránt megnyer
hetik.

Vasárnap ér véget a májusi meeting. A zá-< 
rónap főszáma az Alagi-dij, melyben Dugó éa 
Dragonyos a két istállólárs végezhetnek is
mét az első két helyen.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ é« MANN HUGÓ ' 
Felelőt izerkeutő is kiadó: Dr. ELEK HUGÓ - 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Emébet-kőrut ít.
Telefon hétköznap és vss. déli 12-ig: 1-JOS-M, Vss. d. ej
1 órától (Aradí-u. 8. Globus-nyomda-: 1-1SS4J, l-24fi-8rj 
Vas. d. u. W5-lói lapzártáig: 1-1M-42. 1-1II-4J, 1-110 44, 

1-245 81.
ELŐFIZETÉS! AR: Egy évre A pengfl. — EGYES SZÁM 

ára: Magyarország 10 fillér, Wienben és a német Őst-1 
markban KM —.14, Franciaországban 1.50 frank. Jugo-| 
szlávia 2.50 dinár. Németország 15 PL. Olaszország 11 

BíUnAnia 5 ki, Csehszlovákia 1 ik. 1

(fon.) 17. A fizikában a mozgásállapot meg
változtatásának oka. Fizikai egysége a din, 
gyakorlati egysége a kilogramm-súly. 21. An
gol férfinév. 22. Művészi kép. 23. Reggel fele. 
24. Lettország fővárosa á Diina torkolata fö
lött. A lenkivitel főhelye 26. Nagy főzőedény. 
27. Nagy mulatság. 28. Templom.’ 29. Három 
— más nyelven. 30. A barom húzza. 31. Férfi
név a ritkák közül. 33. Levele. 34. Kettes ősz- 
tálvzat. 35. Exolikus pálmafajta. 37. Végtag 38. 
Klasszikus női név. 39. Hatvan pzre. 42. Irta 
sala. 4-1. U. V. 45. Papírra vet. 46. ö. D.


