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A z  „ I t a l i a "  m e g a d t a  
a  t i t k o s  r á d i d j e l z é s t
é s  m o s t  m á r  b iz to s ,  h o g y  M o b ile
t á b o rn o k o t  é s  e m b e re it  m e g  f o g -  

iá k  m ew tesil
Milano, junius 10.

(A Reggel tudósitójának távirata.) Az oslói 
olasz követség a „Cita di Milánodról azt a je
lentést kapta, hogy Diagi, Nobilc tábornok 
szikratávirásza

megadta a titkos ‘jelet,
amelyben az „ItaliaM és a „Citta di Milano*' hajó 
szikratávirászai megállapodtak egymással, mi
előtt az „Italia** elindult az Északi Sarkra. A 
titkos jel az a hullámhossz, amelyen a léghajó 
az anyahajót hívta, ha kizárólag vele akart be
szélni. Ezek után egészen biztos, hogy a rádió
jelek az „Italia“ -tól származnak és az is, hogy

az „Italia** minden tagja életben van.

Nobilc tábornokot embereivel együtt sike
rül megmenteni, mert 40 napra elegendő 

élelemmel vaunak ellátva.

Sikerült teljes pontossággal megállapítani az 
„Italia* helyét is.

A „Citta di Milano* parancsnokának szikra
távirata szerint az „ltalia“-expediciő a Nord- 
ostland partjához közeleső Foyn-szigeten van, 
az északi szelesség 81 fok 30 perc és a kéleti 
hosszúság 28 foka alatt.

Primo és Mercedes
v a g y

diKtátoroK abc-je.
Ez a Primo de Rivera mégis legény a tal

pán! Egy arasszal túl az ötven éven, el
jegyezte Madrid legiinnepeltebb hölgyét és 
két héttel az esküvő előtt visszaküldte a gyü- 
rüt Donna Mercedesnek, mert menyasszo
nyát — tőzsdejátékon érte. A  diktátor er
kölcsi fölfogása szerint ugyanis felelős 
államférfim hozzátartozója nem játszhatik á 
szerencsével, legkevésbé a tőzsdén, amelyet 
az ő tervei, cselekedetei befolyásolhatnak, 
Ha az éjfekete Mercedes már jegyesének el, 
ejtett szavait e szeszélyes vagyonszerzésre 
használja föl, m ily perspektíva vár a férjre, 
aki otthon löveti az aranysujtásos kabátot ég 
pizsamába öltözik! Primo inkább Spanyol- 
ország kurzusát irányítja, mint egy hazárd 
hitves tőzsdeangazsmánjainak kurzusát. A ’ 
diktátor kétségtelenül bátor és okos féríiu; 
egyetlen gesztussal fölbontotta az eljegyzé
sét. A  történelem tanulságai sem lehettek is
meretlenek előtte; diktátoroknak a feleségük 
mindig sok bajt, gondot, kényelmetlenséget 
szerzett. De az allamférfiu hitvesének sze
rencsejátéka mást is jelent; nem biznak 
a férj csillagában és a jövőjüket óhajtják 
biztosítani. Tehát elárulják urukat és 
asszonyi mohóságukkal maguk ráneigálják 
le őket a hatalom magasságaiból a bukás 
mélységeibe. A  nép, amelyet az erőszak 
igájába hajtanak, bár elgyávul, elernyed, 
közömbössé válik, az erős kéztől megköve
teli, hogy az tiszta legyen. Ez a Mussoliniba 
vetett hit igazi gyökere, hogy a Duee nem
csak üldözi és pusztítja a korrupciót, de a 
saját személyére, családjára is levonja ennek 
a valójában macchiavelisztikus világszem
léletnek minden következményét. A' diktá
tort gyakran nem a tények, de a látszatok 
kezdik ki és nincs baljóslatúbb, megsemmi- 
sitőbli látszat, mintha körülötte gyarapszik, 
gazdagszik, terebélyesedik a. családjuk. A! 
pretoriánusok potrohút megérti az istenadta 
nép, a feleség diadémját, a testvérek, gyer
mekek kastélyát, halastavát, birtokát soha 
meg nem bocsátja. Primo átlapozta a diktá
torok abc-jét és tudja a leckét. Nem érzelgős 
ember, annyi bizonyos és az asszonyszerel- 
met még kevesebbre tai^jia. mint pályájának 
őse és bőse, Napóleon. A  többi diktátornak 
pedig azt ajánljuk, szívleljék meg Primo da 
R ivera példaadását. Vassöprőjükkel söpör
jenek a saját házuk táján. A  zsarnokság és a> 
korrupció ugyan egy galagonyabokorbau jöt
tek a világra, a rádió és a repülőgép századá
ban azonban együtt nem uralkodhatnak, 
Sem Délen, sem Északon. A szennyes dikta
túra fölött bilincsbe vert kezek törnek pálcát.

Szörnyű katasztrófa érte vasárnap 
éjjel a mündien—frankfurti gyors

vonatot
A nyolcvankiloméferes gyorsasággal száguldó D-vonat 

Nürnberg és Salzburg között kisiklott

huszonkét halott, tizenkét életveszélyes, száz
nál több könnyű sebesült

Berlin, junius 10.
(-4 Reggel tudósítójának tele fon jelentése.) 

Vasárnap hajnaliban 2 óra 20 perckor óriási, 
katasztrófa érte a München—Frankfurt között 
közlekedő D. 47. számú gyorsvonatot. A gyors
vonat a Nürnberg é« Salzburg közölt fekvő 
siegolsdorfi állomásról robogott ki már
elérte a nyolcvan kilométeres sebességet, ami- 
nőn közvetlenül egy váltön való áthaladás után

az óriási gyorsasággal robogó D. vonat 
kisiklott.

A gyorsvonat nyolc személy szállít ókocsiból, 
epy étkező' és egy hálókocsiból állott és az 
összes vagonok

zsúfolva voltak utasokkal.
Az utasok legtöbbje már lepihent, úgy. hogy 
a katasztrófa álmukban érte az embereket. A  
Ka siklást az okozta., hogy a mozdonyt valami 

hop,' micsoda., azt mindeddig megállapítani 
ncni lehetett —■ megakasztotta rohanásában, 

a hatalmas gép lezuhant a tizenöt méter 
magas vasúti töltésről és magával rántotta 

az egész vonatot.
áfi étkezökocti rázuhant a lokomotivra, nmelv- 

ónnal gözfelhők lövőitek az étkezőkocsi 
• i t j 0. ®, 11 KV, hogy az ott tartózkodó utasok 

A ógési sebeket szenvedtek.
v toaiklas első pillanatában csak a moz

dony, a szer- és podgy ászkocsi zuhant ak
ié a. töltésről. Egy másik vagon r a futott 
az előtte levő kocsira és teljesen össze- 
zúzta. Néhány perc múlva még öt vagon 
zuhant le a. töltés lejtőjén. A  katasztrófa 
nagyságát jellemzi a nürnbergi vasutigazga- 
tóság hivatalos jelentése, amely a vasúti sze
rencsétlenség halottainak és sebesül tjeinek 
névsorát közreadta.

Tizennégy utas halt meg, köztük három nő, 
tizenketten életveszélyesen megsebesültek, 
a könnyű sebesültek száma a százat meg

haladja.
Egy férfi fejével• szorult be a romák közé, 
ir’tozatos jajveszékeléssel könyörgött segít
ségért, de amikor két és félórái munka után 
kiszabadították, már halott volt. A súlyos se
besültek közül kettő a nürnbergi kórházban 
utóbb meghalt.

A halottak között van Provárczy Jenőt?) 
magyar mérnök is.

A katasztrófa többi áldozata egytől egyig 
német.

Egy vasú i pályaőr, aki’ éjjeli inspekcios út
ját végezte a vonal mentén, néhány száz mé
terről

szemtanúja volt a katasztrófának.
Amikor a vonat elszáguldott mellette, az elő
írásoknak megfelelően szalutált és néhány pil-
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lanat múlva órídsi Tobo jt hallott, majd ki
aludtak a vonat összes, víllanylámpái &  

a pokoli recsegésből tüznyelvek töveitek Ifi.
A  vasúti őr látta, amint a lokomotív fol- 
áfeaskodott, azután lezuhant a töltésről es 

a levegőben kétszer megiordult.
A'yomban őrbazaba roliant es -telefonon jelen
tette a katasztrófát. Húsz perced később meg
érkezett az első segélyvonat Wurzburgból 
orvosokkal, kötszerekkel, hordagyakkal, az
után még három segélyvonat érkezett Fiirth- 
ből és Nürnbergiből. Ezek már tűzoltókat is 
hoztak magukkal. A  mentők elé a katasztrófa 
borzalmas ‘látványa tárult.

A  kocsik a töltésről lezuhanva és össze- 
znzva feküdtek, a romok magas lánggal 

égtek, alattuk sebesültek jajgattak,
akikhez csak nagyon nehezen lehetett hozzá
férni. Először azokat a. sebesültöket igyekeztek 
megmenteni, akik a kigyulladt kocsik romjai 
alatt feküdtek összegyömöszölten, de eppen a 
kocsik égése nehezítette meg a legjobban a 
mentés munkáját.

Víz nem lévén a közelben, a tüzet nem lehe
tett eloltani

a  Reg g el
s így a mentőszemélyzetet állandóan az a ve
szedelem fenyegette, hogy a ruhája meggyullad. 
A  mentési munkálatok közben a sebesülteket 
egymásután szállították a nürnbergi és fürthi 
kórházakba, ahol legtöbbjüket nyomban meg 
is operáltak. A  nürnbergi birodalom vasút igaz
gatóság által elrendelt vizsgálat a. borzalmas 
katasztrófa okát eddig nem tudta megállapí
tani.

Körülbelül ugyanezen a helyen két évvel
ezelőtt merényletet kíséreltek meg egy D. 

vonat ellen.
de a katasztrófát sikerült az utolsó pillanat
ban megakadályozni. A  merénylőt a rendőrség 
elfogta és a bíróság tizenötevi fegyházra 
Ítélte. A  vasutigazgatóság lehetségesnek tartja, 
hogy

a mostani katasztrófát is merénylet okozta,
de senki sem tudja elképzelni, hogy mi lehetett 
a merénylők célja. Az éjszakai órákban újabb 
hivatalos jelentest adtak ki az áldozatok szá
máról. Miután a kórházakban többen meghal
tak,

a halottak száma huszonkettőre emelkedett 
és hét súlyos sebesült haldoklik.

Mailu-t az angol külügyminisztérium vezető- 
tisztviselői. de maga Sir Austcn Chamberlain 
sem kedvelik, sőt nem is csinálnak titkot abból 
hogy szivbői gyűlölik.

Az a föltevés, hogy Sir Austent elhatáro
zásaiban Rothermere sajtókampánya be
folyásolhatja, úgy hat erre a kimért és hű

vös emberre, mint a vörös posztó.
Benes elutazása után érkezett Mr. Esrhond 
Harmsworth Magyarországba s az a királyi fo
gadtatás, amelyben ennek a szeretetreméltó 
angol fiatalembernek nálun krésze volt, mintha 
balszerencsénkre cgyensen arra lett volna 
szánva, hogy Benes és Titulescu érveléséhez a 
bizoniytási anyagot szolgáltassa.

A Foreign Office és Sir Austcn dühbe gu
rult

és ezt mindenki, aki nyilatkozatait olvasni és 
figyelni szokta, abból a beszédből, amellyel 
határozati javaslatát most indokolta, világo
san kiolvashatta. Van-e már most, reményünk, 
hogy ezen szeptemberig változtassunk? Vall
juk be, nincs! És ha volna, lehetséges-e, hogy 
a Népszövetség közgyűlése megváltoztassa u 
Tanács határozatát és dezavuálja a nagyhatal
mak döntését? Emberileg lehetetlen, hogy ilyen 
határozati javaslatra többség akadjon a Sülie
dé Reformationban. Ezer cs ezer eszközünk 
van arra, hogy kitartó és s z í v ó s  munkával iga
zunkat érvény re juttassuk. Csak egyet nem te
hetünk. Nem lehet, hogy az erdélyi birtokosok 
igényeit a magyar adófizető pénzéből elégít
sük ki,

nem lehet, hogy az eddigi módszerekkel 
folytassuk a harcot.

Mert ne feledjük el, akármilyen fájdalmas és 
akármilyen megdöbbentő, a júniusi határoza
tot a Tanács egyhangúan hozta, és ellenünk 
szavazott Németország és Olaszország képvi
selője is!

1928 június 11.

H éttő l J e n ő :
„A  szellemi főifegyverkezést 
semmiféle katonai ellenőrzés 
nem akadályozhatja, m e g !“

(A  Reggel tudósitójától.) Az ősszel összeülő 
Magyar Irodalmi cs Művészeti Kongresszus 
előkészítő n agy bízol tsága vasárnap délelőtt a 
régi képviselőházban tartotta meg beszámoló- 
gyűlését, amelyen Hcltai Jenő, Hegedűs Gyula, 
Batthyány Gyula gr ól, Budit s Andor, Sidló 
Ferenc, Glatz Oszkár is megjelent. Csók István 
elnök ismertette a kongresszus célját, majd 
Haltai Jenő tartotta meg ezután előadói beszé
dét.

— Az első nagy eredménye a kongresszusnak 
— mondotta —, hogy egymásnak ennyiféle- 
képen ellentmondó Írói és miivészi meggyőző
dések képviselőit sikerült a kongresszus ken
tében összehoznunk. Érezzük, hogy kultúránk 
védelmére és segítségére valamennyiünknek 
össze kell fognunk, hogy kultúránk épen és 
sértetlenül maradjon, az írói és mii vészi munka 
folytonosságán csorba ne essék.

Sokat és szívesen beszélünk kultúránk fen-ö- 
ségéről, ma. ez az egyetlen fogy verünk, amely- 
lyel egy jobb éleihez é?> egy szebb jövőhöz való 
jogunkat igazolni Imijük. Ez az az egy szül 
kard, amelyet serpenyőbe, vethetünk, hogy 
ezzel az igazság mérlegét javunkra billent
hessük. Re mi ezt a fensüseget nemcsak frá/.i- 
gyanánt hangoztatni, hanem dokumentálni Ír 
akarjuk, iíMion is. külföldön is. Ezt a szellemi 
fölfégyvérkezést semmiféle kálónál ellenőrzés 
nem akadályozhatja meg. Számunkra pedig 
életkérdés, mert

aki belenyugszik a szellem leszerelésébe, 
azt minden csatatéren legyőzik.

ileltai Jenő beszédé után Béry Béla, a Nem
zeti Szalon igazgatója tett jelentést az elöke- 
szitő-bizottság működéséről, amely ötvenhat 
fővárosi és huszonnégy vidéki irodalmi és mű
vészen testületet vezet be munkájába. Ezután 
küzfölk iái I ássa I a kongresszus fővédnökéül 
Horthy kormányzói, iigyvivő-elnökül Ugrón 
Gábort választolták meg, majd Kertész K. Ró
bert államtitkár mondott beszédet a kultusz- 
kormány nevében, amely — mint mondotta 
tudatában vau ■azoknak a nagy s z o l  gát t i t o k n a k ,  

amelyeket Íróink és művészeink a külföldön
a magyar igazság ügyét kedvezőbb megvi
lágításba helyezték a Nyugat népeinek 

nagy része előtt.
Végül kimondotta az érle,kéziéi, hogy a kon
gresszust szeptember 10-tól 20-ig tartják meg.

le lszava :
Mindent mindig legolcsóbban

K O  e  I  m A . i l a I
divatáruházában vásárolhatunk 

K irá ly -u tc a  53  (A k á c fa -u tc a  s a r o k )

A p p o n y i a  h a l lg a t á s  ©&sz@ e$8ciivé«
sémmk. M öüiiia  m genfi döntést

és taktikai m e ste r fo g á sn a k  T itu lescu  legújabb ajánlatát
Genf, junius 10.

(A  Reggel tudósítójától.) Apponyi Albert 
grófot elutazása előtt egész csomó újságíró ke
reste főt hogy megkérdezze véleményét a Ta
nács meglepő döntéséről. Apponyi a következő 
nyilatkozatot tette:

— Kétségtelen, hogy az optánspörnek ne
vezett,

nagy harc mostani szakasza kevésbé ked
vezően múlt cl számunkra,

mint az előző. De ez a dolog természetéből kö
vetkezik. még nem volt olyan háború, amely 
a sikereknek szakadatlan láncolatából állott 
volna. Az ellenfélnek gyakran sikerült egy jól
kigondolt taktikai sakkhuzása anélkül, hogy 
ez döntő befolyást gyakorolt volna az egész 
háború kimenetelére. Ezen az ülésszakon Ro
mánia taktikai célja az volt, hogy az opláns- 
pört a Tanács egyszer és mindenkorra be
fejezze és ne jelölje ki a vegyes bíróságból 
hiányzó bírót, amire a trianoni szerződés 239. 
szakasza kötelezi. Ezen cél érdekében előkészí
tettek és bámulatos ügyességgel keresztülvit
tek valamit, amit legszívesebben

a hallgatás összeesküvésének
neveznék. A  Tanács elnökének az a kijelen
tése. hogy a Népszövetség az ügyet elintézett - 
nek tekinti, csak a mostani ülésszakra vonat
kozhat] k. Egyébként ilyen határozatot hozni, 
amely a Tanácsot szerződésből megállapított 
kötelessége alól mentesítené, egyáltalában nem 
állott jogában és ha ezt a határozatot igy ér
telmezné — privát utón szerzett értesüléseim 
szerint nem igy értelmezi —, akkor ez semmis 
és érvénytelen volna. Meg kell adnom hogy 
Titulescu román külügyminiszternek az az 
ajánlata, hogy a vegyes döntőbíróság helyébe 
Sir Austcn Chamberlain lépjen mint döntő
bíró.

taktikai mesterfogás, amelynél a mester 
csak azt a távolságot felejtette el, úgy 
látszik, amely a Fekete-tengert az Északi- 

tenger partjaitól elválasztja.
Sokkal többre becsülöm Chamberlaint, sem
hogy föltételezném, hogy „bedül" ennek, ami
vel nem akarom azt mondani, hogy az ö sze
mélyes közreműködését a vitás kérdés eldön
tésénél bármilyen formában is mellőzni kí
vánnánk.

Chamberlaint, aki nem szereti Rothermere
lordot, elhitették,

hogy Európa közvéleménye Magyarország győzelmét 
a Rothermere-akció eredményének tartaná, —  ezért 

vesztettük el az optánspört Genfben
Genf, junius 10.

(A  Reggel kiküldött tudósítójától.) A nagy 
por, amely annyi munkába, fáradságba, igyek
vőébe és pénzünkbe került, egy balkánszagu 
erőszakos ítélettel egyelőre befejezési nyert. 
Nincs igaz és komoly, lelkiismeretes és köteles
ségtudó ember a világon, aki ne adna nekünk 
igazat, nincs ember, aki megilletődés nélkül ol
vasná el azt a méltóságos és a diplomáciai 
nyelv alá rejtett, felháborodástól remegő leve
let, amelyet gróf Apponj/i Albert ahhoz az is
meretlen kubai diplomatához intézeti, akit a 
véletlen a Népszövetség elnöki székébe ültetett. 
De a. morális fölháborodás és a világ közvéle
ménye ebben az ernyedt és fáradt korban na
gyon kevés, alig észrevehető súllyal esik az 
események serpenyőjébe. Vájjon érdemes-e a 
harcot az eddigi eszközökkel továbbfolytat
nunk, vájjon van-e bármily halvány remény 
arra, hogy e júniusi döntést akár a Tanács 
maga, akár a Népszövetség közgyűlése szep
temberben meg fogja változtatni? Alig van!

L a j o s i
G yere  haza, m in d e n t  rend ezünk , 
H z  a g g ó d ó  csa lá d

ZALOGIihllII &K&T brillláns-é̂ reksi 8U W J W J I , E bárkinS.'.Jrágábbanvesz
Székely Emil KJ3“r  51. ÍÍT&7

Az a rahulisztikus döntés, amelyet a Ta
nács egyhangúlag meghozóit, hosszú intri

kák eredménye,
amelyről kevesen tudtak, de sokan sejtették. 
Románia egyedül ezt a döntési sohasem tudta 
volna kierőszakolni. A Kis Entente három 
államának egyesült erőfeszítéssel sikerült 
azonban meggyőznie úgy a francia, mint, az 
angol külügyminisztériumot, hogy a. magyar 
álláspontnak kedvező döntés fiilborítaná a ro
mán agrárreformot, a döntőbírósági pörök 
egész sorozatában kötelezné a román államot 
igen jelentős Összegű kártérítések megfizeté
sére cs a még föl nem osztott birtokok vissza
adására, de ezenfelül pörök beláthatatlan sora 
indulna meg a cseh és jugoszláv állam, ellen 
is, amelyek kimenetele valószínűleg ugyan
olyan volna, mint a román-magyar birtok- 
poroké. A gazdasági és pénzügyi kihatásokon 
kivid, amelyeket ezek a magyar pörnyerések 
c három államnak jelent épénél;, igen erős po
litikai következményekkel is kellene száinol- 
niok — igy érveltek szomszédaink. A  magyar
ság beláthatatlan morális erősödését jelentenék, 
a. revíziós mozgalom leküzdhetetlen erőhöz 
jutna és Európa közvéleménye azt hinné, hogy 
ezt. az eredményt a magyarság nagyrészben, 
táléin döntő mértékben lord Rothermere. akció
jának köszönheti, Ez az utolsó érv. amelyet kü
lönösen

Benes legutóbbi londoni tartózkodása alatt 
nagyon szívósan igyekezett érvényrejut- 

tatní,
m Qfficera döntő hatást gyakorolt.
1 uani kell, hogy lord Rothermcrct és a „Daily
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Belliién, Vass, Scitovszky, Búd, Pesthy és Mayer
vasárnap „inkognitóban" firödtek és horgásztak Bélatelepen

azonnal a törvényszéki fogházba szállították 
e*La vtzsyálóbiró hétfőn kezdi meg kihallgató- 
sat. A letartóztatott Czutrin rokonsága azzal 
" "  i-janlattal fordult “  "

Bélatelep, junius 10. 
(A Reggel kiküldött tudósitójától.) A  kor

mány tagjai Bethlen miniszterelnökkel együtt 
fíhjan nagy számban rándultak ki vasárnap 
hajnalban Fonyód-Bélatelepre, hogy 

akár a rendes heti minisztertanácsot is itt 
tarthatták volna meg Ilipka főpolgármes

ter villájában.
A Balatonnak e festői vidékét a napokkal 
ezelőtt elhunyt gróf Zichy Béláról nevezték 
el Bólatelepet azonban most már „Ferenc- 
teíep“ név illetné meg, tekintettel arra, hogy^ 

Zichy Béla gróftól Hunyady Ferenc gróf,
keresztény párti képviselő örökölte a fo-

nyódi uradalmat.
Bélatelep egyébként vadonatujonnan átala
kítva várta a kormány tagjainak vasárnapi 
látogatását. Föltételes megállóhely létére olyan 
vasüli épületet kapott^ amely korintusi oszlo
pokon nyugvó terraszával úgy fest, mint va
lami miniatűr tündérpalota, a strand tarkára 
festett kabinsorai mellé mólókkal körülkerített 
csónakkikötő épült és olajjal portála.nitott 
pompás szerpentin-autóul vezet fö l a hegyre. 
Ezen az utón futottak a Ripka-villa elé vasár
nap reggel a kormány tagjainak autói.

A miniszterelnökön kivül megérkeztek 
Scitovszky, Búd, Pesthy és Mayer minisz
terek, majd később Vass miniszter és Dréhr 

államtitkár.
Bethlen gróf hangsúlyozottan „inkognitó

ban óhajtott egy pihenőnapot Bélatelepen töl
teni, amit annál könnyebben megtehetett, mi- 
vel a belatelepi villasor még egészen kihalt, 
a villatulajdonosok közül egyelőre csak Péchy 
Erzsi vakációzik itt a kislányával. A  kormány 
tagjai Ripka főpolgármester vezetésével dél
előtt tizenegy órakor sétáltak le a strandra és 
nemsokára vidáman lubickoltak a, Balatonban. 
A közigazgatási reformnál és a forgalmi adó
rendszer visszásságainál sokkal kevésbé hálát
lan problémával foglalkoztak és a politikai 
gondokat, hátuk mögött hagyva, egyetlen gond- 
mk az volt, hogy fürdés után minél több hal 
akadjon a horgukra. A  balatoni halak kellően 
átérezték e megtiszteltetést és talán ennek tu
lajdonítható, hogy

egymással versenyezve kapkodtak a mi
niszteri horgok csalétkei után.

A kormány tagjai a jól sikerült horgászás után 
visszatértek a főpolgármester villájába, ahon
nan hétfőn reggel érkeznek vissza Budapestre.

-------, „ „  Angol-Magyar Bank-
noz, hogy az okozott kárt, vagy annak egy ré
szét megtéríti, ha a, följelentést visszavonják. 
ftzek a tárgyalások még folynak, de a vizsgá
lat adataiból arra lehet következtetni, hogy 
C zutrm esetleg okirat hamisítást követett el 
es abban az esetben sem szüntethető
meg ellene az eljárás, ha az Angol-Magyar 
Bank visszavonja följelentését.

Vasárnap letartóztatták Budapesten
a debreceni nagy gabonacsalás miatt az Angol-Magyar 

Bank gabonaosztályának cégvezetőjét
(A Reggel tudósitójától.) A debreceni nagy 

gabonacsalás ügyében, miután a sikkasztó 
Czutrin Andort Hamburgból visszahozták, 
vasárnap újabb meglepő letartóztatás történt. 
Preincszbcrgcr Jenő dr. debreceni vizsgáló- 
bíró távirati rendelkezésére ugyanis a buda
pesti rendőrség vasárnap letartóztatta 

Kulai Pált, az Angol-Magyar Bank buda
pesti gabonaosztályának cégvezetőjét.

A vizsgálat megállapítása szerint Kulai Pál, 
akinek a központból kellett ellenőriznie a v i
déki kirendeltségeket, a debreceni gabona- 
osztályról állandóan azt jelentette, hogy az 
ügymenet rendben van, holott a, sikkasztáso
kat észre kellett vennie. Ugyanezt állapították 
meg a bank igazgatói is, amikor a sikkasztás 
kipattanása után a debreceni kirendeltségnél 
revíziót tartottak. Ekkor Kulai ellen a bank 
meg is indította a fegyelmit és állásától föl
függesztették. Azóta Czutrin Andor súlyosan 
terhelő vallomást tett Kulai ellen. Czutriji 
szerint

Kulai azért nem .alkalmazott kellő ellen
őrzést az ő osztályánál, mert 20.ÍMKI pengőt 

folyósított neki.
Erre a vallomásra rendelte cl a vizsgálóbíró 

Kulai letartóztatását, ami vasárnap meg is 
történt a fiatal cégjegyzö Thököly-uti lakásán. 
Kulail a detektívek Debrecenbe kisértek, ahol 

vizsgálóbíró szembesíteni fogja Czutrinnal. 
Kulai, aki a bank szimpátikus és szorgalmas 
tisztviselője, néhány évvel ezelőtt egy 

érdekes bravúr révén lett ily fiatalon a 
gabonaosztály vezető tisztviselője.

Néhány évvel ezelőtt Kulait B-listára helyez
tek s már úgy volt, hogy elveszti állását, ami
kor két szélhámos, Ráüli János és Illés Károly 

vagon gabonát fuvarlevelek alapján akartak 
eladni az Angol-Magyar Banknak, a B-listás- 
3elölt Kulai azonban az utolsó pillanatban 
észrevette, hogy a, fuvarlevelek hamisak és

G y o m o r é g é s
és gyomorsavtulfengésné!

* miért ajánlanak OPIA 
<erm éssetes  n s iom orm esxel 

SODABICARSOMA BielyeO
^MA. mely molekuláris flnomsáRiira praccipilált szón-

• i c *5 FfS7, ŝ htbicarbona helyett, veendő azon okból, mert* abicttrhona huzamosabb használata megtámadhatja a 
lÍSk1* válaszfalait. A sodahicarhoim hatása nem tartós

Vini/? i ’ hacsak nem óriás adagokban vesszük, telje,sen in.talnnna. válik. Kellemetlen a sodabiearbona szedésével 
Kzonsavfejlődés, mely rosszszngu és hangos fol- 

A RVvf,k!>on nyilvánul.
aínni, I1'u  ellenben teljesen ártalmatlan, kellemes izü. síi?nní! 1 hatású. Mindenkor ugyanazon csekély menuyiséf 
latávni 0Ky>,>ruia; ereje van. Az OMA gyomormész haszna- emVinili ẑcrvp7.etunk egyúttal erősödik és edződik, mert az 
mé*vn«i,tOH,̂ 'J-lok fölépítésében, moly állandó folyamat, a 'nesznek óriási szerepe jut.
flerí a fólkuvésknnálnyi OMA gyomormeszet min
iéi? '7'es ut?n csekély vízben beveszünk. Az OMA sem- morhnn H.v-0.nnnltúltengő savakat, megakadályozza agyo- 
nlL»anJ 'nlm,iaíd.A í l'e,ok erjedését. A sav állal nyuglnla- gvomo?y.°I!l0r fí!«k ir.citőclóját enyhíti és elösegiti újból a AV DMA i miálF Htuködését fájdalom és zavarok nélkül, 
már nrii v ,p ,,l í' nlVldcn gyógyszertárban. Egy nagy cso- 11 UN Via , p?nKO- lln valahol nem kapná, forduljon a 
56. u.!Biá.Ky6gyMerlarhoz' Budapest, VII, Erzsébet körút

így megakadályozta a nagystílű csalást. Ezt 
jutalmazta azután a bank azzal, hogy a fiatal 
Kulait, érdemeinek elismeréséül cégvezetővé 
és revizorrá tették.

♦
Debrecenből jelenti telefonon A Reggel tu

dósítója: Kulai Pált, aki
vasárnap este tiz órakor érkezett meg Deb- 

cenbe,

Dr. Vág László 
ismert budapesti ügyvéd 
vasárnap megölte magát

(A  Reggel tudósítójától.) Vasárnap este a 
mentőket, a Városház-utca 14. számú házhoz 
hívtak ki, ahol dr. Vág László ismert budapesti 
ügyvéd Öngyilkosságot követett el. Dr. Vág 
öngyilkossága ismerőseinek körében annál na
gyobb megdöbbenést keltett, mert mindany- 
nyian tudták, hogy a fiatal ügyvédnek kitűnő 
birtoka is van. Dr. Vág Lászlóné vasárnap este 
egy kirándulásról haza jövet

a száraz fürdőkádban félig felöltözötten, 
élettelenül találta dr. Vág Lászlót.

Azonnal értesitették a mentőket, akik meg
állapították, hogy a fiatal ügyvéd meghalt. 
A  fürdőszobában borítékot találtak ezzel a 
címzéssel: „A fe leségem nekA bontókban az 
ügyvéd jeggyürüjét és a kasszakulcsot hagyta, 
de egy sort sem irt, amellyel öngyilkosságát 
megokolta volna. A kasszát fölnyitva, legfölül

egy adófizetési fölszólitá.st találtak, amely
ben a fiatal ügyvédet irodája és birtoka 
után'közel 80.000 pengőre adóztatják meg.

Ez az adófizetési meghagyás nyujfotl azután 
magyarázatot az öngyilkovsság okáról a sze
rencsétlen fiatal asszonynak, aki most már 
visszaemlékezett, hogy néhány nappal ezelőtt, 
amikor férje ezt a meghagyást kézhezvette, 
kétségbeesetten panaszolta, hogy nem lehet 
kibírni azokat a lehetetlenül súlyos terheket, 
amelyekkel ma meg kell küzdeni. Dr. Vág 
László egyébként évek óta meglehetősen rossz 
idegállapotban volt. Bizonyos, Ihogy megron
gált idegzete volt másik főoka öngyilkossá
gának.

Toros-botos éjszakai botrány 
a Fészek-Klub kapujában

Egy hírlapíró élesre fent törös-bottnl, m ajd revolverrel tám adt rá egy  
régi ellenfelére szom bat éjszaka a Fészek-Klub kapujában

(A  Reggel tudósítójától.) A vasárnapra virradó 
éjjel 3 órakor kínos botrány játszódott le a 
Kertész- és Dob-utca sarkán levő Fészek-Klub 
kapuja előtt. K. A. közgazdasági szer
kesztő két barátja — egy volt. országgyűlési 
kéviselő és egy főorvos — társaságában jött lo 
a klubból, amikor a. klub egyetlen kijáratát 
hirtelen elállta egyik budapesti napilap 
munkatársa, egy nagynevű elhunyt Írónak a 
fia. A kijárathoz előbb a főorvos érkezett, aki
nek felszólítására szabaddá is tette az utat. 
Amikor azonban a közgazdasági iró ért a ki
járathoz, azt újból clállotta, majd arra a föl
szól itásr a, hogy az útból álljon félre, kezében 
levő

tőrös botját hirtelen kirántotta és azzal 
K. A. felé szúrt.

K. A, aki bokszoló, a szúrás elől hirtelen 
félreugrott, amely igy lecsúszott és csupán a 
nadrágját fúrta át, majd nekiugrott támadójá
nak és egyetlen rizsiu-dzsicu-fogással ártalmat
lanná. tette. A  jelenet természetesen zajos ki
áltozások közepette zajlott le és igy nemcsak 
az utcai járókelők csoportjának, de a klubból 
lesiető tagok egy részének jelenlétében is tör
tént. A társaság főorvos-tagja békil öl cg lépett

az ellenfelek felé, akiket — noha egy szerkesz
tőségben dolgoznak — régi és engesztelhetetlen 
ellenségeskedés választ cl egymástól s eközben

a továbbra is hadonászó L. tőrös botjától 
könnyen megsebesült.

Amikor K. A. vérző barátját meglátta, ellen
felét eleresztette, hogy barátjának segítségére 
siessen.

Ebben a pillanatban azonban L. revolveré
hez kapott, amire K. A. knock-autolta liir- 

lapirótársát.
Ezek utána sebesült, segítségére siettek, autóba 
ültették s azonnal a Pajor-szanatóriumba szál
lították, ahol Rácz főorvos a sebet megvizsgál
ván, kijelentette, hogy a tőr

az altestbe fúródott,
de nemesebb szerveket, szerencsére, nem, érin
tett. K. A. ügyvédje utján még vasárnap a 
rendőrségen följelentést tett hírlapíró társa el
len az éjszakai támadás miatt. Az esetnek ért
hetően kínos visszhangja támadt a. fővárosban, 
különösen művészi és irói körökben, ahol az 
affér szereplőit jól ismerik. K. A  följelentésé
ben a tőrt is mellékelte, amelyet támadójától 
elvett.
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„A reakció leghatásosabb ellenérve a foltos 
és a fetíete ing!"

Ötezer ember Követelte a demoKratiKus reformoKat és a titKos választójogot
vasárnap a Tattersallban

(A  Reggel tudósitójától.) Vasárnap délelőtt 
öt-hatezernyi ember szorongott a Tattersallban, 
ahova a szociáldemokrata párt az általános 
politikai és gazdasági helyzet megbeszélésére 
népgyülést hivott össze. A  forró idő a hangu
latot is izzóra fűtötte. A  gyűlés elején a tömeg
ben mindenfelé a kínai forradalmat éltették. 
Szakosíts után Farkas képviselő beszélt.

— Más államok előbb kiheverték a háború csalá
sait — mondotta. — (Föikióltások: Mert másutt nem 
rendeznek annyi bankettet!) A pénzügyminiszter azt 
mondta, hogy a gazdasági válság már csak jelszó az 
ellenzék szájában, pedig azt látjuk, hogy a csődök, 
kényszeregyezségek, öngyilkosságok száma állan
dóan növekszik. A kormány a szabadságjogokból 
csak a háziuraknak juttat. A  gazdasági válság 
egyetlen orvosszere az adórendszer niegváUoztatasa. 
A kormány látszatpolitikája, a Mussolinival való 
óarátkozás erősíti a kisántánt gyűrűjét cs kizárja, 
a magyar kereskedelmet a Balkánról.

Gazdasági jólétet csak jugoszláv orientációval 
lehetett volna teremteni.

A mai külpolitika haszna, hogy minden reakciós 
ország reakciós képviselői, eljönnek hozzánk vizitelni.

Farkas István ezután állandó zajban a fa- 
munkások kétfillércs órabéremelési harcát is
mertette. Amikor Kéthly Anna lépett a szónoki 
emelvényre, a népgyülés elnöke arra kérte a 
közönséget, hogy hallgassa meg a beszédet 
nyugodtan, hogy megértse a nőképviselő hang
ját.

— Ha a kormány lakáspolitikájáról akar valaki 
meggyőződni — kezdte Kéthly Anna —, nem is kell 
kimenuin a Lóverseny térre, a harakok közé, vagy a 
kelenföldi szeméttelepre, elég, ha végigjár a József- 
és Ferencváros munkáslakósain, ahol minden ágyra 
kettesével, hármasával veszik föl az albérlőket. A

(A  Reggel tudósítójától.) 1907 júniusában el
vittem Ady Endrét Strauss Richárd első ne
vezetes operájához, a „Salomé"-hoz. A Chatelet- 
szinházban voltak ünnepi előadások, hétszer 
ment akkor a „Salome" németül, a zeneszerző 
dirigált, világhírű énekesek szerepeltek, a világ 
legelőkelőbb közönsége töltötte meg a színhá
zat minden este. Csak a karzat volt üres, a pá
risi közönségnek nem kellett a német opera. 
Erre fölszólították a diákságot, jöjjön el in
gyen. Mindenki még egy vendéget is hozhatott 
magával. Ady Endre volt azon az estén a ven
dégem. Előadás után, égve a lelkesedés izgal
mától, megkérdeztem Ady Endrét, hogy tet
szett? Ezt válaszolta:

— Édes fiam, nagyon■ fáj a jc je m .
Ez a dolog jutott az eszembe tegnap a bécsi 

operaház elsötétített nézőterén, amikor mint 
kétszáz kiváltságos irigyelt ember egyike,

szocialisták visszautasítják Vasf. Józsefnek azt a föl
szólít úsát, hogy a munkásság szokjék vissza a 
hdboruelötti lakdsnyomorusdaba.

A következő szónok Propper Sándor volt.
— Az izlam népe sarokba vágja a fezt — mon

dotta —, utánavágja a szultánt, nyugatra néz és 
elindul a demokrácia felé. India népe szervezkedik, 
ötszázmillió sárga kínai kuli pedig kötelet fon a 
copfból és megostroniolja a kinai falat. A lengyel 
választásokon ötszázezer uj szocialista szavazatot 
adtak lo és a lengyel képviseJőház elnökévé is szo
cialistát választottak. Szocialista a francia képviselő
ház elnöke is, habár a francia választásokon

a bolsevisták a szélsőjobboldallal szövetkeztek a 
demokratikus politika megbuktatására. 

Németország is választott (Nagy taps és éljenzés.) 
és a választáson majdnem tízmillió szocialista sza
vazatot adtak le. Ha most végre, nagy lcutatóexpe- 
dició után a magyar kormánypárt programjában is 
sikerült föl fedezni a titkos választójogot, csinálják 
is meg, mert Bethlen debreceni beszéde után Ígére
tekben többé senki sem bízik.

Amikor Propper arról kezdett beszélni, hogy 
a választójogi harcban a munkásság szárait- 
hat-e a polgárság közreműködésére,  ̂százféléi 
is éles közbeszólások hangzottak: tíárczy Ist
vánok megmutatták, milyen a polgárság be
csülete! Mandátumkunyorálókban nem bízunk! 
Előttünk fogadkoztak cs becsapták a szavazó
kat! Az első kakaskukorékoláskor elárultak!

— Nyiltszavazásos, hatósági terrorral kibővített 
választás — folytatta Propper — nem lesz mégegy- 
szer Magyarországon. A reakció leghatásosabb ellen
érve a. fokos és a fekete ing. Pedig a fokos apja a 
kalapács. Ne kívánják, hogy minden munkás a maga 
számára is kalapáljon egy fokost.

V kalapács az életet, a termelést, a haladást
jelenti, azzal nem jó harcbaszállni, mert a kala

pács szent fegyver az emberiség kezében.

Strauss Richárd uj dalművének, az „Egyiptomi 
Helénált-nak főpróbáját hallgattam.

Az „Egyiptomi Helena“ gyönyörű munka 
kétségkívül, Strauss Richárd az egyetlen, aki 
ilyen nagyszerűen tudta megcsinálni. A bécsi 
opera előadása páratlanul jó. Mégis, mind
azonáltal... Hugó von Hoffrnannsthal, a. szö
veg írója, nagy dal költő. De amit most irt, az 
nem operaszöveg. Legalább igy nem.

Komplikált verses színmű, mely zene nél
kül talán meg is állja a helyét, de Strauss 

zenéjével kusza és sokszor értelmetlen.

Nincsen vonala, azaz vonalát, különösen a 
második fölvonásban (a műnek csak két föl- 
vonása van) megszakítja folyton valami szim
bolikus történés, amit a zenétől nem lehet meg
érteni.

Pedig a téma. amely Euripides egyik sziámii, 
véből való, nagyon szép. Menelaosz TrójaelesS 
után hazaviszi Iielenat, akit meg akar ölni a- 
hajón. Egy egyiptomi varázsló királylcánv 
hogy Helénát, megmentse, hajótörést támaszt 
Meneleaosz partra menti az asszonyt. Itt az? 
hiteti el velő a királyleány, hogy az a. Heléná
nk i Paris szeretője volt, Heléna aJalkjában szél- 
hámoskodó szellem, — a valódi Helena évek 
óta itt alszik szop 1 ötion szépségében az egyip
tomi palotában. Menelaosz el is hiszi ezt va
rázsitaltól el kábulva. Eddig jó és szép á szö
veg. De a második fölvonásban, amelyből más 
iró legföljebb egyetlen nagy jelenetet irtvoln-i 
minden összekuszálódik. A begyek fejedelme 
és a fia is föllép és azonnal szerelmes lesz Helé
nába. Menelaosz megöli féltékenységből a fiút 
és csaknem áldozata lesz a bosszúálló apának 
Többfajta varázsital is összecserélődik, Helé
nából hirtelen keresztcnylclkü bűnbánó nő le«z 
aiki a felejtés itala helyett a visszaemlékezés 
italát nyújtja férjének és biinhődéset várja. A 
végén még egy gyermeket hoznak he lovon és 
még ilcót lovat hoznak he a színpadra., amelyre a 
megbékélt Ilelena és Menelaosz fölszáll.

Mondom, mindez a színpadon, zene nélkül 
nagyon szépen is lehet, de Strauss Richárd 
csodálatosan hangzó zenéjével

igen fárasztó.
Mert Strauss. aki nemzedékének legnagyobb 
komponistája, az első taktustól az utolsóig a 
hatások tengerét zúdítja ránk, amelybe 
szinte belefulladunk. Nagy gesztusok a 'szín
padon és nagy gesztusok a zenekarban, de foly
ton, órák hosszat, — amikor aztán igazán fon
tos mozzanatokról van szó, fölvevő és meg
különböztető képességünk cl ernyedt. Embarras 
de richesse van jelen, in;us, nem német zene
szerző ennyi zenéből bárom operát ir. Strauss 
Richárd .azt mondja, hogy ebben a müvében, 
visszatért a melódiához. Lehetséges, hogy ez 
igy is van. De a hangszerelésnek ez a zsenije 
megvakit azzal a napfénnyel, ami zenekarából 
árad és nem tudjuk megkülönböztetni azokat 
a sugarakat, amikből ez a fény lett.

Alfréd Roller két díszlete és a világitásí 
effektusok látványosságok. A zenekar Strauss 
pálcája alatt isteni. Jcritza Mária Helénája 
jeritzás. Csaknem folyton van a színpadon, el
bűvölően mozog és rettenetesen nehezeket 
énekel. A bécsiek azt mondják, hogy Ameriká
ban vette föl azt. a szokást, hogy spórol a hang
jával. Nos, amikor Strauss Richárd dirigál,

Jeritza kiveszi a hangot a takarékból. 
Angerer Margit és Pataki Kálmán is díszei az 
előadásnak. Hogy Budapesten elő kell-e adni 
az „Egyiptomi Helená“-t? Nem hiszem. De 
azért elő lehet adni. Nyugodt cm.

Mohácsi Jenő

San Sebaslian mellett neki
ment egy zsú fo lt autóbusz 

egy híd korlátjának és a 
fo lyóba zuhant

H ét le á n y  é s  e g y  f é r f i  a  vS zbe fu lla d t , 
t iz e n  s ú ly o s a n  m e g s é r l ih e k

Madrid, junius 10.
( A Reggel tudósítójának távirata.) San

Sebastlanból jelentük. Imgy egy autóbusz, 
amely zsufolva volt fiatalemberekkel és 
leányokkal,

nekifutott egy hid korlátjának, áttörte azt 
és a folyóba zuhant. Nyolc utas meghalt, 

tíz megsebesült.

San Scbaslian, junius 10.
(A  Reggel tudósítójának távirata.) A  folyóba 

zuhant, autóbuszt, amely egy kirándula&roi 
tért. vissza, Costoma mellett érte a k’afcn.sztrór.u 
A  vizbefulladtak közül 

eddig hét leányt és egy férfit huztak ki a 
folyóból.

Az autóbusz vezetője és t.iz utas súlyosan 
megsérült.   _

Ha a szőke haja sötétedik |
ma— iimH3BCTMBTBia—cnr/TiggK—i— 11 I iimnra rajj

azon könnyen segíthet, ha rendszere- tm 
sen használja a Mfckctefejü“ hydro- g  
génes Sharapoont, mely visszaadja m*
arany szőkeségét. Személyesen vegye 
meg és k ö v e t e l j e  kifejezetten a gak

„feketefejii“ hydrogónes I  
Shampoont! ÉJ

VexérkópvisclőeÓK: MIHÁLY OTTP ffyAgy/íninnffy- §58
keresKorlós, Budapent VI. Podmaniczky-utcn 4-i

A z  u j

6 8 - A S  H Á R M O N
S h e n g e re s t  m e ly  6  h e n g e r e s  á r o n  k a p h a tó

Olcsóbb 8 hengeres kocsi nem kapható, pedig 
rendesen mindenki 8 hengerest kíván.

Az első amerikai gyár, mely kiváló minőségű 
8 hengeres kocsit ad 6 hengeres áron.

A Marmonra vonatkozó információk kívá
natra kaphatók.

MOTOR: Marmon-gyártmány. Egy vonalú, 
8 hengeres, 72 lóerős.

SEBESSÉG: 104—112 km-ig óránkint.
5 személy számúra fényűző kényelem, 290 

cm-es alvázon. Rendkívül hosszú rugózás, 
llydraulikus lökhárítók és gumiba ágya
zott rugócsuklók, melyek oly könnyű uta
zást biztosítanak, amilyent eddig egy 
kocsi sem.

A  FÉKEK a legmodernebb 4 kerékre hatók.

K é r jen  bem utatásra kocs it a v e z é rk é p v is e le ttő l:

„TOLDI “ MOTORKOCSI KERESKEDELMI RT
TELEFON: J. 1Í2-ÍI2

BUDAPEST IV. KECSKEMÉTI-UTCA 13
TAviratalm: CAREO BUDAPEST TELEFON: J. 462-02

A z  „Egyiptom i H elena" varázsitala 
inkább elernyeszt, m int elbűvöl

Strausz Richárd uj operája, amelyet ma este mutat be Becs, 
a főpróbán nem keltett általános elragadtatást
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A Biedermann-fivérek Qgye nagy 
izgalmat keltett vasárnap Bécs és 
Budapest gazdasági és társadalmi

köreiben
A C o t n p a s s - B a n k  követelését Bécsben egyrészt magánjogi 
t a r t o z á s n a k  t e k i n t i k ,  m á s r é s z t  p o l i t i k a i  b o t r á n y t  emlegetnek

(A  Reggel tudósítójától.) Budapesten csak 
vasárnap terjedt el az a hír, hogy a bécsi C<»m- 
paes-Bank följelentésére 3Vt millió schilling 
födözetlen doílárcsekk kibocsátása miatt a 
bécsi rendőrség előzetes őrizetbe vette az A. G. 
für Eisenbahnbedarf három igazgatóját, dr. 
Biedermann Miklóst, Biedermann Gyulát és 
Biedermann Jenőt, valamint Elbogen Ernőt és 
Bressler Miksát, a Compass-Bank volt igazga
tóit. Ez a hir Budapesten a legnagyobb föl tű
nést keltette, mert
■ a Bicdermann-fivérek nagyon ismert buda

pesti emberek,
akik innen indították el több országra ki ter
jeszkedő. nagyszabású üzleti vállalkozásaikat 
és szerepet vittek a magyar gazdasági éleiben 
és a budapesti társaséletben is. Biedermannék 
ugyanis a bécsi Afeb megalapításával egyidő
sen Budapesten is meg alapi tolták ugyanezt a 
vállalatot Vasút fölszerelést Bt. címen, az Afeb 
égisze alatt. Hogy a két vállalat mily szoros 
vonatkozásban állott egymással, azt leginkább 
az illusztrálja, hogy

a magyar Vasút fölszerelés! Rt. igazgatói és 
igazgatóságának tagjai ugyanazok, mint a 

bécsi Áfcb-nél,
egyébként pedig a budapesti vállalat sürgöny
eimé is épp úgy csak Afeb, mint a bécsié. A 
Vasul felszerelési Rt. elnöke dr. Gratz Gusztáv, 
alel nők ök: dr. báró Kohner Adolf és dr. báró 
Banhans Károly, volt osztrák vasutügyi mi
niszter. Az Afeb igazgatóságában az el
nök báró Banhans, Bachrach alelnök, Gratz 
Gusztáv pedig igazgatósági tag. A Vasút föl
szerelési Rt. 1921-ben alakult 20 millió korona 
alaptőkével, amelyet többszöri fölemelés után 
az 1926-iki fölértékelésnél 150.000 pengőben álla
pították meg. Biedermannék vasút föl-szerelési 
és javítási anyagok szállít ácsával foglalkoztak 
és igy vállalkozásuk a háború, a forradalmak 
és a kommün utáni időben természeténél fogyd 
konjunkturális vállalkozás volt. A  teljes 
anyaghiány korszakában csak ők̂  tudtak 
vasútépítési és javítási anyagot szállítani a 
németországi IVotff vasipari konszerntől és 
Biedermannék o kiváltságos helyzetük révén 
milliárdos üzleteket bonyolítottak le, ők voltak 
néhány évig a Máv. anyag szállítói is. Az V. ke
rületben. a Ilajnal-utca 5. szám alatt meg
vásárolták a; Balaton-szálló épületét, ezt két
emeletes palotává varázsolták át, itt rendeztek 
be a vállalat székhazát és itt kapott gyönyörű 
lakást a felső emeleten a vállalat elnöke, 
Gratz Gusztáv. Kétszázhatvan alkalmazottat 
foglalkoztattak kitűnő fizetéssel: a vállalat 
minden tekintetben előkelő volt.

A három Biedermann hihetetlenül tevékeny 
életet élt, szüntelenül dolgoztak — rendszerint 
három-négy országra kiterjedő érdekkörrel. A 
negyven ér körüli fivérek mindegyike külse
jében is a háboruutáni nagy üzletember érdekes 
típusa.

A Biedcrmann-flvérek karrierje
a háborút követő első évben kezdődött. A há
ború alatt Biedermann Miklós, aki jogot vég
zett. Löw Antal ismert budapesti ügyvédnél 
volt. ügyvédjelölt, Jenő egy vidéki bank hiva
talnoka volt, Biedermann Gyulának pedig a 
Pannónia-utcában volt üzlete, amely vasáruk 
nagybani szállításával foglalkozott. Gyula, 
akit Budapesten mindenki „a kövér IHedér
ni annak'* nevezett, okkor már számos külföldi 
gyár képviseletét szerezte meg és üzleti körét 
egyre szélesebb körben terjesztette. Biedermann 
kozot* üzleti s --vezölehetsége és közezlcbbi is
merősei már ekkor

a család Napóleonjaként 
emlegették. Életének nagy fordulópontja 
azonban akkor következett be. amikor a né 
mef rajnai megszállás idején Biedermann 
Gyula a világhírű Ottó W olff kölni vasút föl- 
szerelési konszern nevében megvételre aján
lotta a magyar álla.mvusutaknak azokat a. ne
hézipari vasút alkatrészeket, amelyeket egyéb
ként, az antant megszállócsapatai lefoglaltak 
volna, A három Biedornmnnak ekkor már ide
haza is kitűnő összeköttetéseik voltak, mert 

a szegedi ellenforradalmi kormánynak je
lentős szolgálatokat tettek.

mert a Máv. örült, hogy anyaghoz jutott, a 
németek pedig elkerülték a lefoglalást, Bieder- 
mannók viszont az akkori időkben szokatlanul 
nagy összeget kerestek az üzleten. „A kövér 
Biedermann“ ekkor költözött Bécsbe, kibérelte 
a német vasutak vezérigazgatóságának Gauer- 
manngasse 2. szám alatt levő palotáját és ki
építette azt a hatalmas szervezetet, amely 
csakhamar Keleteurópa minden nagyobb 
vasút vállalatát ellátta az összes elképzelhető 
vasút fölszerelésig cikkekkel, az ablaküvegtől a 
vasúti sínekig és a. vagonok linóleumburko
latától és tapétájától kezdve a gyorsvonati 
lokomotvok tengelyéig. Ekkor már Bieder- 
rr.ann M ikljs és Jeni is Becsben voltak, akik 
közi'.I

Miklós időközben Máté Rózsit, az ismert
nevű operaén ékes nőt, Jenő pedig Máté
Rózsi húgát, a népszerű aradi Neumann- 

család másik leányát vette feleségül.

Máté Rózsinak ekkor már szép sikerei voltak 
a budapesti Operában s Becsben a Volkseper
ben. Azzal egyidejűén, hogy mind a három 
Biedermann Bécsbe költözött, megkezdték a 
budapesti vállalat leépítését. Ez azért vált 
szükségessé, mert Magyarországon ekkor már 
elmúlt számukra a konjunkturális korszak. 
Amikor ugyanis a magyar gyárak már 
üzembe léptek, megszűnt az anyaghiány a ma
gyar vasipari gyárak is ajánlatokat tettek a 
Máv.-na;k és olcsóbbak lehettek, mint a Wolff- 
konszern, amelynek árait Biedermannék közbe
iktatása megdrágította. Biedermannék, akik
nek vállalkozója eddig tipikusan háboruutáni 
közvetítő vállalkozás volt, most gyors for
dulattal áttértek az anyaggyártásra és

főleg a Balkánra terjeszkedtek ki.
1924-ben az Afeb-nek bécsi központján kivül 

már Parisban, Berlinben, Kölnben, Varsóban, 
Prágában, Rigában és az összes Balkán fő
városokban voltak fióktelepei. Biedermannék 
ekkor már nemcsak az Ottó Wolff konszernt, 
hanem a de Wendel nevű hatalmas francia 
konzernt és a luxemburgi bánya- és kohómüve
ket is képviselték. A háboruutáni Jugoszláviá
ban az Afeb úgynevezett ambuláns vifcon-

reparálóraühelyeket létesített, amelyeket a 
legkülönbözőbb vasútvonalakon állitott föl és 
a megrekedt vagy odaszállított magyar és 
német vagonokat, amelyeknek a javításával öt 
éven át senki sem törődött, ezeken a műhelye
ken szinte varázslatos gyorsasággal rendbe
hozták. Az ambulánsmíihelyekből fejlődött ki 

biedermannék legnagyobb vállalata a 
kruseváci vagongyár, amely 900 munkást 

foglalkoztatott.
Ennek a kruseváci gyárnak a vezetésével fog
lalkozott az utolsó három éven át Biedermann 
Gyula, aki változatlanul megmaradt a család 
fejének és akiről köztudomású volt Becsben, 
hogy az utolsó hét esztendő folyamán minden
nap reggel 8-tól este 11-ig dolgozott hivatalá
ban és itt fogyasztotta el ebédjét és vacsoráját 
is — mint ismerősei közül sokan tudni vélték 
— papírból. Gyermekeit, akik Bécsben nevel
kedtek, Biedermann Gyula csak ünnepnapo
kon látta. Munkatársait is a legdrágább első
rangú szakemberek közül válogatta össze és 
nehány évvel ezelőtt

személyi titkárul egy Lichtenstein herceget 
vett maga mellé.

Ennek ellenére sem volt titok a beavatottak 
előtt, hogy a Depcsitenbank összeomlása óta. 
az Afeb nehézségekkel küzdött. A vállalat tul- 
dimenzionáltsága hatalmas összegű hitelek 
igénybevételét tette szükségessé és Biederman- 
NÓk hiába igyekeztek több osztrák bankkal, 
köztük Ausztria legnagyobb pénzintézetével, a 
Bodenkreditanstalttal szoros kapcsolatot léte
síteni. Az Afeb erre a rövidle járatú hitelek 
halmozásának módszeréhez folyamodott: a 
Compass-Bank összevéve

három és félmillió schilling hitelt
nyújtott az Afebnek, néhány hónappal ezelőtt 
azonban differenciák merültek föl a két válla
lat között, amit választott bíróság alján igye
keztek elsimítani. A választott bíróságnak dr. 
J'ltaa, az osztrák Nemzeti Bank alelnöke volt 
os elnöke. A békés kibontakozást az hiúsította 
meg, hagy a Krcdilinstitut für öffentliche Un- 
ternchmungen und Árbelien, amely az osztrák 
állam félhivatalos pénzintézete és a Depositen- 
bank bukása óta felügyeletet gyakorolt az 
Afeb ügyvezetése fölött, nem volt hajlandó fe
lelősséget vállalni az Afeb tartozásaiért., annak 
ellenére, hogy három delegáltja: dr. Streissler, 
dr. Kari Fóliák és Julius Simelis helyet fog
laltak az Afeb igazgatóságában. A Kreditinsti- 
tűt részvénytöbbsége az állam tulajdonában 
van és igy <■

az ügy Ausztriában politikai botránnyal
fenyeget.

A Compass-Bank erre, amikor veszélyeztetve 
látta követelését, ennek behajtása céljából föl
jelentést tett a Wirtschaftspolizeinál, mert 
szerinte a hitelnyújtásnál az Afeb félrevezette, 
a három és félmilliós schillingre ugyanis 
nincs förlözet. a vállalat aranymérlege, amely
ről dr. Streissler, a Kreditinstitut képviselőije 
jelentette ki, hogy az igazgatótág teljes felelős

Á t h e l y e z e m
huszonnyolc év óta fönnálló üzletemet augusztus havában a Kristóf- 
tér 6. számú házból a volt Kunz-áruházba, Bécsi-utca 6. sz. alá, a Deák 
Ferenc-utca sarkára.

Uj áruházamat
uj áruval akarom  megnyitni

s ezért folyó hó 11-től, hétfőtől kezdve, rövid ideig a rak 
táron levő összes ruhákat és kabátokat olyan áron bo
csátom tisztelt vevöközönségem rendelkezésére,

amilyen olcsón üzletemben 
28 év alatt még nem árusítottam.
Tisztelt vevőim hűségének és ragaszkodásának köszönhetem, hogy 

közel harminc évi munka után módom nyilt üzletem nagyszabású fe j
lesztésére és kibővítésére.

Szeretném, ha a Kristóf-téri üzlettől kellemes emlékekkel venne 
búcsút a közönség s megtisztelné ragaszkodásával Bécsi-utcai uj áru
házamat is: ezért rendezem ezt a rendkívül olcsó árusítást.

De nemcsak ezért.
Azt remélem, hogy a rendkívüli árleszállításnak rend

kívüli forgalom  lesz az eredm énye és ha olcsón árusítok is, 
az egész raktár eladásával meg fogom találni számításomat s nem
csak a közönség fog jó ljárni, de magam Is.

Húsz év óta ez az első hirdetésem !
Aki cégemet ismeri, nem fogja üzleti fogásnak tekinteni.
Aki nem ismeri, azt tisztelettel arra kérem, győződjék meg e hir

detés tartalmának igazságáról.

M a d ó  A l a d á r
összeköt teleseik révén u hatalmas adásvételi 
'urvlei Wolffék és a Máv. között az ö heknp- 

i *<,,vo'-|dU — amint annak idején
nonciottak — mindhárom fél megelégedésére*

női divatkülönlegességek áruháza
Budapest IV ,  Kristóf-tér ti
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céget vállal érte. hamis. Drösslcrt és Ellbogent 
azzal gyanúsít iák, hogy a Compass-Banknál 
ők segítették elő a födözctlen csekkek kibocsá
tásúi. A  följelentés folytán a becsi Wirtschafts- 
polizci. amely a háboruntáni idők intézménye 
Ausztriában, mint az utóbbi évek minden nagy 
osztrák közgazdasági botrányában, így leg
utóbb a Castiglioni-ügyben, ezúttal is nagy 
eréllyel lépett föl. Eiedermannékat dr. Gratz 
Gusztávnak, a vállalat igazgatósági tagjának 
Skodagassci lakásán tartóztatta le. Szomba
ton este dr. Vojtcch vizsgálóbíró 

a három Biedermann-testvért vizsgálati 
fogságba helyezte,

amíg Drössler és E li bogon, a Compass-Bank

volt igazgatói továbbra is  csak előzetes letar
tóztatásban maradnak. Bartach ügyész, aki 
annak idején az Industrie Bank nagy port föl
vert bünpörében képviselte a vádat,

vasárnap az ügy iratait tanulmány ózta.
Az ügyész az iratok áttanulmányozása után 
állítólag azt a kijelentést tette, hogy Bicder- 
mannék további fogvatartdsára nem lát alapot. 
Az osztrák gazdasági élet számottevő tagjai 
vasárnap úgy nyilatkoztak A Reggel bécsi tu
dósítója előtt, hogy könnyen kiderülhet a Bic- 
donnann-fivérek elleni eljárásról, hogy az 
nagyjában nem más, mint magánjogi követelé
sek büntető utón való érvényesítésének kisér- 
lete.

Bécs város milliárdos nagy diját
a. német Oleander nyerte, a győztest magyar zsoké, Varga 

Lajos brilliánsan lovagolta
A kevésbé szerencsés versenyt futott Link a francia ló Dark Siory mögött

harmadik volt
Bécs, junius 10.

(A  Reggel bécsi tudósítójának telefonjele,n- 
tése.) Vasárnap délután, a derby miting utolsó 
napján futották az egymilliárdos mammut- 
dijat. a

Grosser Preis von Oesterreich-t,
amelyet Bécs város nagyiparosai és keres
kedői adtak össze.^A nagy dij célját: az idege
nek Becsbe hódítását már a kreáció évében 
elérte,

huszonötezer néző, köztük többezer idegen
nézte végig a vasárnapi freudenaui verse

nyeket.
Idegen zsokék, istallótulajdonosok, sports- 
manek állottak napok előtt, az érdeklődés köz
pontjában. A  szállók 'halijában, éttermekben, 
kávéházaidban egyébről sem esett szó, mint 
arról, hogy az in torna cián ál is nagy díjban me
lyik tenyésztés viszi el a. pálmát?

A nagy dijat természetesen feszült várako
zás előzte meg, ami a ringro is ránehezedett. 
Elevenebb volt, mint rendesen, de nem volt 
benne egy színárnyalat sem a kopjunk túr ás 
ring tohuva-bohujából. A pénz, ami a piacon 
most megjelent, komoly, reprezentáns pénz 
volt.

A könyves táblákon a fürgén mozgó kréta az 
utolsó pillanatokban a márkát (Oleander 2Vs) 
és a fontot (Talpa 2Vs) jegyezte legnagyobb bi
zalommal. Linket, a magyar kiküldöttet há
romszoros péiizzcl kinálták, Serapis négyes. 
Celliota nyolcas, Rajna tizenkettős kurzuson 
állott.

A  parádé, amint a tizennégy induló fölsora
kozott f; ellejtett a telt, morajló tribünök előtt, 
valóban ritka látványosság volt.

Hét ország tenyésztése,
angol, német, francia, magyar, osztrák, lengyel 
és cseh állott sorompóba, hogy összemérje 
erejét.

' A nagy díjban magában közel 2 milliárdot 
vettek föl a totalizatőrgépek, amikor 4 óra 42 
perckor lecsapódott a startot jelző zászló. A rá
diók Berlinnel. Londonnal, Parissal, Prágával, 
Budapesttel egyidőben közölték peTCl‘öl-percre 
a verseny minden fázisát.

A mezőny Davost, Old Fcllow, Serapis kalau
zolásával indult útnak.

Link kissé megkésett az indításnál,
de kétszáz méter után csatlakozást keresett, 
sőt 1000 méter lefutása után az utolsó helyről 
fölzárkózott az utolsóelőtti helyre. A pillanat
ban a favorit Oleander volt a sereghajtó. Az 
egyenes előtt elsőnek. Old Fcllow van verve, 
de ezután rövidesen Davost Is eltűnik az élről 
s Scra.pisnak van tiszta vezetése. Ezalatt 
Olrcmder fokozatosan javít pozícióján, úgy, 
hogy a beforduló után nagy iramban tör 
előre. Link kívül, mögötte Dark Story igye
keznek.

A távnál Linknek kitűnő momentuma van.
de a táv után már látni az élre szökött Olean
der kimagasló fölényét. Oppenheim báró lova

nagyon könnyen öt hosszal nyeri az első 
osztrák Grand Prix-t.

A német tenyésztés c remük produktumának 
győzelmét taps és ünneplés fogadja. A francia 
ló, Dark Story második, mögötte három hosz- 
szaf Link a harmadik.

A szakértők véleménye megegyezik abban, 
hogy az értékes dijat a mezőny legjobb lova 
nyerte s azon a kitűnő magyar lovas. Varga 
Lajos remek, nyugodt, szinte angolos hideg
vérre valló lovaglást produkált. Linkről ellen
ben az a vélemény, hogy bár igy is becsülettel 
állta meg a helyét, nem futott szerencsés ver
senyt.

Oppenheim báró. a német tenyésztő és istálló
tulajdonos a nagy győzelem alkalmából 10.000 
schillinget juttatott Bécs város szegényeinek.

A passaui vadevezősök esőben, szélben 
főttek Budapestig,

ahol vasárnap  ragyogó  napsütésben  az evezősök és strandolók  
ezrei fogadták őket

(A  Reggel tudósitójától.) Az első szép nyári 
-vasárnapon sokezer evezős özön lőtte ei a 
Dunát. Sokan közülök napi túrájuk mellett 
programba vették azt is, hogy elébe mennek 
azoknak a vadevezős társaiknak, akik reszt
vettek a pássáu—budapesti nemzetközi túrán 
és vasárnap délutánra jelezték Budapestre ér
kezésüket. A nagy utat megtett evezősöket 
már Leányfalunál mintegy 100 csónak várta, 
ezenfölül egy hivatalos fogadóbizottság, élen 
Csécü-Nagy Imre cd láb őrnaggyal, a Magyar 
Szabadevezősök Egyesületének elnökével. Hat 
órakor érkeztek a passaui „vadak** a túra vég
céljához, a római fürdőhöz, ahol

a strandolok ezrei nagy éljenzéssel fogad*

I  r í i l^ Ü  J IM  Jl *laurana>Í S U w  »  I l f l i l f l  Abbázia melled
I Az Adria gyöngye. Magyarországhoz legközelebb fekvő

' f e i i n e r i  S ü b *«ü í §
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Car.hal nőnem (Magyar ház) n központban, pálmákkal íSl!id»“(Lllölu és rózsákkal díszített nagy kerttel
Teljes pensió: l'.eloérlvo lakás. Sszori étkezés, ngymlnt n 
nyilvános strandfürdő ingyenes használata 8—10 pengglg.

P r o s p e k t u s t  k í v á n a t r a  kül dünk!

fák a diszcsen föl lobogózd ti, föl virágozott 
turacsónakoknak és a.z őket uszály gyanánt 
követő pesti vadevezősöknek színes csoport

ját.
Kikötnek a csónakok és

ötven pirosbarnára sült vadevezös
száll ki belőlük, polgári foglalkozásukra nézve 
van köztük orvosnő, hlvaiulnoklcány, bank- 
igazgató, ügyvéd és sok egyetemi hallgató. A 
legfeketébb és legérdekesebb közöttük Adal
bert Maubaeh, 24 eves csinos, szőke német fiú. 
aki (d'Orangc kisasszony férfikiadásban)

csónakon járja be Európát,
már tudniillik ázt a részét, ahol erre a célra 
vizet talál.

— Három nap mulva mondja A Heggel munka
társának — újra fölülök a kis összehajtható gumi
csónakomra pb folytatom nz utat. le égésim  a 
Fekete-tengerig, közben persze minden nagyobb 
várost megnézek és úgy számítom, hogy augusztus

végére Konstnntinápolyba erek. Ott összepakolom 
a csónakot, bedugom egy kis kézitáskába ós vona
ton megyek haza.

Adalbert Maubaeh egyébként a kertészeti 
főiskola hallgatója, szegény fiú, aki igy: akar, 
világot látni,

útközben csaknem kizárólag tejen, rizsen,
és tojáson él.

A német evezősök vezetője Alexander Rohr, 
lepzigi bankigazgató, aki útközben

Basaharcnál, a trianoni magyar határ
vonalon a külföldi evezősök nevében meg
emlékezésül egy rózsacsokrot dobott a 

Dunába.
A magyar résztvevők túra kapitánya. Neufeld 
Pál elmondja az útról, hogy vidámabb és ked
vesebb társaságot még soha nem látott együtt, 
mit a passaui vadak. A kéthetes utón, sajnos, 
a napsütést elóg gyakran váltotta föl eső és 
egy-egy kis szélvihar, ilyenkor sátrat vertek 
a parton és ott várták meg, amíg megjön a 
jobb idő. Vasárnap este a túra részt vevőinek 
tiszteletére bankett volt a IFchser-csónakház- 
bán. Csécsi-Napy altábornagy köszöntötte föl 
a hosszú túra úttörő résztvevőit, kiemelve, hogy 
a túrának sportszemponton fölül is nagy ered
ménye, hogy idegeneket hozott az országba, 
akik innen bizonyára mint a magyarok barátai 
fognak eltávozni. A  külföldi evezősök 
bárom napig maradnak Budapesten, ahol a 
Szabadevezősök Egyesületének vendégei.

Urak raem részt 
a magyar derby-ben

B ée sb e n  a  v e r s e n y lo v a ik  h ö z f  k ö h ö g é s ! 
já r v á n y  Sépefttt fföB é s  a  sá ra fiá  v e t i  lo v a k  
k ö z t  v a n  kirak bs, a  magijrair tíerfoy  ffavo-

rüflja

(A  Reggel tudósiló jutói.) A bécsi verseny- 
istállókban a manókban enyhébb lefolyású kö
högési járvány lépett föl. Ovóintézkedésből 

a versenyekben részt vett lovakat zár alá 
vették.

A Becsbe föiszáliitott magyar lovak a zárlati 
idő, vagyis tizennégy nap letelte előtt Pesten 
sem vehetnek reszt versenyekben. Ez a rendel
kezés most mindazokra a magyar lovakra is 
vonatkozik, amelyek vasárnap Becs város 
nagydijában futnak. Ezek között van a magyar 
Derby favorit ja, gróf Festetich György Link 
nevű lova is.

Link ezek szerint nem vehet részt a magyar 
Derbyben.

A váratlan fordulat következtében a Szigeti
istállóból egyedül Tiszavirág fog a magyar 
Derbyben futni. A szenzációsnak igér/cee.tt 
jövő vasárnapi magyar Derby Link távolmara
dásával sokat vészit érdekességéből. Link mel
lett hasonló sors érte Sigray Antal gróf lovát, 
a Mo de Preis nyerő Rajnát is.

Málfóczy Béla, ez óferedőJK 
volt igazgatója pari indított 
az Érne és Buday Dezső ellen
B -S is i á r a  íe tte ft . m ó r i E d i h a r d t  h ív e

v o lt  i s  m ost 4800 p en gő  v é g K ie lé g i t é s  

m e g ít é lé s é t  K é r i  a  b í r ó s á g t ó l

(A  Reggel tudósitójától.) Az Ébredő Magya
rok Egyesületénelc. bomlása és ezzel kapcsola
tos átszervezése különös pörze vezetett. Ami
kor februárban az ÉME viharos közgyűlése 
lezajlott, távozniuk kellett mindazoknak, akik 
Eckhard hívei voltak. így  kerüli B-listára 
Rákóczii Béla, az egyesület igazgatója.

Itakóczyt azonnali ha Iá Ily a! elbocsátottak 
állásából

és amikor végkielégítést kért. az egyesület n.i 
vezetősége a rideg elzárkózás álláspontjára 
helyezkedett. Ráköezy Béla nem akart várni, 
hanem a bírósághoz fordult és végkielégítés 
cimén egyévi fizet csenek, vagyis

48(10 pengőnek a megítélésére kérte a bíró
ságot.

Most volt az ügyben a pörfe!vételi tárgya
lás és ezen Ráköezy arra hivatkozott, hogy 
Nyíregyházán tanár volt cs az ÉME kedvéért 
hagyta ott biztos, nyugdíjas állását.

Pörbovonta az egyesületen kívül annak 
ügyvezető elnökét, magát Budtiy Dezsőt is-

Rdkóczy ugyanis azt hangoztatja, hogy Budait 
Dezső Ígéretet tett az egyesületből eltávolított 
vezetőknek — köztük neki Is —. hogy kár
pótolni fogja és a lehetősége szerint igyekezni 
fog elhelyezni, őket a Részi:.árnál. Miután 
Rákóczy Béla hiába várta a teljosen valószi- 
nőtlenül hangzó Ígéret toljcsitését, végül bíró
ság elé vitte ügyét, amely dönteni fog arról, 
vájjon jogos-c az ÉME volt igazgatójának 
követelése, vagy sem.
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Walffék B a ro ss  Gábort, a Postatakarék
pénztár vott vezérigazgatóját küldik  
a Fővárosi Takarék igazga tó ságáb a

Az ügyvezető a le lnökség jelöltjei ■ Buzéth, Friedrich és
/ 4 Reggel tudósítójától.) Az uj Fővárosi

Takarék alakuló közgyűlése csak julius köze
vén ülhet össze, de a fontosabb pozíciók betöl
tése körül a Wolff-pártban máris heves csatá
rozások indultak meg. Elintézett dolognak 
tartják, hogy a Fővárosi Takarók elnöke a 
mindenkori polgármester, vezérigazgatója pe- 
fli^ Schnellcr Lajos lesz, annál élénkebb harc 
did azonban az ügyvezető alelnöki állás betöl
tése körül. Búzáik János neve természetesen 
továbbra is kombinációban van, mellette 

Friedrich István és Baross Gábor jelöltsége
is komolyan szóba került. A Postatakarékpénz
tár igazgatója tudvalévőén a frankügy izgal
mai közepette távozott állásából. A keresztény 
párt tagjainak egyrésze, W olff Károly legbi
zalmasabb környezete, kivánja Baross reá lett- 
válását és sikerült elérnie, hogyha egyelőre

aayfiő disxmeneS&ien 
v e n d é g e k  é s  1 5 .0 ® ©

Debrecen, június 10.
(A  Begyei tudósitójának tele fon jeleidé se.) A 

Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara páratlanul 
nagyszabású lovasünnepet rendezett Debrecen
ben, amelyen résztvelt Horthy Miklós kor
mányzó is. A  lovasnapra már tszombaton kezd
tek gyülekezni a. Tiszántúl és a különböző vidé
kek lovascsapatai, amelyekkel együtt szekerek 
is nagyszámban érkeztek. Debrecen utcáin 

lovascsapatok és szekéroszlopok vonultak 
tol messze vidékekről,

így Ceglédről és Gödöllőről is. nem szólva, a 
közeli környékről, ahonnan minden falu kiállí
totta a maga festői lovascsapatát. A vidékről 
érkező lovasokat a város lakossága nagy lelke
sedéssel fogadta és egy-egy szebb lovasrsapa- 
tot megéljenzett. A kormányzó feleségével és 
Csák)/ honvédelmi miniszterrel és feleségével 
együtt vasárnap reggel érkezett Debrecenbe és 
a város ötösfogatán hajtatott, be a városba. Az 
ötösfogat mellett

Debrecen bandériuma lovagolt festői csa
patban, buzavirágkék hajduatillában, kék 
o’.ijtással, kék-sárga ISocskay-sapkában, 

sárga csizmában.
A pompás díszruha mása annak, amelyben 

Debrecen bandériuma a millenáris ünnepsége
ken vett részt. A kormányzó Köntösgátra, a 
Debrecen határában elterülő síkságra hajta
tott. ahol az 1849-iki debreceni csatában Nagy 
Sándor honvédtábornok összecsapott a kozá
kokkal. A Köntösgáton ezernyi színben pom
pázva álltak a lovascsapatok, mellettük a le
venték és cserkészek hatalmas tömege, a kor
mányzói diszsátorral szemben pedig 80 vitéz, 
akiket most iktattak be. A  lovascsapatok mö
gött messzire elnyúlva húzódott a hatalmas 
szekértábor. Az üdvözlések után a kormányzó 
lóra szállt és a rekkenő napsütésben megindult 
a csapatok arcvonala elölt, Horthy István tá
bornok. a lovascsapatok parancsno ka ki séréte
lien. Mikor a szemle véget ért. Nagy Pál tábor
nok. vitézi székkapitány és vitéz Huszár Andor, 
n félkozii református tábori pap mondottak 
beszédet, majd Horthy Miklós kormányzó szólt 
a vitézekhez:

— Ebben a magasztos pillanatban visszaszállnak 
gondolataim a múltba és megemlékezem azokról, 
”k’k a haza védelmében életüket vesztették. Példa 
julcon az utókor is tanulhat mindörökké. Átadom 
nektek egy darabját annak az áldott földnek, ame 
'.vet hősi bátorsággal védelmeztetek.

Vitéz Toókos Gyula törzskapitány osztotta 
ki a jelképes földcsomagoknt a nyolcvan vitéz
nél:. köztük három vitézi özvegynek, akik kö- 
/ü! a kormányzó elbeszélgetnit vitéz Gyön
gyösi. Kandóméval. Vitéz Kőszegi Frigycsné 
ajánlotta föl ezután a kormányzónak a hajdú- 
hodonyi járás száz vitéze részére készült zá»z- 
b>t, majd a telekbe iktatott vitézek nevében 
Kőszegi Frigyes köszönte meg a telkeket. Ez- 
man megkezdődön

«*i Tiszántúl hét varmegyéjének lovas disz- 
menete.

feledhetetlenül szép Iáiványosság volt. amint 
fi katonai díszszázad után a kormányzó előtt el- 
vénült több, mint 1200 lovas a szekerekkel

nem is az ügyvezető alelnökséget, de
az igazgatósági tagságot máris biztositotta 

Baross részére.
Akciójuk további sikere attól függ. hogy Bu- 
záth Jánost sikerül-e valamilyen más megfe
lelő pozícióban elhelyezni és sikeriil-e lesze
relni a pártnak azt a másik részét, amely — 
egyelőre Friedrich tudtán kivid  — a volt mi
niszterelnök ügyvezető alclnöksége mellett 
kardoskodik. Bonyolítja a problémát, hogy 
Friedrichnek az igazgatósági tagság esetén fő
városi bizottsági tagságáról, az ügyvezető ál- 
elnökség elvállalása esetén még képviselői man
dátumáról is le kellene mondania. Megbíz
ható értesülésünk szerint a Fővárosi Takarék 
igazgatóságába a Wolff-párt, illetve a Ripka- 
párt Friedrichen és Barosson kivül Grátz 
Gusztávot és Ereky Károlyt fogja, delegálni.

a  5í©E'ffMá!?jj>2©9 a  fin n  é s  á s z t

együtt. Horthy István tábornok vezette a csa
patokat. Egymásután léptettek el zászlók alatt 
a résztvevők: Biharmegyc 16 0  főnyi pompás 
bandériuma, lobogóujju kék ingben, árvalány- 
hajas kerek kalappal, feszes magyar nadrág
ban, Cegléd huszár sujtásos csapata. Rud- 
nyánszky Ferenccel és

tízéves kisfiával, aki már két hete ül a 
nyeregben a turautou,

a csongrádiak, gödöllőiek, majd Hajdumegye 
patyolatfehéringes-katyás, kék varrottmeUé- 
nyos csapata, élén.a fekete egyenruhás, fokosom 
vi t éz ekkel, Böször meny vil ágosk ék m el 1 ón y ■■ s 
hajdúi, a messze földön híres böszörményi 
szalma kalapban, a kék-piros szabolcsiak cs 
nyíregyháziak csatlósokkal körülvett megye
zászló alatt, mindegyik lovas kezében apró 
standard, Rakovszky Iván vezetésével, a szol- 
nokmegyei mokány kunok, —

a kormányzó élénken integetett szülő
faluja, Kenderes lovasai felé, 

a szatmáriak délceg csoportja é,s Debrecen ban

dériuma, amelynek élén két hajdútól vezetett 
í lovon viszik Debrecen város zászlóját. Harso
g o t t  a kiirt és szakadatlan sorban kanyarogtak 
a lovasok, u j és u j színek hullámoztak végig a 
mezőn. Utánuk vármegyénként

a szekerek, pompás ötösök, négyesek és
hosszú ekhős szekerek, szabolcsi talyigák.

Balács Károly nagyhalászi gazda egymaga 
27 szebbnél-szebb lovat állított ki fogatokban. 
A 15.000 főnyi tömeg lenyűgözve szemlélte a 
pompás látványt. Sűrűn harsogott az „éljen“  és 
az „cláköömu a Unnék és esztek csoportjában, 
akik a díszsátor mellett alig tudtak magukhoz 
térni a csodálkozástól. A lovasokat követték a 
gyalogos vitézek és a leventék csapatai. Fehér, 
fekete és tábori zöld színek kavarogtak a dü
börgő diszmenetben. A nánási leventék borju- 
száju ingben, gatyában, piros mellényben, sar
kantyúval és (fokossal vonultak föl. Két zene
kar játszik fölváltva.

Órákig tart a menet,
csizmás falusi ifjak és városi leventék lépdel
nek végeláthatatlan sorban, amelyet a cser
készek zárnak be. Délben a Bikában 400 teríté
kes ebéd volt, amelyen résztvett a kormányzó 
is feleségével.  ̂A  kormányzót Kállay Miklós 
szabolcsi főispán köszöntötte és ő tolmácsolta 
a kormányzó üdvözletét a finn és észt vendé
geknek.

Egy gyógyszerész gyermekéről
hatósági várvizsgálattal állapították meg, 
hogy anyja nem a gyógyszerész felesége, 

hanem Kolonics Anna cselédleány
(A  Béggel tudósítójától.) Erdős Lajos Ste- 

fánia-uti gyógyszerész feleségének ismeretes és 
szenzációs csecsemőcscmpészési ügye rend
kívül érdekes és — ugylátszik — döntő fordu
lathoz érkezett. Magyar hatóság

ebben az ügyben állapította meg először
vérvizsgálat utján, hogy a csecsemőnek 

tulajdonképen ki az anyja.
Erdős Lajosné ellen tudvalévőén az ügyészség 
családi állás elleni bűntett és közokirat hami
sítás címén emelt vádat, mert idegen csecse
mőt csempészett be családjába saját gyermeke 
gyanánt, cs az anyakönyvi hivatalban valótlan 
adatokat mondott be. Vasárnap vált ismere
tessé a vérvizsgálat eredménye, amely szerint 
a hatósági orvosok megállapították, hogy a 
kis Erdős-Kolonics István Pál vérének össze
tétele Kolonics Anna vérével egyezik. Ez ala
pon a szakértő orvosok azt a véleményt ter
jesztették a vizsgálóbíró elé. hogy a tudomá
nyos megállapítás szerint

nem a gyógyszerészné, hanem Kolonics 
Anna a gyermek anyja.

Erdős Lajos gyógyszerész a vérvizsgálat alap
ján most válópört indít felesége ellen azon a 
cimen, hogy idegen gyermeket csempészett be 
családjába és félrevezette.

Nem kétséges, nam is talán: 
Legjobb háziszer a SJiLJIN

v >

N E  K É S I J E I !  N Y A R A L N I
anélkül, hogy a bőröndjébe tenne egy üveg SaSant, mert minden percben 

szüksége lehet rá és nagy könnyelműség útnak indulni nélküle. De

H E  F A K A D J O N  O T T H O N
Jc;n salsm  nélkül, mert oz a kitilnö fertőtlenítő háziszor nőm hiányozhat!!:

egyetlen kultúrombor háziból som. Nyáron különösön nagy szükség van rá.
\ nagy molocben mindönki izzad, do a hűvösödé ostókon meghűlhet és fáj a 
to-ka A -verekok a nyári játékokban megsértik magúimt, megvágják az njjnkat, 
különbőzé sportokban mindenki megsérülhet. Szűuyogostpés utján és másfelől 
is ozor fertézés veszélye fenyeget. 8 mindozok ollen a legjobb védekozés :

M m
a  tö iié feS es  fe r tő t len ít ik  h á z is ze r

Wasirrap az 1849-iki debreceni csatahelyén
az ég isz  Tiszántuí ezernyi szikben pompázó lovas
csapatai, négyes és ötösfogatok ligás! vonultak fői
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B i r b k
Violák

Kihajolva a napos útra,
A violák már nyílnak újra,

Ó milyen édes, bús varázs van 
A violáknak illatában!

Mikéntha csak szivembe szállna 
A  tizenöt év aranyálma!

6 rózsakor, midőn az énbolt 
Olyan sugárzó, tiszta, kék volt!

S a falut szinte újra látom 
Meleg, nagy, délutáni árnyban.

A  kedves kis ház ereszébe’
Ott még a régi fecske fészke.

Lombos még a szederfa ága,
Az én nevem van rája vágva,

rA zöld pad! Rajta, hányszor ültem,
Vig fecskék nyHaltak körültem.

S az udvar, violával tele 
Oly édes illatot leheld

Zöld udvar, violák körötte.
Legyetek százszor is köszöntve!

egymást és nem láttuk egymást életünkben. 
Ez a véletlen és pillanatnyi összeköttetés a 
földön nem jelent semmit, ugy-e semmit se 
jelent.

Roppant mély ájulatban élek én is, solia nem 
fogok föleszmélni.

Mennyi beszélni valójuk van mindig a siket- 
némáknak. Veszik észre? Mikor agy jönnek 
ketten. Sóba be nem áll a kezük.

Ha pénzem lesz. a gazdagokra hagyom, mert 
szeretik.

Világéletemben se kokaint, se hasist, sem 
ópi umot nem élveztem.

Féltem.
Aztán meg büszke is voltam. Mondok, a fan

táziámnak szégyen volna efféléhez folyamodni.
Testi nyavalyám nem volt olyan, hogy szük

ség lett volna kábítószerekre. Lelki kínjaim
ban pedig inkább sírtam egy verset. Vagy Ír
tam egy verset.

Kaptam egyszer régen egy hölgytől egy kis 
dózis hasist, hogy kóstoljam meg majd. Jó. 
Olyan volt. mint egy szem gyömbér, ügy, 
ahogy kaptam, selyempapirosba göngyölve 
hordoztam magamnál egypár napig; egy este 
sétáltam egy baráttal, meg akartam neki mn- 
tatni a hasist. Ahogy kigöngyöltem, leejtet
tem. A járda sáros volt. Otthagytuk.

Minap nagyon szomorú találtam lenni s 
azt gondoltam: ilyenkor ki kéne dugni a gyász
lobogót a háztetőn.

— Tü/riadalom  vo lt vasárnap a törvényszé
ken. Vasárnap délelőtt 11 óra tájban nagy ria
dalom támadt a törvényszék elsöcmoletf folyo
sóján, ahol Bartha János fogházaigyész hiva
talos iheiyiségo van. Bartha ügyész a. kora reg
geli órákban bement hivatalába, tiz óra tájt 
az épület egy másik részében akadt dolga és 
körülbelül egy óra / hosszat volt távol szobájá
tól. Amikor visszaérkezett és kinyitotta az a j
tót. silril füst csapódott ki a szobából. Az egyik' 
alt iszt, azonnal elrohant, hogy értesítse a tűz
oltókat, Bent a szobában látni sem lehetett a 
sünin gomolygó füslfelhőiől és Bartha első 
dolga volt. hogy az ablakot kinyissa. Az utcára 
go m oly gó füst láttára esakbainnr nagy tömeg 
csődült össze a törvényszék elölt. Közben meg
érkeztek a tűzoltók is. A szobába nyíló ajtó
félfa hasadékaiból még mindig ömlött a füst, 
úgy. hogy rögtön létrát hoztak és arra föl
mászva csákánnyal kitörték az ajtófélfa desz
káját. Tüzet azonban sehol sem talállak. Rövid
zárlat. után kutattak, de a villany, telefon és 
csengő .jól működött és  ̂közben a falból szi
várgó füst is mind ritkább lett, végül pedig 
teljesen elapadt. A jelenlevő bizottság azonnal 
fii/vizsgálatot tartott, amelynek az eredménye
ként megáll api tolták, hogy a. füst valószinideg 
Bartha ügyész hivatali helyisége alatt levő 
fogháznyomdából származott.

— Házasság. Dr. Jakab László, a Svábhegyi- és 
Liget-Szanatórium igazgató-főorvosának Ágnes 
leánya és dr. Török Lajos orvosprofesszor fia, dr. 
Török Sándor orvos vasárnap házasságot kötöttek. 
Az oskotési szertartáson löbbszáz főnyi előkelő kö
zönség jelent meg, köztük a magyar orvostársada
lom, a. politikai ér, művészi élet kiválóságai. — Az 
iró- és művészvilág előkelőségeinek jelenlétében va
sárnap délelőtt tartotta esküvőjét u Dohány-utcai 
izraelita templomban Honák József ismert festőmű
vész, I innák Nándor, a Lég rád y Testvérek lap
kiadóvállalat igazgatójának fia Szántó Vera festő- 
művésznővel. — Dr. Deutsch Sándor orvos (Buda
pest) és Schwarcz Irén (Pécs) házasságot kötöttek.

Házacska, á llj mindig vidáman 
Édesen lengő illatárban.

Mosolygó, nyári nap sugara,
Hulljon rád, nyájas fénnyel, áldva!

S ne Legyen, — telnek bár az évek, 
Soha üres a fecskefészek!

S z a la y  F i 'u z m a

Bizalmas
—  ír t a  S z é p  E r n ő  —

Nem az emberek előtt szégyellem magam a 
roeezaságaimért, hibáimért, mulasztásaimért. 
Hanem a felhők előtt, a virágok előtt, mert 
nem érdemiem őket. A  világosság előtt szé
gyenlem magam, mert lát engemet.

Tízéves kis leányt láttam újságot olvasni a 
pádon, keresztbevetett lábbal, roppant elmé
lyedve. Milyen komikus, milyen szomorú?

Ha virágot visz az ember kézben, avval a v i
rággal nem nehezebb az ember, hanem köny- 
nyebb.

Higyjétek el, fizikusok és mérlegek.

Egyszer karonfogós időmben, karonfogva 
mentem egy dám ácskával Budán valahol. 
Egyszer csak jön egy kicsi borzasztó púpos 
fiatalember. Egyszerre huztuk ki a karunkat 
és a szemünket is lesütöttük... mint a tol
vajok.

Nyáron a fák asszonyok. Télen férfiak.

Az urak... milyen tiszta a névjegyük és az 
életük milyen maszatos.

Az este elmentem egy kis utcán, a Csikágó- 
han, egy szabómühely előtt. Ott ült egyedül 
ingujjban egy férfi, lehajtott fővel, valami 
mellényt férceit. Oly sápadt volt. Olyan volt. 
mint Heine. Kipillantott, mikor elléptem a 
nyitott ajtó előtt. Egypár másodpercig össze 
volt a szemünk szaladva. Mi nem ismerjük

Kovdcsevlcs Mllos vendéglős szivé
ben soha meg nem szűnő fájdalommal 
jelenti, hogy forrón szeretett édesapja

KovácseviGs Áron
életének 77-ik évében elhalálozott 

Temetése ma, 11-én (hétfőn) 5 órakor 
lesz a rákoskeresztúri ujtemető halot
tasházából.

Az életet oly kurtának látom néha, mint egy 
japán verset. Sokszor meg azt érzem, hogy 
olyan hosszú, mint az ó- meg az ujtestamentum 
együtt.

—• Z iva ta rra  hajló , hidegebb idő... A buda
pesti meteorológiai intézet vasárnap kiadott 
.■jelentésében az időprognózis a következő: az 
idő rosszabbodása várható, zivatar hajlammal 
és későbbi hő süllyedéssel, ,

— Kedden temetik a Prcisach-családot. A tragikus 
sorsú Prcisach Józsefnek és kisleányának holttestét 
a rendőrség még pénteken beszálliitatta a Szvotenay- 
utcai bonctani intézetbe. Vasárnap reggel ugyanide 
szállíttatták a. Liget-szanatóriumból a tragédia, har
madik áldozatának, Prcisachnénak holttestét is. A 
hozzátartozók a boncolás mellőzését kérték és mivel 
az ügyészség ehhez előreláthatóan hozzá fog járulni, 
a három halott a I holnap, kedden temetik a. farkas
réti temetőben. Hogy hány órakor lesz a temetés, azt 
a mai napon fogja a család megállapítani.

— Kifosztottak egy Andrássy-uti ház tu la j- 
rlonosnőjének hatszobás lakását. Az Andrássy- 
ut 66. számú ház tulajdonosnőjének, Maria 
von Cordierneh elsőemeleti hatszobás, elegán
san berendezett lakásában betörők jártak. A 
ház tulajdonosnője családjával együtt Pört- 
schachban tartózkodik. Vasárnap a házföl- 
iigyelő észrevette, hogy a lezárt lakás előszobá
jának ablaka föl van törve. Behatolt a lakásba, 
a. szobákban talált rendellenségből és a tárva- 
nyitva álló üres szekrényekből azonnal látta, 
hogy a lakást betörők fosztották ki. A csalá
dot táviratban értesítette a betörésről. A be
törők igen nagy értéket vittek magukkal.

— Vasárnap avatták föl Bálint Lajos síremlékét.
A rákoskeresztúri temetőben vasárnap délben avat 
ták föl a tavaly elhunyt dr. Hátiéi Lajos ügyvédnek, 
a „Világ" egyik megalapítójának síremlékét. Az 
avatóbeszédet Weisz Gyula főrabbi mondotta, utána 
Balassa József, Fónagy Béla és fí.ooz Rezső, a „Ma
gyar Hírlap" szerkesztője tartottak beszédet, ki
emelve, Bálint Lajos nagy emberbaráfi tevékenysé
gét, elmulhatatlan humanitárius érdemeit.
— A kitűnt) hírnévnek ttrvcmlA Nemzeti Ruhaluiz (Itá 

kóczi-ut V.) 10 napos olcsó vásárát- megho'vh/.ubbiioUn szóm I buti*. u*y, ho*y mc* hat napi* bánni latos olcsón .szerezhe
tők be a legújabb, legdivatosabb selymek és szövetek.

D U N LO P
mmsm a z  e ls ő ?

— Husinérgezésbeu hirtelen meghalt egy 
fiatal debreceni lelkész. Debrecenből jelenti A 
Heggel tudósítója: Trerikus körülmények közt 
hunyt el Por kas Győző, a debreceni evangé
likus egyház fiatal lelkipásztora. A Í16 éves, 
életerős lelkész a múlt héten Budapesten járt 
egyházi ügyekben, ott romlott húst ehetett, 
mert Debrecenbe visszatérve, súlyosan megbe
tegedett és az orvosok husmérgezést konstatál
tak. Kiszállították az egyetemi klinikára, de 
már nem tudtak rajta segíteni. Utolsó percei
ben bibliáját kérte és azzal a kezében halt meg.

— Ma huszonöt éve: meggyilkolták a belgrádi 
konaklmu Sándor szerb királyt és Drága királynét.
Az egész ország fölháborodott, amikor a fiatal király 
a tizenegy évvel idősebb Draga Masint, édes
anyjának udvar hölgy él feleségül vette. Ez a házas
ság megbénította Szerbia állami életét és az Obrc- 
novicsok elleni összeesküvésekhez vezetett. Egy 
lisztekből álló csoport éjjel behatolt a konokba, 
három hadnagy: Hisztien, Vcmics és fiad ivó jevics 
fegyvereiből dördültek cl a gyilkos lövések. Az 
egyike tiszt szolgálati revolveréből közvetlen közel
ről lőtt a királyra, akit szivén és szájon talált. 
Draga. királyné holttestéi összc-vissza vagdalták és 
a konok kertjébe dobiak. Béig rád részvótlcnül
ébredt és megkönnyebbülten lélegzett föl a szörnj/ii 
gyilkosság reggelén . . .

— Becsben zsarolás miatt letartóztattak egy ma
gyar artistát. Rácsból jelenti A Reggel tudósítója: 
A bűnügyi rendőrség letartóztatta Szalay István 22 
éves magyar artistái, aki idegenvezetéssel is fogba! 
kozott. Szalay különböző fenyegetésekkel egy bril- 
liánsgyürüt zsarolt ki egy németországi kereske
dőtől.

— A Balatoni KuUurnup. Ezen nagyszabású 
ünnepség tűzijáték- és pirotechnikai 'munkái
nak legnagyobb részét a,z évtizedek óta köz
ismert Emmerling A. pirotechnikai gyár vál
lalta el, amelynek gyártmányai a vasárnapi 
sajtóbemutatón a legnagyobb sikert aratták.

E I fi 6 o 8 7, t á 1 y 11 munkásaim ál tal  készített

rasiám- is
f©iffi!f©«»MfsS®!r2sá^©lk

készen vagy mérték után

W5BDEB féríiSZaEBó tV oÍ”*-*.'"-20
M E s i t a t e a t ’w i  SS s a  m  s  &  m
a B a la ton  egy ik  legszeb b  fürdőtelepén

P ^ m & m
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Elő- és utószezonban mérsékelt árak. — Gyö
nyörű fekvés. — Kitűnő vasúti összeköttetés.

! Felvilágosítások és előjegyzések: 
Eraiilrcelm^!, Budapest, Erzsóhet-körut 58
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___ károly román herceg nem válik. Brüsszel-

, •;> tá virul ózza A Reggel tudósítója: Károly 
•nnriii extrón örökös kijeién tette a lapok
1 nVa társai előtt, hogy sohasem hajUtydó 
fakefi)!('zni abba, hogy Heléna hercegnőiül el
válasszák

— Hármas iiudorkerékpárs/crciicvsétlonség u 
Dunaparíoii. Nemes László m apn tisztviselő, 
íki a Tisza K.ílmán-tér 'jl szám alatt lakik, va- 
‘ íj cvs í c mot orkerék rn': r jáva I, amelynek

i er ■ émet JuHs ’ca ült, 
./ ’ !|. i'i-rakparíou cliitö lic Tóth Lajos Nc-
fclcjis'iiU'üí. kereskedő feleség;'!. Az össze iiíkö-
2  ̂ Vii. t  Nemes és Nemet Juliska leestek a
«éi):'oi és ők is súlyos sérü];V:ű;ot szenvedtek. 
\  ’iíü'niök nyid a. bárom se besültei — Nemes 
í..j ‘jó ; és Tóüi I.a.iosnét agyrázkódással — a 
Hékas-kórliázba viliék. A  rentíőroég a nyomo- 
‘ : inerrinflitotta.

_  \ íianck legutolsó regősasszonya mondott
v t ;"s  éléé::, Mag.varcrszát-rra a vasárnapi 
fjr. 'v-::;or kongresszuson. A  finn-ugor közmiive- 

-i kongresszus több mint 800 fiún és oszt 
rúszlvételével vasárnap délelőtt tar- 

m.üi megnyitóülésót a Tudományos Akadémia 
ében. A finn és észt képviselők nem-nagytermét

ztll lisrfetükben jelentek meg. (Ivót Teleki Pál 
’ jebclsberg kultu 

üdvözölt©
megi.;y:!óbe.szédo után Klebclsberg kultusz
on Hi'-zfci’ a kormány nevében üdvözölt© a 
kotigresszust. Pesetien, a finn delegáció vcvze- 
\S;c ben és magyar nyelven mondóit beszédet, 
n PcilsKonstantin volt esztállamfő kijelen
tene, hogy az eszlek tudják, hogy Magyarorszá
got ;• bábét lan Európa claivilpokr?: szaggatta, de 
remélik, hogy Magyarország rövidesem újra 
kdjére ölelheti minden elszakított gyermeket, 
kelőül \.dí finn közoktatásügyi mj.ui.sztér ó« 
St< ifer Keidig i ,-z| kép viseld iidvözi ©beszéde 
alán rag finn nemzeti viseletbe öltözött töpö
rödött öregasszony, a finnek egyik legutolsó 
regöse lépett elő r<s vemet rögtönzött, amely
ben áldást kér a finn testvéreire, a magya
rokra. Délül fin a margitszigeti sportpályán 
2000 dalos énekelte el a finn és észt nemzeti 
himnuszt, az Alsószigeten pedig nemzeti tánc.* 
kát mutattak be.

— A villámcsapástól kelten meghaltak,
négye a meg neműi lak a beremendi templom 
tornyában. Pécsről jelenri teli’ ionon A Reggel 
tudósi tója: A délbaranyai pusztító vihar uláu 
ya ap i esik helyreállítani a megbéní
tott táviró- és telefonforgalmat és igy vKisár- 
nap már részletes jelentest tehettek P.ercmcnd 
községből az ott történt halálos villámcsapás
ról. Amint jelentik, a vihar közeledtére
lzbrculics kzvetkó harangozó a toronyba sietett, 
hogy félreverje a harangokat. Vele együtt 
főim ont a toronyba Tóth István 14 öves levente 
és még öt fiú, hogy segítsenek. A lig értek föl, 
a toronyba becsapott a villám és a liaranyozót 
meg Tóth Istvánt agyonsujtotta, négy kisfiút 
pedig meg né mit ott, az ötödik gyerek, a kilenc
éves Fuehs József azonban — csodálatosan — 
csak a lábán szenvedett könnyebb sérülést. A  
villámcsapás megrongálta a majdnem 500 éves 
templom falait és berendezését is.
— Vasárnap megalakult a Lcchner Ödün-Társaság.

Leclmer Ödön halálának tizennegyedik évforduló
ján tartotta a mester barátaiból és eszméjének har-
nnsnihí'il AHA (iív. u- ii» nlnlrul/t l.-íívir^íH AoAC Uflmv irvjau tiiriouu a mester onruiuiooi Oá eszmejenea Har
cosaiból álló társaság alakuló közgyűlését. Petrovics 
Elek vázolta az okokat, amelyek n társaság meg- 
alakníásáJtoz vezettek. A Leehnor ödön-Társaság a
müvéfizi szabadság elvét, vall; 1',:_ ‘ ............
harcol mások meggyőződést ellen,

Mint nem
—.... ...... . wW... . .Í.V.IX, ... célja azonos
Lccliijer Ödön céljával. Ezért az ö művészi akara
tát, hitvallásút lóvéinjrj terjeszteni és a magyar tár
sadalom gondolkozásába szivárogtatni. Jánszky 
Heh, ismertette ezután a társaság alapszabályait, 
amelyeket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 
' !‘gid a társaság tisztikarát választottak meg. A 
háromtagú igazgatóság lúgjaiul egyhangúlag Gr ni 
Ödönt, Knrb Flórist és Márkus Lás.lot, ügyvezető 
igazgatóvá Jdnszky Bélát, gazdasági igazgatóvá 
Ern: g  Lajost, jegyzővé pedig Vámos Ferencet vá 
laszíotüík meg.

-  JjJierauló és villamoskocsi összeütközése. Ber- 
önbol. táviratozza A  Begyei tudósítója: Köpenickbcn 
vasárnap délelőtt összeül között egy villamoskocsi 
egy teherautó pótkocsijával. A villamoskocsi liole- 
ful'át a pótkocsiba és fölborította azt. Tizen meg- 
srbrsiiUck, közülök heten olyan súlyosan, hogy kór
házba kellett őket szállítani.
-  Jövő héten lejár

JuniuH 1 j-é.’ i, pénteken
n Sálán pinkái pályázni határidcji

, , ......... n,t„ van n Sulan píakatpályúzat utolsó'í'U'ja- A tekintélyes dijakkal jutalmazott '
• 'l/"'llrn. niár eddig is igen sok nívós torv érkezett. Pén- 
. !v,yi .mindenki küldjo be pályatenveit n Roncs Testvérek 

fidemin-iiica li. szám alatt lévő Irodájába, mert a tor- 
nem lógják íneghosszahbitnn*.

A ka

pénzfíolcsönoe!
ICsreötifuliai sxíiíic;®, V áci-u tca  21

Fámban vasárnap este zajos -silceriik volt 
tilnariiionikusalnknak, de nem francia, —

csali magyar KMmsé§ elolt
Paris, junims 10.

(.1 Reggel tudósítójának telefon jelentése.) A 
teiüe"il ol *'■*' *’ kialiiíű.sábaii pazar, v.j Pic-yel-tercmben vasárnap este volt/ 

nlhar mó nik ’ ■ •
............. vuit c» budapesti

.......KiKsck első hangversenye Dohnányi
Lrnu vezetésevei. Filharmóniku«aiiik párisi 
vemJcgKzereplése kétségtelenül a tár vadai mi, 
voi voldikai események jegyében született meg. 
Dere kel! következtetni abból, höjyy noha hang- 
ver-v nj^ről, tehát elsősorban zenei eseményről 
volt szó,

a koncert Barthou  igazsácü/rym iniszter és 
P ííin íevé  had

A politikai életnek még' 
sége szerepelt védnökük 
tálán helyesebb lett volna

v  í  h  o u j ff a  zs á ff ü ffy  m  i n is z t er 
ad ügym  i n iszter patroná í u

a la tt  za jlo tt  1c.

vészi éle

5

néhány elókelő- 
g-yanánt, pedig 

, a francia mű
det néhány vezető egyéniségét 

nyerni ehhez a manifesztációhoz. Küls 
rol leven szó, jegyezzük meg mi 
hogy

az óriási terem szinte zsúfolásig megtelt,
minden esetre inkább a Parisban levő magya
rokkal, mint azokkal a franciákkal, akik előtt 
művészi hivatoitsúyunkat és filharmoniku
saink értékét akartuk volna revcllálni.

Tisztelet, becsület a budapesti filharmoniku
soknak! Derék és jeles zenészek ők, akije tuclá-

Párisba jöjsuk javát a([ják7De'hQgy“ép pen Párisim jöjje
nek ki vendegszerepelni és éppen ebben az idő-

kápráz- 
: várost,

---- wS je!
ujjak. De

— .........— .elégsz* . ...
ben, ebben a jelenlegi

valóságos zenei festiválban,
amikor most hetekig a bécsi opera 
tolta cl művészi remekekkel ezt a várost, 
amikor Wnltcr Brúnó nap nap után csodákat 
miivel a C/unnps Elyséc-színházban és amikor 
egy Furtwünglcr művészetében gyönyörköd
nek itt, talán merészség, de semmiesetre sem 
apport u n u s v állak ozás.

Tel mányi Em il remek hegedűs, Dohnányi 
kiváló komponista és nagyszerű cxekutiv mű
vész. Ha ők adnak itt egyéni hangversenyt, si
kerük biztos és értékes. A budapesti filharmo
nikusok azonban igy, mint összesség, inkább 
bizonyos csalódást keltettek. Amit itt találtak, 
meleg fogadtatás volt, sőt tisztes siker, de nem 
mutattak semmi olyat, ami jövetelüket szük
ségessé tette volna.

Hangversenyüket a Marseillaise-szel és a 
Himnusszal kezdték, de ez magában nem elég. 
Kgy koncertnek művészi produkciónak kell 
lennie, nem pedig politikai tüntetésnek. Szép 
sikerük volt a filharmonikusoknak Berlioz 
szimfónia-fantáziájával, hasonlóan 

tomboló volt  ̂ sikerük Berlioz Rákóczi 
indulója után.

Mindenesetre jelenthetnék itt diadalt, ha tú
lozni akarnék, de azt hiszem, hogy minden 
ilyen szépítéssel inkább ártunk az ügynek, 
rögbiin össze a történteket abban az egyetlen 
kritikai megjegyzésbon, amit az öreg Vincéid... , ---- --------- amit az öreg
amely zeneszerző ajkáról hallottunk:

— A magyar filharmonikusok igen jeli
zenészek, de ami párisi vendégszereplésü-

jeles, tasz

két, illeti, azt hiszem ez a gondolat inkább lel
kes volt, mint szerencsés!

isü-isfeí! e hú m §én
w m m  fia

Paris, junius 10.
(A  Reggel tudósitójától.) Henry Bernstein 

o fio 18-an Parisból Berlinbe utazik, ahol öt 
napot fog tölteni. Berlinből liáromnapi tartóz
kodásra Becsbe utazik tovább, majd innét 
Budapestre megy, ahol szintén néhány 
marad. Bernstein kijelentette A  Reggel 
tuoositójának, hogy már többször volt 
pesten, de mindig inkognitóban.

— A főváros lefokozott tisztviselői megföl- 
lobbezik a státuszrendezés mai módszerét. A
íőváros^ szerdai közgyűlése több fővárosi köz- 

ciíasi  ̂ tisztviselőnek és hivatalnok 
bezését fogja tárgyalni, amelyben

igazgatási _ tisztviselőnek és hivatalnoknak 
föllebhezését fogja tárgyalni, amelyben az uj 
fizetési osztályokba való bcsorozás miatt 
emelnek panaszt. A  közgyűlés státuszrendező 
határozatában ugyanis kimondotta, hogy 
senkisem kaphat az uj rendezés után kisebb 
fizetést, mint amennyit összillclménykcpen 
elvezett a státuszrendezés végrehajtásának pil
lanatában. E rendelkezés ellenére a tanács.a le
fokozást mégis végrehajtotta, sőt olyan kivé
teleket is telt, hogy egyes alkalmazottakat, 
akik már nyugdíjba mentek, a törvényesen 
meg nem illető fizetési osztályokba sorozott. A
föllel) b c ző l i s zt vise...............
tékokkal ig

iselők a legkomolyabb bizonyl
tokkal igazolják a rajtuk esett sérelmeket 

és. követelik a slát uszrondezés igazságos végre
hajtását. Azzal 
fizetési ősz ián

nem törődnek, hogy ....
sorozzák őket, de követelik,

hogy adják meg nekik azt a fizetést, amely 
státuszrendezéskor járt nekik.

— Vasárnap nyílt meg a hajduszoboszlói gyógy- 
ös strandfürdő. A néhány évvel ezelőtt fölfedezett 
hajduszoboszlói hőforrás kitűnő hatásának Ilire ma 
már az ország határain tul is elterjedt. A fürdő ki- 
úpitéséro részvénytársaság alakult Balthazár püspök 
elnökleto alatt, amely vasárnap mutatta be a sajtónak 
és a hivatalos kiküldötteknek n 2500 négyzetméteres 
modern strandfürdőt és a kényelmes ülőhelyekkel el
látott 600  négyzet méter terjedelmű gyógyfürdőt, 
amely szintén a szabad téren épült.

MEGSZŰNIK
CSAK fPÁit HÉT

a  BéesS-uletii 6. s zá m  a la t t i (K u n z  J ó z s e f  és  T sa  m e l le t t }

K S E Ü S  L A J tS S
s e ly e m á ru k e re s k e d é s e

Ezen rendkívüli alkalomból — e d d ig  m é g  n e m  lé t e z e t t

szisze paisiátiaüiiB Beszámított árakon
árusítja a raktáron levő összes, úgy az olcsóbb, mint a legdrágább és legfinomabb minőségű

selyemáruit #

Crep® de Cfíine o  e e  tA
C.iem sl® Chíne íi qüs ,, fin

«crepe de Göine^ ^  M fift
szép mintákkal............. fl ouifitt Ild.DU

Mintázott
. igen

N.ym®r *c ® M ® !H i6 miu5stB. 3 . 9 ® . . .m  7 .2 0
Hintázott loulárdok tz nn _

föltűnő szópek, ruhákra.........ezelőtt B«dU
Georgette iniprim® -x ,e
gyönyörűen mintázottak....... fí czolőtt ID«““

Ccn 3000 m legfinomabb minőségű angol és francia női gyapjúszövetek teljes elárusitása 6 P -tő i 
Csak mngánvevökuek! Vásároljon már a kora délelőtti órákban!

Augusztus 1-től S xeT T/ ítfsa -fér 4 . alatt árusít a cég

HORVÁTH MIKSA SZONYEGIPAR RT

VEGEK ÉS SZŐRMÉK 
|N_YARI G O N D O Z Á S A

V, Visográdi-utca 
62. szám VAKUM KLINER Telefon:

l. 906-98 és 906-99
S Z Ő N Y E G E K  M Ű V É S Z I E S  
J A V Í T Á S A  É S  M O S Á S A
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Meghalt Weiser Jacques,
a  le g n é p s z e r ű b b  p e st i a r t is t a ü g y n ö k ,

aki minden évben megtartotta arfistaságának 2 5  éves jubileumát
(A  Reggel tudósítójától.) Vasárnap reggel 

hirtelen meghalt Budapesten Weiser Jacqucs, 
a budapesti artistatársadalom egyik legismer- 
tebb és legnépszerűbb tagja, aki az első jazz- 
bandet Magyarországra hozta. Wctser Jacques, 
akit csak „Zsak“-iwk ismert mindenki, úgy
nevezett híres pesti ember volt, viselt dolgai
ról számtalan anekdota kering a pesti alvilág
ban. E sorok Írója 26 esztendővel ezelőtt is
merkedett meg Weiser Jacques-al, Abbáziába 
menet. Zágrábban ki kellett szállnom.itt ismer
kedtem meg a hires Jacques-al. 0 egy ot
tani lokál-varietének volt* az igazgatója. Csak 
igazgatója és nem tulajdonosa, mert abban az 
időben kis varietétársulatokat vezetett Weiser 
Jacques városról-városra, hol Zágrábban ütötte 
föl tanyáját, hol Temesvár ott. Weiseré volt az 
entrée, a kávésé a. konzum. Ez akkoriban még 
jó üzlet volt és Weiser Jacques a feleségével 
együtt úgynevezett jó polgári módban élt. A  
felesége. Lengyel Margit, aki ismert varieté- 
énekesnő volt. szintén föllépett, hogy egy tag
gal kevesebbnek kelljen gázsit fizetni és éjfél 
után, ha jó volt a hangulat. Weiser bácsi is 
rágyújtott kedvenc nótáira, a „Fiákker- 
LiecT'-re és a „Da habts mein letztes Kran- 
del“-ra,

Weiser bácsi lokálember volt, de sohasem 
hódolt az ivás szenvedélyének. Józan ifjúságá
ban, józan maradt öregségében is. Olyon lokál- 
vezető, aki alig várta a pirkadást, nemcsak 
azért, hogy a bevételt zsebrevágja, hanem azért 
is, hogy lefeküdhessen és a déli órákban fö l
kelve, 'tiszta ruhában jó l kivasalva flangiroz- 
hasson feleségével a karján, annak a városnak 
korzóján, amelyben társulata működött. Nem 
tudom hány esztendeig volt, de bizonyos, hogy 
mind a harminckét foga ép maradt, csino
san, néha virággal a gomblyukában jelent meg 
a kávéházban és mindig jókedvű volt.. Az 
egészségére nagyon vigyázott és büszke volt 
arra, hogy neki nem igen volt orvosra szük
sége. Néhány nappal ezelőtt beszélte nekem, 
hogy ő már huszonöt esztendeje issza Hunyadi 
János keserüvizét és el is ment a vállalathoz,

hogy hátha lehet ebből valami üzletet csinálni. 
Ott kijelentették, hogy hajlandók élete fogy
táig ingyen adni a. keserüvizet, ha bizonyít
ványt ad arról, hogy 25 esztendeje issza, és 
ennek köszönheti egészségét. Weiser azonban 
ezt az ajánlatot nem fogadta el ..jelentős pénzt 
kért, amit nem. adtak meg. A  pesti artista v i
lágban azzal is nevezetessé tette magát, hogy 
abban az időben, amikor anyagilag nem állt 
a legjobban,

minden esztendőben megtartotta artistasa-
gának 25 éves jubileumát, holott, valójában 

nem is volt működő artista,
csak, mint igazgató, tagja volt az artista- 
egyesületnek 30 ‘ esztendőn keresztül és az 
artistaegyesület elnöksége épp a napokban 
tydatta vele, hogy’ nqm kell többé tagdíjat 
fizetnie, mert három évtizede pontosan fizet. 
És tényleg nem kell már fizetnie! J5ck tréfa- 
móka kering róla és egy különös gyöngéje 
volt- a£, hogy a színészekkel évődjék. Nagyon 
büszke volt arra, hogy adót sohasem fizetett 
és az adóügyi hatóság sohasem tudta meg
fogni. Azzal is dicsekedett, hogy neki több te
lefonja van, mint akárhány világügynöknek. 
Ö nevezetesen a levélpapírjain a Newyork- 
kávéház Rt. összes telefonjait szerepeltette. 
Sokszor hivalkodott azzal is, hogy néhány esz
tendővel ezelőtt egy anzikszkártya érkezett 
egy zenésztől és a címzése csak ez volt: Weiser 
Jacques varietéügynök, Budapest a ő mégis 
megkapta a levelezőlapot. Jnvenciózus ember 
volt, aki elsőnek ismerte föl a jazz föltartóz
hatni] an térhódítását és az ügynökök , közül 
elsőnek vetette rá magát a jazz propagálására 
és jasz-zenészek szerződtetésére. Nemcsak 
Budapestet, hanem az ország összes vidéki vá
rosait is behálózta jazzband-ekkel, beleértve az 
összes fürdőhelyeket is és itt állapíthatjuk 
meg. hogy bizony ma már vidéken is több jazz- 
bancl dolgozik, mint cigányzenekar. Zsajc 
bácsinak biztosan úgynevezett, szép temetése 
lesz, ott lesznek az összes zenészek... Sir majd 
a jazz...

Tarján Vilmos

— Magyar, finn és észt papok imádkoztak 
vasárnap a debreceni nagytemplomban. Deb
recenből jelenti A Reggel tudósítója: A  Ma
gyarországon tartózkodó finn és észt politiku
sok ötven főnyi csoportja vasárnap rqggel 
Debrecenbe érkezett. A  pályaudvaron a városi 
tanács élén Hadházy főispán és Magoss pol
gármester fogadta a vendégeket, akiknek üd
vözlő beszédére Paavo Virkkunnen, a finn par
lament elnöke és Piipo, az eszi köztársaság 
elnöke válaszolt. A köntö'Sgáti lovasünnep 
után délben a református nagytemplomban 
istentiszteleten vettek részt, amelyen Révész 
Imre egyházkerületi főjegyző mondott beszé
det. Az Urasztalánál Tallmcister észt és 
Kylanpec ' finn evangélikus lelkészek mondot
tak áldást. A finnek és esztek resztvettek a 
kormányzó tiszteletére ' rendezett banketten, 
megtekintették a kollégiumot, a nagyerdői 
egyetemi telepet, a pallagi gazdasági akadé
miát és az éjféli vonattal visszautaztak Buda
pestre.

— Ifj. Lovászy Márton: „írisz". Az utóbbi évek
ben alig jelentkezett magyar regényiró, akire oly 
élénken kellett volna fölfigyelni, mint most ifj. 
Lovászy Mártonra, az „írisz" cimü uj regény szer
zőjére. Lovászy bátor kézzel a nagy Tolsztoj 
„Kreutzer - szonátajáu-nak cXlcnregényct irta meg. 
Tolsztoj szerelmese gyűlöl és gyilkol, az övé meg
bocsát és boldog. Ez a regény alaptétele. Meséje 
mozgalmas, színes, érdekfeszitő. Stílusa friss, fér
fias és szuggesztiv. Egészben véve: Lovászy bemu
tatkozása sikeres.
— A Béc.sl-utca szenzációja- Hegedűs Lajos. Bécsi utca v sz. selyomkoroskerlő julitis végén elköltözködik Fornét Hugó, Szervita-tér 4. sz. alatti üzletébe és azzal egyesül. Ezen alkalomból a hölgyvilágnak nagy megleptósse.l szolgál a cég. miután a legszebb és legfinomabb selyem, 

bársony és szövetáruk garmadáját vásárolhatja meg nála potom áron.

Központi fekvés. Strandfürdő. Hajóállomás 
Kurpark tőszomszédságában 

*
nanyar konyha, Nagyér tulajdonosok. Mérsékeli árak

W ETO L NAPOLAJ
Egyenletesen barnit, illata kellemes 

_____Kapható mindenütt 1.30 pengőért

— Röpülés Angliából Indiába. Londonból 
táviratozza A Reggel tudósítója.: fírdford her
cegnő vasárnap hajnalban a Folkestone mel
letti Linquében föls^állőtt, hogy Indiába rö
püljön. Utján először Szófiában száll le.

— A fogorvosok székházat építenek Budapesten. 
A Magyar Fogorvosok * Egyesülete' vasárnap délelőtt 
ünnepélyes közgyűléssel fejezte, be négynapos kon
gresszusát. Stvrm József elnöki megnyitója után 
Oravetz Pál főtitkár számolt be a bécsi szlomatoló- 
giai kongresszusról. Varga Béla és Morclli. Gusztáv 
fölszplalása utijn Fried Samu jelentette be. hogy 
Bájer Krucsai svéd fokomul 2000 pengős adományt 
tett az egyesület javára. Csilléry András javaslatára 
a közgyűlés elhatározt/i. hogy rövidesen fölépítik a 
fogorvosok székhazát. Végül a közgyűlés újra meg
választotta a tavalyi tisztikart és tiszteletbeli tagul 
Révész Fiilöpöt. Békésvármegyc jubiláló tiszti főor
vosát.

— UJ nagy áruház készül u volt Kunz-palotábnn. A 
Deák Perenc-utcn és a Bécsi-utca sarkún levő volt lvunz- palofában uj. európaj viszonylatban is nagyarányú női divatáruház készül. Az áruház Radó AJadár alapítása, 
akinek Kristóf-téri üzletét mindenki ismeri. Körülbelül harminc év előtt nyitotta meg üzletét Radó Aladár, aki egyike volt az el̂ ő budapesti nőikoufekciósoknak. A 
Radó-cég blúzainak köszönhette népszerűségét, de ma már a legdíszesebb, legpompásabb estélyi ruhákig mindent 
megtalálni nála. Rndó Aladár jó árut adott, olcsón: minden nagy üzleti sikernek ez a titka. Ma már nem győzi lebonyolítani a forgalmat. Kristóf-téri üzletében s ezért 
létesíti uj, nagyszabású áruházát a Deák Ferenc-utca és Récsi-uten sarkán. A közönséget ez a költözködés: hir 
azért érdekelheti különösebben, mert a Kristóf-téri Rndó- árnházban mától kezdve nagyon olcsón lehet majd vasa 
rolni.

Világhírű nyaraién és SláüRJK
Penslók, Internúlusok, fiú- és leányotthonok
Havi ellátási dij tanulóknak 150 P, felnőtteknek 1G0 P, mgly 
liotonkinti változtatással négy ny.-yalóholyro órvónyos. Ezer 
szomóly referenciája. Kérjen p ro s p e k tu s t (válaszhélyog).

PEEJffALOZZI INTERNATU8 IRODA
(Kédéyition Internationale clcs Ponsiommts Earopénns) 
Budapest V, Alkotmájiy-utca 4. I. Telefon: T. 242—30 

NYARALÓ- Ef> ÜDÜLŐTELEPEK: 
Magyarországon: Budapest, Siófok, Bn^itonoszöd. Svájcban: 

fícnf*, Lausanne.*, NcuchatnI*, Luzern, Montreux, Zűriek*, 
Lugann*, St. Moritz. Franciaországban: Paris*, Dcauvillc, 
Trouville, Binrritz, Aix les Rains, Oronnble, Evinn (Gcnfl-tó); 
a francia IJiviornn: St. Rnplmcl, Cannes, Nljfza*, Juan les 
Pjns,,Montp Carlo, Mentőn. Olaszországban: Snn Retno*,Nervi, 
Velence, Bordiglicr,g, Ahhnzin, Riccinnu, Róma*, Nápoly, Pa- 
Icrmo. Ausztriában: Wien*, Zoli ntn Sec. Linz*, Innsbruck*, 
Salzburg*, Ischl. Belgiumban: Ostcnde. Angliában: London*, 
Cambridge*, Brigbton, Folkoslone. Afrikában: Algír*. Tunis.

A *-gnl jelölt helyek intornritusnk, fiú- és leányotthonok, 
pensionútusok — felntittpk részére is, nyitva egész éven át.

A többi helyek július, augusztus' és szeptember hónapban 
vannak nyitva. Társas utazási kedvezmények (2j-f>0°/o), külön 
dirckt Pullotnn-kocsik. Intornátusi dijak Budapesten havi íto P, 
külföldön 110 I*.

S Z  A IC O R V @ S S  Jír-éi'nomlbetoflok részére
H H P B H B B H H H B B n a H K B  EZÜST SALVARSAW OLTÁS 
Rendelés ogész nap. Rákóczi-ut 32,1. cm. J, Rókussal szemben

— Márkus Miksa. Negyven év óta újságíró 
E négy évtized alatt az érvényesülés tömérdek 
lehetősége csábítgatta más utakra, de, ö ki
tartott tolla mellett.,Hü maradt mesterségéhez 
és hü maradt kollégáihoz, akik szeretik és 
becsülik. Jubileumi ünnepsége ennek a szere
tetnek és megbecsülésnek lesz a megnyálatko- 
zása. A jó  és megértő barátot köszöntik benne, 
a vérükből valót és hozzájuk tartozót, aki szo
lidáris volt velük és élete legnagyobb örömé
nek. küzdelmei legszebb sikerének ezt a bizal
mat tartotta, amellyel az újságírók társadalma 
ügyes-bajos dolgainak intézőjévé avatta. Erre 
a bizalomra csak kevesen bizonyultak mél
tóbbnak, mint a jubiláns és bármennyit adnak 
neki vissza kollégái a szeretetből és ragasz
kodásból ezen az ünnepségen, ez csak kicsi 
része le<sz annak a nagy, szinte önmegtaga
dásig menő baráti érzésnek, amellyel Márkus 
Miksa az újságírói közérdeknek szolgálatában 
állott.

— A leányok világparlamcntjc vasárnap meg- 
kezdte tanácskozásait. A Keresztyén Leányegycsü- 
letek Világszövetségének budapesti kongresszusa va
sárnap reggel a Deák-téri evangélikus templomban 
istentisztelettel kezdődött, amelyen a íinn-ugor 
kongresszus tagjai is résztvottek. Az istentisztelet 
után a Magyar Keresztény Leányegyosületek Nem
zeti Szövetsége tartotta meg közgyűlését a reformá
tus teológia nagytermében. Raffay Sándor püspök 
bevezető imádsága után Sulkovszky Vikf.orné her
cegnő üdvözölte lady Parmoorf. a világszövetség el
nökét., majd Canik Eszter dr. mondott dánnyelvü 
üdvözlőbeszódet, amelyre a dán küldöttség nevében 
Karén Riidcr asszony válaszolt. Végül Sulkovszky 
hercegné beszélt. Délután a leányparlament tagjai 
a Margit-szigetre mentek, ahol minden ország kép
viselői nemzeti, viseletűkben vonultak cl lady Par- 
moor előtt. A  leányok világparlamr.ntjc este a Viga
dóban tartotta első plenáris ülését, amelyen a dele
gátusok igazolása után Gréte Schr.mann Németor
szág, miss Margaret. Burton pedig az amerikai egye
sületek nevében szólalt föl.

— A belgrádi parlamentben az ellenzék ma 
„irtózatos erővel4* folytatja obstrukcióját a kor
mány ellen. Belgrádiból jelenti A Reggel tudó
sítója: A demokrata parasztpárti koalíció va
sárnap Eszéken nagygyűlést tartott, amelynek 
Pribicscvics volt a vezérszónoka. Karagyor- 
gyevics Péter királynak az az elve — mon
dotta —, hogy a népet csak szabadságban lehet 
a szabadság számára nevelni, ma már nem 
érvényesüli. Bclgrád ma rosszabb, mint amilyen 
Budapest volj, a fölszabadított területek lakos
ságának ma sokkal nagyobb és súlyosabb küz
delmeket kell folytatnia, mint annak idején az 
osztrák-magyar monarchiában. Ma Belgrád- 
ban a. csendőr az atyauristen, a nép választott 
képviselőit a csendőrök távolitják el a parla
mentből. Követeljük a parlament föloszlatását 
cs az uj választások kiírását, amelyet egy kon
centrációs vagy semleges komány ellenőrzése 
alatt folytassanak le. A kormány arculcsapta 
a parlamentarizmust, amikor az ellenéki kép
viselőket erőszakkal vezettette ki a parlament
ből. Követeljük, hogy az ország minden részé
nek egyenjogúsága, az emberek méltósága, és 
szabadsága, biztosítva legyen. Az ellenzék hol
naptól kezdve irtózatos erővel fogja folytatni 
küzdelmét a parlamentben és a kormány csak 
úgy tarthat ezentúl ülést, ha előbb behívja a 
csendőröket.

A volt csász. és klr. 60. számú tüzérbrlgád ezredéinek 
tényleges és tartalékos tisztjei e hé 13-án este, 8 órakor a Bristol szálló különtermében bajtársi összejövetelt ren
deznek. T'olvilágositüssnl szolgál Harsány! Miklós t. fhdgy. 
V.. Erzsébct-ter 1. Telefon: T. 130-00.

— Székely Aladár művészi fényképei a leg
kiválóbbak, 6 művészi kép 12 P. Váci-utca 18.

T U N G S R A M
L Á M P Á T  !!
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Mondja, kedves Reggel,
mit. szól ehhez a várva-várt gyémánt nap
sugárhoz, amely végre mégis kisütött árva. fe
jünk fölött. Hát lesz még nyár Magyarorszá
gon1

— Mcdárduszra! — csak cl ne kiabálja. 
Tudja, hogy a szent nevenapján esett az eső 
és ne adj' Isten, hogy most negyven napig egy
folytában essen. A nagy hal álmáknál persze 
még a nyár is előbb jelentkezett. Most hallom, 
hogy Londonban már két hete olyan nyár van, 
aminőre Nelson, a trafalgári hős sem emlék
szik vissza, Párisban pedig már junius el>ő 
napjaiban mázsaszámra fogyott az a rozsda- 
színű Worth-púder, amely napsütött szint ad 
a legsápadtabb Madame-nak is. Nálunk szom
bat este vizitelt az első forró nyári éjjel. A 
nyárra kiéhezett pestiek olyan elkeseredett ro
hamot intéztek a zöld vendéglők ellen, aminő
höz hasonlóra a. tatárjárás óta sem emlékez
hetik senki emberfia. Valóságos invázió leple 
el Buda összes sik és magaslati helyeit, a 
Margitszigetre hármas sorokban lódultak az 
autók, de az érkezők elé úgy a felső, mint az 
az alsó szigeten egy földult csatatér vigaszta
lan látványa tárult. Órákig tartó autózásba 
került, amíg valaki valahol (az Isten háta mö
gött) egy fa  helyet keríthetett magának s to
vábbi időbe és türelembe, amíg vacsorához ju 
tott... Nem volt passzió, annyi bizonyos. De 
legalább a vendéglősök kivehették a tölténye
ket revolvereikből s ez is valam i... Viszont a 
színházak...

— Tudom. Azok mérsékeltebben rajonganak 
a kánikuláért, ez csak természetes ... Hogy tet
szik Pestnek a pesti költő poszthumusz da
rabja:

„A házibaráf* ...?
— Non figyelte meg, hogy boldogult. Szenes 

Bélának, szegény fiúnak, életében is mindig 
ilyentájt kerültek színre a darabjai a V íg
színházban? A világért sem azért, mert a da
rabjai egy előkelő köszinházban csak — nyári 
darabok lehettek, hiszen nyáron sokkal hatá
sosabb — ha nem is komolyabb! — eszközök
kel kell küzdeni a sikerért, mint szezon köze
pén, amikor az embereknek amúgy is egyetlen 
esti szórakozásuk a. színház vagy a mozi. 
Nyáron — oda legény kell a gátra., akinek a 
neve biztos mulatságot jelent. Szenes Béla

neve pedig, amíg élt, ezt jelentette, — néhány 
vidám, órát langyos májusi estéken a. V íg
színház egyre melegebb nézőterén. Ezért aztán 
hálás volt. neki: publikum és színház egyaránt. 
■,A házibaráit"-bán azonban csak a témában 
találom meg „Az alvó férj", „A buta ember", 
„A gazdag leány" szerzőjét. Ez a téma szenest, 
a megírása azonban már elmosódik valahol 
Fodor László és — persze Nóti Károly hatá
rain. Hogy ez á.rtott-e a darabnak? A meg
szokott és jellegzetes „szenest" zamat tekinte
tében okvetlenül. De az a hév és igyekezet, azt 
is mondanám, hogy meghatottság, sőt áhitat, 
amellyel a Szenes méltó utódjának is tekint
hető Nóti a darabot formába, öntötte, föltét
lenül használt viszont a darabnak. így aztán 
ki is kellett alakulnia annak a félig Lipól- 
köruti, félig — Teréz-köruti sikernek, amely 
hadd legyen a derék, vidám és tehetséges Sze
nes Béla utolsó földi babérkoszorúja...

— A színészek?
— Valamennyien Szenes oevre-jeihez való, 

ámulatra, és bámulatra méltó alkalmazkodás
sal veszik ki részüket a. sikerből. Ezek az elő
kelő és nemes művészek, Ibsen, Csehov, Gcraldi, 
Galsworthy, Oesterreicher és Fodor urak inter- 
prelálói, mily könnyedséggel találták meg 
magukban azokat a — hogy úgy mondjam — 
pesti jellegzetességeket, amelyek pár excel- 
lence Szenes típusait jellemzik. Lelki pupilláim 
előtt legelső sorban a Góth-pár villan föl. 
Főleg Góthné bűbájosán pesti „Bcllá"-ja, a 
pesti divatszalonoknak ez a félig tisztes taft- 
sclycmbc, felig könnyelmű hatisztba öltözött, 
mindent tudó, mindent halló figurája, aki 
erkölcstelen, de divatos ruhákkal és — taná
csokkal látja el a kuncsaftjait. Ezt a figurát, 
ezt a kencttcljcs — hogy is mondjam — köz- 
vetitőnőt remekművei közé sorozhatja. Méltó 
helyen áll mögötte — mellette — Góth bri
liánsán b á gy a d tm á r özvegyi sorban vitéz
kedő, de virtuózkodásra még mindig hajlamos 
Kollár-papája; Gál Franciska nagyon kedves. 
Jó a ruhája a második fölvonásban, ugyanott 
néhány jó hangja is van. Nagy baj, hogy a 
Vígszínház uzsora gazdálkodást folytat c kis
termetű, de nagytehetségű fiatal művésznőjé
vel: lehetőleg minden szerepet vele játszat.

holott nem minden szerep való is neki. Ez a 
szerep sem neki való! Próbálkozni kéne leg
alább másokkal is; a színháznál ott van pél
dául a nagy jövővel kecsegtető Varsányi Irén, 
aki azonban alig egy-két pillanatra jutott 
szóhoz; ott volt Somogyi Erzsi, aki más szín
házban aratott nagy sikerén keresztül tér 
vissza — kiábrándulva a Vigböl — a, Nemzeti
hez, hogy arról ne is beszéljünk, hogy a fér
fiaknál majdnem ugyanez a helyzet: ott meg 
Bajnay Gabi játszik tücsköt-bogarat össze
vissza, mindent, amit ráosztanak. ( Ebben a 
szerepében különben egyszerűen: aranyos.) 
így  a. szezon végén hadd állapítsuk meg, hogy 
az cnscmbíc egy kis inflációra — esetleg azon
ban: a békebeli aranyértékek igénybevétele 
esetén — némi deflációra, szorul. Nehéz szezon
juk volt a színházaknak; most, hogy a végét 
járjuk, okuljunk is a tapasztalatokon.

— Valami Pártos kisasszonyról hallottam...
— Igen. A darab legnagyobb sikerű epizódja 

ennek a fiatal kómikának néhány pillanatig 
tartó szereplése a második fölvonás „Bella"- 
jelenetében. Maszkja, öltözéke döbbenetes. 
Másodéves növendék volt, a, V ig azonnal szer
ződtette. Hogy befejezzem a, rcferádát: Mályt 
találtam még grandiózusnak nyúlfarknyi sze
repében, valamivel szélesebb működési terüle
ten a. nemes Gazsi Mariskát, akinek olyan 
bouquet-je van ezen a színpadon, mint egy 
pohár Grand Crus D'Alsace-nak; megemlítésre 
méltó Szerémy, Makláry s a nurce-ök, színész
nők, Frauleinok, szobalányok, méltóságos asz- 
szonyok s egyéb szenest népség-katonaság 
soraiban Sittkey Irén, Kadossa Lili, Pósncr 
Magda és Horváti’> Ica. Summa summárum: 
a darab jó l sikerült, jó híre is van, jó l is já t
szók; nyilvánvaló, hogy még a jövő szezon
ban is ...

Az olaszok?
— Megjöttek. Tiszteletükre az este nagy

o la s z -m a g y a r
tea v o lt  a R itz  te tő téráss  zárt,

amelyet az olasz követség arany ifjúság a ren
dezett, élükön Del Astis első titkárral és Vid- 
mar attaséval, akik mind a kelten remekül be
szélnek már magyarul. Már u fascista hévvel 
és magyar vendégszeretettel megrendezett is
merkedési teán sikere volt Galeffinek, a tüzes 
szemű, temperamentumos bariionnak és a 
szép Marghcrita Satuinak, aki a ma. esti „Rigo- 
letto"-előadáson Gildát játssza. Megjelent itt 
az elegáns Durini Di Monza grófné is, aki 
kedden rendez garden partyt az olasz énekesek 
tiszteletére a követségen... A  grófné tisztele
tére pedig ők rendeznek — amint hallom — 
ugyanakkor egy kis koncertet...

— El ne bolonditson. hallja-e! A hazug em
bert hamarébb utolérik, mint a sánta kutyát...

— Apropos! .Jöttem és láttam

K özk íván atra

6  n a p r a  p r o l o n g á l t a k
s z o m b a t ,  f. hő IS. esSixg

$elsr©m- é s s^ iiw «etóriiw asáriiiii4
rendkívül oleső árait,

mert lehetetlenség volt a múlt héten az összes látogatóinkat kielégíteni 
A ra in k  s
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„A sánta kutyá“~t
is, amelyet szezonzáró újdonságként mutatott 
be Mr. Lével és Bús Fekete Esqu. tollából a 
Belvárosi. Amidőn megállapítom, hogy a 11 
lc&pből álló drámai revüvel most mcir komoly, 
egész estét betöltő formában is bevonult szín
padainkra, mint miifaj, — a grand guignol, 
lényegeben már el is mondottam mindent, amit 
erről a kissé sülctlen „remiről“ mondanom le
het. Sajnálom: ez a revü nem érdekes, mert 
első perctől kezdve tudom, hogy nem a repor- 
ter a gvillms. Holott az efajtájú (Amerikában 
Copuc Robin-daraboknak nevezett) grand guvg- 
noloknák éppen az biztosítja a függöny föl- 
gördülésétöl az utolsó pillanatig a publikum 
lankadatlan érdeklődését, hogy csak az utolsó, 
de legutolsó másodpercben derül ki, hogy a 
gyilkos — az a fiatalember például, aki egész 
előadás alatt — mellettem ült. A megírására 
értettem azt, hogy sülctlen. Sir B. F. nyilván 
sietett vele, mint a jó  újságíró a rcporttal, 
amelynek egy két gondosabb kifejezés, jobb 
jelző kedvéért nem szabad a nyomdát lekésnie. 
Hát ha dramatizált reportnak nézem, — annak 
briliáns; annak a hatásai nem függnek sor
rendi dolgoktól, sőt csak ebben a drámai sor
rendben érvényesülhetnek igazán. Bár a hős 
gyötrődéseit sem értem! Kétségbeesni, gyöt
rődni ráérne ott, ahol kiderül, hogy az egyet
len ment őt anuj a a tengerbe veszett, — de 
előbb, sőt kezdettől fogva folyton ezt a vergő
dést látni?! Hiszen ő maga akarta, hogy öt 
tartsák a gyilkosnak, hogy a végén — miután 
ártatlan — híres emberként hagyhassa el a 
Santé-t! No hagyjuk. Delly és Makay mintha 
nem tudnák, hogy a szerzők mit is akar
nak tő lük ... Kitűnő Sugár a francia 
rendőrfőnök pompásan megfogott figurá
jában, Lengyel egy detektív lelkes szere
pében és Várnai a törvényszéki elnök nyugodt, 
méltóságteljes silhuettjében. Bánóczy Dezső jó l 
modta el az ügyészi vádbeszédet és igen kelle
mes volt a rendőrfőnöki titkár szerepében a 
kissé „Frimm“-nek játszott figura Jalovcczky 
alakításában. Beöthy, aki természetesen nem 
állotta meg, hogy a házipróbára betegen is be 
ne menjen, a premierre újból ágynak dőlt — 
természetesen — és Így a darab legnagyobb

M lver Fesles
• Szenzációs fényképekkel

*

H o g y a n  le tt  a  K i r á ly  S z ín h á z  
k is  g ö r l jé b ő l  N e w y o rk  

„ h á ló s z o b a -k irá ly n ő je “  ?
*

EGYED ZOLTÁN regélve:
& k8iük& asszea?a

a

SZlü&iMZl ÉLET
legújabb számában

sikerét — a rendezést, egyedül a fiától Rákosi

P “1  jTrndjcp'k ó ré in : h a l lo t t  m á r  v a la m it  a  ké
sz ü lő  —  F e d á k -G o r l ic e r ó l?

— A  Móricz Isigmond készülő Fedák-dorob
oára gondolok! . , , ,

— Hűha, de megijedtem. Hat híz én úgy né
zem, hogy ez az uj Fedák-daráb,

,fA szépasszony kocsisau
a jövő szezon egyik szenzációja lesz. Ameny- 
nvire tudom: a legjobb Móricz-dgrab lese, két
ségtelenül. Ennyit mond róla egyelőre Móricz 
maga:

— Három fölvonás „A  szépasszony k o c s is a " ,  
mind a három egy díszletben játszik egy vidéki 
úri hasiéig tornácán, a hátérben százados parkkal. 
Most jöttem haza Szabolcsból, egy hetet töltöttem 
ott, jártam, sorra a kastélyokat s a jövő keire is 
meg vagyok hiva. A  Tisza partján van egy halasz- 
tanija Nagyhalász mellett, amit Kállay Andris 
építtetett, oda is elnézek egy kis úri-murira tanul
mányok céljából. Vagy száz oldalt már összeje
gyeztem, nagyjából kész is vagyok az egész da
rabbal, még a nyáron meg is írom Leányfalun, ha 
az Isten is úgy akarja. Egyet mondok csak: soha
sem voltam olyan nyugodt dnrabirás előtt, mint 
ezúttal s főleg sohasem éreztem magam olyan kö
zel a színpadhoz, mint ez alkalommal!...

— A szépasszony Fedők lesz. . .  De ki ász a ko
csisa?

— Csak Kiss Feri lehet.
— Hol kerül színre?
— A  Vigbcn, előreláthatólag . . .

— Lám: egy jó darab, egy jó szerep s az is
teni díva szülte nagy harag is megszűnik...

— Mint ahogy a rózsaszínű bérlőkben min
den harag csak papirmaséból van, mint a dísz
letek... Teremiöm! Ha csupa színész és szí
nésznő ülne a genfi vészbíróság asztalai kö
rü l? ... Még valamit?

— Híreket!
— Tizenhaiodikán és tizenhetedikén Thury 

Lajosnak, a kitűnő fiatal kritikusnak darabját, 
a „Ma asszon yá"-i játssza cl az U j Színház
ban a Szinészszövciség Koppány Erzsi, Bojár 
Lili, Harcit lla, Fenyő Aladár, Sármássy M ik
lós és Kubányi György közre miije adásé vei és 
Szőke Kálmán rendezésében. Thury Lajos lap
jának olvasói, főleg mágnások, már lefog
lalták mind a két estére az összes páholyokat 
s az úgynevezett kaszinósorokat. Holott a  
Thury „mai asszonya“ meglehetősen távol áll 
attól a kirakatasszonytól, aki égő szájjal és 
kánikulában is bundákban elveszve jelenik 
■meg a mulatóhelyek parkettjén. Ez az asszony, 
akit az élet s a nyomor elparunerol a család
jától valamilyen munkahelyre: egy gyárba, 
irodába, varrógép vagy Írógép m ellé...

— Titkos?
— Még beteg, de a biztos javulás utján.

Párisi levelek
| kapcsán is beszélnem kell róla, amennyiben 
| Maurice Dckobra. érdeklődik a Titkosénál sem- 
' mivel sem kisebb lázzál egy A Reggel-hez in- 
| tézett magánlevelében T. I. állapota irán t... 
J S jelzi, hogy írja  már számára a. darabot...
I Egy másik levél is érkezett Párisból Jacqucs 
i Devall-tól, amelyből a következő részletet ik- 
j tatom ide:

.. .m o n  coeur qui se rcjouit, mon cocur lóul 
I gagné á la trislc el noble cause magyar. Far la 

parole el pár le mól, je  nie suis fait, dans mon

1 1 I S  M Ö Z S A J A I
„K a c a g ó  e s té k 64 u to lsó  h e te
áss A n d rássy -n ti S z in h ázh an L e s d r í já b b

le;>y O pengő

Hétfő

Y E S
Yvain vidám operettje

Kedd

OLYr
Molnár Ferenc vigjóléka 

Olympia: Lábass Juci

M A G Y A R  S Z ÍN H Á Z

pags trop mai renseigné, le Champion de votre 
malhcur... (A szivem örül, a szivem, amelyet tel
jesen megnyert magának a szomorú és nemes ma
gyar ügy. Szóban és írásban kész vagyok arra, 
hogy az én nagyon rosszul értesült hazámban az 
önök szerencsétlenségének harcosa legyek ...)
— Mai események? Figyelmeztetem, hogy ez 

mától kezdve állandó kérdésem marad!
— Tartam szerencsémnek. Tehát 1. A milánói, 

Scala „Rigolctto"-előadása a Városiban. 2. VA 
régi nyár** első házi főpróbája Budán. 3. Mol
nár Aranka föllépte a Nemzetiben „A bor" Ba- 
r  ácsot é szerepében.

— S a desszert?
_ A  Kecskeméti-utca egyik elegáns lakása

egész héten le volt fdggönyözve, 'mert úrnőjét, 
a korzóról, a premierekről ismert mondain- 
szépséget beszállították egyik ligeti szanató
riumba. Most már Imi van minden veszélyen, 
valaki látta is a Slefánia-ul-on, amint egy pá
don ülve Zola „Naná“-ját olvasta elmerülve... 
A mentők naplójában az eset nincs föl
jegyezve ... ^

• Kánitz Gézáné és Sugár Károly iskolájának
hangversenye. Kánitz Gézáné és Sugár Károly 
növendékei magnsnivóju opera- és előadóestet ren
deztek szombaton esto a Vasúti és Hajózási Club 
nagytermében. Holló Klára és Tamás Lajos, a k; 
váló énektanárnő végzett növendékei nagy sikerrel 
adtak elő egy-egy jelenetet a „Vará.rfuvolá“ hói és 
a „Trubadur"-ból, Sugár Károly tanítványai, 
Várady Ibolya és Schullcr József pedig Avercsenkó 
egy egylolvónásosában tűntek föl. Kánitz Viola a 
„Mignon"-úrin elénckléséért kapott sok tapsot.

N o is i le  83 é s  c s S f lM O K t ö l  k e z ű r e
láSSssiSá a  P a la s e - F i i f f i s z in iE fe S s a n

Az elmúlt napokban a politika és külpolitika 
eseményeit is háttérbe szorította, a nagy kér
dés, hogy Nobile, a hőslclkü olasz sarkutazó 
épe, vagy cLpusztult-e a sarkvidék viharaiban. 
Ma már teljes joggal föltételezhetjük, hogy va
lóban él. így  lett (./duálissá az a film, amelyet 
már néhány nap óta tart készenlétben a, Palacc- 
fumszinház igazgatósága és amelynek Nobile 
tábornok és az „Ita llá ' a főhőse. A  film  ̂első ré
sze Olaszországban készült, a többi Kingsbay- 
beM. Látni íogjuk a, „G'if ta di M ilano"-!, a léghajó 
anyaimjóját, amint Kingsbay fele közeledve 
szántja a jégmezőket, azután az „Italiá '-t, amint 
Németország fölött elröpül, majd amint IC ing s- 
baybe megérkezik és búcsút is vehetünk Nobi- 
letól abban a pillanatban, amikor az „Itália** ka
tasztrofális útjára elindul. A Palacc, igazgató
sága csütörtöki műsorába már beillesztette ezt 
az izgalmas, a maga nemében páratlan attrak
ciód. A  műsor további rcsze „Lyon Lcá * és 
„Egy díszes csatáid“ cimü vidám játék.

ANPttéSiiy- OT 36 .

Amerikai 
angol és francia

m m

r u h á k
uszőtrikók 
s a p k á k  és  
cipük

SCm n-ER IV, Váci-utca 78/80
és megbízhatót csak

H i l l l l i l  Kaziaczy-buloráruliázban
Kazinczv-fllea 35. szám.

vehet
* Kellermann asztalosmester

ZoBd malom - Prolongálja - Önén! E lő ad á so k :
7 és Va 10 ó rako r
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K Ö Z G A Z D A S Á G
ggBEiHCSí

T í z  m i m é
— sok' pénz, rettentő sok pénz. különösen ebben 
az országban, ahol módos gazdák, viruló gazda
ságok és tanyák # tulajdonosai boldogok, lia 
hosszú kilincselés és előszobázás után nagy kö
nyörgésre néhány száz pengő kölcsönt tudnak 
kapni uzsora kamatra, évi 11—,16%-ra.

Tízmillió pengő rettentő sok pénz ebben az 
országban,

amelynek legnagyobb baja a kis- és középgaz- 
dasáfjok elmaradl, tökéletlen volta, amelyben a 
100 holdon aluli gazdaságok az ország területé
nek 05%-át taglalják, el s ezek a gazdaságok 
holdanként lényegesen kevesebbet termelnek, 
mint a nagyobb tökével és különb technikai be
rendezésekkel dolgozó nagybirtokok. Mennyit 
lendíthet ennek az országnak a mezőgazdasá
gán tízmillió pengő, mennyire föl lehet jav í
tani ezzel a nagy pénzzel egész járások s talán 
fgész megyéik állatállományát, azt az állatállo
mányt, amely az Országos Mezőgazdasági K a
mura jelentése szerint a viruló stabilizáció el
lenére is lassú romlásnak indult, észrevehetően 
csökkent s ahol a marha- és sertéshizlalás az 
elmúlt, évben veszteséges üzletnek bizonyult. 
Mennyit lehetne ezzel a, nagy pénzzel segíteni a 
magyar baromfi- és tojástermelésen, a. magyar 
agri kultúrának e legbiztatóbb és legre meny tel
jesebb ágán, amely a magyar exportnak teljes 
j(l%-át teszi ki, dacára annak, hogy nincs még 
egyetlenegy magyar barom fi-farm, a magyar 
tojáskivitel csak egyetlen nagy hütöházzal ren
delkezik s a magyar parasztot, még mindig 
nem tudtuk ránevelni az okszerű és tudomá
nyos baromfinevelésre. Tízmillió pengő! Iste
nem. hány mezőgazdasági téli tanfolyamot le
heteti volna ezzel a pénzzel rendezni, hány ma
gyar kisgazdát lehetett volna valami okos és 
hasznos dologra megtanitani. hány magyar in
kubátort lehetett volna kiosztani, hány kilóval 
a magyar eelyemgubótermeiést, szaporítani, 
hány nj tenyészbikát, importálni!

De ez a pénz nein ezekre az okos és érthető 
célokra jutóit. Kiadtuk vagy helyesebben 
kiadták, de hogy kinek a kezébe jutott, azt 
a magyar nyilvánoság talán sohasem fogja 

megtudni.
Hetek óta jár az a hir a városban, hogy a 

földmivelésügyi minisztérium uj államtitkárja, 
miért, mely olcbót, nem tudjuk, szigorú belső 
vizsgálatot rendelt el annak a megállapítására, 
hogy e költségvetési év folyamán mily össze
geket juttatott a földmivelésügyi minisztérium 
a retulclkezésérr álló bevételekből különböző 
szövetkezetek céljaira, ad hoc alakulatoknak, 
szindikátusoknak, akcióknak, segélyekre és 
igy tovább.

A belső vizsgálat e hirek szerint azzal az 
eredménnyel végződött, hogy az ilyen és 
hasonló célokra kiutalt összeg közel lft 
millió pengőt, 125 milliárd papirkoronát 

tett ki.
Hangsúlyozzuk, teljesen törvényes formák kö
zött, minden visszaélés kizárásával történtek 
ezek a kiutalások, csak éppen a célokat, ame
lyeket. a minisztérium e nagyösszegü segélyek
kel elérni kívánt, nem segítették egy lépéssel 
sem előbbre. Egye* kiadási tételek teljesen 
haszontalanoknak és céltalanoknak^bizonyultak, 
igy állitólag teljes fiaskóval végződött a gyü
mölcstermelés értékesítésére megindított akció, 
amely nagyon tetemes összegeket emésztett föl, 
noha a minisztérium illetékes ügyosztályának 
a főnöke, egy nagyon tehet/séges és lelkiismere
tes hivatalnok, ezt a. elődöt előre látta és az 
akcióban való részt vél élt nemcsak hogy telje
sen elutasította magától, hanem még az arra vo
natkozó aktákat sem kívánta látni, úgy, hogy 
azok a referensektől egyenesen az illetékes 
államtitkár elé kerültek.

Prónay báró nagyon helyesen cselekedett, 
amikor ezen a téren nyomban hivatalba 

lépése után rendet igyekezett teremteni 
és ez első lépés után reméljük, föltétlenül be
következik a második éspedig a hasonló elme
ken kiutalt segélyek és szubvenciók^ rideg és 
kérlelhetetlen megrostálása és megszüntetése. 

De vájjon a közvélemény megelégedhetik-e 
ezzel?

Egyes embernek, magányos újságírónak sz 
ilyen és ehhez hasonló hirek valóságáról meg

győződ nirt tökéletesen lehetetlen. Kitől kap
hatna információt és hozzá megbízható infor
mációt ! Viszont nincs az a szigorú hiú tat a li 
titoktartás, amely ilyen széles körre kiterjedő 
és alapos vizsgálat tényét és eredményeit a 
közvélemény clöl elrejteni Jcépes volna. Mindig 
kiszivárog valami és ami hir az ilyen föld
alatti csatornákon a közvéleménybe eljut, rend
szerint csak

hiányos és torz formája az igazságnak* 
gyanút, és megrökönyödést kelt és sokkal 
többet árt, a hivatali tekintélynek, mint a 

nyílt, egyenes és bátor vallomás.
Miért nem menekül hát a földmivelésügyi 
államtitkár a nyilvánosság elé? Arról nem i» 
beszélünk, hogy némi joga mégis van ez ország 
polgárságának, megtudni azt, hogy még az 
országygyűlés által megszavazott költségvetés 
keretein belül történt kiadásokról is pontos 
tudomást nyerjen.

, '£ .Mere-ur VViltóiizletI Rt. 58,817.98 P nyereséggel zárja 192,-iki üzletévét, amelyből az alnplőko 5%-ámik mec felölő osztalékot űzetnek. Az alaptőke l.ODO.Oítn ! 'vő! 
w.liflO.Utin !• re való fölemelését elhatározták. í .i részvények 
1:1 arányban 20 p árfolyamon ajánltatnak föl. Az alap- tőkeemelést a Mercurbank, Wien, garantálja.

x Nagybátonyi Szénbánya Rt., Újlaki Tégla- és Mészégető Rt.. Egyesült Építőipari és Hajózási Rt. elhatároz- 
’ák. liogy június 20-i.ki közgyűléseiknek azt javn*oljaí . begy ,,N)]gyMtony-ITjlaki“ Egyesült Iparművek Rt. cég 
alatt egyesüljenek. Az nj vállalat h! millió pengő saját tó 
kével rendelkezik. 5 i!jlak,i Tégla-részvényt i> Nngybáíonyi és .0 Ügyesül) Épitő-részvényi 1 Nagybáton y i - r ész v 6 :i yr :■ cserélnek át. A vállalatok eddig is a legszorosabb egviili 
működést fejtették ki. A fuzionált vállalat elnök*: Kállny Tibor, társelnöke: Fleissig Sándor, alelnökei: Magyar P;£j. Miiller .lózseí. vezérigazgató: Lr.ntos Ernő, h. vezérigazgatók: dr. Müller Pál, Lukács Emil.

X Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Termelő és 
Értékesítő Szövetkezete Perényi Zsigmond báró elnöklé
tével tartotta meg 35-ik közgyűlését. Perényi báró elnöki beszédében rámutatott az önsegély alapján való tőkeerő 
növelés fontosságára. Miklauzics Adolf dr. alelnök-vezér- igazgató kiemelte, hogy a szövetkezet az elmúlt évben 833.000 pengő adót fizetett. Az 1927. évi 31.2 millió P forga
lom alapján mutatkozott 513,215.49 P fölöslegből tns.non 
P t. fordít a szövetkezet a tagok 3%-os vásárlási visszaté
rítésére. Elhatározták az üzletrészek névértékűnek 7n p-ve való fölemelését.

„Népszerű osztályunk a félemeletem™ 
© is s é  a j á n la t o t  teszürsPs

Isb, 10.030 m é te r  s z ín ta r tó , le g d iv a to s a b b  é s  le g lz lé s e s e b b  1928. é v i  m in tó x és u , 
la  m in ő s é g U  k e r t i é s  h ó s i r s h á k r s  le g a lk a lm a s a b b

m m é
melyet egy gyári lerakattól sikerült egy mennyiségben megvásárolnunk. Az anyag árusítása

9 5  f i l lé r e s  r e k lá m á r o n
k iz á r ó la g  m a g á n v e v ő in k  r é s z é r e  f o l y a m a t b a n  v a n

« f .  KÉR., PETŐFS 
SÁNOOR-U.14-ÍSLÁSZLÓ ÉS FEKETE

b ő  a h a i A s h o z  :
í-H© Staláss. m unkás jókedv, ^

C J P O .

Rfi»i!á«ftr9aifel

Évtizedek óta a közismert butorhitel-osztáiynnkban háló
szobák, ebédlők, uriszobák nagy választékban, legked-, vezőbb fizotési főltételék mellett

icaplnattibic
„ B O G - n i L "
Kereskedelmi Rt ezelőtt BALÁZS ÉS TÁRSA 3
bútoráruháza, Budapest, Vilmos császár-ut 43 \

Közalkalmazottaknak legnagyohb kedvezmény

K E lE K T M IK i
SIYRIA TÚRA ES STERLING VERSENY

a világ legszebb és legjobb gyártmányai 
soha nem létezett olcsó á#han kaphatók

S^iawsmrfz G éza
kerékpárok, gnmik és alkatrészek gyári lerakata

Vili, Német-utca 4 5  (JAzsel-utca sarok)
Eladás részletfizetésre isi

Bútor
a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig, gárai- 

I tnTftk nagy választékban a legkedvezőbb flxetéBi föl- I tételek mellett kaphatók . i
B L A U  G É Z A
Porimaniezky-ntca 28,irzém

Kerékpár, varrógép Óra, ékszer & m i a a ő  v
„ D i a o A L 1'  „ s v á j c i ”  ÁRUHÁZ
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A U T Ó  É S  M O T O R
Chiron CBugatti) Róma Nagydijának győztese

1lóma, junius 10.
Vésárnap került eldöntésre az automobilok 

részére kiirt J 'r ix  Rónai Romé“ 391 kilométe- 
áv( rei ei yen hatalmas apparátussal 

vonult tol a Bugatti-, Talbot:, Amilcar-gyár,
mindegy®: le.iv.ioi>!) versenyzőjét indította el. A 
nagy érdek’/® '.4 az jellemzi legjobban, ho^y 

versenyre 1.75 nevezés érkezett be. A  vezetest 
magához, szorosan követi őt a 

Talbot-xc-v.Aó Matcrassi. A harmadik körben 
Briilipcri (Bugatti) előzi Mater assit, ez a

h elyzet vá ltoza tlan  m arad a célipr. C h ir o n  k é t
literes  kompresszoros B u g a t t i -v e  rsenykocsija- 
val

126.5 km. kitűnő átlagsebességgel győztes- 
ként futott be a célba.

A  verseny eredm ényei
1. Chiron (Bugatti)--------
2. BrUliperi (Bugatti)-----

""" 3. Materassi (Talbot)--------3
4. Minoia (Bugatti) —

3 óra 5 perc 48 mp.
3 10 „ 23 „
3 ., 15 „ 1 ..
3 „ 16 „ 11 ..

R e tk e a rd s a e v e z é s e k  l e s z -  
M a g y a r  T r a r a u t r a

(A  Rengd tudósítójától.) Magyar versenye
ken még nem tapasztalt érdeklődés előzi meg 

t-vasárnap lefutásra kerülő Magyar 
Tcrcute t. A nevezési zárlat csak ma este lesz, 
i!:> in- v::-, r.;ap estig is 12 automobil és 48 

crciyrC gyár nevezés érkéztt a K irályi Ma- 
: \ ■ Automobil Clubhoz, a nevezések száma 
/hát előrelát hatóén 110—120 körül lesz, 

ami rekordot jelent a magyar versenyek 
történetében.

ió'bí közölt második napi utvonal- 
uú; ■■cnii változás állt be, a budancst—gödöllői 

ügyi ;. javítás alatt áll. és így 
: : ■! következő utón jutnak el a ver-

M y:: . U j  pest—Dunakeszi—Főt—Mogyoród—
ini »n az élői rí útvonalon Párádig, 

yivcrsei \ lesz. Mindkét napon 5—5 
miás fogja az áthaladók átlag* 

'.lőjél ellenőrizni. Az átlagok úgy vannak 
megállapítva, hogy azt mindenlki könnyen be- 

bei la. éívpen ezért a túllépést vagy el nem 
ercsi a legszigorúbban fogják elbírálni, mind- 
kettő a versenyből való azonnali kiesést vonja 
, ‘>ga utáii. A magmik részéről arra hívjuk 
i'öl" a rendező klub figyelmét, hogy — a múlt- 
ben TTAC-tnaruton szerzett tapasztalatokon 
okulva —

e.y. eredmények megállapításánál a fősulyt 
k ő. ' nr-i — a turánion elért általános 

értékelésre és ne a gyorsasági, illetve
hegyi versenyeken elért eredményekre fek

tesse,
no hogy megismétlődhessék a mull vasárnapi 
eset. amidőn először a rakamazi gyorsasági és 
;; hmnokpróbaverseny eredményeit — amelyek 
;i furáidnak csak k jogászi lő részét képezték —

adták nyilvánossásra es csak napok múlva 
kerültek ki a turauton islert helyezések. Az 
indulók túlnyomó százaléka veseredmenyben 
nem a bajnoki pontok miatt startolt, hanem a 
kétnapos megerőltető turauton akart oreo- 
ményt elérni és így elsősorban az itt élért 
eredmények tartanak számot erdeklodesre.

A  sz om b a t e s t ig  b e fu to t t  n e v e z é s e k e t i t t  
a d ju k :

József (Douglas), Zilzer István (Jamos), ifj. Harsánvi Jenő (Scott), Zajácz József (BMW), Vigyázó Miklós i (BMW), dr. Sztancsck János (FN), Lantai Ecl© (HRD), dr 
Bezsilla Nándor (Morgan eyclecar).

AutomobUok: Albrecht kir. hercoc (Sleyr). táró 
András (Steyr). Wolfner László (Steyr), gróf Mn.h»th 
Gfizanó (Steyr). Delmár Walterué (Steyr), Delniar Malter 
(Steyr), Ottlik Lajos (Steyr). galgoczi Heteés Sándortnreyri, u iu ik  iviiji.n w iw  n ----  o ,  T;. n,i-.>-(Buaattil. I.uuis il5 Tilleux (Biignttj), «rrot Zichy Ti T'tfT (Biipnitti). heraeg E.ztorhnzy Antnl (Bugnltl). gróf \ ny 
László (Bugntti), Uka Islvnn (Bugatti), vllra M «»U  Karoly (Magosix). báró Bánfíy Fereucnó (Magosix). Ivnpp. L 
Lajos (Magosix). ilirscb Rudolf (Magosix), homogyi An- ior (Magosix), fiorove Anlnl (Magozixl. Szigcli Andor 
[Mngosixj, Amlrnssy Béla (Magosix). Ldviirdy Ljorgs

oly (Magosix). báró Bánffy Ferencm
(L ; ■" • ' 1— **
dór
(Magosix)! Toldi" Szabó” Lás7d<C(Lorraine Pietrich), 
váth Aladár (Minerva), gróf Festetich Pál (Hat), Bonni 
Endréné (Fiat), Gsobajl Gyula (Fiat), Hortzer Oszkár 
(Fint), dr. Schmiedl Gyula (Steyr), Harlmann László (H im
mobilé), Kozmáim Nándor (Hanomag), ifj. Kraisovits Rezső (Lancia Lambda). l’anll József (Cijroén). Hajdú An
dor (Blackbnrne), Színi János (ADM), Kari < erri (A DM). 
Proske Annin (Mercedes), Zsolna?" Endre (Opel). Hienier 
Tivadar (ADM). DeutseU Síidre (Marínon).

Szóló motorkerékpárok: Balázs László (Sunbenm), dr. 
Feledy Pál (Norton), Névtelen Hild László (llaleighi. Pa
pai István (Radco), Kiss Béla (James), Zamecsuik Gyula (Motosacoche), Zamecsnik Tivadar (Motosacoche), Zauiees- 
iiik József (Motosacoche), Zsolnai Lajos (Motosncoctu’i, 
Sebestyén Gyula (Motosacoche), Ruth Nándor (Moto
sacoche), Horchler Frigyes (AJS). Bachmann Ottó 
(Méray). Wéber Oszkár (Méray), Erdélyi Ferenc (Merny), Preisinger Ferene (Méray), Gutwilüg Tmr (Douglnsi. Ké
pes Ferenc (Indián), Gcre László (Indián), Burghnrdt 
ístván (Panthette), Tima-Horváth (Super X), ifj. Blasko- vieh Ernő (Moto Guzzi), ifj. Varga Mihály (Covont.ry Eagle). Waldner Adolf (BSA), Bíró Jenő (BMW), ifj. Hóra Nándor (Rudge), Stigler János (Rudge). Pajor Imre (Pnch), Gerö Andor (Radco). Lövy Imre (Rudge), \ alcn t.inyi Károly (Moto Guzzi), Farkas Tibor (Matehlessi. Polgár Ferene (FN), Hűmmel Endre (Velocette), Snbrnák 
Oszkár (Velocette).
Oldalkocsis motorkerékpárok: Dr. Simon Gábor (Harley Davidson), Bauer Jenő (Méray), Hild Károly (Raleigli). Rostás Tstván (Douglas). Bauer József (Ariéi), v. Hajdan
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’-F Mégegyfizer a TTAC-vcrsenyről. A Tiszán
túli Automobil Club által múlt héten rende
zett kétnapos turaut eredményeinek a megálla- 
tása több komplikációt okozott, miután a ver
seny három részből: a turautból, a rakamazi 
gyorsasági versenyből é.s a homok versenyből 
állott. Valószinüleg ennek tudható be, hogy a 
közvetlenül a verseny után kiadott eredmény- 
listán több sikeresen szerepelt versenyző neve 
vagy teljesen kimaradt, vagy pedig elért ered
ményét rossz helyire tették. így járt Wolfner 
László, aki a gyorsasági versenyen a tura- 
automobilok legjobb idejét futotta (141 km. 
átlaggal) és ezáltal a turaautóbajnokság leg
esélyesebb aspiránsa, lett. Az oldalkocsik ver
sen yenéi a turautat és a homokversenyt Bauer 
József (Ariéi) nyerte, míg a rakamazi gyor
sasági versenyen Rostás István (Douglas) lett 
az első. Rostás az itt szerzett 1 bajnoki pont
jával vezet az oldalkocsibajnokságban.

+  Milyen eredmények várhatók Párádon. Vasár
nap már a kom reggeli órákban verseny automobilok 
és motorkerékpárok dübörgése verte föl u parádi 
hegyek csöndjét: sok versenyzőnk a vasárnapi 
mun kaszüneiet használta föl arra, hogy a. jövÖheli 
parádi hegyi versenyre tréning jét megkezdje. Kint 
volt alacsony piros Steyr-vcrsenykocsijával De.lmár 
Walter, Delmár Walt érné. gróf Zichy Tivadar, Wolf
ner László, Toldi Szabó László, a motorosok közül 
Lanlai Kde, Rostás István és mások. A tréningen, 
valamint a legutóbbi versenyeken mutatott formák 
alapján megállapítható, hogy a verseny legjobb 
automobiliflejéért Delmár (Steyr). gróf Zichy (Bu- 
gatti) és herceg Eszlerházy (Bugatti) között meg
leggyorsabb kocsija. Zichyt páratlan vakmerősége, 
Delmárt gyors kocsiján kívül mindenkiéf fölülmúló 
versenymű inja predesztinálja a legelső helyre. Mi
vel a kanyargós hegyiversenyen legtöbbet mégis a 
versenyrutin számit, Delmárt tippeljük győztesnek, 
abban az esetben, ha Zichyt vakmerősége nem fogja 
ltiszaladásokra, értékes másodperceket jelentő ki
tárolásokra, vagy más kellemetlen helyzetbe sodorni. 
A sportkocsik elsőségét báró Wolfner András szerez- 
heti meg, ha nem fogja hagyományos balszeren
cséje üldözni. A túrakocsik osztályában nagy küzde
lem várható Wolfner László (Steyr) és Lyka István 
(Bugatti) között, Wolfner nagyobb rutinjával szem
ben Lyka gyorsabb kocsija teljesen nyílttá teszi n 
küzdelmet. A szóló motorosok között Balázs (Sun- 
beam) és dr. Feledy (Norton) között fog eldőlni az 
elsőség kérdése. Balázszsal szemben, ha tempera
mentuma nem fogja elragadni, nagyon nehéz dolga 
lesz Fcledynek. Az oldalkocsik versenyében Lantai 
Ede (H. IL I).). Rostás István (Douglas) és Bauer 
József (Ariéi) között teljesen nyílt a küzdelem.

+  Meghalt Pojlák József. Az automobil- és motor
sport egy lelkes baráttal lett szegényebb. Pénte.ken 
meghalt Pojlák József, aki azáltal tette szeretetté, 
nevét a motorsport liivei körében, hogy Szentendre 
mellett fekvő uradalmát a legnagyobb áldozotkész- 
séggcl bocsátotta egyik nagy versenyünk rendelke
zésére. Halálát még tragikusakba tette az a körül
mény — ami tulajdonképen halálának közvetlen oka 
volt. —. hogy egy nappal előtte halt meg felesége. 
Pojlák tragédiája a legszélesebb rétegekben osztat
lan részvétet kelteti.

Elieesége ösraiánMf, hal 
H M a iía f fnvar®z, vegye*!

...............

és a megfakarUástsó! kifizeti annak arat
Óránkénti sebesség 35 Hm 
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m&CRNAPI 5POXET
Uruguay elkeseredett küzdelemben eldöntetlent csikart ki 

Argentiniától, amely megérdemelte volna a győzelmet
ArgenMrala Ctapusa megsebesült, de hősiesen tovább küzdött — Az eBdSnttetlen tméíkősést 
pneglsosszesIbSíiSíoftták, de az eredmény nem változott. — Szerdán megismétlik az oiisinpiai

futbailtorna döntőjét
—  A rge n fin ia  I s i

Amszterdam, junius 10. 
(A  Reggel tudósítójának telefonjclentése.) 

Az olimpiai futbailtorna döntőjét már délután 
4 órakor megkezdték. Arra számítottak 
ugyanis, hogy döntetlenül végződik Uruguay 
és Ar g ént in in küzdelme és a játék meghosszab
bítására lesz szükség. Ez be is következett.

Bár az idő egész napon át rendkívül szeszé
lyes volt, hol kiderült, hol beborult az ég. a 
Stadionban 42.000 ember seregiéit össze. Sok- 
ezren a falakon kívül rekedtek. A királyi pá
holyban Henrik liereeg a kormány tagjai, az 
amszterdami polgármester és a holland futball* 
szövetség vezetőinek társaságában foglalt he
lyet. Pont 4 órakor, gyöngén szitáló esőben 
szólalt meg a holland biró. Mutters sípja. A 
csapatok a labda köré gyülekeztek.

Argentinja: Passió—Patcrnoster, Hidoglio— 
Evar/nto, Monti, Medicc—Orsi, Gainzarain, 
Frrrcira, Tarasconi, Carricabcrry.

Uruguay: Mazali—Arispe, Nasazzi—Ucstido, 
Fernandez. Andrade—Campolo, Cra, Petrone, 
Castro. Urdinaran.

A soisolás a négy év előtti olimpiai győztes
nek kedvezett és így Argentinia kezdte a 
játékot.

Eüindufl a  ís & M a . . .
Rögtön a balszélső kapja a labdát é<s villám- 

sebesen fut le. Az uruguayi védelem még 
álmos. A forozntovs argentiniai támadások elő
ször Andrndet ébresztik föl. aki minden akció
ban benne van és ha az ellenfél játékosai túl is 
jutnak rajta., a labda — ottmarad. Az 5. perc
ben egy veszélye* argentin-támadást ('ruguay 
védelme csak kornerre tud menteni. Pár perc 
múlva újabb komort, erőszakolnak ki az argen- 
tiniai csatárok.

Az első ti a perc után a játék némi ar gentlniai 
fölényt mutat. A 1(5. percben Uruguay egymás
után két komért kénytelen védeni. Ezután 
fölszabadul Mazali hálója és most már a volt 
olimpikonok lendülnek előre. Kernek lapos 
passzjátékkuI fárasztják ki az ellenfél védel
mét, amely a 23. percben kihagy és

a briliáns Pctrono lövése máris a célba 
Fut: 1:0.

Hatalmas tempóban folyik tovább a párharc. 
'A közönséff Argentin iával szimpatizál. A lég-
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különbözőbb zajverő szerszámokkal, autótül
kökkel, kereplőkkel, sípokkal. űzik, hajszolják 
előre a szimpatikus argentiniai csatárokat, akik 
megmámorosodva az őrült hangzavartól, szinte 
fej nélkül rohannak föl-alá a pályán.

Elvadul a küzdelem, szinte percenként te
rülnek cl a földön a játékosok.

A 28. percben egy jól fölépített argentiniai 
támadást Mazali csak kornerre tudja kitolni.

Ezután lassanként Uruguay legénysége kerül 
frontba. Perceken át folyik a játék Argontinia 
térfelében. A 38. percben Urdinaran lefut, kor- 
nerl erőszakol ki. ezt újabb korner követi. A 
félidő végén ismét Argentinja támad, de a né
ger csoda játékos. Andraüe minden akciót szét
rombol. Az utolsó percben az Uruguay-csatá- 
rok valósággal bombázzák Aryentinia kapuját, 
újabb eredményt elérni azonban nem tudnak.

A  lelkes Argentinia óriási tempót d ik tá l é s  kícgjjfenSSt
A második félidő első pillanataiban már az 

argentiniai csapatok kaparintják meg a labdát 
és rögtön Mazali hálója előtt teremnek. Uru
guay védelme fault árán szabadul a nehéz hely
zetből. A megítélt szabadrúgást Mazali bravú
rosan elfogja. A fölszabadító rúgás után 
Uruguay támad. A következő percben azonban 
már megint Mazali hálója forog veszélyben, 
de az ellenfél csatárai elidegeskedik a jó hely
zetet. A 7. percben végre

remek kombinációs támadással keresztül
törik az Uruguay.védelmet és Ferreira 
bombalövéssel védhctctlenül kiegyenlit: 1:1.
Az eredmény föllelkesíti Argentinja legény

ségét. A lig egy perc, máris komért érnek el. 
Ezután a veszedelme* támadások egész sora 
indul Mazali felé. Az egyik akció közben az 
Uruguay-kapus kifut, kicLriblizík, de a labda, 
az üres kapu mellé kerül. Ezután az Urugűay- 
esatárok jutnak szóhoz. Egy irtózatos erejű 
lövésük a kapufáról pattan vissza.

Óriási iramban hullámzik a játék, a döntő 
gólt azonban egyik fél sem tudja elérni.

A 28. percben meleg helyzet támad az argen
tinjai kapu előtt, de rögtön utána Mazali há* 
lóját fenyegeti a gól. Tiz percen át kaleidosz- 
kopszerüen változik a játék képe.

Mindenki ideges, a tribünök közönség** 
szinte tombolva követeli a győztes gólt.

A  40. percben mindenki talpra ugrik, mert az 
argentiniai csatárok egyszerre maguk mögött 
hagyják az Uruguay-védelmet, de Ferreira lö
vése a magasba száll. Két perc múlva korner 
Uruguay ellen. Rögtön utána Gainzarain lövé
sét Mazali csak nehezen védi. Újabb korner, 
Uruguay ellen, majd ellentámadás következik. 
Az utolsó percben egy irtózatos erejű lövést 
Mazali a. csodával határos módon tesz ártal
matlanná.

Eredmény tehát: 1:1.
A szabályok értelmében a játékot most kék 

szer tizenöt perccel meghosszabbítja a biró.

A játékidő megltosszaüiiiiása után Argsníinia föiéiwe faííozóűiR,
de gól nem esik

ru l... A 10. percben Orsi offsidcról lefut, de 
Anrírude kornerre szereli. Korner után Monti 
Fernandezhez, ez Gianzarainhoz passzol, aki
nek lövése három lépésről mellé megy.

Az l:l-es eredmény tehát nem változott 
meg, a játékot megismétlik szerdán este 7 

órakor.
A 120 perces elkeseredett küzdelem után a 

játékosokat úgy támogatták az öltözőkbe, ahol 
többen közülök elájultak és csak orvosok és 
masszőrök közbelépésére tértek magukhoz.

Újból Argentin ia kezd. Párperces mezőny
játék után a 3. percben az Uruguay csatárai 
lerohannak, de csak korúért tudnak elérni.

Erős ostrom alá veszik Argentinig kapuját.

A legforróbb pillanatban Hossio megkapa
rintja a labdát, amellyel az argentiniai csatá
rok óriási rohamban futnak le. Centerük éles 
lövését Mazali pompásan védi. Határozott ar
gentiniai fölény alakul ki, gól azonban nem 
esik. A 11. percben Uruguay csatárai is szóhoz 
jutnak és erősen rohamozzák Argentinja ka
puját.

Bossio többizben is ment, de közben meg
sérül és elterül a földön.

Az utolsó percben korner Argentinía ellen.
A pihenő alatt a játékosok nem hagyják cl
a pályát. Teljesen kimerültén dőlnek el a
földön, a frissítőket igy veszik magukhoz.
Az argentiniai kapusi orvosok veszik gond

jaikba.

A negyedik félidő bámulatos tempójú játék
kal kezdődik. Argentinía a kezdeményező. Csa
tárai lefutnak, a labda a kornervonalról Cani- 
zaberri elé kerül, de c.*ak korner az eredmény.

A korner után Monti lövése Nasazziról újból 
kornerre pattan.

A sarokrúgás Montihoz jut, de lövését, a 
kapufa menti.

Argentint a abszolút fölénybe kerül. Támadást 
támadásra halmoz. Uruguay teljesen be szó-
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A Hungária megelőzte az Újpestet és így a Ferencvároson 
kiviil ő játszik a Kőzépeurópai Kupáért

A  kezdettől ffogva sereghajtó Bocskay osztáiyozót játszik, m ig az  
Attillát a Vasas győzelm e kiszorította az első  ligából

(A  Heggel tudósítójától.) Amióta Magyar- 
országon futballt játszanak, olyan izgalmas 
fináléval nem végződött bajnokság és oeyan 
szenzációs meglepetésekben nem bővelkedett, 
mint a profiliga utolsó fordulója, Az Újpest, 
amely az első helyet is, még: hetekkel ezelőtt, 
nem kilátástalanul ostromolta, a finisben el
bukott és így a második helyet az A ttila  ellen 
nehéz győzelmet kivívott Hungáriának volt 
kénytelen átengedni. Az Újpest elbukása külö
nösén azért érinti fájdalmasan a csapatot és 
lelkes hiveit. mert a második hely elvesztése 
egyszersmind azt is jelenti, hogy a 

Középeurópai Kupáért az idén, a Ferenc
városon kívül, nem az Újpest, hanem a

Hungária fog játszani,
ami nemcsak erkölcsi, hanem súlyos anyagi 
debacle-t is jelent.

Az Újpestre a starttól kezdve utolsó helye
zett Bocskay mórt váratlan, de megérdemelt 
vereséget és igy

az Attilát szorította le az utolsó helyre, 
mig a Bocskay, ha Turullal szemben ese
dékes osztályozókból győztesen kerül ki, 

még megmenekülhet a kieséstől.
A Vasas, a Budai 33-as legyőzésével, az 

utolsóelőtti helyről a tizedikre rukkolt előre, 
ez a mérkőzés azonban valószínűen még az 
MLSz fórumait is meg fogja járni.

A Ferencváros csak 2sl-re tadta legyőzni 
a Bástyát Szegeden, ahol Turayt majdnem

sneglineselték
Szeged, junius 10.

(A  Reggel tudó siló iának, telefon jelentése.) Nagy 
érdeklődés előzte meg a Ferencváros—Bástya vasár
napi mérkőzését. A Ferencváros „drukkereit1* a csa
pat színeivel díszített különvonat hozta vasárnap 
Szegedre. A vezetőség és a játékosok már szombaton 
este megérkeztek és az állomáson ünnpélyes Fogad
tatásban részesültek. Az újszeged i futballpályára 
akkora közönség tódult, amilyet ez a gálya fölépí
tése óta még nem látott. A hozzáértők több mint tíz
ezerre becsülik az izgalmas meccs nézőit. A mérkő
zés előtt a Bástya vezetősége a pályán üdvözölte a 
Ferencvárost és a csapatok kölcsönösen egy-cgy se- 
lycmzászlót ajándékoztak egymásnak. Nagy izgalom 
közepette kezdődött a meccs, mégpedig erős Bástya
irammal. Néhány percig tart a nagy lendület, az
után a Ferencváros veszi át a vezetést. Nagyon vál
tozatos, stílusos mezőnyjáték következük, néhány ve
szedelmes gólhelyzettel. A 17. percben Szedlaesek 
labdája Turayhoz kerül, aki gyönyörű passzal Ko- 
huthoz juttatja,

Kohut kitör, lefut a kapuig és öt méterről ment- 
hetetlen gólt lő: 1:0.

Az első gól után a Bástya játékosai még nagyobb 
lendülettel igyekeznek kiegyenlíteni. Solti lefut és 
a tizenhatos vonalról rúgott lapos labdáját Huber 
kornerre menti, amely eredménytelen maród. Ez
után ismét két kedvező helyzet kínálkozik a Bástya 
számára, de a csatársor gyöngesér/e miatt mind
kettő kiaknázatlanul marad.

A  második félidő első percei rendkívül izgalma
sak. A 2. percben Takács labdáját a kapus rávetés- 
sel fogja, de a labda kipattan és

Turay menthetetlenül belövi a Bástya kapu
jába: 2:0.

A következő percben Solti lel'ut, centerez és 
Wahl védhetetlcn gólt helyez a Ferencváros há

lójába: 2:1.
Kissé lankadt, iramban folyik tovább a játék, de is
mét megélénkül a 30. percben, amikor veszedelmes 
helyzet támad a Bástya kapuja előtt. Turay erős lö
vését Baumgartner ügyesen fogja, de Turay belerúg 
a kapus ölében levő labdába és

úgy találja gyomron a kapust, hogy az elterül 
a földön és pcrcegik vonaglik.

A közönség körében loirhatatlan fölháborodás támad 
erre a jelenetre. Többszázan ioíugrálnak és föltar
tóztathatatlanul benyomulnak a. pályára, ahol kö
rülfogják Turayt. Botok és öklök emelkednek a le
vegőbe és

már-már úgy látszik, hogy a tömeg megliiicscli 
a Ferencváros játékosát.

Az erős rendőri készültség azonban idejekorán 
közbevoti magát és húsz-harminc rendőr kivont 
karddal, nagy erőfeszítéssel visszaszorítja a tömeget 
a. tribünökre. Ezután tovább folyik a játék, de a kö
zönség izgatottan kifogásolja, hogy a bíró. Bíró 
Sándor, . nem állította ki Turayt. Tíz porcig tart. 
még a játék, de teljesen unalmas befejezése volt az 
eddig izgalmas meccsnek. Amikor a biró a mérkő
zést lefújta, a tömeg elállta a kijáratot és a rendőr
ség kénytelen volt erős kordont vonni, hogy a bírót 
és Turayt megvédje az inzultusok elöl.

Eiy m m w M M t  tlieiegyes miatt esik ki az első ligáitól 
az Attila, amely lazsálás m m ii fiálfelenti a Budai 33-asokaf

Hungária—Attila 2:1 (1:0). — Miskolc. — 8000 néző. — Kiró: Oerő Ferenc
(A  Heggel tudósitójának telefonjelentése). 

Kassáról és a szomszéd városokból valósággal 
özönlik a nép az Attila sorsdöntő mérkőzésére. 
A miskolci csapat

minden eddigi formáját fölülmúlva hril- 
liáns játékot produkált, majdnem elejétől- 
végig fölényben volt, eg.v félrelött tizen
egyessel azonban kiengedte a kezéből a 

győzelmet.
A balszerencse maximuma volt, amely a mis
kolci csapatot ezen a meccsen üldözte, mert 
kétségtelen, hogy ha a tizenegyesből megszerzi 
a vezetést, a győzelmet már nem lehetett volna 
a lelkes odaadással küzdő Attilától elvitatni. 
A csapatnak mind a tizenegy embere nagy bra
vúrral játszott. Különösen a Maszlonka— 
Pruha.—Janovitz-halfsor telt ki mayáért, amely 
határozotton fölülmúlta a kékfehérck fedezet- 
sorát.

A Hungáriában Fehér remek stílusban vé
dett. a balfsorban Hcbró és Schneidrr játszott 
kitünően, mig a csatárok közül Hirzer és Skva- 
rck tüntette ki magát. Orth és Kon rád ff. 
energiátlan játékukkal csalódást keltettek.

Az Attila starttól kezdve vehemensen tá
mad

A 10. percben Powolny bombája a Hungária 
Kapuja fölött, sivit el, a 12. percben a kék-fehérek 
támadását korner árán menti az Attila védelem.

A komért Hirzer rúgja és n belengni Skvarek 
a gólba továbbítja: 1:0.

Konrád II.—Orth remek összjátékából Hirzer kerül 
gólhelyzetbe, menthetetlennek hitt labdája azonban 
az Attila hátvédjeiben akad meg. Egy újabb 
I owolny-bombát Fehér elvetéssel brilliátisnn ment. 
Skvarek—Maszlonka összecsapásánál az Attila halija 
húzza a rövidebbel. Szünetig vissza som jön a 
V'ahyára. A 43. percben a miskolciak komorénál 
Siklóssy is megsérül.

Szünet, után az Attila ujult energiával folytatja 
támadásait, amelyek a 7. percben eredménnyel is

Siklóssy szökteti Iliffct, akinek éles lövését, 
Fehér védi, de Powolny a labdát menthetetlenül 

a gólba helyezi. •
A, kiegyenlítő gól után még jobban rákapcsol a 
miskolci csatársor. A 20. percben

Maiid! a tizenhatoson belül kézzel stoppolja 
Siklóssy lövését. A tizenegyest Kulik rúgja, a 

labda azonban a háló mellett süvít cl!
A félrelőtt tizenegyes érthetően deprimálja a mis
kolci csapatot, mire a Hungária kerül fölénybe és a 
26. percben

Haar—Skvarck-akcióból Hirzer csodaszép gólt 
lő, a győztes gólt.

A  29. percben Konrád II. szabadrúgása újabb gólt 
eredményez, ezt azonban a biró Skvarek lesbe
állása miatt nem i.fcli meg.

A Hungária-jétékosok vitatkozni kezdenek a 
bíróval, aki Konrádot birösértés miatt kiállítja.

Az Attila az utolsó negyedórában hősies elszántság 
gal llniscl. Fehér azonban ismételten bravúrosan 
ment.

A miskolci csapat és a miskolci sportközönség elke 
soredése a meg nem érdemelt vereség miatt, csak 
fokozódott, amikor Iliiül vették, hogy a Vasas 3 :1  
arányban legyőzte a Budai 33-asakat és ez a győző 
lem, állítólag nem a legreálisabb körülmények kö 
zött jijtt létre. Az Attila elnöksége rögtönzött érte
kezletet tartott, amelyen elhatározó, hogy amennyi
ben az óvásra megfelelő alapot talál,

panaszt emel n szövetségnél és a Vasas—Budai 
33-as meccs eredményénél, megsemmisítését, ille- 

tőén iijrajátszásának elrendelését kéri.
Az I. osztályú profiliga 1927—1928. évi finise tehát 
meg a vasárnapi utolsó fordulóval sem fejeződött be.

Botrány volt a Kőbányai AC KKAC-mérkőzésen. 
A Tárnok-utcai pályán játszották le, a Kőbányai 
AC—KEAC bajnoki mérkőzést, umelynek izgalmai 
annyira eldurvitották a játékosokat, hogy a biró, 
akit a rendőrség és a KAC tagjai mentettek meg 
később az inzultusoktól, a KEAC -ból öt ÍMalyáli, 
Kelenion Nyóry. Meistcr. fíál),r/ K AC -ból pedig két 
játékost (, lekel. Prekel) dili tolt ki. majd 20 perccel a 
befejezés előtt lefújta a mérkőzést.

A Sélidffiben vezető
III. Kerületiekre a finisben meg. 

Érdemelten vett ró a Saüária
Sabária — ül. herisfeli FS 3:2 ( i : 2) 

Halár-utcai pálya. —  2000 néző 
B iró : Salgö Imre

(A  Reggel tudósítójától.) A  Határ-utcai 
sporttelepen mindjárt a kezdés után olyan len
dülettel és energiával ment bele a küzdelembe 
mind a két csapat, mintha ennek a. meccsnek 
a sorsán múlt volna az első hely kérdése, 
vagy legalább is — a kiesés. És nemi is csök
kent az iram az utolsó negyedóráig, amikor 
az óbudai csapat egészen elkészült az erejével, 
úgy, hogy az egy góllal vezető Sabária a 'finis
ben már iskolajátékkal szórakozott. A  hangu
lat már az első félidőben is elóg paprikás volt. 
mert Drösslcr mindenáron harcképtelenné 
igyekezett tenni Nagyot, a szombatihelyiek 
hátvédjét, de „célt tévesztett** és a másik hát
védet, Prémet terítette le, aki a második fél
időt sántikálva játszotta végig.

A Sabária különben megérdemelten nyerte 
meg a mérkőzést, mert stílusosabb és kulturál
tabb futballt játszott, pedig a pálya, szokatlan 
méretei nem feleltek meg a taktikájának. A 
technikai fogyatékossó,gokat azonban sikere
sen pótolta ki a III . kerület energikus, lelkes 
és minden labdára rám enő játékával.

A Sabária kezd, de, nyomban a 111. kerület kerül 
offenzivába. és Király lövését Weinhardt menti. A 
Sabária ellentámadása sikeresebb, mert a 7. perc
ben

Kása előírásosan eenterez és Holzbauor a bal- 
sarokba. menthetetlen gólt fejel,

Drösslcr veszélyes támadását Weinhardt korner 
árán menti, mig Kása ítjabb centerét Holzbauor a 
gól mellé helyez'i. A 19. percben

Werncr centerez és Lutz TII. tizenhat méterről 
az ellenkező sarokba remek gólt lő: 1:1.

A TIT. kerületiek a kiegyenlítő gól után fokozzák 
az iramot. Lengyel kitűnő helyzetből biztos gólt, 
hibáz és kornerük is eredménytelen. A Sabária is 
kornerrcl veszélyeztet, majd llolzbauer és Stoíián 
két nagyszerű helyzetet hagy ki. A 38. percben 
njahh komért, ér cl a III. kerület.

Drösslcr kor nerc pontosan a Sabária kapuja elő 
röpül és Konyor közelről bcfcjcli: 2:1.

Szünet után sem csökken a tempó. Prém komért 
hibáz, majd a Sabária veszélyeztet két kornerrcl. a
12. percben pedig

Bass Stoflánhoz továbbit, akinek fejpasszat
Mészáros 12 méterről az ellenkező sarokba 

helyezi: 2:2.
A győztes gólért most heves küzdelem indul meg. 
Egy-cgy eredménytelen korner után Stoűán a 
29. percben

szökteti Burescht, aki okosan centerez és Stoíián 
két lépésről a győztes gólt lövi.

A III. kerületiek újabb koruerüket som tudják érté
kesíteni, majd Lutz 111. centere gurul végig a kapu- 
vonal mentén, de nincsen csatár, aki a gólba be
tessékelje. Még Stoíián lő kapufát, majd Weinhardt 
húzza lo bravúrosan Lutz III. bombáját.

A Nemzeti 2:2-e$ eldöntetlenben 
egyezett Ki Kispesttel!

Hunsária-ul. —  600 nCztí. -  Biró: Hrupilzer.
(A  Reggel tudósit óját éti.) A róván s vágya hevi- 

tett(> Kispest, legénységét a Nemzetivel szemben. Az 
őszi fordulóban ugyanis a fekete-fehérek 8:0 arány 
bari verték meg a kispestieket saját pályájukon. 
Bár a mérkőzés úgy indult, hogy a kispestiek gólok
kal győznek, végeredményben mégis düntetelniil vég
ződött a küzdelem, mert a. Nemzetiek nemcsak méltó 
ellenfelei voltak régi riválisuknak, hanem kis sze
rencsével a győzelmet is megszerezhették volna. 
Kár. hogy csak 600 néző volt kiváncsi erre a mérkő
zésre, amely mindvégig magas nívón mozgott. A 
Nemzetiek csapatának legjobb embere Collina volt. 
aki csodával határos védéseket produkált. Kispest 
csapatában Dudás toronymagasságban állt társai 
fölött. Egyébként is a Nemzeti védelme remekül 
küzdött.

Kispest kezd, de rögtön a Nemzeti veszi át a tá
madó szerepét. Kautzky veszélyes lövéséi Dénes 
fogja. A 8. percben ismét Knutzkynál n labda. Nagy 
helyzetből mellé lő. A 12. percben korner Kispest el 
len, de a védelem nagy .szerencsével ment. Kavaró 
dás a Nemzeti kapuja előtt. Mátéffy helyezett törése! 
< lati ina kibixnlja. Vanicsck remek lövését, Dénes 
szenzációsan menti. Négy perccel később Senkey TI. 
lerohan, bnmbaWvéséf Collina csak kiütéssel tudja 
védeni. A labda Csendes lábára pattan, aki

védhetetlcn ül a hálóba helyezi.
Az eredmény fölvillanyozza Kispest csapatát és egy 
más után ismétlik meg n támadásokat. A gól nem is 
marad cl. mert n 34. percben

Szabó lövése n hálóba kerül: 2:9.
Most a nemzeti indít elkeseredett küzdelmet a gólért* 
Törekvésüket siker koronázza. A 14. percben

JSInger beadásából Rémny Ti. be,fejeli a fekete* 
fehérek első gólját: 2 :t.

'A második félidő nagy Nemzeti fölény jegyéhes 
folyik le. A 9. percben szabadrúgás Kispest ellen. 
Dénes kiüti a labdát, amelyet,

Vanicsck védhototlenül a gólba továbbit: 2:2.
A kiegyenlítő gól után mindkét csapat erősen küzd 
a győzelemért, de eredménytelenül.
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A s&egltaftft BecsHay óriási üieglepeiésre 
fölényesen verte az Újpestet,

a 33-as psülli átengedte
(A  Bcoacl tudósítójától.) Az újpesti Stadiion- 

hon két sorsdöntő mérkőzés közül az egeket 
nanv meglepetésre, de teljesen reálisan a 
szezon vécére följavult Bocskai/ nyerte Ú j
pesttel szemben, míg a másodiknál 

ahhoz, hogy a Vasas legyőzhesse a 33-ast, 
a Irodai csapat teljes jóindulatára volt 

szükség.
A Budai 33-as a számára egészen közömbös 
mérkőzést csaknem küzdelem nélkül engedte 
át a Vasasnak és igy a közönség körében csak
hamar arról suttogtak, hogy

a 33-as „lefeküdt** a Vasasnak.
A mende-mondákat megerősíteni látszott 
Zsáknak, a sportszerű korrektségéről közismert 
33-as kapusnak és csapatkapitány mák a le
vonulása. A  második félidő 42. pe-reéíbe-n, ami
kor Czumvft már a hatodik gólhelyzetet

a győzelmet a Vasasnak
hagyta ki,

földhözcsapta a sapkáját, majd a közönség 
legnagyobb csodálkozására elhagyta a 

játékteret.
'A Reggel megkérdezte a kiváló kapust levonu
lásának okáról. Ezt a választ kaptuk: „N em  
vagyok hajlandó résztvenni ebben a sport- 
szerütlen játékban, hiszen

mindenki láthatja, hogy a 33-as nem akar 
győzni a Vasas ellen.44 

A  közönség, amely érthető érdeklődéssel
figyelte az eseményeket, valószínűnek tartja, 
hogy a Vasas győzelmében hátrányosan érde
kelt csapatok a szövetség elé viszik a 33-as 
játékosok szerepét. Nem lehetetlen tehá.t, hogy 
a bajnoki lista utolsó három helyezettjének 
sorrendjét a zöld asztal mellett fogják eldön
teni.

Boeskay—  Újpest 4:2 (1:1)
5!Jpcs!5 Stadion -  5a®0 néző -  Siló: Kanti F.

Ha Kip van Winkle vasárnap délután törté
netesen az ujpesti Stadionban ébredt volna uj 
életre, joggal hihette volna, hogy a csapatok a 
Boeskay debreceni pályáján küzdenek. „Tempó 
Bocskai]!“ zúgta a fanatizmusáról közismert 
újpesti publikum, amelyet valósággal lenyűgö
zött a Bocskai; magasnivóju és lelkes játéka és 
igy elfelejtett bosszankodni Újpest aránylag 
gyöngébb teljesítménye és veresége fölött. A 
Boeskay átérezte a mérkőzés sorsdöntő fontos
ságát és ez a tudat szárnyakat adott egyes já
tékosoknak. Egymást múlták fölül lelkesedés
ben, de technikai szempontból sem lehet rájuk 
panasz. Egyénileg talán a centerhalf Sághy 
játéka emelhető ki, akire különösen a második 
félidő vége leié hárult nagy föladat. De jól ját
szott Wampetich is, míg a csatársorban 
Markos és Martin voltak a legjobbak, de Sem- 
ler, Vincze és Telek/y is kitünően játszottak. A 
védelem biztosan állt a lábán. Hübner a magas 
labdákat szépen védte, a lapos lövéseket azon
ban gyakran kiejtette. Újpest csapatában, iga
zán jól csak P. Szabó és Auer játszottak. A töb
biek messze vannak legjobb formájuktól, mig 
a centerben játszó Ember most sem keltett jó 
benyomást. Szánalmasan gyöngén játszott a 
halfsor. amelyben már Buza és Lutz is átvette 
Willheim stílusát. A  védelem erélyeseégével 
igyekezett föl tartóztatni a Boc^kay-csatárok 
egyre veszélyesebb támadásait. Beneda jól vé
dett. a gólokat klasszis-kapus sem fogta volna.

A Bocskai/ kezd nappal szemben és már az első 
percben magúhoz ragadja a kezdeményezést, ame
lyet aztán az utolsó percig nem is enged ki a kezé
ből. Állandóan tart a Booskay-fölény. a 21. percben 
mégis Újpest lövi az első nőit. P. Szabó beadását 
Hübner fogja, de kiejti.

a szemfüles «Jakube rástartol n labdára és a

jobbsarokba berúgja Újpest első gólját.
Gól után is a Boeskay támad. Markos, Semler, majd 
Tcleky rúgnak kapura, de Beneda mtindig a helyén 
van. Végre a 29. percben megtörténik a kiegyenlí
tés:

Mertin centerezés helyett kapura lő és lövése a 
vetődő Beneda mellett gólba megy: 1:1.

A 33. percben Au ért. a 16-oson belül faultolják, a
maliiéit tizenegyest azonban Fog! 111. magasan 
kapu fölé vágja. A bíró újra akarja rugatni, de a 
hatórbiró meghallgatása után kirugatja a labdát. 
Továbbra is a Boeskay támad és Mertin lövése, ad 
munkát Benodáuak, a 42. percben Ember szép lövé
sét fogja Hübner.

A második félidőben a pályára lépő Boeskayt va
lóságos tapsvihar fogadja. A debreceniek rá is szol
gálnak az elismerésre, mert már a 4. porcben újabb 
gólt rúgnak Újpest hálójába. Sághy passzával Mer
tin lefut, kicselezi Újpest védelmét,

gyönyörű centerezósét Semler gólba továbbítja:
2:1.

A következő percben majdnem újabb gólt lő a 
Boeskay, mig a 12. percben 

Markos a Mertlntől kapott labdát védlioteilenÜl 
belövi. 3:1.

Újpest szinte szóhoz sem jut és a Boeskay a közön
ség biztatásától kisérve, szép összjátókkal közelíti 
meg Ujpost kapuját. A 20. percben újabb gólt lő a 
Boeskay. Markos Mertinhez passzol, akinek 

pontos beadásából Semler gólt rag: 4:1 
Az Újpest katasztrofális vereségére vár a publikum, 
a Boeskay azonban kissé visszaesik és a 27. percben 
Jakabét a 16-oson belül föl vágják.

A megítélt tizenegyesből P. Szabó Újpest máso
dik gólját lövi.

Ezután Újpest támad, de a biztosan védekező Bocs
kait ellen nem tud az eredményen szépíteni.

Vasas— Sudai 33-as 3:1 (2:1)
Újpesti Stadion. — 5000

Körülbelül egyforma erejű ellenfelek állot- 
lak c**,vmással szemben. A játék már az első 
félidőben sem volt nagyvonalúnak nevezhető, 
de legalább küzdelem volt, amelyből épp úgy 
kivette a részét a 33-as, mint, a Vasas, Ekkor a 
Varas támadott többet, a 33-as támadásai azon
ban szemre tetszetősebbek voltak. A második 
félidőre aztán megváltozott a helyzet és egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy

a Budai 33-as nem megy győzelemre
es igy a Vasasok könnyen bebiztosíthatták
győzelmüket. A Vasas legjobb embere Rem- 
nwr volt, de jól játszott Badar, Molnár, JCili
nek én a védelembe bálra vont Burger is. A 
többiek játéka sok kívánnivalót hagyott 
hátra, különösen Jeszmás játszott old-boy stí
lusban. A Budai 33-as játéka az adott körül
mények között nem igényel komoly kritikát.

A  33-as kezd nappal szemben, de a Vasas vezeti a? 
első támadásokat. Jeszmás sorozatos hibái meg 
akadályozzák a csal ársor eredményességét,. A 7. perc 
ben Burger Jeszmáslioz passzol, aki hibáit jóvá teendő,

a jobbsarokba gólt rug: 1:0.
Most már a 33-as is szóhoz jut. Ticsko és Schmidi 
veszedelmes lefutásai révén egyre gyakrabbat 
teremt moleg helyzetet a Vasas kapuja előtt. A 
a játékot újabb Vasas-gól szakítja meg
, percben Hemnier szabadrúgása llimmcrha  
Kerül, nőinek pontos conterezésót

nz erősen ofszájdgyanus helyzetben álló Molnár 
gólba fejeli: 2:0.

Most egyre erőteljosobbé válnak a 33-ások láma 
oaBai vj-i ro éppen a 33. porcban Zsák hosszú ki- 
rúgását Sleiner elfogja és a Vasas-védelemtől meg- ugorva,

védhetetlen gólt rng: 2:1.
A második félidő egyetlen gólja a 8. percben eseti

néző. — Bíró: Széli L
és Bader kornervonalról centerezett labdájából 

Jellinek fejelte a halsarokba: 3:1.
A Vasas rúgott még egy gólt a 24. percben, de a 
bíró hands óimén előzetesen lefújta az akciót. 
A félidő során a 33-asnak számtalanszor nyílt 
alkalma a góllövésre, a. csatárok azonban kínosam 
óvakodtak a góllövéstől. Ticska, Kováosy, Cznmpft 
és Knlteneclcer lubdái mentek egymás után kapu 
fölé vagy mellé, mig a biró le nem fújta a különös 
mérkőzést.

A Turul látszik osztályozó!
(A  Reggel tudósitójától.) A  vasárnapi mér

kőzések a TI. oszt. profiliga mindkét csoport
jában döntőjellegüek voltak. A Pesterzsébet és 
a Turul egyforma pontszámmal állottak a 
második és harmadik, a Var FC és az Órás 
pedig az utolsó és utolsóelőtti helyen. A mai 
mérkőzések eredményeként jobb golaránya ré
vén

a Turul játszik osztályozó! a Boeskayval,
az Órást viszont rossz gólaránya veti vissza a 
II. B. osztályba.

II. osztálya profiliga:
Pesterzsébet— Kossuth----------- 8:0
Turul—Vác FC ------------------ 5:0
Órás—Terézváros------------------ 6:2 (1:1)

I. osztályú amatörbajnokság.
Springcr-csoport:

Ferencvárosi Vasutas—FTC — 2:1 
BEAC— M A C ----------------------1:1

(A MAC kiesett az első osztályból.)
Opprée-csoport:

B8B - M T K ----------------------- 2:0 (0:0)
rostás ellen a Zugló nem állt ki.

A magyar evezősök sorozatos 
győzelmei Pécsben

(A  Reggel tudósitójának tele fon jelentése.) A 
bocsi nemzetközi nagy regatta az idén is a 
magyar evezősök nagy fölényét mutatta. A 
szombati sikerek után vasárnap is sorozatos 
magyar győzelmek voltak. A  legszebb teljesit- 
menyt a Pannónia nyolcfisa érle el. A panno
nok. jóidéig nyílt küzdelemben verekedtek az 
elsőségért és

remek sportjukkal végül is mindenkit le
ráztak magukról.

A  Pannónia mellett a Hungária és a Buda
pesti Evezős Club versenyzői szerepeltek első
rangúan. Fájdalmas ifj. Szendey Bélának a 
v®E©sege Lágertől, ami annak tudható be, hogy 
skiffje még Budapesten elpusztult és igy ide
gen hajóban volt kénytelen vízre szállni. 

Részletes eredmények:
Négyen kormányossal: 1. Wratislawa Breslau 7 p, 81.2 

mp. 2. Brünner Ruciérvéréin, — Könnyűsúlyú négyes:
I. Triton 7 p 32.2. 2. Donauhort. -  II. oszt. skiff: 1. Kozma 
(Budapesti Evezős Club) 7 p 56.8. 2. Zellner (Triton). -
II. oszt. szenior, négyes kormányossal: 1. Wratislava 7 p 
25.4.4 2. Brilnner Ruderverein. I. oszt. junior négyes: 
1. Pozsonyi Hajós Egylet 7 p 38.4. 2. Sirály.

Szenior nyolcas: Indultak: Tster, Donanhort. Hnnpária, Pannónia;
Start után Ister vezet 500 méterig, azután Hungária 
éa Pannónia nyomul az élre. Fölváltva vezetnek 1400 
méterig. Most Pannónia spuriba kezd, egy hosszal 

előrenyomul.
Eterhatszáz méteren a Hungária is spurtol, de a Panno
nok előnyét behozni nem tudja. A két magijai csapat kö
zötti nagy küzdelem melleit az osztrák csapatok csak 
statisztálnak.

1. Pannónia 6 p 25.8. 2. Hungária 6 p 29.4. 3. lator 6 p
32.8. Középiskolás Sflberer-négyes: 1. Donau. 2 Frie- 
sen. -  Nagy egyes: 1. Losert 7 p 34.4, 2. Szendey (Nép 
tun) 7 p 44.4. Losert kezdettől vezetett, előnyét lassú 
csapasok mellett egyre növelte. Szendey szabálytalan in- 
ditâ s miatt a versenyt megóvta. Kezdő-nyolcas:
1. Donau 6 p 45.4. 2. Normanén. -  Vendégnégyes: 1 Bu
dapesti Evezős Club, 2. Wratislawa.

Bajiam tabellák:
I. osztályú profiliga:

1. Ferencváros — 22 mérkőzés, 77:23 gól, 39 pont
2. Hungária-----22 „ 68:26 „ 35 ,
3. Ú jpest--------- 22 „ 62:25 „ 34 ,!

11. Boeskay----------22 „ 31:50 „ 13
12. Attila —-------------- -22 „ 37:41 „ 12

Hátralevő mérkőzés: Sabaria—Nemzeti.
II. osztályú profiliga:

1. Somogy — 22 mérkőzés, 59:21 gólarány, 35 pont
2. Turul----22 „ 51:13 „ 34
11. Terézváros 22 „ 29:79 „ 8
12. órás ------ 22 „ 26:70 „ 7

I. osztályú  am atőrbajnokság.
Springer- c s o p o r t :

1. Testvériség 26 mérkőzés, 63:38 gólarány. 36 pont
2. 33 FC -  26 „ 50:45 ,, 85 „
lí. BEAC — 26 „ 40:75 „ 14 „
U. Húsos — 26 29:76 * U „

Kiesett a MAC, BESC. NSC, BEAC, Hnsoe.
Oprée-csoport:

1. Törekvés 26 mérkőzés, 91:25 gólarány. 46 ponti  BSE---- 26 76:27 40 ..13. ÜTSE — 26 17:71
14. KAC---- 26 19:98 5 ..Kiesett a: MAFC. Kelenföld, Zugló. ÖTSE. KAC.

A  N Ő  é s  J Á R Á S A I
Egy szellemes francia álllíoua, hogy  
a  nő nem eiiége Jórósóról Ismerhető 
tel. Könnyed tlfemll, ruganyos és 
blzlos az  Állagon feltilt no Idrósa.

PALMA-KAUCSUK SAROK
•  Járási biztossá 6a ruganyossá teszi.
frsmls iirku ópékrs u  <4 PBtMBrLOülS-isrkot trfeKJ i clptsr
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g y o r s u s z á s  R e k o r d j á t
Sípos Manci is rehonűot úszott a 100 m éteres hölgyversenyben

(A  Reggel tudósitójától.) A MAC uszóversenyének 
második napja a várt szép eredményekkel végződött.
Bárány István megúszta a maga 100 méteres rekord
ját, amelyet ugyan egyelőre nem sikerült egy perc 
alá szorítani, jelenlegi formájában azonban erre 
sem kell soká várnunk. Sípos Manci is rekordot ja
vított a 100 méteres hölgyuszásban. hajnalatos, hogy 
ebben a versenyben, amelynek győztese egyszer
smind Budapest bajnoka is, csupán két fen indultak, 
sőt az egyik favorit. Stieber Lotti is távolmaradt 
a starttól.’ A vizlipólómérkőzés a papírformának 
megfelelően a III. kér. győzelmét hozta.

Részletes eredmények:
i« m e,  //. ont. Olionunits: 1. Bnríny Gyula (MESE)

»4  mp. 2. Mészáros (OTB) 28.6 mip, 3. Hóiba <111. kor- 
TVE) 29.2 mp. — 200 m-cs mellúszás I. oszt..: 1. Ivari 
Sehaffér (IWASC) 2:54.8 mp, 2. Kövesi (MTK) 3:06.2 mp.
3. Oplcr (IWASC) 3:17.8 mp. -  ion m-es holgy-gyorsuszas 
Budapest bajnokságáért: Bajnok: Sípos Manci (NSC) 1:19.4 
mp. Országos rekord! 2. Tóth Ilonka (MUE) 1:27.8 mp.
Stieber Lotti nem indult. — 100 m-es föverseny: X. Bárány 
István (MESE) 1:90.8 mp. Országos rekord! 2. Vaumé 
Rezső (SzVE) 1:03 mp. 3. Gáborfy (Beszkárt) 1:03.2 mp.
_  ioo m-es hát úszás, főversenyi 1. I.Trich János (CsAIv)
1:18.5 mp, 2. Kari Seitz (IWASC) 1:19 mp. 3. Nagy (Oros

háza) 1:21.2 mp. — 800 m-cs gyorsuszás, Las-Torrrs Béta 
emlékverseny: 1. Halasi Olivér (UTE) 11:55.2 mp. 2. Geöczc 
(OTE) 12:55.4 mp, 3. Dobos (III. kér. TVE) 13:10 mp. — 
.5X50 m-cs gyorsuszóslafcta. 1. oszt.: 1. MESE 2:27.6 (Szesz- 
tay. Bitskey. Tarrodi, Bárány Gy., Bárány István).
2.'MAC 2:32.2 mp. 3. FTC 2:38.6 mp. A harmadiknak be 
érkezett UTE-t előbbindulás miatt kizárták a verseny
ből. _  Műugrás: 1. Nagy Károly (MTK) 153 pont. 2. Rit 
tér (UTE) 143 pont. 3. Kovács (UTE) 139 pont. 3X100 m-es 
vegyosstaféta, I. oszt.: 1. JWASC 3:46.6 mp. 2. MTK 
3:50.2 mp. -  Vizipolo: III. kér. TVE—MTK 4:2 (3:1); gól
lövők Czclle. 4, Homonnay II. 2. MAC—NSC 5:1 (2:0); Ha
lász 3. Kistek 2, Suráuyi 1.

Összeállították a Berlin ellen játszó válogatott 
vizipólócsapatot. A jövővasárnapi Budapest— Berlin 
válogatott vizipólómérkőzéscu Budapestet a követ 
kező csapat képviseli: Bródy II I .  kér. — Sárkány
III. kér. Ivády M A C  — Keserű II. FTC — Czelc 
MTK. Tartalékok: Bárt a, Wrnk. Halasi. A csapat- 
I II . kér.. Keserű I. egyleten kívül. Homonnay II. 
bán a fiatalok vannak túlsúlyban. Bródy, Ivády és 
Czelc beállítása azonban előrelátható volt. Sokkal 
nagyobb meglepetés, hogy Homonnay II.-öt a balszé
len szerepeltetik.

Barsi 499 R3$5®UperG alatt győzött 
400 méteren, MMmrMiy 187 cm.- 

reS a magasugrásban 
Sugár méteres ideje iffl-® mp.

(A  Reggel tudósítójától.) A nagy meleg károsan 
befolyásolta, atlétáink teljesítményét, a BEAC ver 
senye, ennek ellenére is hozott néhány kiemelkedő 
eredményt. Pedig a melegen kívül egyéb zavaró 
körülményekkel is meg kellett küzdeniük a verseny
zőknek, mert bizony a MAFC Bertalan-utcai pályája 
nem alkalmas első osztályú versenyek rendezésére. 
Rossz volt a salak, rossz az elugró és a dobó hely, 
még a közönséget sem tudták elhelyezni. A legjobb 
eredményt Késmárki/ érte el a magasugrásban, 
örvendetes Sugár 10.9-es 100 m.-es ideje, valamint 
Fcrenczy jó 400 m.-es gátfutása. Barsi kitűnő idő
vel biztosan győzte le gyönge ellenfeleit, míg a 
dobószámokat a gyönge eldobóhely károsau be
folyásolta. Marvalits így is 4i méteren fölül dobott. 
A verseny legnagyobb meglepetése a dorogi Fekete 
győzelme a távolugrásban. A 4X100 m.-es olimpiai 
staféta próbafutása során Sugár és Gerő I. kitünően 
futottak és váltottak és bár Fluck és Hajdú váltása 
nem sikerült, mégis respektábilis eredményt értek el.

Részletes eredmények:
Sulydobás, junior: 1. Bácsalmássy II. BEAC

11.81 m. 1500 m„ junior: 1. Hoffmanu BEAC 4 p.
24.2 mp. 200 m:, junior: 1. Bánöczi UTE 23.8 mp.
2. Szentgyörgyi MAFC 23.8 mp. 5000 m. hcp.:
1. Balogh Vasas (e. n.) 16 p. 48.8 mp. 100 ni. gát
futás, I. oszt.: 1. Ferenczy MAFC 57.2 mp. 2. Dénes
MAFC 59.8 mp, 100 m.: 1. Sugár KAOE 10.9 mp.
2. Nagy BEAC 11 mp. 3. Paitz BEAC 11 mp. Súly- 
dobás: 1. Bácsalmássy BEAC 13.48 m. 2. Hunyady 
BBTE 12.87 m. 3. ICiss OTE 12.66 m. Magasugrás 
hcp.: 1. Lippay LASE 14 cm. e. 189 cm. 2. Késmárky 
BBTE e..u. 187 cm. 3. Czakó BEAC 27 cm. e. 187 cm. 
400 ni.: 1. Barsi BBTE 49.9 mp. 2. Magdics MAFC
50.6 mp. 3. Daubner KAOE 52.2 mp. Távolugrás: 
1. Fekete DAC 698 cm. 2. Balogh MAFC 679 cm.
3. Szabó PÁC 669 cm. 4X100 m. válogatott staféta:
1. MAFC A. 45.3 mp. iXlOO m. válogatott staféta: 
A. csapat (Sugár, Fluck, Gerő I., Hajdú) 42.3 mp.
2. C. csapat (Szabóki, Német, Moharos, Szalai)
42.6 mp. 3. B. csapat (Rácz, Odry. Vida, Nagy). 
Diszkoszvetés: 1. Marvalits BTC 44.66 ra. 2. Tóth 
MAFC 39.88 m. 3. Bácsalmássy BEAC 38.92 m. 
1500 m.: 1. Csekei BBTE 4 p. 27.8 mp. Hármasugrás: 
1. Molnár MAC 14.02 m. 2. Fekete DAC 13.86 m.
3. Bottlick BEAC 13.65 m. Svédstaféta: 1. BBTE 
1 p. 59.6 mp. 2. MTK 2 p. 07 mp. 3X1000 m. staféta: 
1. MTK A. 8 p. 23.8 mp. 2. MTK B. 9 p. 24.2 mp.

Izgalmas végspurt után győzött 
Vida I. a Kerékpáros országúti baj

nokság harmadik futamában
(A  Reggel tudósitójától.) A  kerékpáros or

szágúti bajnokság harmadik futamát a világ
bajnokság távján, 192 kilométeren rendezte 
meg a Kerékpáros Szövetség, hogy a világ
bajnokságok előtt véglegesen tisztázódjanak az 
erőviszonyok. A versenyt a várakozásnak meg
jelölőén Vida I. nyerte, aki kezdi visszanyerni 
tavalyi nagy formáját. Győzelmét csak Vida 
II. tudta volna kétessé tenni, de a fiatal ver
senyzőnek rutinhiánya miatt egyelőre a máso
dik hellyel kellett megelégednie.

Részletes eredmények:
I. Országúti kerékpáros bninokság III . futama: 

1. Vida I. László (BSE) 7 óra 11 p. 40 mp. 2. Vida II. 
Mihály (Turul). 3. Huszka (Vil. KK). 4. Tunn I. Sán 
dór (Pesterzsébeti Viktória). 5. Szenes Károly. 6. 
Brezina (UTE). 7. Bálint (Postás). 8. Lestyán (BTK). 
9. Tunn II. .József (Pesterzsébeti Viktória). 10. Csör
gei (MKSz). 11. Steingruber (MTK). 12. Jnkse (KAO).
13. Vei várt Sándor (MTK). 14. Rácz (Turul). 15. Oondti (MTK).

II. 100 kilométeres szeniorverseny: 1. Kozdony 
(UTE). 2. Ruprecht. (KAC). 3. Knob ÍKAC). 4. Kris
tóf (Újpesti Előre). 5. Papp Gy. (FTC).

Az ifjúsági 50 kilométeres versenyt n zsűri meg
semmisítette, mert a versenyzők egyrésze eltévesz
tett© az utat.

N e m  ütötték meg a bajnoki nívót 
Magyarország boxbajnoki Küzdelmei

(A  Reggel tudósitójától.) Alig 1000 főnyi közönség 
előtt bonyolította le a Magyar Ökölvívó Szövetség 
Magyarország 1928. évi boxoló bajnokságainak 
döntő viadalát. Szomorúan kellett, tapasztalnunk, 
hogy ez a. miting mélyen alatta, volt a. múlt évi 
bajnoki küzdelmeknek. Nem volt meglepetés a 
meccsek nivótlansága, mert az elődöntőkön látottak
ból következtetve, nem is remélhettünk mást. 
A program, kiemelkedően legpompásabb küzdelme a

í Sehmidt..Szobolevszky - párharc volt. Ocíö mmi-
i kaja is megütötte a bajnoki nívót. A rendezés komi 
< is súlyos hibákat követett el a MÖSz azzal, hogy 
1 nem gondoskodott kelló mennyiségű gyantáról. A 
] versenyzők állandóan elcsúsztak és csak a szercn- 
j esés véletlennek köszönhető, hogy nem történt sze- 
| rencsétleaség.
1 Részletes eredmény:
i /. Lé.fisuly: Kocsis (FTC) győz Kubinyi (NSC) ellen.
I II. Bantamsuty: Széles (FTC) gy. Leitner e. .. H l. Pc-
5 helysen: G*lb (NSC) gy. Bokody II. (B. Vasutas) e. -  
j ív Könnyít súly: Sehmidt (BTK ) gy. Szobolevszky e..
I Ecsegi. (FTC > gy. Hochmaun (TTC) o. — U. IV éttér súly: 
t Báláz*. (BTC) gy. Endre (FTC) e.. k. o. a második 
j menőiben, Sehmidt (M TK) gy. Schreiber (Sprirta) e.
; V I. Középsőin: Mtomesák (M TK) gy. Csiszár I. (BTK ) e.. 
1 Sparring (FTC) gy. Kíilocsy (MÁV) e. -- V II. Kisnehéz- 
| súly: Bnkovi J. gy. Esem ha (TTC) e.. Sittnmnn (NSC) gy. 
1 Csen kei (FTC) e. -  V II I .  Nehézsúly: Krlstón (BTK ) gy. 
| Grósz (M TK) e.. Kusovszfty (FTC) gy. Xánay (UTE)-e.
1 A helyezések sorrendje a következő:
2 I. Légsuly. Bajnok: Kocsis (FTC), 2. Énekes (B. Vas

utas). 3. Kubinyi (NSC). — II. Baniamsuly. 'Bajnok: Szé
les (FTC), 2. Leitner (BTK), 3. Fuchs (NSC). -  I I I .  Pe
helysúly. Bajnok: Gclb (NSC), 2. Bokody II. (B. vasutas). 
3. Korpás (BTC). — IV . Könnyiisuly. Bajnok: Sehmidt 
(B TK ), 2. Szobolevszky (TTC), 3. Ecsegi (TTC). — V. WeJ- 
tersuly. Bajnok: Bala.:. (TTC ), 2. Endre (FTC) 3. Sehmidt 
(MTK). — VI. Középsuly. Bajnok: Micsicsák (M TK ),
2. Csiszár (BTK). 3. Sparring (FTC). V II. Kisnehéz- 
suly. Bajnok: Bokody I. (B. Vasutas), 2. Zsemba (BTC),
3. Sittmann (NSC). — VII'I. Nehézsúly. Bajnok: Kriston 
(B TK ), 2. Orosz (M TK ), 3. Rusovszky (BTC).

A pontverseny győztese az FTC 17 ponttal, 2. BTK  
17 /)., 3. TTC—B. Vasutas 11—ti p.

A BBTE nemzetközi tenniazversenyén vasárnap a 
legtöbb számban már az elődöntőkig jutottak. A 
Sehmidt Ödön férfi egyes emlékversenyben hét
főn a döntőmérkőzést játsszák le Dörner és Jacobi. 
A többi számokban is még e hét első felében kerül 
férfi egyes elődöntők: D örner—Bánó 6:1, 4:6, 6:1;
sor a döntőkre. Főbb eredmények: Sehmidt Ödön 
Jacobi—Péteri 6:2. 3:0, w. o. Péteri fáradtan állt ki. 
Férfi, egyes Rakovszky-dij: Péteri—Wahl 6:4. 6:1. 
Női egyes, nyílt: Schréderné—Piekerné 6:4, 6:4; 
Gönczné—Nagy Duci 6:3, 6:3. A nagy melegben a nők 
nehezen birják a tempót. Férfi páros: Bánó. Jn- 
cobi—Darvay, Ripscher 6:2, 3:6, 6:1. Vegyes páros 
nyílt: Péteri. Gönezné—Tóth, Nagy Duci 6:2, 6:0; 
Ráth, Huberné—Dresdner. Oherschall 6:4, 6:4; Pa 
lósthy, Bipscherué—Fazekas, Hellebrandtné 6:4. 6:1; 
Hegyessy, Schréderné—Zsoldos, Tihany iné 6:1. 6:3; 
Kipseher, Wienerné—Radicli, Kovács 7:5. 7:5. Az erős 
küzdelem a biztosabb FTC-pár győzelmével végződik.

Hírek lapzártakor:
Berlinből jelentik: A 25 km.-es nagy stafétában 

győzött a Dculscher SC csapata 57 p. 28 mp. alatt. 
Rikord!

Kehrling kézisérülést szenvedeti Lipcsében a ham
burgi Boschardt elleni mérkőzésében, amely a sérü
lésig 7:5, 0:6 arányban állott.

ii j világrekord. A  Reggel tudósítója táviratozza 
Magdeburgból: Mühe Lntte kisasszony a 100 méteres 
hölgymelluszásban 1 p. 26.3 mp. idejével megjavította 
a fián Jacobson régi világrikordját (1 p. 26.5 mp ).

Davis-Cup-crcdmények. Birminghamből táviratoz
zék: Az angol—német Davis-Cup-mérkőzés 4:1 arány
ban Anglia javára végződött. — Turlnból jelentik: 
Olaszország 2:0-ra vezet India ellen.

A francia kerékpáros bajnokság oredménye a 
következő: 1. Lettrouboux 2 p. 54 inp. 2. Leduc 2 p. 
55 mp. 3. Reynauld 2 p. 57.2 mp.

Olaszország— Franciaország—Svájc atlétikai mér
kőzésben, amely Parisban folyt, le, Franciaország 
győzött 132 ponttal. 2. Olaszország 128 p. 3. Svájc 
69 p. A küzdelmek során négy francia rekord dőlt 
meg: 400 m. gát: 1. Paeelli 53.8 mp. 4X100 m. staféta: 
1. Franciaország 41.6 mp. Diszkoszvetés: Móri 
44.09 m. Gerely vetés: 1. Degland 61.34 m.

A francia vizipúlúcsapaf csak 
szerencsével győzte le a németeket

Berlin, június 10.
(A  Reggel tudósítójának tele fon jelentésed A  fraiu 

cia—német válogatott vizipólómérközés 5:1 (2:2)
arányban a franciák győzelmével végződött. A Biele- 
földben lefolytatott viadalon a franciák első gólja 
öngólból esett, a győztes gólt az utolsó percben ér
ték el. — A 4X200-as stafétában: 1. Németország 
10 p. 10.4 mp. 2. Franciaország 10 p. 31.2 mp.

Bécsi futball. A Reggel tudósítója telefonáljai 
Admira— Hnkoah 2:0 (0:0), Brigittenau—Austria 3-i 
(2:1). — Rapid—Bohemia (Prága) 5:2 (2:1).

E ó sp e n r  á

A kis Balos von a vasárnapi 
versenyek hőse,

M i gyijzlesi és Kél helyezettet lovagolt
Vasárnap délután a Derby-miting ihásorlik napja 

kitünően sikerült. A bécsi nagy verseny konkuren
ciája inkább csak a lovaregyleti szakaszon látszott 
meg, egyébként mindkét hely élénk látogatottság
nak örvendett. A napot bevezető Szadai-dijban 
Poéta még mindig nem talál!a meg régi formáját. 
A Palotai - handicap Sólyom biztos zsákmánya lett, 
miután az utolsó pillanatokban Szokolai zsoké som 
talált más megoldást. Az 1200 méteres handicapban 
a lassan láhrakapott Midas-sál Balog remek finist 
lovagolt; az ügyes isfállógyereknek sikerült még 
egy versenyt nyernie Kom á-val, amelyet hosszabb 
distancián vezetett győzelemre. Balog mellett a 
fiatalabb Esch is szép eredménnyel lovagolt; ő 
nyerte a két kétéves versenyt Szegény legény-nyel 
és Rabló-vn).

A nap részletes eredménye:
1. futam (Szadai-dij, 1100 in).: 1. Fabula 

Poprad (5) Balog. 3. ("mconiinas (2) Péter. 
Oh jaj!. Rádió. J%h.. fejh. Tót.: 10:57, 28. 37.

(4) Tuss. 2, Fm.: Poéta,

A barriernél vezető Poéta a távnál verve van. Elő
ször a kiviil előretörő Fabula, majd a cél előtt Pop- 
rád és a még zölden futott Oincominas mennek el 
mellette.

II. futam (Kétéves nyeretlenek handieapje, 9ihi m.): 1. Szegény legény (pl Ese.h György. 2. Csintalan in) Gu-< l.vás. Fm.: Talált kincs. Sabotage. lh 3h. Tót.: 10:22.
Sabotage vezet. A távnál kész vau. Itt Csintalan 

és Szegény legény állnak az élre. Szegénylegény biz
tosan egy hosszal utasítja vissza Csintalan táma
dását.

III. futam (Palotai-handicap, IKK) Szokolai. 2. Pirouette (8) Balog. 3. 
Andorás. Do bizony. Dehogyisnem. Daisv, Odahaza. Paradi, Katinka. 15. ífi, 16;

Pironette végigvezet. A Parádi mellett elhelyez-- 
kedott Sólyom lovasa fölveszi a versenyt és köny- 
nyen nyer.

IV. futam (Kétévesek versenye. 900 m.t: !. Rabló (4) 
Esdi György. 2. Buzogány (3i Gulyás. 3. Para hélium, fm.: Tegctfhoff. Nuni. Solo. íVfch, 2h. Tót,: 10:70. '3], 20<
.Solo. Buzogány vezet. A táv után. mint egy nyil, 
lő-©tör Rabló •'s nagyon könnyen nyer.CIO
V. futam (Randi/ 

Katalin (8) Kasziái: bizony. Sofia. Ha« 12. 18. lő.

». 120(1 m.):
3 Rákos (4 Dry, Anna

. Midas (1 i Balog. 2. Szabó L. II. Fm.: De 
Fejh, 2h. Tót.: 10:28,

A Sehiffer ló nyerőnek látszik, amikor az utolsó 
métereken a szívósan ujitó Midas küzdelem után fej- 
hosszal nyer.

VI. futam (Kiadók handieapje. 2000 m.: 1. Koma (5) Ba
log. 2. Pompadour (fi) Szabó L. TI. Fin : Pandúr. Ovidius, Apor, Metropole. lh. 3h. Tót.: 10:8], 31. 12.

A pehelysúlyú Koma az élen várva, a távtól haza
hajtva, biztosan nyer.

A  d eb rec en i lo v a sn ap  e re d m é n y e i
Debrce.cn. junius 1(1.

(A Heggel tudósítójától.) A Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamara az országos lovasnapok keretében lá-én-, vasár
nap délután lóversenyt, fogatversenyt, fogat- és szekér 
dijazásos versenyt rendezett, amelynek eddig ismerete* 
eredménye n következő:

A tiszti bemutalóniérközéseken a tiszti díjlovaglásban 
I. 8’allay főhadnagy (Gólam lován). 2. hurik. főhadnagy 
(Frivol lován). 3. Pólón yi százados (Bizalom lován), 
I. Duesay Jenő főhadnagy (Emma lováu), 5. Liptai. (Fidi
busz lován). Díjugratásban 1. Polónyi százados (Bizalom), 

(sdnky István (Bíboros). 3. Sehol: László (Agne6), 
4. Kricsfalusy Jenő (Császár), 3. Vajthó Lnjos (Fertő). 
Mezőgazdák szekérversrnyc négycsfogatokkal: 1. Színűt 
György (Nagyiéin), 2. Boros Károly, 3.. 4. Nádosi András 
(Nyíregyháza) és Pndrarki István (Nyíregyháza). Kettes 
fogatvrrseny: 1. Crszriszki András (Nyíregyháza). 2. Da
ra y István (Nyíregyháza).

Az úri fogat versenyben Nyíregyháza város négycsfogatn 
kapott dijat, A krttesfogatu versenyben 1. Szilassy Ldszló 
(Tiszaderzs).

Felelős kiadó: Hóna Ödön igazgató
„Világossúg"-könyvnyomda rt. Budapest, VIII, Conti-u, 4> 

Műszaki igazgató: Dcutsch ü.

L e e n d ő  a n y á h ,  v l g y á z a l !
Gyermekkocsi ss  o s ftM s__** ol puszii thatatlan
H S & U 0 4  VI, Andrássy-uf 38. sz.a Párisi Aruházznl szemben




