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Eisenlebennél elfogyott a benzinje - újból felszállott, 
de eltévedt, elkerülte Berlint, Hamburgnál viharba 
jutott, s Cottbus mellett újabb kétórai repülés után 

propellertörés leszállásra kényszeritette
Berlin, junius 6.

A Hétfői Napló tudósító
jának tclcfonjelentése.

A repülés történetében újabb nagy ese
ményt s diadalt jelent az amerikai Cham- 
bcrlln rekordja: Newyorkból utitársával, 
Levlne-nel, a Belianca-gyár igazgatójával né
met földre érkezett. Negyvenkét órát repült 
Chambcriin, s mert útja hosszabb s nagyobb 
volt Lindberghénél, ez az uj eredmény bi
zonysága annak, hogy a rendszeres légi köz
lekedés Amerika és Európa között megold
ható.

Chamberlin útja viszontagságos volt. 
Miután középeurópai idő szerint szombaton 
déli 12 óra öt perckor indult cl a Columbia 
repülőgépen Európába, vasárnap este 8 óra 
20 perekor tűnt föl Anglia nyugati partjain.

Benzinhiány miatt szállott le először 
a Columbia

London, junius 6. 
(Reggel 4 órakor.)

Chambcriin és ulitársa Leülne, akik ame
rikai időszámítás szerint szombaton reggel 
hat óra négy perckor, európai számítás sze
rint déli 12 óra 5 perckor indultak el Co
lumbia nevű repülőgépükkel Európa felé,

vasárnap este nyolc óra húsz perckor 
_tüntck fel Anglia nyugati tengerpartján.

'Az óriási galambszinü repülőgép nyugodtan 
haladt keleti irányban.

Berlin, junius 6. 
(Reggel 6 órakor.)

A Columbia hétfőn hajnalban három óra 
harmincöt perckor érte el a német határt.

(Wolff.) Chamberlin repülőgépe, a Columbia, ma reggel 5 órakor Helfta köz
ségben, Etelében közelében leszállul kényszerült. A leszállás a helftai vasútállomástól 
két kilométernyire benzinhiány következtében történt. A repülőgép 42 óráig volt egyfoly
tában a levegőben, utasai a megérkezéskor egészségesek és jókcdvück voltak. Csak
hamar sikerült egy közeli községből benzint szerezni, mire a repülőgép délelőtt 9 óra 
35 perckor Ismét felszállt, hogy Berlinbe repüljön.

Berlin, junius 6.
(Wolff.) Chamberlin sípé KUngenél, 15 kilométernyire Cottbustól propellerlUrés 

következtében Ismét leszállásra kényszerűit. A gép mélyen beiurödotl a moesaras la- 

Jajba.
A tompéiból! repülőtérről hatmléklalanul repülőgépet menesztetlek Chamberlin 

segítségére, mint ahogy már arra a hírre, hogy az amerikai gép Ildiidből elindult 
Berlin irányában, három berlini és egy drezdai gép szállott tel keresésére, hogy u ber
lini légikikötőbe vezessék. Az amerikai gép azonban minden bizonnyal Irányi tévesztett 

és Így került Cottbus (elé.

Az Óceán átrepülésc után az európai konti-' 
nens feié vágott át Chamberlin, s miután aí. 
éjszakát Anglia. Hollandia és Nyugat-Német- 
ország fölött töltötte, hétfőn ha.; ali »/27 óra
kor, negyvenkét órai repülés után Helffa 
községben, Eislcbcn mellett leszállót!, mert 
benzinje elfogyott.

Kilenc óra 35 perckor újból fölszállott 
Eislebennél, de eltévedt, Berlin helyett 
Hamburg felé repült, mig végre tizen
egy óra után néhány perccel Cotbus kö
zelében Klingenél alászállott, mert pro
pellerje eltörött. A Columbia igy nem 
folytathatta útját; a repülőgépet kijavít
ják. Chamberlin és Levine pedig hol

nap repülnek tovább Bérünké.

.4 repülőgépről, mihelyt német területre ért, 
röpcédulákat dobtak le. .4 röpcédulákon, 
amelyek amerikai nyomdában készültek, ez 
a két szó állott óriási betűkkel:

„Nach Berlin*4

Azokban a városokban és falvakban, ame
lyekben ezek a röpcédulák leestek, óriási 
versengés indult' meg az érdekes doku
mentumokért. Német területen először Gel- 
senkirchen fölött pillantották meg a Colum
biát, amely olyan alcasonyan repült, hogy a 
lakosság azt hitte a templomtornyokat sú
rolja. Négy óra tájban Dortmundban látták 
a gépet, ahol újabb nagytömegű röpcédulá
kat dobtak le. Á repülők Hannover felé ha
ladtak tova.

Berlin, ju nius 6.

Berlin, junius 6. (Este 8 órakor.)
f.l Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.)
Szombaton dél óla, amikor Chamberlin és 

ulitársa elindullak a Columbián, Berlin ál
landó izgalomban élt. Az izgalom vasárnap 
este hét óra húsz, perekor érié cl tetőfokát, 
amikor megjött az első jelentés, hogy a 
Columblrí feltűnt Plymouth felelt. Berlinben 
nagyszabású előkészületeket tettek az óceán
repülök fogadtatására. A tcmpclhofi lóg 
hdjókikötöálloniás környékén többezer fő
nyi tömeg hullámzott. Benn a városban el
terjedt a hire, hogy a rendőrség szigorú óv
intézkedéseket foganatosított, nehogy a re
pülök megérkezése esetén megismétlődjenek 
a tumultuózus párisi jelentetek és ezért el
határozták, hogy a repülőtérre a hivatalos 
embereken kívül senkit sem bocsátanak be.

A hír következtében, bár százezrek fel
vonulására számítottak, a közönség 
nem tódult óriási tömegekben a repülő

térre.

Este nyolc óra tájban azonban még igy is 
hatezer főnyi tömeg gyűlt össze a tcmpelhofl 
repülőtér környékén, sőt a környékbeli há
zak és gyárak tetejét is ellepték az. izgatottan 
várakozó, kiváncsi emberek.

. Nyolc óra tájban a rendőrség széles kör
zetben kordont vont a repülőtér körül. .4 
kordonon csak a diplomáciai testület tagjait, 
a hivatalos kiküldötteket és '.íz újságírókat 
engedték ál.

Bebocsájtoliak azonkívül még három
száz főnyi meghívott vendéget, akik fe
jenként öt aranymárkn belépődíjat fi

zettek.
Megérkezett autóján Schulmann, az Egye
sült Államok berlini nagykövete, a kormány 
képviseletébe Uurcius birodalmi gazdasági 
miniszter, Grcsinszky porosz belügyminisz
ter, Schubert külügyi államtitkár, a berlini 
rendőrség vezetői, valamint egyéb hivatalos 
körök és egyesületek kiküldöttei.

A repülőtér környékén példás rendel tar
tott fenn az óriási számban kivonult rend
őrség, a kordonon belül pedig szolgálatban 
állt a légi közlekedési rendőrség teljes le
génysége. Kivonultak a mentők is. mert szá
mítottak arra az eshetőségre, hogy Cham
berlin betegen érkezik meg, vagy pedig a tö
megben rosszul lesz valaki és első segélyben 
kell részesíteni.

A repülőtér belseje nagyszabású ünnepség 
előkészületeire mutatott. Az igazgatósági 
épület lépcsőin

óríű'l virágcsokrok larkállottak, 
amelyekkel nz amerikai követség. « minisz
tériumok és az egyesületek kiküldöttjei 
akarták fogadni Chamberlint. A környéken 
óriási autópark táborozott. A közönség iz

gatottan és türelmetlenkedve várta a iepá- 
lökröl érkező jelentéseket, amelyeket sző* 
csövön hirdetlek ki.

A megérkezésre várakozó hatezer főnyi 
tömeg egy pillanatra sem Távozott cl és 
mindenki el volt szánva, hogy reggelig 
is kimarad, csakhogy tanúja legyen 

Chamberlin megérkezésének.
tömegben leírhatatlan izgalom uralkodott. 

Fogadásokat kötöttek, vitatkoztak és talál
gatták a bekövetkezendöket. Hajnalban 3 
óra 40 perckor hirdettek ki az este óta 
várakozó tömeg előtt, hogy a Columbia fel
tűnt Dortmund tájékán. Teltek-multak az 
izgalmas negyedórák, újabb hir azonban 
nem érkezett, mert az ünnepre való tekin
tettel szünetelt a vidékkel a telefónösszeköt, 
letés és igy csak rádiójelentésekböl értesül
lek. Az izgalom már tetőfokra hágott, ami
kor végre félkilenc tájban kihirdették a 
szócsövön, hogy

Haliétól hatvan kilométernyire, Els
ietett mellett leszállt u Columbia, mert 

a benzinje elfogyott.

Félóra múlva, pontosan 9 órakor lefújták 
az előkészületeket, mert nem számítottak 
arra, hogy Chamberlin újra elindulhasson 
Eislcbcnböl. A meghívott vendégek, valamint 
a hivatalos kiküldöttek visszatértek Berlin
be. A tömegen azonban valami megmagya
rázhatatlan optimizmus vett erőt és csekély 
kivétellel az egész hatezer főnyi tömeg to
vábbra is a tempóiból) repülőtér körül vára
kozott.

A hivatalos kiküldöttek eltávozása után 
tíz percről újabb rádióhir jelentette, 
hogy Chambcrleln benzint vett magához, 
és kilenc óra harmincöt perckor újra 

felszállt Eislebennél.
Erre azután az összes hivatalos kiküldöttek 
autón vissza roboglak a repülőtérre. A lég
hajókikötő igazgatósági épülete mellett fel
állított árbocra újra felröppent a hatalmas, 
csillagos amerikai lobgó cs ismét kezdetüket 
vették a várakozás izgalmas jelenetei. Köz
ben az egyre sűrűbben érkező rádióhiiek 
pontosan beszámoltak arról, hogy mi tör
tént a Columbiával. Megjött a jelentés, hogy

n Columbia viharba került, Chambcriin, 
akinek nem vo’iak pontos német tér

képei, eltévesztette az Irányt 
és az egyenes ut helyett Hamburgon keresz
tül repült. Így még mielőtt F.islcbenben ért 
volna, már

több időt töltött a levegőben, mintha 
egyenes Berlinbe röpül.

Eislcbcn mellett.egy tisztáson szállt le, mi
kor elfogyott a benzinje. Eb'-en az időben 
a földeken nem dolgoztak, a közeli gyárak 
munkásai sem jártak arra, uf/ hogy a kör«
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tiyék teljesen elhagyatott volt. Nagysokára 
kerüli arra cgv csendőrőrjárat, amelynek 
tagjni odasiettek a repülőgéphez. Chambcr- 
lin és Levine akkor már a gép körül fogla
latoskodtak s a csendőröknek, akik azonnal

tudták, hogy kikkel állnak szemben, tört 
németséggel mondották:

— Elfogyott a benzinünk, kénytelenek 
voltunk leszállói.

Berlinben óriási izgalmak között várták 
Chamberlin megérkezését

Chamberlin azután megkérte a csendőrö
ket, hogy kerítsenek valahonnan annyi ben
zint, amennyivel tovább tudja folytatni az 
útját Berlinig. Hosszabb idő telt el, inig vé
gül benzint kerítettek.

Száz liter benzint eresztettek a tartály
ba és kétőral veszteg!és alán pontosan 
kilenc óra harmincöt perckor újra fel

szálltak.
A tcmpelhofi repülőtéren várakozó közön- 

ség előtt kihirdették azt is, hogy körülbelül 
negyvenöt perc alatt kell beérkezni a Colum
biának Berlinbe. Eltelt a negyvenöt perc,

a Columbia azonban még mindig nem 
tűnt fel a láthatáron.

A tömeg, <lc a hivatalos kiküldöttek is, 
nyugtalankodni kezdtek és több repülőgép 
indult Chamberlin elé, hogy bevezessék a 
repülőtérre. A gépek azonban egymásután 
térlek vissza azzal, hogy nem találják a Co
lumbiát. Tizenegy óra után végre pontos je
lentés érkezett Chamberlin sorsáról. Rádión 
jelentették, hogy Chamberlin az eislebenj 
felszállás után arra számitól!, hogy a száz 
liter benzinnel eljut Berlinig, a viharban 
azonban eltévedt, nagy kerülőutal tett,

a benzinje megint elfogyott és ahelyett, 
hogy Dortmundon keresztül az Odera 
melletti Frankfurtba törekedett volna, 
ahol a légi kikötőben uj benzint szerez
het, Berlintől száz kilométernyire, Cott- 

bús városka fölé került.
Ekkor már teljesen elfogyott a benzinje 

és a várostól tizenöt kilométernyire egy erdő 
szélén kénytelen volt leereszkedni. A leszól- . 
lásnál azonban baleset érié. A biplán nem <

Chamberlin és Lévíne
aludni, s holnap tovább repülnek Berlinbe

Berlin, junius 6. 

urg miniszteri tanácsos, a német léghajózás 
(Cottbusban felkerestek, kijelentették, hogy 

llnbc. A propeller kijavítási munkáját a né- 
valószlnüség szerint elvégzik, a repülök 
Berlinbe. Chamberlin és Lévine ezekután

Az amerikai repülők, akiket Brandenb 
vezetője és Pool amerikai követség! tanácsos 
holnap reggel saját gépükkel röpülnek Bér 
met léglhansn műszerészei addig minden 
tehát valószínűleg holnap délelőtt érkeznek 
pihenőre tértek, s lefeküdtek aludni.

Adjanak enni, éhes vagyok!
Berlin, junius 6. 

(Éjjel 12 óra.)
(A Hétfői Napló tudósitójának tclcfonjclcntése)

Éjfélig érkezett jelentésekből most 
már teljes pontossággal ismertek Cham- 
bcrlin megérkezésének összes részletei. 
Hat óra harminc perckor ereszkedett le 
a gép Eislebcn mellett, Blschofsrode kis
község mellett. Három óra múlva, kilenc 
ára harmincöt perckor újabb benzin
készlettel szálltak fel és tizenegy óra har
minc perckor, mikor ez a készlet is el
fogyott. ereszkedtek le Cotlbus mellett 
Kiinge kisközség határában. Chamberlin 
első szava, amikor az emberek a gép 
köré csoportosultak, ez volt:

— Nagyon éhesek vagyunk, mosakod- 
'ni szeretnénk!

Majd mikor ijedten érdeklődtek, hogy 
nem történt-e valami bajuk, mosolyogva 
mondották mindketten:

— Semmi bajunk sincs, csak éhesek 
vagyunk, enni szeretnénk.

Autón vitték őket egy cottbusi szállóba, 
ahol megmosdottak és a szerencsésen 
végződött kényszerleszállás után három
negyed órával már asztal mellett üllek és 
jóízűen falatoztak az clébiik tálalt hatal
mas adagból. Egy óra múlva már meg
érkeztek Cotbusba, az újságírók. Kérdé
sükre Chamberlin a következőket mon
dotta:

— Már a: első pillanatban szilárdan 
eltökéltem, hogy csak Berlinben szállók 
le, mert arra számítottam, hogy ha más
képpen történik, ebből különféle ma
gyarázatok következnek. Az utazásom 
minden várakozáson felül könnyű volt, 
különösen mikor a kontinens fölé ér
keztem. A» óceán fölött, mikor a benzin
tartályokat kezeltük.

néhány kisebb tartály a tengerbe 
zuhant és ennek a következménye 
az, hogy körülbelül 100 liter benzin
nel kevesebb marudt n gépen, mint 

amennyi kellett
és ezért vált szükségessé, hogy Bischofs- 
rode mellett leereszkedjek.

A1 utón ín magam rgy pillanatig 
hu aludtam, társam, Lowin, U 

tudott simán a földre ereszkedni és
■ gép oly erőről UtŐdött a földhöz, hogy 
a csavarja eltörött és teljesen haszna

vehetetlenné vált.
Féleg.v volt már, mikor az utolsó jelentést 
kihirdették a közönség előtt. A tömeg, 
amelynek egy része este nyolc órától, túl
nyomó lösze pedig vasárnap éjféltől, tehát 
liicmnt óra hosszat, egy éjszakán és egy 
deletöHön át várakozott, lassan kezdett visz- 
szaszivárogni Berlin fele és pár perc múlva 
már csak néhány száz ember ácsorgóit a 
repülőtér környékén. Az igazgatósági iro
dában összegyűlt hivatalos kiküldöttek és a 
szakértők közölt élénk beszélgetés fejlődött 
ki. A szakértők egyöntetűen annak a véle
ményüknek adtak kifejezést, hogy Cham 
boriin, ha nem is sikerült Berlinbe eljutnia, 
megtörte Lindberg rekordját.

Chamberlin ugyanis Lindbergh harminc
négyórás utjával szemben negyvenkét 
óra hosszat volt a '■levegőben és New 
Yorktól Elslebenlg, illetve Cottbusig 
hosszabb utat tett meg, mint New York
tól Berlinig, pedig már Berlin Is ötszáz 
kilométerrel nagyobb teljesítmény lenne, 

mint Lindbcrg párisi útja.

Berlin, junisu 6.
(Wolff) Ma délután 2 órakor a tempelhofi 

repülőtérről Cottbusba indult a német Légi- 
hansa egy gépe, hogy magával hozza az 
amerikai repülőket. A repülőgéppel ment 
Poci amerikai követség! tanácsos. Branden- 
berg minisztériumi igazgató, Micl igazgató 
és néhány szerelő.

Cottbusban lefeküdtek

mindössze csak két órán át szundi
kált.

Semmi más nem okozott szenvedést, 
csuk az, hogy éhesek és szomjasak vol
tunk, mert az egész utón csak néhány 
falatot ehettünk. Neivyorki elindulásom
tól a Coltbus melletti Klingenél történt le
szállásomig negyvenhat óra telt cl. Innen 
semmiesetre sem akarok másként, mint 
repülőgépen Berlinbe menni.

Chambcrlinnek ezt a kívánságát már 
teljesítették is, az összetört légcsavaru 
gépel, amelyet tehervonatra raktak, hogy 
Berlinbe vigyék, leszedték és a gépet a 
helyszínen javítják ki.
Chamberlin és Lewine, akik mindketten 
tipikus amerikai fiatalemberek, szőkék, 
kékszcmüek, karcsúk és megjelenésük
ben

feltűnően hasonlítanak Lindberghez, 
az újságírókkal folytatott beszélgetés 
után délután öt órakor lefeküdtek. Hol
nap délelőttig elkészül a gép és a Colum
bián indulnak tovább Berlin felé, ahol 
ünnepélyesen fogadják őket.

Vértesi Dezső

Kilenc öngyilkos 
pünkösd ünnepé n

— Ravasz Gábor, 28 éve* műszerész, a Baj 
nok-ulcában ismeretlen méreggel. — Koszt Mar
git, 27 éves cseléd, a Bérkocsis-utcában lugkö 
oldaliul. — Tóth Annii, 30 éves takarítónő, Jó 
zsef-utca 81. számú házban lévő lakásán isme
retlen méreggel megmérgeztc magát. — Clirt 
Róza 20 éves hímzőnő, a Lukács-fürdő közelé
ben n Dunába ugrott. Kimentették.
Schwanto Márton gyárimunkús, Lőportár-u. 6. 
szóin allti lakásán családi okokból kifolyólag 
luminólt ivót. -- Munkácsi Erzsébet háztartás
beli alkalmazott, Ráduy-u. 31 szóm alatti szol
gálati helyén nyllvahagyla a gázcsapot.
Milován Lenke 20 éves cseléd. Rákosfalsán 
lugköoldatot Ivott. Kántorné-u. 3. számú ház 
bán Barna Mária l éves tanuló hypermangán' 
oldatot ivott. A mentők valamennyiükel a Ró
kus kórházba szállították.

A HÉTFŐI NAPLÓ 
UJ TELEFONSZÁMAI i 

Vasárnap déiulán 4 órálál: Terii 92—7Q 
fs 98-70,

Minnich, Németh és Hajós professzorok 
érdekes vitája a tábla előtt a bűnözők 

beszámithatóságáról
„A vádlottak 99 százaléka imbecillis" 

— mondja Minich Károly
Érdekes körülmények után hozott ítéletet 

tegnap a királyi tábla. Chráz György volt mű
egyetemi hallgató ügyében, aki gróf Zichy 
Rezső néven szélhámoskodott és többek között 
egy gépkocsit csalt ki az egyik budapesti 
autókereskedőtől.

Az ügyét elsőfokon a törvényszék Mayer- 
tanácsa tárgyalta, ahol Chráz védője, kénárt 
Béla dr. a fiatalember elmeállapotának meg 
vizsgálúsát kérte. Bakody és Németh Ödön 
orvostanárok orvosi vizsgálat után beszámít- 
hatatlannak nyilvánították a vádlottat. Az 
ügyészség előterjesztéséro Hajós Lajos dr. és 
Minnich Károly professzor ellenőrző szakértők
ként vizsgálták fölül Chráz György elmeálla
potát. Ezúttal az orvosi vizsgálat lesújtó volt. 
Minnich professzor azt úlftotta, hogy bár

a fiú veleszületett kóros gyengeségben 
szenved,

ez azonban nem olyan mérvű, hogy beszámít- 
hatóságát korlátozná. A törvényszék ezen 
orvosi vélemény alapján bűnösnek mondotta 
ki Chráz Györgyöt és csalásért és sikkasztásért 

egy év és háromhavi börtönre ítélte.
Fellebbezés folytán a királyi Ítélőtáblához 

került az ügy, amely szombaton tartotta meg 
a főtárgyalást. A főtárgyaláson érdekesen bon
takozott ki a két nagynevű orvosprofesszornak 
véleménye, amely döntő befolyású volt az íté

letre is. Hajós és Németh orvostanárok a táb
lai tárgyaláson is bizonyítói Iák, hogy a fiatal
ember nem beszámítható. Minnich és Bakody 
professzorok ellenkező felfogású orvosi véle
ményt terjesztetlek be. Minnich professzor vé-< 
lenlényében a következőket mondotta:

— Ha Németh és Hajós orvosprofesszorok' 
állítását valónak fogadná el a királyi tábla, 
akkor a törvényszékek működését meg kel
lene szüntetni mert a vádlottak kilencven
kilenc százaléka imbecillis.

Ilyen felfogás mellett salvus conductnst 
adnának a bűnözőknek

újabb bűnök elkövetésére, mert bár igaz az, 
hogy a vádlott bizonyos tekintetben erkölcsi 
vakságban szenved, de a telt elkövetése óta 
is fejlődött és ezzel az értelmisége is növeke
dett. Nem lehet elmegyógyintézetbe helyezni 
az ilyen betegeket, mert egy hét után mint 
ggógyultat feltétlenül szabadonbocsritják.

A védelem előterjesztésére kikérték az igaz
ságügyi orvosi tanácsnak a véleményét, amely 
magáévá tette Minnich professzor álláspontját. 
A tábla tanácsa ezekután megtartotta a főtár- 
gyalást, bűnösnek mondotta ki Chráz Györ
gyöt az áJtala elkövetett bűncselekményekben 
s helybenhagyta a törvényszék Ítéletét.

Minnich Károlynak a táblai tárgyaláson el
mondott orvosszakérlői véleménye jogászi 

körökben nagy feltűnést keltett.
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Volpi gróf, Olaszország pénzügyminisztere 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak a barátsági szerző

désről, Szterényi báróval történt fix megállapodásáról 
és közeli programmjáról

Volpi gróf a Hétfői Napló által a kormány nevében üdvözli a magyar népet
Abbazhi. junius 6.

' Abbázia pünkösd vasárnapján ünnepre 
Virradt: föllobogózva várta Giuseppe Volpi 
grófot, az olasz pénzügyminisztert, aki a 
<luce után ma a legnépszerűbb az olasz po
litikusok közt. Az olaszok hódoló szeretet
tel, a fürdő közönsége meleg érdeklődéssel 
várta a népszerű pénzügyminisztert, aki 
Abbáziába rövid üdülésre jött s aki innét 
Fiúméba utazott, a régi magyar kikötővá
rosba.

Host-Venturi konzul, Fiume katonai kor
mányzója fogadta elsősorban Volpi gróf 
pénzügyminisztert, s az ö szives meghívása 
folytán jutott a Hétfői Napló munkatársá
nak az a szerencse, hogy a hajón, amely az 
olasz pénzügyminisztert vitte, együtt utaz, 
hatott Volpi gróffal és kíséretével. Itt, a ha
jón, Host-Venturi konzul szívesen vállalko
zik arra, hogy bemutasson a grófnak, aki 
rendkívül elegáns, őszülő kecskeszakállas 
ur. Zsakettban van, fehér virág a gomblyu
kában, mosolyogva, barátságosan nyújt ke- 
Xet.

—- Most nem foglalkozunk politikával, — 
mondja, — hiszen most csodálhatjuk a ten
gert, élvezhetjük ezt a gyönyörű reggelt. Ha
nem délben Fiúméban, a kormányzói palo
tában, ott szívesen felelek mindazokra a 
kérdéseire, amelyekre kiváncsi.

A hajó orra már az öböl közepén szeli a 
tengert. Lassan előtűnnek a fiumei kikötő 
'dokkjai. Üresek, kihaltak. A raktárházaknak 
csukottak az ablakai, az elevátorok nagy-, 
része le van szerelve. Néhány teherhajón és 
halászbárkán kívül csak a személyszállító 
gőzösök élénkítik ezt a hatalmas kikötőt.

j— Más lesz itt mindent — fordul hozzám 
» pénzügyminiszter.

V •— Miért méltóztatik Fiúméba utazni?
Elsősorban tanácskozni fogok a helyi 

Ipari és kersekedelmi élet tényezőivel. Az
után pedig átveszem a díszpolgári oklevele
met Ma különben is nemzeti alkotmány
ünnep van.

A hajó befut a fiumei kikötőbe. Rövid 
fascista üdvözléssel fogadják.

'A Piazza Rómán a fehér kormányzói pa
lota. Diszőrség. Akadálytalanul nyílik min
den ajtó. A pompás palota óriási halijában 
jVittoria Emanuelle III. márvány mellszobra.,

Tíz percnyi várakozás után nyílik a mi- 
iüszter szobájának ajtaja. Wosf-Venturi kon
zul a miniszter elé vezet.

Szívélyes szavak után, amelyek a vára
koztatásra vonatkoztak, igy nyilatkozik 
őexelenciája:

Nagyon örülök, hogy alkalmam kí
nálkozott a magyar sajtó által a ma
gyar népnek elküldeni a legmelegebb 
szimpátiám kifejezését. .4 fascista kor
mány élénk emlékezetében él még 
Bethlen gróf látogatása, amit Rómá
ban tett és amely nem is múlhat el 
nyomtalanul. Megelégedésemnek kell 

Porma, szabás és minőség utolérhetetlen

kifejezést adni arra vonatkozóan is, 
hogy

Szterényi József báróval sikerült 
néhány fix megállapodást létesí

teni,
amelyek mindkét állam szempontjá
ból rendkívül fontosak. A fascista kor
mány meg vau győződve a magyar 
nép loyalitásairól, amellyel ezt a barát
sági szerződést fogadta, és amely

barátsági szerződésben egyformán

Jugoszlávia megszakította
a diplomáciai viszonyt Albániával

Bclgrád, junius 6.
(Avala.) Tekintettel arra a körülményre, hogy az albán kormány neru helyezte szabad

lábra a jugoszláv követség tolmácsát, a jugoszláv követ a követség személyzetével és Irattárá
val egytitt elhagyta Tiranát.

Bclgrád, junius 6.
(Cseh Távirati Iroda.) Szakovics tiranai 

jugoszláv kővet, aki a követség személyze
tével együtt szombaton elutazott Tiránából, 
tegnap Cattaróba érkezett, ahonnan Spala- 
tón át folytatta útját Belgrád felé. Cattaró- 
ból táviratilag értcsitettc a követ a jugoszláv 
külügyminisztériumot az albán kormány el
utasító magatartásáról és a diplomáciai vi-, 
szony megszakításáról.

Belgrád, junius 6.
(Cseh Távirati Iroda.) Ccna bég, belgrádi 

albán követ, aki a diplomáciai testület tag
jainak kirándulásán vett részt, este fel
kereste Marlnkovics külügyminisztert. A kö
vet a külügyminisztérium épülőiének, el
hagyása után kijelentette, hogy egyelőre 
nem szándékozik Bclgrádot elhagyni, mert 
reméli, hogy sikerül a konfliktust békés mó
don elintézni.

Bclgrád, junius 6.
'A belgrádi politikai körök a legnagyobb 

nyugalommal és hidegvérrel Ítélik meg az

Udvari pompával, általános 
részvét mellett temették el

Klotild Eőhereegasszonyt
Klotild főhercegasszonyt ma délután általá

nos és mély részvét mellett örök nyugalomra 
helyezték.

Már hétfőn kora reggel, félkilenckor meg
nyitották a várkápolnát s a ravatal elé bocsá
tották a közönséget és délig zarándokolt az el
hunyt főhercegasszony tisztelőinek és híveinek 
végeláthatatlan tömege a koporsó elé. A szűk 
kápolnában hármas lépcső felett hatvan égő 
gyertyatartó és négy, hatalmas lánggal égő 
kandelláber között feküdt a díszes érckoporsó 

kifejezésre jutnak a nemzeti ér
dekek. Ezeknek az érdekeknek 
összekötő pontja Fiume városa, 
amely közelebb hozza egymáshoz 

a két országot.
A kihallgatás véget ért. Szívélyes kézszo- 

ritás, majd a titkár a következő látogatót je
lenti be:

— Isidore Sainl
Ez a fiumei püspök neve .. .

Stób Zoltán.

albániai jugoszláv követ visszahívását és 
nem hiszik, hogy nagyobb következmények
kel járna. Politikai körökben akadtak ugyan 
olyan hangok is, amelyek úgy vélik, hogy a 
jugoszláv kormány lépése elhamarkodott 
volt, mert az albán kormánynak jogában 
állott saját alattvalóját letartóztatni. E kö
rök nézete az, hogy a tényleges jog Albánia 
oldalán van és Jugoszlávia nem láthat hasz
not abból, ha a Népszövetség elé viszi az 
ügyet.

Bclgrád, junius 6.
(Avala.) A Politika a következőket Írja a 

jugoszláv-albán viszony megszakításával 
kapcsolatosan: Az utáu az incidens után, 
amely a diplomácia viszony megszakítására 
vezetett, kormányunknak haladéktalanul és 
nem törődve egyes hatalmak véleményevei, 
a Nemzetek Szövetsége elé kell terjesztenie 
az ügyet. A Nemzetek Szövetségének meg 
kell vizsgálni a trianóni paktum által terem
tett helyzetet, hogy Jugoszlávia ment legyen 
attól a felelősségtől, amely reá hárauilanék 
az esetleges elkövetkező eseményekért.

a főhercegasszony holttestével. Kétoldaliról há
rom-három alabárdos testőr őrködött a kopor
sóra, amely előtt hatvanöt hatalmas koszorú 
feküdt, köztük Horthy Miklós kormányzó ba
bérkoszorúja. A főhercegi család és a kormány 
tagjainak koszorúja mellett ott volt: „Szeretett 
nővérének a hűséges fivér Ferdinánd R." fel
irattal a volt bolgár cár koszorúja; nagy ko
szorút helyezett el a ravatalra széles piros-zöld- 
fehér szalaggal Boris bolgár király, koszorút 
küldött Louis Philippe orleánsi herceg, a fran- 

cla trónkövetelő, ezután a főváros, számos in
tézmény és testület, Fejér me^ye és Alcsut 
népe, akik között a főhercegasszony élt.

Déli tizenkét óráig zárt sorokban vonultak' 
fel az elhunyt főherccgasazony tisztelői a rava
tal elolt, hogy lerój ják kegyeletüket a halott 
fenségcsasszonynak. Délben lezárták a kápol
nát és megtették az előkészületeket a délutáni 
temetés iránt. Három órakor a Szent György- 
téren felállították a rendőrkordont, mely mö
gött sűrű sorokban feketéllett a gyászközönség 
tömege.

A temetés színhelyéhez csak a meghívottakat 
és az elhunyt főhercegasszony családjának tag
jait engedték. Félnégy óra után sűrűn érkez
tek a gépkocsik’ az előkelőségekkel, a tábor- 
noki kar tagjaival, egymásután érkeztek meg a 
miniszterek, a főhercegi család tagjai, n kül
döttségek képviselői és a többi résztvevők. Négy 
óra előtt pár perccel érkezett a kápolnába 
Horthy Miklós kormányzó feleségével. Ekkor 
megszólalt a kápolna harangja és Mészáros 
János dr. érseki lielynök, pápai prelátus meg
kezdte a gyászszertartást. A ravatal körül fé
nyes papi segédlet celebrált a szertartáshoz. A 
koporsó körül alabárdos testőrök, békebeli disz- 
egyenruhába öltözőit huszárok és palotaőrök' 
álltak sorfalat. A kóruson az operai énekkar 
gyászdalokat énekelt. A ravatal mögötti szen
télyben Horthy Miklós kormányzó, a föhercegi 
család, a kormány, a fővárosi képviselők s a 
külföldi követek foglaltak helyet. Kétoldalt 
három-három fekete lepellel borított padsort 
állitotfhk fel, ahol a többi előkelőségek foglal
lak bel vet. Megjelent a temetésen Ferdinánd 
volt bolgár cár és Boris bolgár király képvi
seletében Cirill herceg bolgár trónörökös, ’ 
földről érkeztek a temetésre Turn-Taxis cr 
herceg és felesége Margit hercegnő, Turn-Taxis 
Ferenc József örökös herceg, Turn-Taxis Ká
roly Ágost herceg és felesége. Frigyes Keresz
téig szász herceg és felesége, Turn-Taxis I.ajos 
Fiilöp herceg ,Turn-Taxis Rafael herceg, Turn- 
Taxis Fülöp Ernő herceg.

A kormány tagjai közül Vass József népjó
léti, Mayer János iöldmívelésügyi és Klebels
berg Kunö gróf kultuszminiszter voltak jelen. 
Megjelent báró Wlassics Gyula, a főrendiház, 
Zsitvay Tibor a képviselőhöz és Berzeviczy Al
bert az Akadémia, Juhász Andor a Kúria elnö
kei, Ilipka Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő 
polgármester, Bérezel Jenő tanácsnok, Bat
thyány Tivadar gróf, Karácsonyi Jenő gróf, 
Széchenyi Viktor gróf, Cziráky gróf. Szterényi 
József báró, Thierrg altengernagy, Dréhr Imre 
államtitkár, Pirct-Bihain báró főudvarmester, 
Marinovich Jenő főkapitány, a teljes tábornoki 
kar élén Jánkg Kocsárd honvédségi főparancs
nokkal, Sós altábornagy, Hazug Samu báró volt 
honvédelmi miniszter, Ilellebrandt tábornagy, 
Gonda Henrik miniszteri tanácsos, Prónay tá
bornok és sokan mások.

A gyászszertartás körülbelül félóráig tartott. 
Ezután a koporsót a testőrök, huszárok és pa
lotaőrök sorfala között levitték a kápolna alatt 
lévő nádori kriptába, ahol néhai József fő
herceg. Auguszta föhercegasszonv. Turn-Taxis 
sót a kriptába József főherceg. Auguszta főher
cegasszony, Turn-Taxis hercegnő és Turn-Taxis 
Albert herceg kisérték. t

Nyugágy
lábtartóval, elsőrendű len
huzattal, erős, szolid kivi
telben ............................ P
Fejpárna 2 tartózsinórral I’ 1.20

Vidékre bérmentve!

Alkalmi vételekből eredő, perzsa és szmyrna 
szőnyegek, valamint antik bútorok 

olcsóbban mint bárhol

*Anlikark R.-T.
(Stcrnberg Z. J.)

VII., Dob ueca 31. sz. 
(Kazinczy nccal saroküzlet 
Régi keleti szőnyegekért és antik 
bútorokéit nagy Arat fizetünk.

Kertibutort
(óból, vasból, teljes garnitúrát, színes, applikált ernyővel
Kínét adunk 4 1* heti részletre előleg nélktil.

Nyugágyat 
csikós vászon huzattal, tapos karral és láb- 
hosszabbftóvul 2 l* hetlrészlctre szállítunk* 
llcrmnnn Gyula Magyar Kosárfonó 
Rt. Főüzlet: Llpót-körut 15. (Vígszínházzal 
szemben.) Telefon: Teréz 292—96 Fióküzlet: 
Horthy Miklós ul 1V-12 TeL: Józsct 3W-H
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Zadravecz püspök beszéde 
Prohászka Ottokár fölött

Az Ébredő Magyarok Egyesülete pünkösd 
hétfőjén a régi képviselőhöz nagytermében 
Prohászka Ottokár püspök emlékére gyászün
nepélyt rendezett, Bevárd Ágoston dr. elnöki 
megnyitójában hangsúlyozta, hogy mindenkit 
hnsson át Prohászka szelleme, mert csak igy 
lehetünk igazi magyarok, igazi ébredők.

Zadravecz István püspök lépett ezután a szó
székre s amikor a közönség lelkes ovációban 
részesítette, többen közbekiáltottak:

— Éljen a mártír
[ Zadravecz püspök érces hangon szólott: 
' - Prohászka püspöknek, a nagy ébresztőnek
kegyelettel üldözik nz ébredő magyarság, 0 volt 
az, aki élen járt az ébredő, a szavaira felébredt 
magyarságnak. Azért beszélek, hogy felelevenít- 
sem felkelek elölt Prohászka szellemét, amely 
itt van közöttünk és azt kívánja, hogy az ó 
szelleme töltsön el minden ébredő magyart!

Kontra Aladár országgyűlési képviselő, óbudai 
református lelkész szólott ezután. — Amig ma
gyar van a főidőn, addig Prohászka szellemé
nek élnie kell, — mondotta Kontra Aladár s 
ezekkel a szavakkal végződött a gvásziinnep.

I Mellbelőtte magát Kontra Aladár 
országgyűlési képviselő tizennyolcéves fia

r-* ,-MWg!

Forrón
tűz

bágyadtak, 
lehangoltak, 
kimerültek

vagyunk, mórt a napok óta 
tartó pokoli hőöóg már-uiár 

olvisolhototlen.
Sokan nőm bírják a mologot 
és öaBzocsnok az utcán. 
L'odig olyan közöl van a

segítség!
Mártsa bolo a zsebkendőjét 

nóhóDy csöpp valódi

Diana
sósborszeszbe

vagy öntsön a mosdóvizóbo 
kevoaet ebből u hatásosan 
hűsítő, íűlUdltő, fris
sítő házíszorből és azután 
törölje lo velő az arcát, 

izzadt testét.
Azonnal megszabadul a 
szinte kábultságlg menő 

kínlódásától.
Csak valódi

Diana 
sősborszesz!

Az apa betegen fekszik a Bethesda kórházban életunt fia mellett
A pünkösdi ünnepek alatt szomorú ese

mény hire terjedt el: Kontra Aladár refor
mátus lelkész, országgyűlési képviselő fia, 
ifjabb Kontra Aladár, öngyilkos kísérletet 
követett cl.

Óbudán, a Kálvin-ut 4. számú házban la
kik Kontra Aladár. I'ia, ifjabb Kontra Ala
dár, aki most tizennyolc esztendős, nem
régiben fejezte be iskolai tanulmányait. A 
képviselő azt remélte, hogy fia magasra ívelő 
karriert fut be, a fiatalember azonban nem 
mulatott túlzott hajlandóságot tanulmányai 
továbbfolytatására és ezért

édesapja tisztviselőnek adta.

Nemrégiben került a Városházára, ahol a 
fölajslromirodában teljesitelt szolgálatot. 
Szombaton késő éjszaka tért haza a Kál- 
vin-utcai lakásba ifjabb Kontra Aladár, 
llajnaltájban revolverdörrenés zaja verte fel 
a lakás csendjét. Kontra Aladár rosszat 
sejtve, rémülten futott ki ágyából és a sze
mélyzettel együtt fia szobájába tartott. Ami
kor benyitottak az ajtón, megdöbbentő lát- j 
vány fogadta őket. i .............

A paralngon, kabát nélkül, Ingben le- | Uethesda-kórházba be/eküdni.

kitelt ifjúbb Kontra Aladár, melléből pa
takzott a vér,

a padlón pedig ott feküdt a revolver, mellyel 
az öngyilkosságot elkövette. A fiatalember 
még eszméleténél volt és ugy látszik, meg
bánta tettét, mert elhaló hangon, halkan 
mondotta:

— Gyorsan hozzanak orvost!

A képviselő azonnal orvosi hivatott, majd 
értcsilctték a mentőket, akik a Bethesda- 
kórházba szállították és ott az első emelet 
ifi. számú kórteremben helyezték el. A re- 
voivergolyó balmellén fúródott be, sérülése 
súlyos, azonban nem életveszélyes és remé
lik, hogy a gondos ápolás megtartja az élet
nek.

Kontra Aladárt rendkívüli mértekben 
megviselték a tragédiával járó izgalmak. Az 
idegesség következtében kiújult régi gyomor
baja, ugy hogy az ébredők Prohászka- 
emlékünncpe után, ahol még beszédet mon
dott, megvizsgáltatta magát és az orvosi vé
lemény alapján kénytelen volt maga is a

Az uj román kormány 
feloszlatja a román parlamentet

Bukarest, junius 6.

(Orient Rádió.) Az uj kormány a kővetkezőképpen alakult meg: miniszterelnök és 
belügyminiszter: Stirbey, aki ideiglenesen a pénzügyi és a külügyi, tárcát is ve.eti, a 
koronauradalmak minisztere: Argctojane, aki egyben az iparugyi tárcát is vezeti, iga.- 
sáqüqyminiszler: Stelian Popesco; közoktatásügyi miniszter: Lupu aki egyben a kő
egészségügyi minisztériumot is vezeti; kultuszminiszter: Lapedatu aki egyben a munka
ügyi tárcát is vezeti; hadügyminiszter: Anghelescu tábornok; közlekedésügyi miniszter. 
Dumitriu, aki ideiglenesen a közmunkaügyi tárcát is vezeti; belügyi államtitkár: Capi- 
taneanu.

Az uj miniszterek ma veszik át hivatalukat.
A parlamentet feloszlatják és az uj választásokat harminc nap múlva tartják meg.

Titokzatos női holttest 
a Hajtsár-wti rozsföldeken
Kellner Gizella huszonhárom éves cseléd a halott

Vasárnap hajnalban a Hajtsár-ut környé
kén szolgálatot teljesítő rendörőrszem jelen
tette a főkapitányságnak, hogy a Iiajtsár-ut 
és Szőnyi-ut keresztezésénél, a rozsföldeken, 
egy kopottruhás fiatal nő holttestére akadt.

A jelentés után azonnal rendőri bizottság 
szállt ki a Ilajtsár-ulra. Az utkcresztczéstől 
húsz méternyi távolságra, a rozstáblák kö
zött feküdt *

a bubifrlzurás, feketekabátos, csinosarcu 
leány holtteste.

mázolt. Legutóbb egy Reiter Ferenc-utcai 
vendéglőben volt alkalmazva. A leány gyak
ran változtatta a munkahelyét,

Zsebében bent volt a pénztárcája, iratokat 
azonban nem talállak nála és igy azonnal 
nem tudták megállapítani személyazonossá
gát. A rendörorvos külső sérülést nem talált 
a holttesten és az első vizsgálatból arra le
hetett következtetni, hogy,

agy&zélhildésbcn halt meg.

Félnapi nyomozás után megállapították a 
detektívek, hogy a holtan talált leány Kellner 
Gizella, huszonhároméves háztartási alkal-

Utoljára szerdán látták 
s azóta nem jelentkezett a munkahelyén. A 
holttestet a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították, ahol felboncolják annak meg
állapítására, hogy valóban agyszélhüdés kö
vetkezében halt-e meg. A rendőrség azon
ban ettől függetlenül tovább folytatja a vizs
gálatot, mert egyes vallomásokból arra lehel 
következtetni, hogy nem természetes halál
lal halt meg.

Megjelent a Vasúti Útmutató nyári kiadása. 
A magyar és közös közlekedési vállalatok hi
vatalos teljes menetrendkönyve, a Vasúti Út
mutató nemzetközi nyári nagy kiadása most 
jelent meg. Tartalmazza egész Középcurópa: a 
magyar, az osztrák, a csehszlovák, a román, 
a jugoszláv, a német, az olasz, a francia, a 
svájci, a belga és a holland vasutak, továbbá a 
összes hajó-, autó és légijáratok menetrendjeit 
is. A kötet ára 3 P 20 f. Mindenütt kapható.

Botrányok a húsiparosok 
kongresszusán

Harc a vasárnapi munka
szünet körül

A régi képviselőházban vasárnap délelőtt 
tartota a Husiparosok Országos Szövetsége or
szágos húsipari kongresszusát. A kongresszus 
tárgysorozatának két legfőbb pontja az általá
nos forgalmi és húsfogyasztás! adó, valamiül 
a vasárnapi munkaszünet kérdésének tárgyalása 
volt. A kongresszusi Bisztránszky József, a Ke
resztény Husiparosok Országos Szövetségének 
elnöke nyitotta meg, aki üdvözölte a miniszté
riumok, valamint a főváros s a kamara kikül
dötteit.

A kongresszus első szónoka Bittncr János, 
kamarai alelnök, a Budapesti Hcntesiparteslület 
elnöke, beszédében rámutatott a húsipar mai 
válságos helyzetére s javaslatot terjesztett eiő 
aziránt, hogy a nagygyűlés kérelmezze a hús
iparban

az egyfázisú forgalmi adó bevezetését s a 
főváros által szedett húsfogyasztás! adó el

törlését.

Ezt el is fogadták, miután Szabó Mihály dr., 
a dunántúli s délmagyaországi húsipari csopor
tok nevében kifejtette azt a felfogást, hogy ha 
a forgalmi adót nem törlik el, legalább egy 
százalékra szállítsák le.

Cserzi Mihály dr. (Szeged) szóválelle, hogy 
noha az állatszállításra vonatkozó kedvezményt 
a kereskedelemügyi minisztérium jóváhagyta, az 
allamvasut mégsem hajlandó a kedvezményes 
szállításra. Dobsa László az önálló iparosok 
nyugdíjintézete f elállítását követelte, majd Tóth 
Árpád követelte a vasárnapi munkaszűnet egy
séges rendezését, mire Prohászka József java
solta, hogy a vasárnapi munkaszünet julius 
1-től szeptember SO-áig függesztessék fel » a 
hatóság reggeli 1 órától 10 óráig engedje meg 
a husárusitást.

A kongresszus tagjai között meglehetősen el
oszlottak a vélemények a vasárnapi munka-, 
szünet kérdésében.

Izgatott közbekiáltások hallatszottak el a 
már-már ugyiátszott, hogy botrányba full 

a nagygyűlés,
amidőn Kcller Gábor (Budapest) és Pakácíi 
László (Debrecen) felszólalása után

a kongreszus ugy határozott, hogy nem 
foglal álláspontot és nem hoz határozatot 

a vasárnapi munkaszűnet kérdésében.
Somogyi István (Kisújszállás) a tisztességte

len versenyt és a vidéki húsipar sérelmeit tette 
szóvá, Káldi Mihály pedig a Községi Élelmiszer
üzem és a vidéki élelmi szer üzemek sürgős meg-

szüntetését követelte.

Rácz Sándor emelkedett ezután szólásra^ 
Mielőtt azonban beszédét megkezdte vodna,

a kongresszus tagjai közül többen helyeik
ről felugrálva, folytonos kiáltozással tilta
koztak a felszólalás ellen. Leszlauer Gyula 
nagyvágó magából kikelve, izgatott han
gon folytonos közbekiáltással zavarta a 
már beszélni kezdő Rácz Sándort, aki vé

gül is elhagyta a szónoki emelvényt.
Most Leszlauer Gyula sietett az emelvényre 

s hangos, botrányos megjegyzések közben be
szélni kezdeett, a húsipari szövetség újjáalakí
tását sürgette.

A kongresszusi tagok egy részének távozása 
után Leszlauer abbahagyta beszédét, Bisz
tránszky $lnök pedig izgatott hangulatban, 
folytonos közbeszólások közben megrótta Lesz- 
lauert rögtönzött beszédéért, kijelentvén, hogy

szavalás! mániában
szenved.

A húsipari kongresszus végül is botrányos 
izzó hangulatban, még mielőtt a községi üze
mek kérdésében határozatot hozott volna, 
elnöki zárszóval véget ért.

; az i
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használjon, mert önnek gaz
dag mentből tartalma éa 
egyóbkónt la kipróbált és 
bevált öaazotétolo biztosítja 
a gyors és meglopó hátáét 
— számos látszólag ol
csóbb, — de gyakran tol- 
jeaon értéktelen ée hatás* 
tilaa utánzattal szemben.

sősborszesz
mindenütt kapható
1 U«oo ár. _ F 1.10

BÚTOR részletre
legolcsóbban NomiellDulorhSs, Dohány u. 60

Dr. KHJDRCSY si«horoo«,
vu-. József körút 2.

Rendel: 10—4 és 7—8-ig térti- és nöibetegeknek

Nem mulaszthatom el, hogy köszönetéin 
mellett dicsérettel meg ne emlékezzem a 
mohai Ágncs-forrás felséges vizéről. Mert 
igazán üdítő hatása, kellemes íze, minta
szerű kezelése és tisztasága első helyet biz
tosít számára Gyomorburutnál, az emésztő
szervek bántalmalnál, gyomorégésnél párat
lan hatású. Dr. Bányai Bertalan gyermek- 
és Ideggyógyász, Szabadka.

M W "W minőség, olcsón — 
B ■ DJ ■ „ garanciával réssletrexa _ keaapénaárbasi. 
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Budapest, 1927 JunltM 7. HÉTFŐI NAPLÓ 5

Vértessy Sándor 
lesz a kabinetiroda főnöke

Hónapok teltek cl azóta, hogy Bartha Ri- 
rhárd meghalt és a kormányzói kabinet
iroda uj főnökét még mindig nem nevezték 
ki. A kinevezésnek ez a szokatlan elhúzó
dása azzal a nagy harccal magyarázható, 
amely a kulisszák mögött e díszes állás el
nyerése körül megindult. Sokan voltak az 
aspiránsok, de sokan voltak az illetékes he
lyen szóbakeriilt jelöltek is. Tomcsányi Vil
mos Pál, volt igazságügyminiszter, Daruváry 
Géza, volt külügyminiszter, Rakovszky Iván 
volt belügyminiszter, Börcsök Andor, kúriai 
biró, az O. F. B. alelnöke és mások szerepel
tek a posszibilis jelöllek között, mig most 
egy legkevesebbet szerepelt név került elő
térbe Vértessy Sándor, pénzügyi államtitkár

Évi 120 pengőt hap
Hahovszhg Iván, 

a tnargilsúget elnöke
Rakovszky Iván volt belügyminiszter az

óta, hogy teljesen felgyógyult és a kormány
zat keretén belül teljes passzivitásra kény
szerült, — nagy tetterővel keres magának 
másfajta működési teret a közéletben. Kom
binációba került legutóbb a kabinetirodai 
főnökség betöltésével kapcsolatban is, ezt 
azonban nem vállalta, mert ebben az eset
ben mandátumáról le kellett volna monda
nia. Most azután meghívták a Margitsziget 
rt. elnökségére, amit Rakovszky Iván cl is 
vállalt, annál is inkább, mert — öt nevezik 
'ki a Közmunkatanács elnökének is. A meg
választás formaságai még hátra vannak 
(ugyan, de már nem kétséges, hogy

a Margitsziget elnöke Rakovszky Iván 
lesz.

Bizonyos oldalról ezt a vállalkozást már is 
támadásra használták ki a volt belügymi
niszter ellen, amennyiben az egyik szociá- 
lista képviselő „zsíros állást" emlegetett par
lamenti felszólalásában.

RAKOVSZKY IVÁN,

^kit ez ügyben megkérdeztünk, a következő 

személyében. Olyan helyen, ahol ezt a kér
dést közelről ismerik, közölték a Hétfői 
Napló munkatársával, hogy a döntés már 
megtörtént:

a kormányzó kabinetirodájának főnöke 
Vértessy Sándor államtitkár lesz.

Vértessy Sándor a pénzügyminisztériumban 
teljesített szolgálataival kitűnő adminisztra
tív képességről tett bizonyságot. Ez a szem
pont volt a döntő a kérdés megoldásánál. A 
kinevezést még a héten publikálják. A kabi
netiroda uj főnöke is kegyelmes ur, mint 
Bartha Richard volt, mert Vértessy Sándort 
már évekkel ezelőtt a II. fizetési osztály jel
legével ruházták föl.

érdekes kijelentéseket tette a Hétfői Napló 
munkatársa elölt:

— Még el sem foglaltam az elnökséget és 
máris megtámadtak. A „zsíros állás“-ról el
hangzott kijelentések rendkívül megleptek.

Utánajártam a dolognak,

megérdeklödlem, milyen alapon tekintik a 
margilszigcli elnökséget zsíros állásnak? 
Megtudtam, hogy,

ezért a tisztségért 120 pengő évi fizetés 
jár.

Havi tiz pengő a költségekre ... Ez a zsíros 
állás ...

Jóízűen nevet a volt belügyminiszter, 
amint „a zsíros állás" előnyeit felsorolja:

— Ebben a zsíros állásban én természe
tesen sokat akarok dolgozni. Nagy terveim 
vannak a Margitszigettel, ezeknek a részle
teiről^ azonban semmit ,_sgm árulok el,.. 
Hogyne, még megtámadnának a terveimért 

! i$, ahogy a „zsíros" állásomért, apielyre még 
meg sem választottak,

Zichy János gróf 
a klinikai panamákról

A kereszténypárt akciója nem irányul Klebelsberg kultusz
miniszter személye ellen: a politikai felelősség felvetése 

csak a rendőri vizsgálat befejezése után lesz aktuális
A klinikai panamák' ügye legutóbb a kor- 

mányttámogaló keresztény gazdasági pártot is 
foglalkoztatta. A párt értekezletén ugyanis 
Csilléry András igen éles beszédet mondott, 
amely — a kiszivárgott hirek szerint — Kle- 
belsbcrg Kunó gróf kultuszminiszter személye 
ellen irányult. A kultuszminiszter, aki debre
ceni utjából szombaton érkezett vissza a fövi- 
tosba, éppen c hírekre való tekintettel szüksé
gesnek tartotta, hogy személyesen érdeklődjék 
Zichy János grófnál

Zichy János gróf,
a keresztény gazdasági párt elnöke, akivel a 
pünkösdi ünnepek alatt alkalmunk volt beszél
ni, erről a kérdésről a kővetkezőket mondotta 
a Hét jói Napló munkatársának:

— Mi, a klinikai panamák ügyét kizáró
lag az általános, közéleti morál szempontjá
ból vizsgáljuk. Tény, hogy pártértckezlclün- 
kön erről a kérdésről több idea vetődött föl, 
amelyek keretében mcghányluk-vctcttük a 
klinikai panamák egész kérdéskomplexu
mát. Arról is szó volt, hogyan lehetne

Egységesen tiltakozott a magyar 
társadalom Trianon ellen

Vasárnap a Vigadóban tiltakozó gyűlés 
volt a trianoni béke ellen; a nemzet egészét 
képviselte a sok ezernyi tömeg, amely a 
békeparancs aláírásának évfordulóján össze
gyűlt. A Társadalmi Egyesületek Szövetsége 
rendezte a gyűlést, amelyen ezúttal is az 
egész magyar társadalom olt volt — feleke
zeti különbség nélkül, minlahogy ebben a 
kérdésben mindenki egybeolvad a hazafias 
érzésben.

Szontagh Tamás, a TESz országos elnöke 
nyitotta meg a gyűlést, s az első szónok, 
Urmánczy Nándor tiltakozott a trianoni 
igazságtalanság ellen. Határozati javaslatot 
terjesztett elő, hogy Trianon minden nap 
újabb pusztulást jelent,

ebben az Ítéletben nem nyugodhatunk 
meg soha

és 'meglelünk' és elítélünk minden olyan 
kishitű politikát, amely ebbe belenyugszik. 
A nagygyűlés óriási lelkesedéssel elfogadta 
a határozati javaslatot. Az elszakított Erdély, 
a déli, a felvidéki és nyugati országrészek 
nevében beszéltek ezután a szónokok, majd 
a magyar asszonyok lelkes csatlakozását 
Eöttevényi Olivérnc tolmácsolta.

— Csonka Magyarország jövője a 
gyermek

— mondotta és vitéz Bánsághy György dr. 
az egyetemi ifjúság üzenetét hozta.

— Bosszút és gyűlöletet jöttünk hirdet
ni. E nemzedéket felváltjuk mi, a tettek 

nemzedéke
— mondotta tomboló tapsvihar közben.

Petróczy István a hadviseltek és hősi ha
lottak emlékéről beszélt, Lillin József a 
munkásság együttérzéséi jelentette be, majd 
Mándokq Sándor tábori lelkész szolalt fel s 
végül a Himnusz eléneklésc fejezte ki a tö
meg s benne a nemzet bizalmát — a jobb 
jövendőben.. <

Madside Musztaf a hercegnő 
nem békiilt ki férjével

Minden hétre van valamely uj c^ni^n>' 
majd meglepetés Madside Musztafa hercegnő es 
férje, Abdul Kadir török herceg közólt. A mull 
héten hiro terjedt, hogy a házaspár kibékült, 
most ezzel szemben ügyvédje, Vary Rezső dr. 
a hercegnő meghatalmazásából és nevében a 
következőket közli velünk: ,

— Madside Musztafa hercegnő nem bckult la 
férjével. A házasfelek egyáltalán nem érintkez
tek egymással és kibékülést tárgyalások sem 
folynak. A hercegnőnek nem született semmi
féle gyermeke ezidöszerint és igy nem is jelen
hetett meg n VI. kerületi elöljáróságon. Miután 
podig nem jelent meg. igy az sem igaz, hogy 
a herceg és Madside Musztafa hercegnő karon
fogva mentek volna, vagy hogy a hercegnő ezt 
a kijelentést telte volna, hogy: Allcs in Ord-
nung.

A hercegnő ügyvédjének kijelentései mellett, 
amelyek azl bizonyítják, hogy a hercegnő nem 
béküll ki férjével, tény az, hogy Madside Musz
tafa most i- *gi pesti lakásán van, bízik ab
ban, hogy <t törvényes eszközökkel vissza 
fogja kapni, jelenleg filmfölvételen dolgozik a 
Star-fllmgyári:ái és akik látták ezeket a föl
vételeket, azok meglepetéssel beszélnek róla, 
hogy milyen elsőrangú fllmszinésznő.

Abdul Kadir cs. ottomán herceg, szkv. cs. 
oltomán lovasság', ezredes ugyanekkor a kö
vetkező nyilatkozatni küldte he hozzánk:

— Nem igaz, hogy Medjidle úrnő a felesé
gem is hercegnő, Nem Igaz, hogy vele kibékül’

a közszállitá.si ügyek szabályozása által 
a jövőre nézve elejét venni minden hasonló! 
eset megismétlődésének.

A kultuszminiszter ur személye e kérdés 
tárgyalása során a legkevésbé sem volt 

érintve

s én a magam részéről nem emlékszem arra' 
sem, hogy Csilléry András képviselő ur Kle* 
belsberg Kunó grófot bármilyen vonatkozás
ban is — aposztrofálta volna ...

Arra a kérdésre, hogy a keresztény gazdasági 
párt a klinikai panamák ügyében nem tartja-e 
szükségesnek a politikai felelősség kérdésének 
felvetését, Zichy János gróf igy válaszolt:

Egyelőre megvárjuk a rendőrségi vizsga- 
lat teljes befejezését. Addig amig ez a vizs-i 

gálát folyamatban van, nem óhajtunk sem
milyen irányban sem állásfoglalásunkkal 
hatást gyakorolni. .1 politikai konzekvenciák 
fölvetése későbbi kérdés ..,

lem, anyakönywczclőhöz mentem, Andráx&y- 
utón sétáltam. Nem igaz, hogy a rendőrségen 
engem kihallgattak vagy figyelmeztettek volna. 
Nem igaz, hogy Párizsba távozom. Ellenben 
tény az, hogy törvényes feleségem van, tehát 
elvált és morganatikus volt feleségemmel nem 
érintkezhelem. Az is valótlan, hogy Török* 
országból nagyobb összegű pénzt kaptam.

A Magyar Himnuszt 
játszották Fiúméban

Fiume, junius 6.
Magyarországból harmincfőnyi iró és uj\ 

ságirótársaság indult cl Olaszországba tár- 
sasutazásra, l’ünkösd hétfőjén Fiúméban a 
magyar újságírók tiszteletére fényes ünnepe 
séget rendezlek a fiumei hatóságok a más 
gyár kaszinó bevonásával. Feldíszített hajón 
indult az Adriai tengeren sétahajózásra a 
magyar ujságirócsoporl, akiket Szakács ma- 
gyár konzul, dr. Marosi, fiumei polgármes
ter, Menuna, a rendőrség főparancsnoka, 
Bozzik altábornagy, a fiumei helyőrség kép
viselője, Senta admirális, a fimei kikötő pa
rancsnoka, dr. Brcuer Lajos, a fiumei 

gyár egyesület elnöke s az olasz kormány 
képviseletében kiküldött miniszteri prefek
tus üdvözölt. A délután három órától este 
tiz óráig tartó ünnepség során a szónokok 
hangoztatták a magyar-olasz barátság jelentő
ségét, majd az olasz katonai zenekar ráhú
zott a Magyar Himnuszra. Az ünnepség be
fejezésekor pedig a Rákóczi-indulót játszót- 
Iák el. A magyar újságírók útjukat kedden 
Abbáziába s onnan Velencébe folytatják.

Krakóban fölrobbant 
egy lőporraktár

Varsó, junius ö. 1
(Lengyel Távirati Iroda.) Ma délelőtt a Krakó 

közelében levő zonlci lőporraktárban az ott fel
halmozott nagymennyiségű robbunóanyag fel
robbant. Krakóban a házak ablakait benyomta 
a robbanás ereje. Számos épület megsérült, köz
tük a vajdaság székhelyének palotája, az egye
temi sebészeti klinika és más középületek. 
Zonicc. 10 kilométernyire fekszik KrakótóL a 
robbanás azonban igen erősen volt észlelhető a 

városban.
Varsó, junius 6.

A robbanásról még a következőket jelentik: 
A wltkowicci erődhöz tartozó lőportárban 133 
ki lóg ram lőpor, ckrazit és más robbanóanyag 
robbant fel. A Witkowlcc környékén levő fal
vakban számos ház ronibadőlf. A robbanás oka 
eddig ismeretlen. Az első jelentések szerint a 
robbanás folytán egy őrtálló katona meghalt, 
NO polgári személy pedig súlyos sérüléseket 
szenvedett, nem számítva azoknak a számát, 
akiket Krakóban a robbanás következtében be
tört ablaküvegek szilánkjai scbesltctlck meg. 
Az áldozatok főképpen a wltkowicci gyermek- 
uicnhely bennlakói és az ottani kórház bete
gei. A robbanás sújtotta területet kiürítették. A 
környéket katonai kordon zárlu le. A mentő
akció folyamatban van.
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HÍREK
Bethlen inkognitóját 
leleplezték Szegeden

I A szegedi /Íaií-szálloda elölt szombaton dél
titán egy poros budapesti autó állt meg. Az 
■ utóból két férfi szállt ki és elhelyezkedett a 
kávéházi terrasz egyik zugában. Az idősebbik 
mélyen a szemére húzta szürke sporlsapkáját. 
Bethlen István gróf minszlerelnök vol|. A mi
niszterelnök nyilvánvalóan kerülni akarta a 
feltűnést és inkognitóban szeretett volna ma
radni, terve azonban nem sikerült. Egy fiatal 
szegedi újságíró felismerte, liozzálépelt és kér
désekkel ostromolta meg.

Bethlen István gróf

Dz első kérdésre mosolyogva válaszolt:
— Én nem vagyok kegyelmes ur, kinek néz 

ön engemf
A fiatal újságíró azonban nem hagyta magát. 

Bethlen István gróf a leleplezésnek nem nagyon 
örült meg, de sebtében válaszolt a fcllcltt kér
dések cgynémclyikére. így például arra a kér
désre, hogy nincs-e valami mondanivalója a 
Tótágas-ügyben, amely Szegedről indult ki, — 
igy válaszolt:

— Igaz ugyan, hogy elindult, de
már meg is akadt

'A kérdés a kultuszminiszter ur reszortjára tar
tozik, aki helyes vágányra terelte a dolgot.

' A miniszterelnök elmondotta meg, hogy a 
'darabot nem olvasta, de ha abban tényleg olyan 
politikai tendencia volna, amely a kisgazdákra 
sértő, ezt a maga részéről nem helyesli. Arra a 
kérdésre, hogy mi a legközelebbi programja, 
derűs kedvvel válaszolt:

— Legközelebbi programmom a nyári vaká
ció. Alig várom, hogy vakációzni menjek Inkc- 
pusztára. Ezúttal is ott töltöm a nyarat.

Ezzel a minszlerelnök beszállt autójába és 
folytatta útját Mezőhegyesre, ahonnan kedden 
Jt’ggfl érkezett vissza a fővárosba.

— Budapest pünkösdje. .1 júniusi kánikula 
néhány aszfaitolvaszló napja után, naptalan, 
felhős, szeles pünkösd köszöntött Budapest
re. A „zöldvendéglősök" nagy előkészüle
teit komoly veszedelem fenyegette. A jó pes
ti publikum azonban nem nagyon engedte 
befolyásolni magát az időjárástól és pün
kösd vasárnapján és hétfőjén elég szép 
számmal indultak a kirándulók a környékre 
a közeli zöldvendéglők közül pedig több 
csakúgy meglelt, mint a legforróbb nyári es
tén. Pünkösdkor volt az uj népligeti vurstli 
megnyitása, ahol a vurstli törzsközönsége 
szintén megfelelő számban vonult fel. Hét
főn, a rókusi búcsú napján, a Mókus kápolna 
körül táborozó bucsusok sátrai kínálták 
ezer csecsebecséjüket. Budapest közönsége 
meleg napsugár nélkül is jól ünnepelt. 4 Me
teorológiai Intézet prognosisa különben job
bára felhős, aránylag hűvös időt jósol, he
lyenként csővel és később nyugati szelekkel.

— Izabella főhercegnő beteg. Néhány nap 
óta Izabella főhercegasszony könnyebben 
megbetegedett. Orvosai tanácsára nem hagy
hatja cl az ágyat s igy hétfőn délután Kló- 
tild főhercegnő temetésén sem vehetett részt.

— Vasa József nem levelez n szocialista 
képviselőkkel. Vass József népjóléti minisz
ter nagyon megharagudott a szocialistákra. 
Eddig ugyanis a szokásos gyakorlatnak 
megfelelően személyesen válaszolt azokra a 
levélbeli megkeresésekre, amelyeket más 
képviselőkhöz hasonlóan a szociáldemokrata 
képviselők is intéztek hozzá. Egy idő óla 
feltűnt a szocialista képviselőknek, hogy le
veleikre a miniszter titkára válaszol. Leg
utóbb a parlament baloldali folyosóján na
gyobb társaságban több szociáldemokrata 
képviselő nem minden cl nélkül állapította 
meg ebből az eljárásból, hogy a népjóléti 
miniszter szerintük túlságosan érzékeny lelt 
s felfogását most már személy szerint is 
érezteti a szocialista képviselőkkel. ..

Egy magyar asszony nutókatasztrófájn 
Bér* mellett. Halálos autószerencsétlenség tör
tént Bécs-Ujhely közelében, n sollcnaui ország
úton. Az autót gazdája, I.ichtenstern Hóbort, is
mert bécsi urológus-főorvos vezette, aki felesé- 
gévol és fiával a pünkösdi ünnepekre kirándult 
Edlachba. X gépkocsi 58 kilométeres sebesség
gel robogott és o lejtős utón nekiszaladt cgv 
országuli szegélykőnek, olyan erővel, hogy 
Lichtcnsternné, aki férje mellett ült, belevágta 
« fejét a szélvédő üvegtáblába, amely átmet
szette a torkát. A szerencsétlen uriasszony 
nyomban meghalt. Lichtcnstcrn és 16 éves fia 
könnyebb sérüléssel megmenekültek. Llchlcn- 
stern ismert orvos Becsben, ő volt az első, aki 
Steinach professzorral együtt a sokat emlegetett 
operációkat végezte. Szerencsétlenül járt fele
sége Kende Vilma 40 éves volt és a bécsi társa
ságban mindenütt nagy szeretet vette körül.

Két művészeit kiállítás. Vasárnap két ki- 
’álitás nyílt meg. Az Ernst-muzcumbnn ünnepé
lyesen megnyitották a Zichy Mihály emlék
kiállítást, a Műegyetemen pedig az építészeti 
kiállítást. Mindkét kiállítást nagy közönség 
nézte meg, mint ahogy a kél ünnepnapon a 
Nemzeti Múzeumban is hululnuis publikuma 
goit a tanügyi kiállításnak.

— Saphlr mesterék párisi utjukról lmzaérkcz- 
fok ói működésűket megkezdték.

A budapesti honvédlörvényszék Sillay-tanácsa 
szombaton Ítélkezett egy brutális csendörliszl- 
helyeltes ügyében. A mull cszlendő nyarán 
Kiss János abonyi gazdálkodó családjával 
együtt hajnaltájban elindult a ceglédi vásárra 
szekerén, amely terménnyel volt megrakva. A 
község halárában találkoztak Gernyeszegi Já
nos csendőrliszlhelycltcsscl, aki mcgállílolta 
őket, mert a kocsin nem égett a lámpa. Kiss 
azzal védekezett, hogy már hajnalodik. A csen
dőr azonban nciu is hagyta szóhoz jutni, ha
nem

kardot rántott és rájuk támadt.
A brutális csendőr véresre verte a gazdálkodói 
és n család többi tagjait, köztük Kiss János 
áldott állapotban lévő menyét, aki a bántalma
zástól és az ijedtségtől rosszul lelt és elájult. 
Gernyeszegi összetörte a szekér lámpáját, az
után kardlappal rávagdalt a lovak hátára, amc-

Kosztka István dr. ujrafölvételt kér, 
s reméli, hogy uj bizonyítékai alapján 

fölmentik
zirozva, amivel szemben nekem már több ellen- 
bizonyilckom van. Ezenkívül is több fontos és 
lényeges körülményre van, számos tanúm, akik
nél a kihallgatást a tábla — a bizonyítás be 
lévén fejezve — nem foganatosíthatta. Uj szem
tanuk is jelentkeztek és igy az ujrafelvitel tár
gyalása után egészen más megvilágításba kerül 
majd az ügy.

— A perujilási anyag rengeteg munkát ad.
Az emberek felhaj&zolása ép elég fáradság

gal jár. Ezenkívül sokat sportolok. Ha itthon 
vagyok, akkor könyvekbe temetkezem.

Most megszólal a kis Zdenkó. Odabujik ap
jához és kérlelő hangon mondja: 

| — Apuka, magyarázd tovább a Salurnust.. .

A Kúria három évre Ítélte Kosztka István dr. 
pénzügyi főtanácsost, aki a Rökk Szilárd-utcá
ban agyonlőtte Valérián Zsigmond alezredest. 
A Kúria ítélete után még szabadlábon van 
Kosztka; a Hűvösvölgyben lakik — s fiát Zden- 
kót tanitgatja.

Amikor beszélgetünk vele, éppen egy képről 
magyarázza fiának — a csillagos eget.

— A törvényszék, — mondja azután — még 
nem hirdette ki előliem a Kúria Ítéletét, igy 
léhát az ideiglenes szabadlábrahelyczési enge
dély még érvényben van. Ha a törvényszék ki
hirdette az Ítéletet, további szabadságot kérek, 
mert az a szándékom, hogy perújításért folya
modom. A végítélet olyan vallomásra van ba-

Elítéltek egy brutális csendőrt, 
aki véresre verte egy abonyi gazda családját

lyck megvadulva rohanlak végig az ország
úton s pár száz lépéssel odább

árokba fordították a szekeret.

A honvédügyészség hivatali hatalommal való 
visszaélés büntette miatt vádat emelt Ger
nyeszegi ellen. Szombaton tartották meg a 
tárgyalást, amelynek során azzal védekezett, 
hogy

ittas állapotban volt

és a kocsi utasait csempészgyanusnak ta
lálta. Az ügyész öltől tiz évig tartó súlyos 
börtönbüntetést kért. Lévay Rudolf dr. védő- 
bcszcde után vétségben mondotta ki bűnös
nek Gernyeszegit a bíróság és háromhónapi 
fogházra ítélte. Az ítélet jogerős.

— A szerkesztőségből. Dr. Elek Hugó, a 
Hétfői Napló felelős szerkesztője és kiadója 
háromheti szabadságra ment. Ez alatt az idő 
alatt a szerkesztésért és kiadásért Mann 
Hugó szerkesztő vállalja a felelősséget.

— Glatter Gyula temetése. Nagy részvét
megnyilvánulás mellett temették vasárnap 
délelőtt a rákoskeresztúri temetőben Glatter 
Gyulát. A végliszleségen a magyar művész
társadalom sok előkelősége jelent meg s 
számos koszorú boritolta a halálbavágyott 
kitűnő művész koporsóját. Hevesi Simon 
dr. főrabbi gyászbeszéde után Nádler Ró
bert, a Képzőművészek Egyesülete, Dudás 
Andor a Fészek, Áldor János pedig barátai 
nevében mondottak búcsúszót, majd a sír
nál bátyja, Glatter Ferenc emlékezett meg 
a tehetséges művész elvesztése miatt érzett 
nagy fájdalmáról.

— A szállítási panama. A klinikai szállí
tási botrány ügyében a rendőri vizsgálat 
már befejezés felé közeledik. A főkapitány
ságon még sor kerül egynéhány tanú kihall
gatására és amennyiben az ügyészség szük
ségesnek látja, egyes adatok tisztázása cél
jából jelentéktelenebb pótnyomozást fognak 
folytatni.

— A Bécsi Magyar‘Egylet tagjai Budapesten. 
A pünkösdi üncpekrc Szapáry Tibor gróf ve
zetésével Budapestre érkezett a Bécsi Magyar 
Egyesületnek mintegy száz tagja. Megtekintették 
a főváros nevezetességeit s környékét s kedden 
utaznak haza.

— Pénteken érkezik Budapestre az uj 
amerikai követ. Az Amerikai Egyesült Álla
mok budapesti nagykövete, Buttler-Wright 
meghatalmazott miniszter, családjával együtt 
pénteken érkezik meg Budapestre és átveszi 
az amerikai követség vezetését.

— „Magyar Könyvnap“ rendezését hatá
rozták el a könyvkereskedők. A Magyar 
Könyvkereskedők Országos Egyesülete Mis
kolcon kétnapos országos kongresszust tar
tott, amelyen százötven fővárosi és vidéki 
könyvkereskedő vett részt. A kongresszust 
Gárdos Alfréd nyitotta meg. Több felszólaló 
a vidéki könyvkereskedelem sérelmeit tette 
szóvá. Az elhangzott súlyos panaszok után 
a kongresszus elhatározta, hogy lépéseket 
tesz aziránt, hogy a kultuszminisztérium 
tiltsa meg a tanerőknek tankönyvek árusítá
sát. A kongresszus végül elhatározta, hogy 
írók, újságírók, könyvkereskedők és kiadók 
bevonásával a magyar könyv propagálására 
évenként Magyar Kőnyvnap-ot rendez,

— Búcsú a Rákóczi-úton. Hosszú évtize
dek óta nem volt búcsú a Rákóczi-úti Rókus, 
kápolnánál. Most ezt a régi pesti szokást 
fplelevenitették és pünkösd hétfőn búcsú 
\olt a Szent Rókus-kápolnánáL Vásárosok 
és természetesen hatalmas tömegek lepték el 
a Rákőczi-utat, ahol szokatlan volt eddig a 
nagyvárosnak ez a különös színe.

— A Budapesti Énekkar sikere Rómában. 
Rómából jelentik, hogy a Budapesti Egye 
tömi Énakkarok vasárnap este a Circolo Ar
ii slico internacionaléhan zsúfolt nézőtér 
előtt nagy sikerrel ismételték meg hangver
senyüket. Ab énekkarok megkaplak a ró- 
MiBÁ .egyelem »«gy, emlékéiwét,

Orvosai bíznak Somody Kálmán 
felgyógyulásában

Somody Kálmán, a Nemzeti Szinház ösztön
díjas tagja, aki szombaton este mcllbejőtte ma
gát, pünkösd hétfőjén még életveszélyes álla
potban feküdt a Rókus kórházban. A fiatal 
színész tüdejét átjárta a revolvergolyó és súlyos 
sérülést okozott. Somody mozdulatlanul fekszik 
a Rókus kórház első emeleti 31. számú szobá
jában, a 17-es ágyon, szeme ifolytonosan le
csukódnak s ápolói ötpercenként rakják sebe 
fölé a jegestömlöt. Somody eszméleténél van, 
kezelőorvosának, Seiz dr-nak rendeletére azon
ban beszélnie nem szabad s igy vasárnap és 
hétfőn is a látogatók egész serege némán körül- 
állta a betegágyat s pár percnyi időzés után tá
vozott a kórteremből, anélkül, hogy szót vál
hatott volna a beteggel ,aki láthatólag sokat 
szenved fájdalmaitól. A fiatal színész sebesülése 
ugyan életveszélyes, de orvosainak kijelentése 
szerint a felgyógyulása valószínű.

— A közjegyzők vándorgyűlése. A Ma
gyar Királyi Közjegyzők Országos Egyesü
lete hétfőn tartotta első vándorgyűlését 
Debrecenben. A gyűlés a közjegyzők hely
zetével és aktuális problémákkal foglalko
zott.

Hűvösvölgyben Nemzeti Park Penzió. Étte
rem, kávéhoz. (Holtspach villamos megálló
nál.) Gyönyörűen átalakítsa. Hűvösvölgy leg
szebb, legkellemesebb üdülő és kiránduló helye. 
Elsőrendű magyar (erdélyi) és francia konyha. 
Állandó zene. Mérsékelt árak. Telefon: Zugli
get 643—01.

— Házfelügyelők közgyűlése. Vasárnap 
tartotla rendes évi közgyűlését a Házfel
ügyelők Országos Szövetsége a Famunkás 
szervezet helyiségében. A közgyűlés elfo
gadta az évi jelentéseket és megválasztotta 
az uj tisztikart.

— Eltűntek. Kulcsár Erzsébet 21 éves mun
kásnő, Váci-ut 134. — Blaskó Ede 25 éves mű
szaki tisztviselő, Kiscelli-ut 52. — Szakács Já
nos 37 éves szabómester, Dob-utca 87. — Sza- 
lay Béla 12 éves tanuló szüleinek Madách-u. 
20. számú házba lévő lakásáról eltávozott és 
azóta nem adott étetjeit magáról.

Üvegszilánkokat nyelt a rendőr
fogdában egy fiatal leány

Pünkösd vasárnapján a detektívek előállítot
ták a rendőrség erkölcsrendészeti osztályának 
O-utcai épületébe Veroczki Margit 21 éves ta
karítónőt, akit a rendörbiró

30 napi elzárásra Ítélt.
Veroczki Margitul előállítása ulán bekísérték' 
ogy földszinti fogdába. Alig tartózkodott a cel
lában néhány porcig, mikor az őrzésre kirendelt 
rendőr hörgést hallott. Benyitott a cellába, ahol 
haJálsápadt arccal hevert a padlón a leány. 
Azonnal értesítette az erkölcsrendészeti osztá
lyon szolgálatot teljesítő rendörorvost, aki meg
vizsgálta és megállapította, hogy Veroczki Mar 
git valamilyen módon üvegdarabhoz jutott a 
cellában és elkeseredésében öngyilkossági szán 
dókból

üvegszilánkokat nyelt le.
Az orvos első segélyben részesítette u könnyeb
ben megsérült leányt, akinek scntuii különö
sebb baja nem történt.

Az antiszemita Cuza professzor 
pesti rokona, Cuza Lucia — 

zsidó és táncosnő
N budapesti ébredő vezérek közül nem 

egyről kiderüli már, hogy származásuk nem 
olyan, amely fajmagyarnak mondható és 
amelvnek alapján jogot formálhattak volna 
ahhoz, hogy másoknak a magyarságát két
ségbevonják. Most azután arról értesítettek! 
bennünket, hogy hasonlóan kétséges a kellő 
jogalap a magyar antiszemiták is fajvédők 
román barátjánál, Cuza professzornál, aki 
hazájában a diákság élén állanóan uszit a 
nem fajrománok, igy elsősorban a zsidók 
ellen, de ebben a küzdelemben nem feled
kezik meg a Romániában élő magyarokról 
sem. -

Cuza professzornak ugyanis Pesten la
kik egy rokona, aki zsidó

és ennek a lánya Cuza Irma, a Rákóczi-uti 
Tabarinban lép föl mint táncosnő. Ezelőtt 
a győri szinház stzubrettje volt és most lett 
artistanő.

Megnéztük az artista igazolványát, ugyan
úgy írja nevét, mint a román fajvédővezér, 
a Vörösmarty-utca 18/b számú házban la
kik szüleinél. Temesvári születésű, amint 
ezt az artistakönyve, amely hatósági iratok 
alapján készült, bizonyítja. Azt mondja a 
leány, hogy Romániából származik és a 
családja Romániából néhány évtizeddel 
ezelőtt költözött Erdélybe és Temesváron 
telepedett 1c. A család tudja, hogy

a jassyi professzorral, Cuza dr.-ral ro
konságban áll,

de azt sem tagadja, hogy ők zsidók és je
lenleg is azok. ,1,*!

Hogy a rokoni kapcsolat hogyan alakult 
át igy és hogyan lett a romániai ág antii 
szemita és a ttmesvári, illetve magyaror
szági ág miért maradt zsidó, azt a budapesti 
fajvédők Cuzával tartott jó összeköttetésük 
alapján gyorsan megállapíthatják.

Lezuhant egy repülő 
és elpusztított egy kis fiút 

Essen, junius 6.
(Wolff.) Áfa súlyos szerencsétlenség történt os 

itteni repülőtéren rendezett repülőünnepség 
alatt. Wagner repülő, aki gépével igen alacso
nyan keringett a nézők felett és reklamcsoko- 
ládé-csomagokat dobott le, a tömeg közé zu
hant. Egy 12 éves fiú meghalt, kilenc ember 
pedig többé-kevésbé súlyosan megsebesült. A 
pilóta agyrázkódást szenvedett.

__ Veronilmérgezésben meghalt egy mér-t 
nők. Néhány nappal ezelőtt a mentők Gel- 
léTthegy-utca 21. szám alatti lakásáról a 
Szent István kórházba szállították Zielinszky 
Szilárd 38 éves mérnököt. A kórházban meg
állapították, hogy a mérnöknek luminál- és 
veronálmérgezésc van. A kórházi ápolás 
nem segített és Zielinszky Szilárd ma meg
halt. Az elhunyt mérnök unokaöccse volt 
Zielinszky Szilárdnak, a Közmunkatanács 
elhunyt elnökének.

__ A Bank, Radnóti József kitűnő folyóirata 
uj száma most jelent meg gazdag s érdekes 
tartalommal.
- Nóta Közlekedés is Ipari Rt Krausz Simon el

nöklete Alatt megtartott rendes közgyűlése jóváhagyta 
az 1926. évi mérleget és elhatározta, hogy az 1,057.446 
pengő nyereségből részvényenként 2 pengő osztalékot 
fizet 1-töÍ kezdve, a társaság pénztáránál.

A Magyar Kender-, l en- éa Julaipar ’/l. XXII. évi 
rendes közgyűlése clíogadta az igazgatóság által előter
jesztett mérleget. A mérleg 661.910.10 pengő nyereséget 
mutat fel. A közgyűlés határozata szerint az elmúlt évi 
2.40 pengő osztalékkal szemben a társaság a 40 pengő 
névértékű részvény után az 1926. évre 4 pengő osztalé
kot fog fizetni. Az osztalékszedvényck a társaság péntr 
táránál váltatnak be.

A világhírű Salamander cipőgyár, amely tudvalevő
leg 8000 munkást foglalkoztat, egymásután újabb és 
újabb, jobb és jobb cipó minőségei lepi meg a vevő
közönséget. Azon igyekezettől vezetve, hogy az a biza
lom. amelyet sikerült neki a vevők között elérni, a jö
vőben nemcsak megtartani, hanem fokozni kiváltja.

Felhívás!
Értesítjük mindaon soffőrjeinket, akik 

a munkát beszüntették, hogy ha azt f. 

hó 7-én kedden reggel 9 óráig fel nem 

veszik, a vállalat kötelékéből elbocsát

juk s munkakönyvüket az illetékes ipar

hatóságnál kiszolgáltatás végett letétbe 

helyezzük.

Autotaxi Budapesti 
Automobil Közlekedési 

Részvénytársaság
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Rózsahegyi Kálmán aláírta szerződését a 
Nemzeti Színházhoz: ez a legérdekesebb ese
ménye az ünnepnek, ami természetes is: a Nem
zeti Színház örökös tagját minden kötelék oda
köti a színházhoz.

*
A színházak sok mindent várlak és várnak a 

nyártól, csak éppen meleget nem. Az állami 
színházakon kívül ugyanis valamennyi színház
direktornak titkos óhaja az, hogy színházát

egész nyáron át nyitva tarthassa.
’Á Király Színház nem is csinált ebből titkol, 
nyíltan jelantetlc közönségének a Magyar Szín
ház, uj operettre készül a Fővárosi Operett
színház úgyszintén, csak éppen minden az idő
járástól függ. A kánikulai napok bizony meg
ijesztették a szinházdireklorokat, de a Pünkösd
vasárnapján megfordult időjárás újból remény
nyel tölti el őket s most már komolyan hiszik 
azt, hogy szezőnzárás nélkül, en suite játsz
hatnak tovább a színházak.

♦
A- nyári színházi vendégszereplések Orska 

Mária felilépései után most már rövidesen to
vább folytatódnak. A híres külföldi színészek, 
közül legközelebb

Moissi jön Budapestre
s pedig uj szerepekkel, olyan darabokban, ame
lyeket még nem játszott a pesti közönség előtt.

*

Lukács Pálnak’ szombaton volt nz egyházi es
küvője Győrött. Szombaton, a reggeli gyors
vonattal utazott az ifjú férj Győrbe s vele együtt 
a Vígszínháznak csaknem minden tagja, akik
nek az esti előadáson nem kellett fellépni. A 
gyorsvonat utasai azt hitték, hogy az előkelő 
vígszínház! társaság, amely Jób Dániel igazgató 
vezetése mellett igyekezett Győrbe s csaknem 
pgy egész Pullmann-vagónt megtöltött, tálán 
vendégszereplésre megy a dunamenli színház- 
kedvelő nagyvárosba. A színészek azonban nem 
mint vendégszereplők, hanem mint vendégek 
voltak hivatalosak a győri római kalhohkus 
templomba, ahol fényes esküvői szertartás mel
lett esküdött örök hűséget Lukács Pál a leg
szebb győri urilánynak: Bcnes Daisynek, éppen 
ecy hétlel a polgári házasság megtartása után. 
Lukács másnap már vissza is utazott a fuva
rosba s vasárnap este már fellépett a Vigben, 
ahol távolléte alatt szombaton este a Nem nő
sülök előadásán, szerepét Béla Miklós játszotta 
(őszinte sikerrel.

Megszületett
a legkisebbik Horváth lány 1 
aki MolnárFerenc és Vészi Margit unokája

’ Ax elmúlt vasárnap illusztris vendégek ér
keztek a magyar fővárosba. Molnár Ferenc a 
feleségével, Darvas Lilivel Bécsből utazott Bu- 
dapestre, ahová megérkezett Olaszországból 
Vészt Margit is. Látszólag véletlenül toppantak 
be ugyanabban az időben a hőhullámban iz
zadó várasba, azonban útjukat ezúttal nem a 
véletlen keresztezte. Úgy Molnár Ferenc, mint 
.Vészi Margit elsősorban azért siettek Budapest
re, mert Márta leányuknak, aki Horváth László- 
hoz, a Keleti és Murányi vegyészeti gyár rt. 
cégvezetőjéhez ment nőül, kisleánya született, 
akit Eszter néven vezettek be az anyakönyvbe. 
Molnár Ferenc, a világhírű szerző tehát belépett 
a nagyapák közé s Pesten most egyébről sem 
beszélnek, mint a kis Horváth Eszter szerencsé
jéről, aki dédunokája Vészi Józsefnek, a Pester 
Llogd főszerkesztőjének s akinek Vészi Margit 
a nagymamája, Fedák Sári és Darvas Lili pedig 
— a mostohanagymamái.

* Dávid Zsuzsi — pünkösd királynője. 
Vasárnap zajlott le — a szó szoros értelmé
ben zajban, érdeklődésben s lármában —- 
az ügetöpályún a Színházi Élet harmadik 
pünkösdi királynő-választása. Sorra vonult 
el a leányok virágoskertje: előbb a 63 vi
déki város jelöltje, majd harmincas turnu
sokban a pesti leányok. Ezer szőke, barna, 
fekete, vörös bubi, eton, és konty hullám
zott igy a leányok pünkösdi csokrában. A 
zsűri ítélete folytán Dávid Zsuzsi, az 564. 
számú pesti jelölt lett a pünkösdi királynő. 
A pünkösdi királynő 16 éves, fekete hajú, 
filigrán leány, édesanyjának divatszalónja 
van. Udvarhölgyekké Rosei]bcrg Mancit, 
Grubcr ibolyát, Padi Lenkét és Maison Mar- 
gitot választották. Az uj pünkösdi királynőt 
Székely Ibolya és K rizsán Manci, a régi pün- 
küsdi királynők üdvözölték, akik helyet 
foglaltak a zsűriben is; Beöthy László pedig 
homlokon csókolta pünkösd királynőjét, kit 
a sokezernyi tömeg lelkesen ünnepelt s azt 
is megállapították, hogy, ismét a fekete haj 
győzött.

A Vlgsztnhái e-hetének nagy uemánya
az Edénkért

legnagyobb gonddal készül 
vígjátékra, amelySzómba!I bemutatója lesz A 

a színház a világhírű
parádés szereposztással és ragyogó klóllitdssal 

karúi a budapesti közönség elé. A szombati bemutatóig 
■ műsor igy alakul:

Kedden: Nem nősúlökl
Szerdán és csütörtökön: A világbajnok 
Pénteken: A Neszty-flu esető Tóth Marival. 
Szombaton, vasárnap és hétfőn: Az Edénkért.
Az esti előadások nyolc órakor, a délutáni előadásuk 

bárom órakor kezdődnek.

MOZI
Szenes Bélát exhumálják 

és Bródy Sándor mellé temetik
Alig egy hete, hogy eltemették a magyar 

színpadi irodalom egyik legnépszerűbb és 
sikerekben leggazdagabb reprezentánsát, az 
ifjú Szenes Bélát, a rákoskeresztúri zsidó 
temetőben s most újra előkerül a földből a 
fakoporsó, amelyre őszinte könnyek és te
hetetlen fájdalom közben dobta az utolsó 
rögöt a váratlanul elköltözött színműíró csa
ládja, barátai és egész Budapest, mélynek 
lírikusa és leghűségesebb színpadi portré
festője volt a harminchárom esztendős Sze
nes Béla.

Néhány nappal a temetés után megjelent 
a pesti izraelita hitközség vezetőségénél Sze
nes Béla özvegye és sürü könnyek között 
azt a kérést terjesztette elő,

emeljék ki nyugvóhelyéről váratlanul 
elköltözött férjét és helyezzék örök pi
henőre közvetlenül a Bródy Sándor 

sírja mellett lévő parcellába.
Kérésének megokolására elmondotta a 

gyászoló özvegy, hogy férje halála elölt két 
héttel együtt' sétállak a rákoskeresztúri te
mető májusi nyugalmában s Bródy Sándor 
sírja elé érkezvén, Szenes megszorította a 
kezét s mintegy, látnokin a következőket 
mondotta neki:

Is Maimaözvegy, csak utánozza a 
szalmaözvcgycket,

Szalmaözvegyek - Festett világ
A ,,Szalmaözvegyck“ címet egy pompás film I egy ál-szalmaözvegy, aki a szajmapzvegyek 

viseli. A „Szalmaözvcgyek" mulatságos, nyári közé megy, ott él közöttük s a vége természe
tűm, amely

a newyorki szalmaözvegyek érdekes, vál
tozatos világát mutatja be.

A „Szalmaözvegyck“-ben azt látjuk, amiről 
csak érdekes elbeszélésekben, leírásokban ol
vashattunk: változatosabbnál változatosabb je
lenetekben vetíti elénk a film az amerikai szal
maözvegyek sajátságos világát, bemutatja, ho
gyan és hol él a newyorki szalmaözvegy. A 
mindvégig vonzó, lebilincselően érdekes, frap
páns, holy&ctkómikumokkal teli vígjátékfilm 
történetében egy olyan szalmaözvegy szerepel, 
.aM

f ■ ■

VII. Nemzetközi

Automobil kiállítás
Városliget-Iparcsarnok
1927. június 4-13.

Szerda, péntek, szombat, vasárnap hétfő: g
OROSZORSZÁG

Kedd, csütörtök: CsÓkVÓl-CSÓkra ■

Magyar Színház í

— Ila meghalok, itt szeretnék pihenni, 
felejthetetlen emlékezetű Sándor bácsi sírja 
mellett, ezt a kegyet szerelném a sorstól, 
mely eddig oly kegyes volt hozzám.

A váratlan haláleset annyira lesújtotta az 
özvegyet, hogy csak Szenes temetése után 
emlékezett vissza a temetői jelenetre. Mikor 
férje szavai az eszébe jutottak, lelkiismeret- 
furdalást kezdett érezni, hogy megfeledke
zett az ura kívánságáról és azonnal a pesti 
izraelita hitközség hivatalos helyiségébe sie
tett, ahol határozott Ígéretet is kapott, hogy 
kérését teljesiteni is fogják. Bizonyos hiva 
talos eljárásokat azonban el kell előbb in
tézni, ami körülbelül két hetet vesz igénybe. 
Ezek szerint

Szenes Béla holttestét junius húszadi
kán fogják exhumálni

és átadni örök pihenésre az anyaföldnek, 
közvetlenül a Bródy Sándor sírja mellett 
lévő parcellában, melyet kiválasztott magá
nak és amit ki is érdemelt munkásságával, 
tragikusan korai elköltözésével, de vallásos 
életével is, hiszen indulásától kezdve min
denkor büszkén vallotta magát zsidónak s 
igy a pesti izraelita hitközségnek kötelessé
ge is, hogy utolsó kívánságát teljesítse.

lesen az, hogy:
házasságba esik.

Ebben a nagyhatású filmvigjátékban a fő
szerepet Madge Bellamy játssza, aki a kitűnő 
filmben egyik legsikeresebb szerepét alakítja.

A „Szahnaözvcgyek“-en kívül csütörtökön 
kezdődő uj műsorán még egy érdekes, kitűnő 
képet mutat be az Ufa Filmszínház: a ,.Festett 
vllág“-ot. A ,,Festett világ1' mindvégig mulatsá
gos film, amely

érdekfeszitő ripacs-bistórlát
mulat be. A film főszereplője: Bibcro. Bizo
nyos, hogy úgy a „Festett világ", mint á 
„Szajuiá.íi&vcgyek" nz Vfa Filmszínháznak leg
kitűnőbb nyáreleji mílsordarabja lesz.

A leghűvttsebb nézőtér

A legforróbb siker

A legolcsóbb helyárak

Félemelet halra
Fővárosi Opereltszínház

vas-. «iép> 
HÁZTARTÁSI IVARI 

KIÁIJLKTÁS 
kapcsolatban

I. NEMZETKÖZI 
REKLÁM KIÁLLÍTÁS 

és
Olcsó Polgári Butorbemutató

A Szent István hét kiállításai
Városligeti Iparcsarnok 

Fővárosi Csarnok 
augusztus hó 18-tól szeptember hó lö-ig

Schnur Henrik
Budapest, Rákóczi út 15. 

öltöny- és felöltőkiállttása a 

Nemzetközi Vásáron 
óriási feltűnést keltett.

lyabbkülönieqesséaei
Dünkösdrejrendkíví-díárakon

látványos kirakataiban láthutők.

(i Telcfón:Külön mértékutáni szabóság! | J6xscI 120_80 

Budapest egyik legelegánsabb fértt- 
ruhaaruháza mlntfaé £ben, szabás

ban, ízlésben 
a legtökéletesebb!

Legújabb
„I> VATÉRTESITÖ" Ingyen.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP , PAP- PAP- 
kárpltoaáru, van- éa ré ah ú t o r gyára

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és asz
talterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, leány, 
szoba-, előszoba- éa kortibutorok, ernyők és 
sátrak minden kivitelben kaphatók

GICHNER JÁNOS
Budapest, VII., Erzsébet körút 20.

X’aíy katalógust 40<«0 korona vagy 32 fi II postabélyeg
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Az Újpest és a Hungária képviselik a magyar 
színeket a középeurópai kupa küzdelmeiben

Húrom nnpan út tartó hatalmas küzdelem
ben mérte össze erejét a középeurópai kupa
selejtező mérkőzésein leendő részvételre kva
lifikált négy nagy csupalunk, hogy eldöntsék 
egymás közöli azt, hogy melyikük hivatott a 
magyar színek képviseletére a középeurópai 
íillamok közölt nz elsőségért vívandó ütköze
tekben. A Ferencváros és a Sabaria együttesein 
kemény italában elvérezlek és igy a magyar 
futballspiirt kél márkás, patinás együttese, az 
Ijpesl és a Hungária fogják megvédeni 
:> magyar nemzeti színek becsületét a nemzeti 
bajii'il.' sapalok nagy csatáiban.

A Középeiirópni Kupáért lejátszott selejtező
im rkőzések a következő végeredményt hozták:

1. Hungária, 6 pont, gólarány 8 : 3.
2. Újpest, 3 pont, gólurány 6 : 5.
3. Ferencváros, 2 pont, gólarány 3 : 7.
4. Sabarla, 1 pont, gólarány 6 :8.
A pünkösdi körmérkőzésekről az alábbiak

ban számolunk be:

utóbbi nehéz helyzetből megszerzi a második gólt. 
pest ezután megadta magát sorsának, a meccs végéig 
védekezett.

U).

Ferencváros—Saboriu 2:1 (0:1)
A Sabaria — noha félidőben egy góllal vezetett — 

nem tudta kétessé tenni a bajnokcsapat győzelmét. A 
Ferencvároson Is meglátszott, hogy a második félidőre 
tartogatja erejét, bár mindkét félidőben oflenziv játé
kot folytatott. A szombathelyieket Weinhardt várat
lanul gyönge játéka is hozzásegítette a vereséghez. A 
veztést nz első félidő 25-ik percében Stoflián szerezte 
meg a Sabariának. <lc a mérkőzés második részében 
kitűnt, hogy a Sabaria képtelen tovább tartani magát. 
A 10-ik percben Kohut szabadrúgásból kiegyenlít, majd 
a mérkőzés vége felé Weinhardt fogott bravúrosan egy 
labdát, án> a Kekkek által szabadon hagyott Schlosser 
testtel a kapuba nyomta WeJnhardtot. aki a labdát 
beejtette a hálóba. A bíró Rázsót kiállította Kovács 
bántalmazása miatt.

Htingúriu—Újpest 2:0 (0:0)
ellen mutatott pompás játék után rá 

Ili Újpest csapatára. A Hun- 
ii mozgott és lelkes já- 
. A kapusorsolásnál 
'cncse és a vihar
iált, az e.lső félidőben 
abbnak. Gól nélkül vég
sőn defenzívába vonult. 

Ilcnfelénck gyöngéit, támadást 
( 20-ik percben kavarodás támad 

hirtelen keletkezett zavart 
n lövéssel gólhoz juttatja 
támad és rövid idő múlva 
aki Skvarckhez passzol és

A Budai 33-as benntmarad az első osztályban
A hétfői osztályozó mérkőzések döntetlenül végződtek

Nagy érdeklődés előzte meg a hétfőn lejátszott két 
o-.tAEozómérkőzést, nmeteken egyrészt a Budai 33-as 
és a Bocskay. másrész! a Bak és a Turul ismételték 
meg szombati erőpróbáikat. A 33-asok Debrecenben 
.-.Utak ki a Rocskny ellen és a 2:l-rc végződött talál- 
kezá-. után természetesen védekezésre helyezték a fő- 
*»uly I és

a mérkőzés 0;0 arányú döntetlent eredményezett.
2;2 aránj-u döntücnt hozott a I

tétlent eredményezett. Ax osztályozó-mérkőzés határnapja 
_ , mnes megállapítva, valószínű azonban.
Bak és a Turul máso- kön játssza le a két csarat a fiictcsct.

A MAC nyerte Budapest 4/1500 méteres 
stafétabajnokságát

Szép küzdelmek a munkásbajnokságokon
Mát hoszabb idő óla nem volt olyan duk 

aratása az atlétikának, mint pünkösdkor. A fő
városnak minden erőkntcRóriájához tartozó at
létáját salakon láttuk és ha mégsem voltak nagy 
eredmények, ez nagyrészben a szeles időjárás
nak tulajdonilható.

A MAC bnjnokl viadala 
középpontjában Budapest székesfőváros 4X1500 
méteres .slafélabajnoksága állott. A bajnoki cí
met, mint az előre látható volt,

A MAC-nak Kullsár—Relloni—Bejczy- -Szerb 
összeállítású stafétája nyerte 17 perc 20 
másodperces Idővel az FTC és az MTK 

stufétál előtt
Előbbi ideje 17:40.8, utóbbié 17:42.4 másod- 

ji k' V°H' A vcrscny wctiménycll itt ad-

11 •!M’m?ŐlnA ’ >F,uík 112 n’P 2- Hajdú (FTC)
< t;^1;. iÓZ-,i,hT' (MA(:)- Sulylökés: f. Darányi ' A,„2. • ' fl" - * gri (MAC) 1311 cm. 3 Jiahn (MTK)

•'00* '"í,,r.: *• K ült sár (MAC) 16 p. 55.4 mp (Walko- •o> , B«r,l (BBTE) 51 T Kí?oM
r niYolugras: 1. Somfai (MAC) 710 cm. - 8Íí) 

*7 nip. no méteres gát: 
Diszkosz: 1. Egri (MAC) 

v: (MAC) 4112 cm. 3. Bulin 
Somfai (MAC) 1433 cin. — 

Rúdugrás: 1. Karloils 
350 cm. 400 nié- 
mp. (Walkower).

Svédslaféta: Gerely: I. T. Sí 
BBTE :■ p. ot n 
■Magyurország

1.

1.

tniiskúsbnjnoksáfiáiiak 
kilztlelnicil

H szokott külsőségek közöli délelőtt n Szóna- 
t,i|. dcliitnn a Lágymányosi pályán bonyolítói
ak l< A vidéket Szeged és Miskolc nagy szAm- 

l'nii megjelent munkásnllétái és tornászai kép- 
4 lseitek. *

A verseny hőse Cséfai Sándor volt, aki nem 
kevesebb, mint hnt bajnokságot vitt haza, 
i De bőségesen araloll Rózsa Ármin, a jeles

A Ludovika nyolcasa győzött az egyetemközi nyolcevezős 
versenyen

Pompás kutdcJemben mérte össze erejét n i br 
magyar sport avant garde-ja, az egyetemek 
sportoló ifjúsága. Mig evezősök a Dunán mér- " 
köziek, addig a Ludovika-kcrt fái alatt a tor
nászok és atléták, a Császár-mzodában az 
úszók, a Ludovikn-vivótcranbcn a kard- és 
tors ivók döntötték cl egymás közölt az első-

A Ludovikások nyolcasa három hosszal 
n»si mftKAlt a Mar«,rlrmeL

Újpest—Sabaria 3:3 (1:0)
Újpest csapata az első félidőben nyomasztó fölényben 

volt és egy gól előnnyel állt ki a második félidőre. A 
deprimáltán játszó Sabaria a második Alidő elején 
még jobban visszaesik és Újpest $tröck (2) és Jeszmás 
góljaival már 3;l-re vezet, amikor a Sabaria minden 
erejét megfeszítve, fekszik bele a mérkőzésbe és Mészá
ros góljaival sikerül meglepetésszerűen kiegyenlíteni.

Hungária—Ferencváros 3:1 (3:1)
A Ferencváros meglepésszerü vereségének Amseit fel

tűnően gyönge játéka volt az előidézője. A Hungária 
mindjárt az első percben gólt ér cl Skvarek lövéséből, 
majd a következő percekben Kitti lövése ér hálót. A 
Ferencváros ezután kétségbeesetten dobja magát a küz
delembe. Fuhrinann passzát Dán a 14. percben védhe- 
tctlenül juttatja a Hungária hálójába. Sorozatos fcrenc- 
városi támadások követik ezután egymást, ám a Hun
gária védelme résen van. sőt a 35. percben Jeny lövése 
megszerzi a harmadik gólt is. A 11. félidő a Ferenc
város fölényének jegyében telik cl, ám az eredmény 
nem változik.

dik találkozása is 6s igy
amennyiben a Bocskay vezetősége megváltoztatja 
ismert álláspontját ég kiáll a másodszori otztályozó- 
mérkőzésre. úgy most már csak a Bak testén ke

resztül juthat az első ligába-
Az osztályozó-mérkőzés határnapja egyébként még 

. hogy csütörtő-

rephezanláliv atléta is. Főbb eredmények: 
összetett női bajnokság: (sulylökés 100 méter, távol

ugrás): Bajnok: Grűnhut Erzsébet (MTE) 6 pont 2. 
Geigcr Márda (MTE). 3. Dreumcl (Vasas). - 4X100
méteres hHlgysta/étai 1. Vasas 1 p. 01.6 mp. 2. MTE. 3. 
Miskolci (MTE). — Férfi számok: 100 méter: Bajnok. 
Béísa (MTE) 11.8 mp. Távolugrós: Bajnok: Cséfai 
6..I cm. - Gerely: Bajnok: Cséfai 4482 cm. Magas
ugrás: Bajnok. Cséfai 160 cm. Sulylökés: Bajnok.

rni' ~ 200-as Sát: Bajnok: Gremsperger 
(MTE) 29 mp. - 80(1 méter: Bajnok. Rózsa 2:03.6 mp.

:>000 méter: pajnok. Majorossy (ESC) 16:33 mp. - 
’ 4(>0-as staféta: Bajnok, az MTE a) csapata. 3:45.6 mp. 
,-„3000 "lé,cres Ifjúmunkásbajnokság: Bajnok, Huszár 
(M1E) 9:36 mp. -- Hármasugrás: Bajnok. Cséfai 1310 
• in - Diszkosz: Bajnok, Cséfai 3153 cm. -- 1500 méteres 
gyaloglás: Bajnok, Janosik (MÁV) 14:30.4 mp. •- 400 
méteres: Bajnok. Rózsa 53.8 mp.
SC^Í/o k‘;il,9b',a’,nérkörÍ!': Miskolci MTE—Fővárosi

Két ifjúsági rekord az MTK ifjúsági versenyein
Az MTK hétfőn rendezte országos ifjúsági atlétikai 

versenyét a Hungária-uti pályán. A verseny két ifjúsági 
rekordot hozott Várnai (MTK) a 400-as gáton, inig 
Madarász (SzAK) a diszkoszvetésben állított fel uj ifjú
sági rekordot. A verseny győztesei a következők: Súly
dobó hendikep; Weisskopf (MTK) 350 cm. előny 1351 
.v.oy’P n’álC|,' '• ?■ Niederniann (ESC) 11.4 mp — 
4Xiooo-es stafela; MTK 11 p. 45 mp. - Diszkosz: Ma- 
darasz (SzAK) 3930 cm. (Ifjúsági rekord). — 400 ni.: 
Lukács (MIK) 55.8 mp. -- 110-es gát; Várnai (MTK) 

Magasugrás: Szigetvár* (Kertész-u fk.) 17o 
<-t». 400-as gát: Várnai (MTK) 60.8 mp. (Ifjúsági re
kord). Gerely: Szekrénycssy (MTK) 44.12 cm. — 
H Maíí*“: ,MTK 464 n,l'- 800 Sarkad!
(KAOE). — Triatlon; I’olgárdy (Izabclla-u fk.).
A 5II. kerületi testnevelési bizottság levente

versenye
a Milleráris-pályán folyt le hétfőn. A verseny győztesei 
a már beérkezett allétagárdából kerültek ki. Főbb 
eredmények: 100 méter: (II. korosztály) 1. Gcrő Gábór 

-h im'i’; U11- ^'osztály): 1. Hahn Károly 11.2 mp. 2. 
Gobcl J -os 12 2 mp. 3. Daubncr József. — 3000 méter- 
1. Huszár 10:38.2 mp. 2. Németh 10;43 mp. 3. Osusztli
4. Kiss (mind a négy MTE-ista). — Sulydobás- 1 XVeisz- 
kopf 1143 cm. - 1500 méter: 1. Almást 4:27.8 mp. 2. 
Mrasscr. 3. hrimmcr (mind a négy MTE-ista). - Ma- 
fnri rli, • kOnO,sí*J1?) r Ha,,n- <H- korosztály) 
N.» ’• Z’l,kr- 2' 

a Szegedi egyetem, majd a Tudomány egyetem 
ásni kisértek.

Az édenkert
VI. 11.

Vígszínház

A Ludovikások tslkeres szereplése az uszóbaj- 
nokságokban

A Főiskolai bajnokságok során M USZ^Sr®ukl meJ* 
főn délelőtt a C-sászárfrdő stadionjában rendezték meg. 
A versenyen legjobban a kiváló l.udovikősok sz p - 
tek. Részletes eredmény: 100 <néterca "ielluszás 1. lie 
gedüs István (BEAC) 1 p. 27 mp. 100 méteres hat‘,s^s- 
L I-rdélyJ József (LASE) 1 n100
gyorsuszás; 1- Bitshey AJadár (LASL) I P- • ■
400 méteres úszás; -1. Bitshey Aladur (LASL) 6 p. 33.4 
n.p. 100 méteres hölgyuszás: 1- ^öllösi Ilona (FF) 2 1. 
06Pmp. Műugrás: 1. Kisfaludy Elemér (I-ASE) 43 pont 
3x100 méteres vegyesstaféta; 1. LASE (Móricz, Bitshey. 
Waginger) 4 p. 14.8 mp. 4x50 méteres gyorsuszostaféta 
1 BEAC (Litvay, Hegedűs, Thaler, Csepela) 2 p_ 14.2 mp Vizipoló:' BEAC—LASE 4:1 (2:1) biró; dr. Belez- 
nay László.
Kitűnő eredményeket hozott a Főiskolások 

bajnoki viadala.
Vasárnapon és hétfőn délelőtt, délután rendezte meg 

a Magyar Főiskolai Sportszövetség bajnoki atlétikai ver
senyét. A versenyen legeredményesebben a Műegyetem 
atlétái szerepellek, akik egyúttal a József kir. herceg ál
tal alapított örökös vándordíj védői lettek. Teljes elis-i I ' B .* _1. I A . .. 1-.. . nl/ílr n.ítVC.fll'll I 01*111 All 3 nt:il alapított oiokos vuuuu>u>j •vuw* ,v....... 
mérés illeti a Főiskolásokat, akik nagyszerű formában 
állottak starthoz és egy pár jó eredménnyel örvendez
tették meg az atlétika nagyszámú híreit. Részletestették meg 
eredmény:

Rúdugrás:
100 méteres

Férfi versenyek:
Bajno k,Király István (DOASE) 362 cm. 
síkfutás: Bajnok. Paitz János (BEAC) 11.4ívű méteres suviuius. ---z ----

mp. Sulydobás: Bajnok, Bácsalmási Antal (BEAC) 13.64 
cm. Távolugrás: Bajnok, Paitz János (BEAC) 6.80 cm. 
1500 méteres síkfutás: Bajnok, Nagy Sándor (BEAC) 
4 p. 20.2 mp. 400 méteres síkfutás: Bajnok. Zsitvay 
Zoltán (LASK) 51.6 mp. Diszkoszvetés: Bajnok. Regős/.oiian ui.v mp. V';--- • .
István (DGASE) 42.25 cm. 200 méteres gátfutás: Bajnok. 
Dénes Emil (MAFC) 27.4 mp. 800 méteres síkfutás: 
Bajnok, Magdics László (MAFC) 2 p. 02.4 mp. Magas
ugrás: Bajnok, Orbán Ferenc (KEAC) 178 cm. 110 mé
teres gátfutás: Bajnok, Dénes Emil (MAFC) 17 mp. 200 
méteres síkfutás: Bajnok. Paitz János (BEAC) 23.2 mp. 
Gerelyvetés: Bajnok, Kletz Károly (FAFC) 50/13 cin. 
5000 méteres síkfutás: Bajnok, Nagy Sándor (BEAC) 16 
p. 41.8 mp. Hármasugrás: Bajnok. Balogh Lajos 
(MAFC) 13.33 cm. 400 méteres gátfutás: Bajnok, Fc- 
renczy Ödön (MAFC) 59.4 mp.

Női versenyek:
Magasugrás: Bajnok. Kovácshegyi Erzsébet (TFSC) 129 

cm. Helyből távolugrás: Bajnok. Lukács Éva (TFSC) 
2 42 cm. 100 méteres síkfutás: Bajnok, T.ukács Éva 
(TFSC) 13.6 mp. Sulydobás: Bajnok. Ruda Erzsébet 
(TFSC) 10.11 cm.

Szakács (TFSC) a legiobb 
főiskolai tornász

Az atlétikai versennyel kapcsolatban rendezték meg 
a főiskolai tornászbajnokságokat, a következő ered
ménnyel: Egyéni verseny magas nyújtón: Bajnok; Csi- 
csura (TFSC), Egyéni verseny korláton: Bajnok: Sza
kács (TFSC), Egyéni verseny lovon: Bajnok: Szakács 
(TFSC). Csapatverseny a magas nyújtón; Bajnok: TFSC 
a) csapat.

A Ludovikások learatták 
a vivóbajnokságokat

Három napon át bonyolították le n tőr- és a kard
csapat, illetve egyéni bajnokságokat. Amint előrelátható 
volt a Ludovikások mindkét fegyvernemben győztek.

Részletes eredmény: Tőrcsapat: Bajnok. LASE. Tőr
egyéni: Bajnok. Filotós Tivadar (LASE) 4 gy. Kardcsa
pat: Bajnok, (LASE). Kard egyéni; Bajnok, Tímár 
Gyula (LASE) 7 gy.

A magyar boxolók fölényesen 
győzték le a jugoszlávokat

A BTK boxelóviadalát jól látogatta a közönség s a 
magyar ökölvívók fölényesen győztek a jugoszlávok 
fölött, akik minden mérkőzésüket elveszítették. A ver
seny az alábbi eredménnyel végződött ;

Hochmann (TTC) győz Rupeic ellen a 3-ik menetben. 
Endre (FTC) győz knock oul-al Kovacevic ellen. A mér
kőzést a biró sérülés miatt beszüntette. Csiszár (BK) 
győz Budic ellen az 1-ik menetben. A kiegészítő prog
ram eredménye: Schlésinger (MTK) győz Tóth (BTK) 
ellen. — Szabó (BTK) győz Kubinyi (NSC) ellen. — 
Schmidt (BTK) győz Schmidt (MTK) ellen. — Csiszár
II. győz knock out-al Reiner (MTK) ellen.

«*■
ÜLLŐI ÚTI VÍLYA

vasárnap, délután 6 órakor

Franciaország 
Magyarország 

válogatott mérkőzés.

Vasárnapi sporthírek
Az újpesti motorsladion szezonnuitdsu versetiunapja
Főbb eredmények: Főverseny: 1. Eigncr. 2. Sághy.

-ovas. 4. Mazák. — 20 kilométeres motorveztéscs
1. Bécs. 2. Bartos. - 30 kilométeres motorve-

vall.
3, Lc._............. ......
verseny. 1. Bécs. 2. Barlos. v..... ,v-
zeléses verseny. 1. Bartos. 2. Bécs.

X Az Orsiágos Testnevelési Tanács a nyári időszámí
tás ismételt bevezetése érdekében felterjesztést intézeti 
n kormányhoz. Az OTT kitűnő érvekkel támasztotta alá 
kívánságait és nemcsak közgazdasági és közegészségügyi 
érdekekre hivatkozott, hanem a küszöbön á'ló olim
piai tréningek szempontjából is sürgősnek jelezte a 
nyári idöszánvtás bevezetését.

x Az amatörllgn vezető-csapntulnak távollétiben cson
ka volt az amatőrök pünkösdi programja. Meglepetés 
a 33FC-nak az OTE-lól elszenvedett 3;1 arányú vere
sége. valamint a BEAC-nak a BAK fölött nehezen elért 
2:0 arányú győzelme.

X A Főiskolai Sport Szövetség közgyűlését vasárnap 
délelőtt tartatta meg a Műegyetemen, ahol a következő 
tisztikart választották meg: ifj. elnök; ifj Horthy Ist
ván. alelnökök; v. Schrantz Zoltán. Heppcs László, Ki
rály György, v. Ntgy Miklós, főtitkár; Garmn Jenő 
dr.. titkár: Pintér, Gusztáv, pénztáros; Szalay Lajos, 
jegyző: Mrtskássy Árpád.

x A magyar golfcsapat legyöxte a németeket. A 
svábhegyi golfversenyen a magyar csapat 8%-7|ó 
arányban legyőzte a németeket.

x Bárány Utváu frankfurti ideje 1 pere I.M.t wp.
A világhírű magyar bajnoknszó — mint lapunk zárlat
kor .értesülünk, - a fenti pompáj idő alatt győzött 
Frankfurtban.

LÓSPORT
Megyeri versenyek

A magyar lóversenyzés százesztendős Jubi
leuma.

Széchenyi zseniális kezdeményezésére 1327 
junius 6-án rendezlek Pesten először legitim 
lófuttatást. A centennárium napjának megün
neplését a Magyar Lovaregylet átengedte az 
Urlovasok Szövetkezeiének. Az ünnepi esemé
nyek Megyeren soha nem látott, hatalmas tö
meg jelenlétében folytak le.

A győztes tulajdonosokon, trénereken, lova
sokon és tenyésztőkön kívül a Széchenyi-meino- 
rial minden résztvevője kapott emléktárgyat, 
Az ünepséget hétfőn este lakoma zárta be.

A Sorsolási Handicap győztesét, Mausikát az 
1617. számú sorsjeggyel Műnk Zsigmond vasúti 
tisztviselő nyerte meg, aki azonban 530 pengő
ért rövidesein lemondott az istállótulajdonosi 
címről.

A két megyeri nap részletes eredménye a 
következő:

Vasárnap: I-. futam: 1. Labda (4 reá) Selmeczy. 2. 
Tilkos Ica (6) Stephán. eFltartva nyerve 10:11. — II. 
futam: 1. Pusztalcgény (4) Búcsú. 2. Dekár (10) Petrus.
3. Hódas (1^4) Kovács. F. ni. Korax fejh. 2. h. 10:57.
III. futam: 1. Püppchen Liese (2) Gimpl. 2. Holtver
senyben Magyarán (pari) Csató és Felpénz (1%) Patzák). 
F. m. Sárgarózsa % h.. holtverseny 10:41. — IV. futam: 
1. Edus (pari) Selmeczy fh. 2. Echo (10) Perczel fh. 3. 
Eléna (2Vu) Csernovits. F. m. Ecarte LI., Zsoldos, Masa, 
Bora, Hetes, Sára II. 2. h. h. 10:22, 11, 15 12. — V. 
futam: 1. Nurmi (pari) Esch Gy. 2. Anikó (1W) Csuta 3. 
Mucsai É(3) Balázs II. F. ni. Albatros. Sóvárgó. 2V4 h. (i 
h. 10:25, 13, 12. — VI. futam: 1. Fraulein. Martha (1Ú) 
Gutal. 2. Cornelle (l*ó) Blaskovits. 3. Sarkos (4) Csuta, 
F. m. Emeletes tót. Csiribum, Rozgonyi, feh. nyakh. 
10j:21,15, 19

f. m.Hétfő. Leven te-verseny. I. Beryl, lov. Auberl.
5 ló. 10:28, 16, 19.

I. futam. 1. Sobrf Jóska (2 reá) Lázár, 2. Feledé
keny (2) Mihályi. 3. Talizmán (3) Tómba. 114 h. 10:14.

II. futam. 1. Adony (1%) Németh. 2. Szatmár (5) 
Patzák. 3. Juci (10) Girppl. F. m. Vinkó, Forgószél, 
Csikágó III., Facettc, Encrgy. Magyarán. h. 6 h. 
10:28, 18. 30.

III. futam. 1. rinioulouche (314) Csernovits, 2. K»- 
táng (1/10) Patzák. 3. Vigasszoijy (16) Keresztes. F. m. 
Korai, Pajtás. Sylvana. 8 h. 10 h. 10;43. 17, 13.

IV. futam. 1. Alperes (4) Orosz, 2. Serpentin (2(4) 
Jeney. 3. Cornelic. (10) Csernovits. F. m. Makó II.. 
Elena. Fálum. Edus, Osman, Matróz. Belzebub, Mulat
ság. Liliom, Snobby, Mustra, Sára U., Ecarté II., Az 
a liired. 2 b. 3. h. 10:56. 20, 18, 29.

V. futam. 1. Muusika (1%) Blaskovics. 2. Hogy volt 
(3) Martinék. 3. Peleas (4) Esch Gy. F. m. Freuderau, 
Nem mondom. Picikéin, Suti, Sóvárgó. Soda. Lator, 
Deborah, Akclla, Rozgonyi. Fejh. ’/á h. 10:25, 14, 18,26.

VI. futam. 1. Orlow (10) Blaskovits. 2. Derengő (6) 
Selmec7.y. 3. Rugós (6) Stanek. F. m. Eszmény, Kutas, 
Rokokó. Lizi, Midas, Tiszagyöngye, Mortimer, Evőé, 
Fejh. nyh. 10:473, 76. 23, 27.

Az osztrák derbyt Vyschcrad 
fölényesen nyerte

Vasárnap délután futoták le a hatva* 
nádik Osztrák Derbyt. A nőmén est nőmén iga
zolására a jubiláris nagy versenyben legelső 
elődjének névrokona, az Alagi dijnyerö Vysch- 
rad minden megerőltetés nélkül igen könnyen 
győzött a két komoly mag)rar pályázó, Brutus 
és Sodamint ellen. A teás favorit rengeteg hívő
nek pillanatnyi aggodalomra sem volt oka, 
Vysehrad starttól a célig biztos nyerő volt. A 
favorit-győzelem népszerűségét csökkentette, 
hogy a sorozatos magyar Derby-győzelmek! 
után vasárnap Prágának jutott a nagy dij.

A vasárnapi részletes eredmény a következő; I. fu
tam; 1. Old Fellő* (pari) Rojik, 2. President (2) 3. Ág
bog (3). F. m. Valencia. Minuit, Dubarka, Simulant. 
Bluc Bírd. 1& h. 1% h. 10:19, 11, 11, 11. — II. futam;
1. Gibraltár II. (5) Stgljc, 2. Wodburn (’/to reá) 3. 
Kos (4). F. m. Sappho, Grinczinger, Bourbon nyakh. 5 
h. 10:80, 22, 14. — III. futam: 1. Pázmán II. (6) We. 
ekerman, 2. Prímás (10), 3- Szeladon (6). F. m. Lavina, 
Lumperl, Lator, Trajanus, Simplicissimus, Locarno. 
Biskri, Rázd le, Álmsee. 6 h. fejh. 10;90, 37, 60, 54. —< 
IV. futam: Derby: 1. Vysehrad (*/iu reá) Stecker, 2. 
Brutus (2) Schejbal, 3. Sodamint (0), Hofbauer. 4. Sa
mara (8) Rojik.F. m. Fortis (100), Kariin (33), Adós 
(10). Biztosan 2l(i hosszal nyerve, 5 hosszal harmadik. 
10;14, 11, 11, 12 — V. futam: 1. Azra (1V6) Schejbal,
2. Garnempnt (*/io reá), 3. Primator (4). F. m. Bride. 
'(r h. ti h. 10:25, 11, 11 — VI. futam: 1. Culworfh 
(Weisz) Walkower. — VII. futam: 1. Marlengold (tVi) 
De la forest. 2. Geo (5), 3. Pitykés (2*6). F. in. Repce. 
Interurban. Fejh. Mz h. 10:27, 18, 33 — Vili, futam: 
1. Dávid (5) Danncgger, 2. .Magst (2%), 3. Rosclino (2). 
Fm. Pommard. Zozi, Dafan, Nőmén. •/< h. % h. 
10:54, 19, 20, 16.

Hétfő. 1. futam. 1. Claraparta (6/10 reá) Esch. 2, 
Daruvér (4) F. m. 4 ló.

futam. Inpair (2) Schajbál. 2. Lu (2%). F. m«11.
4 ló.

III. futam. 1. Csavargó II., (4/10 reá) Takács. 2, 
Jasan (8). 3. Jaka (2). .

IV. futam. 1. Stelzer (3) Wcckerniann. 2. Boxerl IL 
(6). 3. Ébredj magyar (4) F. ro. 7 ló.

V. futam. 1. Herty (3) Machián. 2. Osman Paschg 
(2*4). 3. Kuppi Jóska (3ló). F. m. 6 ló.

VI. futam. 1. Saturnus (8) Szenté. 2. Purli (6/10 reá), 
3. Nion (2%). F. m. 4 ló.

VII. futam. 1. Old Buhby (6) Hintschih.
Godello (1%). 3. Anetta (3). F. m. 4 ló.

VIII. futam. 1. Szrludon (6) Stiglicz. 2.
(2%). 3. I’retty Girl (4). F. m. 5 ló.

2. Monta

Nagv közönség töl'őtte meg ■ Műegyetemi Evezős 
Club úttal kibéielt kísérő-hajót, hogy tanúja legyen a 
niákeve/ősök küzdelmének. A versenyt fölényesen 
nyerte meg a l.udovll# Akadémia, amely a t-MbpQ há
rom humml előzte m<g • Műegyetemei, amelyet a cél-
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