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Egy fogépész lelőne feleseget, hat eves 
kis fiát es mielőtt a rendőrök elfogták, 
az üldözők szemeiáttára agyonlőtte magát

Borzalmas családirtás Kaposvárott
Kaposvár, junius 3.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 
családi dráma játszódott le vasárnap Kapos
várott Egy ismert valamikor tekintélyes 
kisgazda, Komlanecz József

három revolverlövéssel lelőtte kfiTÖn- 
váltan élő feleségét, hat éves kis flát, 
majd elmenekült a színhelyről. A rend
őrök üldözőbe vették, mielőtt azonban 

elfogták volna, agyonlőtte magát

Már egészen közel voltak hozzá, ekkor Kom
lanecz

hirtelen előrántotta revolverét s főbe
lőtte magát. Mire a rendőrök hozzáér

tek, meghalt

A kaposvári rendőrkapitányság a család

irtás ügyében megindította a nyomozást. A 
nyomozás során Komlanecz szülei beszol
gáltattak egy levelet, amelyet vasárnap dél
előtt találtak meg s amelyben Komlanecz 
József a következőket írja: „Kedves anyám, 
apám cs testvéreim! Mindennek a felesé
gem az oka. A gyereket ne hagyjátok az

öregeknél. Józsi*. A levélből kitűnik, hogy 
Komlanecznek nem volt szándékában a flát 
is lelőni s a feleségére irányított golyók kö
zül az egyik nyilván csak véletlenül érhette 
az anyjába kapaszkodó gyermeket.

Kaposvárott és környékén a borzalmas 
családi tragédia nagy megdöbbenést keltett.

Evekkel ezelőtt tekintélyes kisgazda volt 
Kaposvárott Komlanecz József, aki azonban 
iszákos természetű lévén, nem igen törődött 
gazdaságával. Lassan tönkrement, úgy hogy 
később főgépészi állást vállalt a Hazai Ma
lom Részvénytársaságnál. A harmincegy esz
tendős férfi folytonos perpatvarban élt fele
ségével, Farkas Máriával, egy kaposvári kis
gazda leányával, aki állandóan kérlelte urát, 
hogy ne járjon korcsmába, hanem törődjék 
gazdaságával. Az utóbbi időben Komla- 
neczék

Apponyi Albert árúi ma senne utazik, mert 
váratlanul tárgyalásra kerül az optánspür
uasarrap trunies |«I Gmmoi. mm, a mmzwmm, Tanacsa caanrmiM aimszi 
az erCMvl omanaoK MrMiowH—laaatoa evuöa nvllaimzala a várnát, esneiosene.ro:

Komlanecz azonban azt akarta,, bogy fele
sége visszatérjen hozzá. Fel is kereste őt, 
szülei lakásán, az asszony azonban bezárta 
előtte az ajtót. Erre Komlanecz levelet irt 
hozzá, hogy

kiirtja az egész családot, ha nem lesz 
ismét az övé.

Az asszony azt válaszolta, hogy ne merjen 
feléje közeledni, mert rendőrökkel őrizteti 
magát.

Komlanecz József szombaton este végzetes 
cselekedetre szánta el magát. Esti nyolc 
órakor a sötétben elrejtőzött feleségének a 
Kaposvár melletti Körtenye-hegyen lévő 
háza melletti buzaföldön s ott

•djes tizenkét órán keresztül, vasárnap 
. cggell nyolc óráig lesett feleségére, rafg 

az a házból kimozdult

Az asszony, mikor atyja eltávozott hazulról, 
hatéves kisfiával együtt kilépett a házból.

Ebben a pillanatban Komlaneez eléje 
ugrott s három revolverlövést adott le 
az asszonyra. Az egyik golyó a szeren
csétlen nő fejét a másik a mellét a har
madik pedig az anyjába kapaszkodó, 
megrémült kisfiúnak, a hatéves Lajos- 

kának a szivét fúrta keresztül,
Dt/Ü«ogg mindketten nyomban a helyszinen 
összeestek s

meghaltak.

i-.-.nlanecz József tettének elkövetése 
btán a helyszínéről

elmenekült
Futólépésben igyekezett Kaposvár városá
nak belsejébe. Ezalatt egy rendőr értesítette 
a kaposvári mentőket a történtekről s a ka
posvári mentőkocsi robogva igyekezett a 
körlenyehegyi ház felé, amely előtt a gyil
kosság történt. A mentökocsi bakján ült kél 
rendőr is, akiket a kaposvári főkapitányság 
küldött a helyszínre.

A Kisfaludy-utca végén a menekülő Kom- 
lanccz József azonban szembetalálta mayát 
a robogó mentökocsival. A mentökocsi bak 
jón Ülő rendőrök, akik értesültek arról 
hogy a kellős gyilkosságot Komlanecz Jó
zsef követte cl, amikor meglátták öl, leug- 
totlak a kocsi bakjáról,

revolverüket előrántva üldözőbe vették

A népszövetség júniusi ülésszaka európai 
vonatkozásban különösebb érdekességeket 
nem hozhat, minthogy sem Briand francia, 
sem Stresemann német külügyminiszter nem 
vesz részt a tanácskozásban. Kezdetben úgy 
látszott, hogy magyar vonatkozású ügy ez
úttal a népszövetség tanácsülését foglalkoz
tatni nem fogja. Éppen ezért a kormány 
úgy tervezte, hogy Magyarországot a nép- 
szövetség tanácsülésében csak Walko Lajos 
külügyminiszter fogja képviselni és ezúttal 
Apponyi Albert gróf, aki Magyarországnak 
eddig Genfben mindig fődelegátusa volt — 
kivételesen itthon marad. A tegnapi nap 
folyamán újabb hirek érkeztek Géniből. E 
hirek szerint az optánspör még e héten 
tárgyalás alá kerül Genfben. Gajzágó László 
rendkívüli követ és meghatalmazott minisz
ter már pénteken Genfbe utazott. Walko 
külügyminiszter pedig szombaton reggel 
indult el Budapestről A tegnapi napon ér
kezett hirek azonban megbízhatatlanoknak 
látszottak. A pénteki minisztertanács, amely 
szombaton délelőttre is áthúzódott, szomba
ton délben megtárgyalta a genfi eshetősége
ket is, minthogy azonban megbízható érte
sítést Genfböl még nem kaptak, Apponyi 
Albert gróf elutazását illetően várakozó ál
láspontra helyezkedtek.

Ebben az ügyben

vasárnap délben váratlan fordulat kö
vetkezett be. A magyar kormány ugyan
is vasárnap Genfböl értesítést kapott, 
amely szerint a népszövetség tanácsa 
még ezen a héten tárgyalás alá veszi az 

optánspört

A genfi értesítés szerint Chamberlain hétfőn 
Genfbe érkezik és mint a kiküldött hármas
bizottság elnöke, jelentést tesz az optánspör 
állásáról.

Ennek az értesítésnek a vétele ulán 

telefonon értesítették a Győngyösapátt- 
ban tartózkodó Apponyi Albert grófot 
és felkérték, hogy mint Magyarország 
fődclegátusa, utazzék Genfbe az optáns

pör tárgyalására.

Az optánspör tárgyalásán az erdélyi ma
gyar optánsok jogtanácsosaként Genfbe 
utazik Egrg Aurél dr. felsőházi tag és Laka
tos Gyula dr. országgyűlési képviselő is.

Lakatos Gyula dr.

a genfi útról és az optánspör tárgyalásának 
várható eredményéről a következőket mon
dotta a Hétfő: Napló munkatársának:

__ Az optánspör természetszerűen ki volt 
tűzve s Népszövetség júniusi tanácsülésére, 
de nem voltunk biztosok benne, hogy ennek 
a kérdésnek a tárgyalására valóban sor ke
rül c. Már-már ugylátszott, hogy az optáns
pör tárgyalása elmarad.

kikbb MrakH GejoSMI*

amelyek szerint Chamberlain odaérke
zőét várják, az optánspört még e hé
ten előveszik és esetleg döntésre Is sor 

kerül.

Ilyen körülmények között elhatároztuk, 
hogy

hétfőn déli egy órakor Indulunk a bé
csi gyorsvonattal Genfbe,

ahova kedden este érkezünk meg. Ugyanez
zel a vonattal jön Genfbe Apponyi Albert 
gróf is, aki Ggöngyösapátiból siet a bécsi 
gyorsvonathoz.

— Ami a várható eshetőségeket illeti, 
ezekre vonatkozóan az a nézetem, hogy

a Népszövetség nem térhet ki a béke
szerződés 239. szakaszának érvényest-

tése elől.
Hz a szakasz agy rendelkezik, hogy a Nép
szövetségnek kell kineveznie a bírót, ha ar 
ellenfél ezt megtenni vonakodik. Ha a Nép
szövetség be akarja bizonyítani, hogy tud 
döntést hozni, akkor ezúttal ez elől nem 
térhet ki.

Lakatos Gyula elmondotta még a Hétfői 
Napló munkatársának, hogy tudomása sze
rint az optánspört csütörtökön tárgyalja a 
Népszövetség tanácsa. Kedden este érkeznek 
meg Genfbe, nem valószínű tehát, hogy — 
Apponyi Albert gróf személyére való te
kintettel — már szerdán elővegyék az op- 
fánspört. A szentgotthárdi incidens ügyében 
Tánczos Gábor lovassági tábornok képviseli 
a magyar kormányt, aki már néhány nap
pal ezelőtt Genfbe érkezett.

A KöpszOuBlsön a hörmas bizottság jelentése 
örieimöben fog döntöm a szsnigminami altomén

Párizs, junius 3. I 
Chamberlain angol külügyminiszter Genf-1 

be utaztában Párizsba érkezett cs meglátó-1 
gáttá a betegeskedő Briand-t a Quai d’Or- 
sayn. Briand azután fogadta a francia sajtó 
képviselőit és nyilatkozott a népszövetség 
uj ülésszakán szereplő magyar kérdésekről. 
Kijelentette, hogy az optánsok ügyében va
lószínűleg

megegyezés jöhet létre 
és pedig a Románia és Magyarország közli 
közvetlen tárgyalások egyengetése utján.

A szentgotthárdi afférre vonatkozólag 
hangsúlyozta, bogy

a népszövetségi tanács a hármasbizott
ság jelentése értelmében fog határozni.

Genf, junius 3.
A magyar—román agrárvitára vontako- 

zóan itt az a felfogás uralkodik, hogy 
Chamberlain angol külügyminiszter párizsi 
megbeszélésének eredményeképpen azt a 
megoldást fogja a vitában álló feleknek 
ajánlani, hogy a kérdés eldöntésére közvet
len tárgyalásokat kezdjenek. Népszövetségi 
körökben tartja magát az a hír is, hogy a 
tárgyalások megkönnyítésére ajánlani fog

yják a két kormánynak egy pártatlan közve- 
l//fő bevonását.

Kun Béla és társai holnap állnak 
a bécsi bíróság elé

Bécs, junius 3.
64 Hétfői Napló bécsi munkatársának tele- 

f ónjelenté se.) Két nap óta Bécsben ismét sokat 
foglalkoznak a letartóztatásban levft Kun Béla 
és kommunista társainak sorsával:

a törvényszék ugyanis junius ö-ére törte 
ki a Kun Béle-Bgy tárgyalásét.

A Landesgerieht elnöke minden intézkedést 
A Landesgerieht legnagyobb tárgyalási termé
ben lesz a főtárgyalás, ott, ahol bőségesen ele
gendő hely jut nemcsak a bécsi sajtó kiküldött 
munkatársai, hanem a külföldi újságírók szá
mára is.

Mária nagyon aok világlap munkatársa je
lentette be érkezéséi a fötárgyalásra, 

amelynek nem annyira a kimenetele, mint In
kább a tárgyalás anyaga. Kun Béla magatartása 
és a nyomozásnak mindeddig nyilvánosságra 
nem hozott adtitai a kommunisták propaganda 
jára vonatkozóan kelt nagy érdeklődést.

Az Ítélet maga kétségkívül nem fog meglepő 
léK boái, hbm * legMiforebboa öraötl Km

Béln ügyét a bécsi ügyészség olya: váddá mi
nősítette le, amely miatt

■ komniunistayezér legfeljebb csak néhány 
hónapi börtönbüntetést kaphat, 

amit valószín il un a bíróság kitöltöttnek ts fog 
venni a Kun Béla eddigi fogságával.

így hát mindössze az lesz a főtárgyaiét leg
érdekesebb momentuma, amikor Kun Bélát ki
hallgatja a bíróság. Védője több újságíró előtt 
kijelentette, hogy védence a keddi főtárgyaló- 
són szakítani fog eddigi politikájúval és 

nem fog hallgatásba burkolózni, 
hanem a bíróság kivánságáru részletesen 
lugj.. njutKiui.. I ismét
Bécset, ahonnét már egyszer kitiltották.

Mivel nem csupán ...... Lukács
György, volt közoktatásügyi népbiztos és .Vagcr • í.(írsj cinko^j c|(cn i4
ítéletei fog hozni a bíróság, egészen bizonyos, 

s i.viu iuk •' *vddi napon bo* 
fejeződni, hanem csupán szerdán kerül Ítélet- 
kihirdetésre a sw,

esneiosene.ro


a HÉTFŐI NAPLÓ flodapest, 1W8 Junta* ó.

A felekezetközi békét hirdették vasárnap 
a református nagygyűlésen

Összefog az enigtllkis ejyMzzal — >K»ssnth a al eszntak 
Baltazár és Ravasz pOspOkSk beszéde a dlszgjlltsen

Vasárnap zajlotlak le u idei református 
R>“gy«yö*** le<««ebb eseményei. Már reggel 8 
órára öaazejölt a nagygyűlésnek csaknem min
den rákit vevője a Koasuth-ssobor előtt, melyre 
Czegtédg Sándor dunántúli lelkóraföjegyző, a 
nagygyűlést rendező Hit éa Szolgálat Mozgal
mának elnöke tett koszorút, a a többi közölt 
ezeket mondotta:

— Kossuth Lajos a mi számunkra a szabad 
e-úg hőse és az is marad az idők végtelenjéig. 
Magyar szivünk odaállította őt a magyar sza- 
bads'ághősők. a Bocskayak, a Bethlenek, a 
Rákóczink sorába és nincs és nem is les: erő, 
amely a magyar nép lelkének ezt az elemi 
erejű tényét megváltoztatta. Jöhetnek évek, 
amikor a magynr fórum embereinek eszmé
nyei, gondolatai, vágyni elhajolnak a Kossuth 
ideáltól, amikor maga a nemzet éa nz ország 
romokban hever, do

semmi sem váltoclatbal azon, hogy Kos
suth a mienk, a rel eazményünk.

Kilenc óra után, még a Szabadság-téren né- 
gy<M sorokba rendeződik a közönség. Tiz óra 
körüli ér a menet éle az Iparcsarnokhoz, ahol 
itnn után az ünnepi prédikátor,

Bnitaaár Deaaö dr. püspök
kezd szólnni

— Nekünk — úgymond — magyar reformá
tusoknak a haza az első u földön, mindenek 
felett. Anyánk, urunk, királyunk. A tisztelet
nek, hódolatnak zászlaját hazánk előtt hajtjuk 
meg először. Hatalmán kioíil nekünk minden 
mát földi hatalom ideyen. Egy égi hatalom 
van felettünk: az Itten — egy földi hatalom: 
a haza.

zékoa Ernő
a zsinat ás koravént világi elnöke köszöntötte 
a vendégeket.

Némethy Károly,
felsőházi tag, a budapesti református egyház
község főgondnoka igy szólt:

— Csak azt kívánom, hogy ne egyik feleke- 
xet a másik ellen küzdjön (hosszas taps és 

Herrmann kereskedelmi miniszter 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak 

a Talbot~ügy bonyodalmairól
Megérkezett a Talbot-kőlcsön első részlete — Már készülnek a 
gépek Angliában és idehaza — A Talbot-ügy a minisztertanács előtt 

Csak ősszel állapítják meg a főváros és a 
eentrálé viszonyát

Évek óta nem volt példa arra, hogy a
kormány tagjai a rendes heti miniszterta- 
nácaol egy nap alatt be no fejezték volna. 
Hosszú idő óla ezúttal fordult elő először, 
hogy a pénteki minisztertanácsot szomba
ton délelőtt kellett folytatni és befejezni. A 
Hétfői Napló mimkntórsának értesülése sze
rint a minisztertanácsnak ez a szokatlan 
elhúzódása azzal magyarázható, hogy a 
folyó ügyeken kívül főbb elvi jelentőségű 
kérdőt és néhány törvényjavaslat it foglal
koztatta a kormány tagjait. E kérdések kö
zött szerepelt — hír szerint — a Talbot- 
ügy ts. Kormánykörökben ugyanis a leg
utóbbi napokbnn érthető idegességgel be
szélnek azokról nz ellentétekről, amelyek a 
főváros és a kormány között megnehezítik 
a végleges megállapodás létesítését. Város
házi körökben már egyenesen a tárgyalások 
megszakadásáról beszélnek és azt állítják, 
hogy

a dunántúli eentrálé a főváros teljes 
kikapcsolásával fog létesülni.

Ebben az ügyben a legillctékescbb helyre 
fordultunk felvilágosításért

HERRMANN MIKSA, 
kereskedelmi miniszter

■ kővetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának :

— A kölesünkibocaátási felhívások teljes 

éljenzés, de az összes hívők egy közös csata
mezőn: a hitetlenség, az iatentagadók, a felfor
gató elemek ellen harcoljanak. Csak azt kívá
nom, hogy az egyházak versenyének különle
ges eredményei lermékenyitőleg egyesüljenek, 
a vallásosság, a hit, az erkölcs, a haza, a ma- 
gyarsóg javára. Mutassunk jó példát a magunk 
hithüségénok fennenhangoztatása mellett Is, 
minden más hithüség megbecsülésére, a feleke- 
zelck nemes versenyében való részvételre, a 
felekezetközi béke ét türelem útjainak egyen- 
getétére (zajos éljenzés), az Igazi magyar lélek 
megnyilatkozására, a magyar feltámadás elő
mozdítására.

Sipőez Jenő dr. polgármester
azt hangoztatta, hogy egy vallásnak egy más 
vallás sohasem lehet ellenfele, hanem csupán 
a hitbeli közöny. Aki a más vallását nem tisz
teli, nem tisztelheti a magáét. A magam nevé
ben beszélek, de ismerem a jó katholikusok 
felfogását és mondhatom, hogy ezt a nagy 
szervezkedést semmiféle féltékenység nem kí
séri, amint — meg vagyok róla győződve — 
hogy önök a katholiku3 reneszánszt ugyan
ilyen megbecsüléssel nézik. (Zajos helyettes.)

I)ókus Ernő elnök köszönte meg az üdvöz
léseket és lelkei szavakban fejezte ki azt a re
ményét, hogy az evangélikusok és reformátusok 
nemsokára együtt tarthatják nagy, hitujitó ma- 
nlfesztációikat. „Magyar földön, ezt a kél egy
házat, — emelte ki Dókus elnök a nagygyűlés 
él jenéitől kísérve — semmisem választ hal ja el 
egymástól".

Végül
Ravasz TAszló dr. püspök

mondott ünnepi beszédet „nz egyház négy ar- 
cá"-rő\;

— Ma Mexikóban egy forradalmi Irányzat 
keresztyén lelkipásztorokat sanyargat. Gondol
junk arra, hogy ma néked, holnap nékem. 
(Felkiáltások: Ügy vaui) A uiártiromság nem

csak egy egyház kiváltsága, mindegyiknek van
nak mártírjai.

Délután egyesületi ülések voltak.

eredménnyel jártak:

a kölcsön első tranchc-a már meg Is 
érkezett

Pénzügyi vonatkozásban befejezett tények
kel állunk szemben, most tehát az építke
zési tervek megvalósítására kerülhet a sor. 
Az építkezés alatt — egyelőre — elsősor
ban a gépek létesítését értem.

A szükséges gépek már készülnek ts, 
egy részük Angliában, másik részük 

Idehaza.
— Ami a Tatbol-ügy fővárosi vonatkozá

sait illeti, ezekről ezidőszerint semmiféle ki
jelentést nem tehetek.

A eentrálé épül függetlenül « főváros
tól.

Annak s kérdésnek az eldöntésére, hogy a 
főváros milyen vonatkozásban és milyen 
feltételek melleit lép összeköttetésbe a vil- 
lamosccntráléval, még van bőven idő ...

A Hétfői Napló munkatársának a legiüe- 
lékcsebb helyről származó értesülése szerípt 

a vitás kérdések rendezése ősire ma
rad.

A kiküldött közös bizottság most már nem 
ül össze huncin csak ősszel állapítja meg 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a fő
város a centráléba kapcsolódik.

Ötvenezer pengő birsaggal súj
tottak egy vegyészeti gyárat, 

mert szabálytalanul vásárolt tizenhat kiló szacharint
A budapesti vámhivatal nemrégiben bizal

mas utón arról értesült, hogy az egyik nagy 
vegyészeti gyár tiltott utón forgalomba ke
rült szacharint használ. A vámhivatal kéré
sére a rendőrség megindította a nyomozást.

A főkapitányság detektivjei hosszas 
nyomozás után megállapították, hogy a 

szabálytalanság valóban megtörtént.
A rendőri nyomozás adatai szerint a vegyé
szeti gyár — amely egyike az ország legna
gyobb vegyészeti gyárainak — tizenhat kilo- 
gram olyan szacharint dolgozott fel az utóbbi 
időben, amely nem kincstári raktárból ke
rült ki. A négyszáznegyvenszeres fokú sza- 
liarint különféle cikkekhez, patkányméreg
hez, fogvizhez és fogpasztához használták 
fel. összesen 7240 kilogram cukor édességi 

Vasárnap a fővárosban 
sok helyen nem volt víz, 

vagy piszkos volt, meri tisz
tították a csöveket

A székesfőváros vízmüvei vasárnap a kora 
reggeli órákban megkezdték a nagyobb nyomó
csövek öblítését. Az utóbbi időben különösen 
sok panasz hangzott el a piszkos vízvezetéki 
víz miatt. Megállapítást nyert, hogy a csövek
ben vasas anyagok rakódtak le, amelyek bár 
— a vízmüvek szerint — az egészségre nem 
ártalmasak, de mindenesetre jobb, ha mentes 
tőlük a víz.

.4 lágymányosi telepen a központi gépházban 
végezték az öblitési munkálatokat, Paulovits 
Viktornak, a vízmüvek igazgatójának irányítása 
mellett.

Természetesen az ilyen tisztogatási munká
nak nem maradt el a szokásos kellemetlen kö
vetkezménye.

A főváros több helyén, főleg az V. éa a VI. 
kerületben, a lágymányosi csőhálózat vo

nalának mentén
zavaros és ihatatlan volt a viz, a felsőbb eme
leteken pedig egyáltalán nem is működött a víz
vezeték.

Az annyi sok rosszhoz szokott pesti polgár

A NŐ és JÁRÁSA!
Ejy tnUamu francia állította, hon a 
aS nomsssóge Járásáról lamarhatS fal. 
Könnyed ttaml, ruganyos ás biztos as 
átlagon fclHl aS járása.

PALMA-KAUCSUK SAROK 
■ Járást biztossá ás ruganyossá tasri.

taáMi*MHnauát*aM£áUiAl£UiS:t«teiej£!,«lH<a

fokának felelt meg a 16 kilo szaharln, 
.melyet

a rendőrség megállapítása szerint két 
gyógyszerésztől vásárolt a gyár.

A vámhivatalokból a pénzügyminisztérium
ba került az ügy és a szabálytalan vásárlás 
miatt elmaradt kincstári illeték és büntetés 
fejében

ötvenezer pengő bírságot állapítottak 
meg.

A gyár előtt most az a választás áll, hogy 
vagy önként felajánlja az ötvenezer pengő 
megfizetését, mely esetben a kincstár el
tekint a további eljárástól vagy pedig bírói 
útra engedi terelni a dolgot.

kénytelen-kelletlen eltűrte ezt a kis vasárnapi 
kellemetlenséget is ,csnk most kíváncsian várja, 
vájjon hétfőn milyen lesz a híres pesti viz?

Végétért az egyetemi 
tanárok debreceni 

kongresszusa
Debrecen, junta* 8.

A magyarországi egyetemi tanárok kongresz 
szusának tagjai vasárnap délután befejezték a 
debreceni egyetemi klinikák megszemlélését 
Délben a kongresszus tagjai kiutaztak

■ hortobágyi pmetára,
ahol Debrecen város vendégeiül látta őket 
Megtekintették Hortobágy minden nevezetessé
gét, a gulyákat, méneseket, csordákat s délután 
három órakor a hortobágyi csárdában a város 
hatalmas arányú bankettet rendezett az egyete
mi tanárok tiszteletére. Debrecen város nevében 
Zöld József dr. városi tanácsnok üdvözölte az 
egyetemi tanárokat, akiknek dr. Bcsedy István 
debreceni egyetemi tanár, a Hortobágy jeles 
ismerője tartott előadást HortobágyróL

A kongresszus tagjait esti 6 órakor külön 
vonal hozta be Debrecenbe a Hortobágyról. A 
kongresszusi vendégek még az est folyamán 
Debrecenből hazautaztak.
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Előállítás közben aggoniűtte magot! 
egy sikasztessaljyanusltott ügynök 
A cselédszobába zárkózott a detektívek elöl ás Ötször magara lőtt

Földvári Béla Hársfa-utcai bornagykeres
kedő vasárnap feljelentést tett sikkasztás 
miatt egyik ügynöke, Balogh Béla ellen. A 
feljelentés szerhúBalogh 3000 pengőt vett 
fel a nagykereskedő egyik ügyfelétől, a 
pénzzel azonban nem számolt el. .4 főkapi
tányságról két detektívet küldtek Balogh la
kására azzal az utasítással, hogy állítsák elő. 
A detektívek kisiettek a Tüzér-utca 34. 
számú házba, becsöngettek Balogh laká
sába éa mikor ajtót nyitott, közölték vele, 
hogy utasításuk vau az előállításra. Balogh 
tettetett nyugalommal tudomásul vette a 
felszólítást és csak

arra kérte a de tok ti veket, hogy várakoz
zanak egy percig, mig szobájában fel

öltözik.
Ezzel a lakás belső része felé sietett. Alig 
várakoztak a detektívek néhány pillanatig,

mikor
a cselédszoba felől gyors egymásután

ban öt revolverlövés dördült el.
A detektívek odarohantak, azonban zárva 
találták az ajtót. Vállukkal benyomták az 
az ajtót és mikor beléptek a szobába a 
padlón átlőtt mellel több sebből vérezve ta
lálták az ügynököt, aki

mialatt a detektívek kint várakoztak, 
bezárkózott a cselédszobába és öngyil

kos lett.

Azonnal kihívták a mentőket, akik azonban 
már csak a beállott halált konstatálhatták: 
az őt lövés közül három a mellébe fúródott 
Baloghnak és néhány pillanat múlva ki
szenvedett. Holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították, a detektívek pe
dig visszatértek a főkapitányságra és jelen
tést tettek a történtekről.

E Fájó torok öblítésére \ I | Pattanásait
legjobb szer a H vlssurafejleszti a

Tiltott párviadal címén 
vádat emelt az ügyészség a numerus clausus 
körüli viharok miatt párbajozó diákok ellen
Szerdán áll a Tőreky-tanács elé a négy párbajozó diák

Junius batodikán, szerdán egy előrelátható
lag nagy érdeklődést keltő ügyet tárgyal a tör
vényszék. A numerus clausus módosítása körül 
keletkezett viharok idején — mint emlékeze
tes — a jobboldali érzelmű ifjúság kiszorította 
illetve „eltanácsolta" az egyetemekről a zsidó- 
vallásu hallgatókat. Az akkor viharzó szenvedé
lyes küzdelem során a Turul bajtársi szövetség 
azt a határozatot hozta,, hogy a zsidó hallgató
kat nem engedi be az egyetemre. Erre azután

két midóvallásu Jogász: Király István és 
Glasner Béla levelet intéztek a Turulhoz, 

amelyben kijelentették, bogy a határozatot 
sértőnek tartják magukra nézve és elégtételt 
kémek. A levél irói hangsúlyozták, hogy nem 
politikai vagy társadalmi csoport határozata, 
hanem kizárólag egyéni becsületük készteti 
őket lépésükre. A Turul méltányolta is lépésü
ket és a bajtársi szövetség két tagját: Fhilip 
László jogászt és Beneze Ferenc gazdászt jelölte 
ki az elégtételadásra.

Autót akart lopni a főkapitányság elől
Egy mániákus vezető aki kihallgatás közben meglopta a detektívet

Két nap óta foglalkoztatja a rendőrséget egy 
mániákus autóvezető különös kalandjai. Mayer 
Maliid nevelőnő gazdájának, Bánfalvi Dániel 
szabómesternek két gyermekével tegnap sé- 
Ulni ment a Hűvösvölgyire. Útközben elfárad
tak, levetették felöltőjüket és leültek a fűbe 
pihenni. A felöltőket maguk mellé helyezték és 
fc nevelőnő a ruhák tetejére tette ridiküljét. 
Hbenés közben észrevétlenül mögéjük lopód- 
fcott egy fiatalember,

fölkapta a rldikfilt és futásnak eredt
Az egyik gyerek észrevette a lopást, hangosan 
kiáltozni kezdett, mire a környéken sétálók 
közül többen üldözőbe vették a tolvajt, aki vad 
futással menekült a Balázs-vendéglő irányá
ban. Üldözői mindenütt a nyomában. A ven
déglő előtt várakozott éppen Gallausek Béla 
százados autója. A százados maga bent volt a 
vendéglőben. A ridikflltolvaj hirtelen

beugrott a gazdátlan autóba és el akarta 
Indítani

Az önindltő készülék kulcsa azonban nem 
volt a helyén, mig azt keresgélte, odaérkeztek 
az üldözök, lefogták és rendőrnek adták át, 
aki a főkapitányságra kisérte. Itt kiderült, hogy 
Kruspicer János a neve, harmickét éves sof- 
főr. Kihallgatása közben különös meglepetés
ben volt részük a detektiveknek.

A vakmerő tolvaj az őt kihallgató Eckert 
István detektivfőfclUgyelő zsebéből kilopta 

ezüstóráját és ezUstlárcáJát.
Miután Kruspiczer zavaros feleleteket adott, a

s**-

Világhírű nyaralók és üdülők
Penslfik, Internátusok, leány-és fluoittionok

Hari elMtbl díl tanulóknak ÍM P. felnőtteknek IH 
P. mely lietenklntl vóilostaidisal n«gy nyaralóhelyre 

érvényes. Exer atemély referenciája.
Kérjen prospektust (vólassbélyeg).

PeetaloKl Internítusak Iroda
Fédératlon lnternaHonalea dea
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Montrmix. Zürich. Lugano, St Morltz. Francin- 
orMégbuB! Paris. Denuvllle. Trouville, Biarritz. 
AJx les Itains, Grenoble. Evian (centi tó), a fran
cia Klvierlón; St. Raphael, Cannes. Mxza . Juan les 
Plns, Monté Carlo. Mentőn. OlaswrMigbam San 
Remo. Nervl, Velence, Bordighera Abbázia,

Cambridge Brighton. Folkealone. Afrikéban i Al- 
óla” Iffloía

n>A*WMM S>iefyek fúíius. auauszlus és szeptember 

hónapokban vannak nyitva. Társas utazási kedvez 

Glasner FhlllppeL, Király pedig Benczével 
vívott súlyos feltételű kardpárbajt,

amelynek során Beneze és Fhilip nyolc napon 
belül gyógyuló sebesülést szenvedtek

A hatóság eljárást indított a párbajozó diá
kok ellen. Kihallgatták az ellenfeleket, a segé
deket: vitéz Csík László dr. tanársegédet, 
Lendvay Bélát, Kanitz Gézát és Hajdú Jánosi, 
az ismeri vivóbajnokot, valamint az orvosokat: 
dr. Magyar Gcrőt és dr. Rosenák Istvánt. A 
vizsgálat befejezése után a királyi ügyészség 
tiltott párviadal vétsége cimén vádat emelt a 
négy egyetemi hallgató ellen. Az eljárást le
folytatták és az ügy átkerült a törvényszékre

Junlus hatodlkán, szerdán tárgyalja a 
büntetötörvényszék Töreky-tanácsa a négy 

párbajozó diák ügyét,
amely előreláthatólag azéles körökben vált ki 
érdeklődést az ügy társadalmi és politikai In- 
ditőokaira való tekintettel.

rendőrorvos megvizsgálta, megállapította, hogv 
bár nem ön- és közveszélyes őrült, de nagy
fokú

clmegyőngeségben szenved és beszámít
hatatlan,

Erre azután vasárnap reggel rlbocsájtották. 
Alig lépett ki azonban a főkapitányság kapu
ján, újabb kalandja akadt. A rendőrség Zrínyi
utcai épületével szemben várakozott egy ma
gára hagyott luxusautó. Kruspiczer minden to
vábbi nélkül a vollán mellé ült és

a rendőrük szemeláttára el akarta Indítani 
a gépet.

Ebben a pillanatban azonban ott termett az 
autó gazdája és leráncig&lta az ülésről. At 
akarta adni a rendőrnek, a fökapitányságor 
azonban azzal fogadták, hogy a tolvajt csak 
bocsássa el, mert beszámíthatatlan és alig pár 
perccel előbb engedték el hasonló ügy miatt. 
Az autótulajdonosnak nem volt más mit tenni, 
elengedte a tolvajt ,aki elindult lefelé a Zrinyi- 
utcán. Néhány házzal tovább, a Zrinyi-utca 12. 
számú ház előtt, a Mngyar Cukoripar r. t. palo
tájának kapujánál állt a vállalat egyik Chrysler 
autója.

Krospicer harmadszor Is megismételte 
trükkjét.

Megint csak nz ülésben termett és el akart haj
tani. Most a portás került elő és leszedte az 
autóról. Rendőrnek adta át, aki azután elő- 
állította az V. kerületi kapitányságra. Időköz
közben a háromszor egymásután megismételt 
autólopás kísérletről tudomást szerzett a fő
kapitányság bűnügyi osztályának vezetője, aki 
nyomban intézkedett, mire az V. kerületi kapi
tányságon

Kruspicer Jánost őrizetbe vették.
Holnap még egyszer megvizsgálják, azután 
idcggyógyintézetbc szállítják, elmebeli úllapo- 

mcgvizsgálására.

Kárpitosául, vés
és rézbntorgyára

GICHNER JA'NOS

BateRl^alav
Bárány Ervin, az Autóbuszüzem igazgatója Till 
Antal vezérigazgatóval való differenciái miatt 

megválik állásától
Egyelőre nyolc hónapra szabadságolták Bárány Igazgatót

Városházi körökben napok óta élénk szó
beszéd tárgya az a sajnálatos személyi harc, 
amely az Autóbuszüzem két vezetője között fo
lyik, s amelyről csak most szerzett tudomást a 
közvélemény. Till Antal vezérigazgató és Bá
rány Ervin igazgató állanak egymással szem
ben és az ellentétek annyira kiéleződtek, hogy

Bárány Ervin kénytelen volt betegszabad
ságra menni.

Első alkalommal 2 havi szabadságot kapott 
Bárány igazgató s mindenki meg volt győződve, 
hogy ez idő alatt sikerül az ellentéteket áthi
dalni és a két jeles közlekedésügyi szakember 
megtalálja ismét az együttműködés lehetőségét, 
ügy látszik, ez a várakozás nem teljesedett be, 
sőt amint a tények igazolják, a helyzet még 
jobban elmérgesedett.

Most járt le Bárány Ervin kéthavi betegsza
badsága és a terminus lejártával az igazgató 

nem jelentkezett ar. üzemnél.
Ellenben vizsgálatra jelentkezett Csordás Ele

Az eltűnt és megkerült fiú harca 
atyja örökségéért

Érdekes és nagy családi viszályt támasztó 
örökségi ügyeben fog dönteni a napokban a 
törvényszék.

Kemenits Béla dúsgazdag budapesti keres
kedő és földbirtokos néhány évvel ezelőtt 
külföldi tanulmányútra küldte 22 éves Imre 
nevű fiát. A fiatalember eleinte szorgalma
san irta a leveleket különböző külföldi 
nagyvárosokból édesapjának, később azon
ban az értesítések egyre ritkábbakká váltak, 
majd teljesen elmaradtak, úgyhogy a fiatal
ember hollétéről a kétségbeesett apa sem
mit sem tudott. Kemenits Béla iuagánuyo- 
mozó irodákkal kerestette fiát, valamennyi 
európai ország nagyobb lapjaiban hirdeté
seket tett közzé, fáradozása azonban nem 
vezetett eredményre. A lesújtott apa kény
telen kelletlen

belenyugodott fiának elvesztésébe.
Két évvel ezelőtt Kemenits Béla meghalt, 

végrendeletet nem hagyott maga után. A ro
konok ismét kísérletet tettek, hogy az el
tűnt fiút megtalálják, de ök sem tudtak 
nyomára bukkanni és igy Kemenits Béla két 
budapesti háza és nagykiterjedésü jakab- 
pusztai birtoka

a rokonokra szállt.
Ez év márciusában azután váratlanul elő

került az eltűnt flu. Kemenits Imre
épen és egészségesen beállított

Felder József kereskedőhöz, édesatyja sógo
rához és elmondotta, hogy Délamerikában 
járt, ahonnan szintén adott hirt magáról, ő 
csodálkozott a legjobban azon, hogy nem 
knptak tőle semmi értesítést. Lesújtva vette 
tudomásul édcsatyja halálát, majd az örök
ség felől érdeklődött.

Kemenits Imre hirtelen megjelenése ter
mészetesen ne mtetszett a rokonoknak, akik 
hivatkoztak arra, hogy mielőtt nz örökséget 
átvették, eleget tettek a törvény rendelte 
kötelességeiknek és most már nem hajlan
dók azt Kemenitsnak visszaadni.

Hiába való volt a megkerült Hu minden 
IcAzAm* fenyegetödzéae, a rokonok ragasz

mér dr. tiszti főorvosnál, aki Bárány Ervin? 
alapos vizsgálat alá vette és • előterjesztést tett 
a polgármesternek, hogy

nldeggyengeségérc való tekintettel" részére 
további batliavi szabadságot engedélyezzen.

A polgármester a tiszti főorvos javaslata 
alapján a féléves szabadságmegliosszabbitást 
megadta Bárány Ervinnek. Ezek után városházi 
körökben mar bizonyosra veszik, hogy Bárány 
Ervin többé nem tér vissza az Autóbuszüzem 
élére. Ezt a hathavi szabadságol is csak azért 
veszi igénybe, hogy ez idő alatt nyugdíjazását 
előkészítse. A szimpatikus igazgató távozása nagy 
sajnálatot kelt mindenütt. Sokan igyekeznek a 
mélyére tekinteni azoknak az indító okoknak^ 
amelyek ezt a rosszul végződő személyi kon
fliktust előidézték. Más oldalról viszont kísér
letek történnek, hogy az utolsó percben a dif
ferenciákat eloszlassák, s az Autóbuszüzem ve- 
zetői között helyreállítsák az annyira kívánatos 
békét.

kodtak elhatározásukhoz és

csak csekély részt voltak hajlandók

Kemenits Imrének juttatni édesapja örök
ségéből.

Kemenits Imre erre a bírósághoz fordult* 
amely ezen a héten fogja tárgyalni az ér
dekes örökösödési ügyet.

Mészárosok és húsipari 
munkások a vasárnapi 
teljes munkasziinetért

A vasárnapi husárusitás kérdése, amely nyár 
elején minden évben megújul, ezidén még nem 
jutott nyugvópontra. A budapesti mészárostár- 
sadalom egy része élesen szemben áll a hús
ipari munkássággal, amely továbbra is a vasár
napi munkaszünet megtartását követeli.

Heteken át tárgyaltak egymásközt a munka
adók és a munkások érdekeltségei, de nem ju
tottak dűlőre ebben a nagyfontosságu ügyben. 
A harc azonban nemcsupán a mészárosmeste- 
rek és * húsipari munkásság között áll fenn, 
hanem két részre tagozódott maga n mészáros
társadalom is: a munkaadók egyik csoportja 
a munkásság álláspontján van s híve a feltét
len vasárnapi munkaszünetnek, inig a másik 
csoport mindenáron a vasárnapi mnnkaszünet 
felfüggesztését igyekszik kivívni.

Vasárnap délelőtt a mészárosmeslerek egy 
nagyobb csoportja értekezletre gyiitt össze, 
amelyen elhatározta, hogy állást foglal a vasár
napi mnnkaszünet felfüggesztése elten s

a munktaiggal együtt, amely ugyancsak 
a teljes vasárnapi niunkasziliirt hite, de- 
putáclót meneszt a népjóléti és a kereske

delemügyi mlnlnzler elé.
Mint értesülünk ii kereskedelemügyi minist- 

tóriumnak elhatározott terve az, hogy a vasár
napi munkaszünel felfüggesztését az idén nyá
ron, éppen úgy, mint eddig, ezúttal sem fogja 
engedélyezni; igy tehát a meleg nyári vasárna
pokon nem lehet majd délelőttönként sctntnk 
MM búst Arasitaoi,
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— Bnd Jánon pénz (Így miniszter vasÁmap 
este hnzjtérke®e»f. Búd János pénzügymi
niszter, aki egy héttel ezelőtt, pünkösd első 
napján utazott Genfbe, vasárnap este fél tiz. 
órakor n bécsi gyorsvonattal visszaérkezett 
Budapestre. A pénzügyminiszter Kelenföl 
dön szállt ki, ahol családja várta. Rúd Já 
nos pénzügyminiszter Genfben pénzügyi tár
gyalásokat folytatott egy százmillió pengős 
kölcsön felvételéről. Búd pénzügyminiszter 
hétfőn délelőtt felkeresi Bethlen miniszter
elnököt, bogy a genfi tárgyalások eredmé
nyéről referáljon.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról n következő prognó
zist adta ki: jobbára derűit idő várható to
vábbi hőemelkedéssel. Izjfel még hűvös.

— A hadseregfőparancsnok Kaposvárott. 
Kaposvárról jelentik: Kaposvárott szomba
ton este fejeződlek be a katonai lovassági 
terepgyakorlatok. A három napon út tartó 
gyakorlatok ellenőrzése és felülvizsgálása 
céljából Kaposvárra érkezett Janky Kocsárd 
lovassági tábornok, hadseregfőparancsnok, 
Kozmóczky József tábornok, dandárparancs 
nők kíséretében. Szombaton este Janky Ki- 
csűrd hadseregfőparancsnok s Kozmóczk\ 
József dandárparancsnok nagy bankett ke
retében búcsúzott el a kaposvári tisztikar
tól.

— Felborult és kigyullad! egy automobil. 
Súlyos autószerencsétlenség történt vasár
nap éjszakn a Bidcgkuti-uton. Egy személy
autó, amelyben Virág István sofTőr ült, 
nekiszaladt egy utszéli fának, az autó uta
sai: az autót vezető soffőr és Virág István 
kirepültek a kocsiból. A vezetőnek nem tör
tént semmi baja, mig Virág István súlyos 
sérüléseket szenvedett.

Afelborult autó kigyulladt és magns 
lánggal égni kezdett. A baleset színhelyére 
kivonultak a tűzoltók és a mentők. Virág 
Istvánt az Uj Szent János kórházba szállí
tották. A tűzoltóknak rövid idő után sike
rűit nz égő autót eloltani.

— Túl van ai életveszélyen a gőzmosódai 
Kzcrencsétlenség áldozata. Vasárnap délután 
csoportokba verődve álltak az emberek a 
Bókus-kórház huszas számú kórterme előtt. 
Csak turnusokban bocsátották be őket a 
kórterem egyik betegéhez, a tizenhét éves 
Formanek László Tiborhoz, aki csütörtökön 
a Király-gözmosódában történt szerencsét
lenség alknltnával súlyos égési sebeket szen
vedett s akit most itt ápolnak a kórházban. 
'A kis Formanek László vasárnap eszmélet
hez tért. Kórházi ágyát haszon állják kórul; 
nemcsuk hozzátartozók, de idegenek is, akik 
kíváncsiságból jöttek el ide. Három nap óta 
valóságos népvándorlás színhelye a Rókus- 
kórház 20-as számú kórterme. Eddig közel 
négyszázan keresték fel a gőztnosódai sze
rencsétlenség kis áldozatát. Formanek 
László Tibor arca duzzadt, kissé pörkölt, 
nagy fájdalmai vannak, de orvosai kijelen
tései szerint már túl van az életveszélyen, 
jelgyógyulása bizonyosra vehető. Vasárnap 
meglátogatta a kis tnnoncot Kovács István 
ruhatisztitómester fia is, aki ugyancsak 
megsérült a szerencsétlenség alkalmával s 
balkarján nagy kötést visel.

— Gróf Klebelsberg Kuno Karcagon. 
Karcagról jelenti, hogy Klcbehbcrg Kuno 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter ma 
u városba érkezett több országgyűlési kép
viselő és felsőházi tag kíséretében, hogy 
közvetlen, tapasztalatokat szerezzen a város 
kulturális szükségleteiről és igényeiről. A 
pályaudvari fogadtatás után a különféle vá
rosi testületek üdvözlése következeit, majd 
Klebelsberg Kuno beszélt. Közvetlenül akar 
tájékozódni — mondotta — mert nagy hiba, 
ha egy miniszter esek paplrrendelctekkcl 
< s parancsokkal akar kormányozni. A be
széd után bankett következett, amelyen a 
miniszter újabb beszédet mondott. A mi
niszter és kísérete este visszautazott a fő
városba.

— A budakeszi szanatórium jubileuma 
Vasárnap délelőtt ünnepelték a budakeszi 
Erzsébet királyné, szunatórium fennállásá
nak huszonötéves évfordulóját. Ebből ar 
alkalomból leleplezték a szanatórium ala
pítójának, báró Korányi Frigyesnek a szob
rát. Az ünnepségen jelen volt Horthy Mik
lós kormányzó, Bethlen István miniszterei 
nők, Vass József népjóléti miniszter és 
Dréhr Imre államtitkár is. Korányi Frigyes 
érdemeit Popovics Sándor méltatta. A szo
bornál, mely Ligeti Miklós’ szobrászművész 
remeke, dr. llókay János mondott szép be
szédet Vos« József népjóléti miniszter be
szédében azt a tudást üdvözölte, amely a 
nemzetet • meggyógyulás acélsínéire tériti.

A szocialisták szövetkezésre hívták 
lel Szombathelyen a polgárságot 

az általános titkos választójog kivívásáért folytatott harcban
A szociáldemokrata párt vasárnap délelőtt 

Szombathelyen népgyülést tartott amelynek 
napirendjén az általános politikai és gazdasági 
helyzet szerepelt. A gazdasági helyzetről Batitz 
Gyula, volt nemzetgyűlési képviselő beszélt, az 
általános politikai helyzet előadója Propper 
Sándor országgyűlési képviselő volt. Propper 
Sándor beszéde sorún rendkívül érdekes kije
lentést tett, amely ■ belpolitikai élet alakulá
sára nagy hatást gyakorolhat.

PROPPER SÁNDOR.
aki vasárnap este érkezett vissza Budapestre, 
szombathelyi lseszédéről a következőket mon
dotta n Hétfői Napló munkatársának:

— Beszédemben felszólítást intéztem a libe

rális polgársághoz és a munkássághos: szövet
kezzenek egymással egy közős cél, az általános 
titkos választójog kivívása érdekében. Annyi 
áruló liberális politikus után akadnia kell most 
egy liberális polgári ellenzéki vezérnek, akive 
frigyre léphetünk. Ezt a szövetséget meg kell 
csinálnunk Jia nem akarjuk, hogy politikai 
életünk teljes tespedésbe fulladjon. Ennek a 
szövetkezésnek legközelebbi feladata országot 
agitáció megindítása.

Propper Sándor közölte még a Hétfői Napló 
munkatársával, hogy a munkásság kitörő lel
kesedéssel fogadta ezt a felhívást. Politikai kö
rökben élénk érdeklődéssel várják a további 
fejleményeket.

A favoritok győztek a Il-lk válogatott 
birkózóversenyen. A régi képviselőházban 
vasárnap megtartott második olympiai 
próba birkózóverseny a favorltok győzelmé
vel végződött. Eredmények: Légsuly: 1 
Zombory (MTK), 2. Magyar (BAK). Pehely
súlyt 1. NdrpdH (UTE). 2. Tasnddy (MAC). 

Könnyű súly: 1. Keresz
tes (MAC). 2. Károlyi (UTE). Kis közép 
•oly: 1. Pap (MAC). Nagy kőzépsuly: 1. 

Ferencit (MÁV). Nehézsúly: 1. Szclki (Va- 
sas).

— Prestly Elemért, Pestmegye főispánját 
megoperálták. Prcszly Elemér, Pest vármegye 
főispánja néhány nappal ezelőtt súlyosan meg
betegedett. A főispánt, aki a Verebély klinikán 
fekszik, tegnap megoperállák. Az operáció ki
tünően sikerült, úgyhogy a főispán rövidesen 
elhagyhatja betegágyát.

— Csatig Cső Lin elhagyta Pék Inget Pe- 
k Ingbői jelcnaik: Going Cső Lin, as északiak 
vesére, ma elutazóit.

—- Aukciókiállllás. A m. kir. postataka
rékpénztár árverési csarnoka folyó hó 7-én 
nyitja meg XLIII. aukciójának kiállítását 
IX., Lónyay-utca 30—32. szám alatti helyi
ségeiben. A kiállítás juniu s7-én, csütörtökön 
és 10-én, vasárnap, csak délelölt, 8-án és 
9-én, pénteken és szombaton délelőtt és dél
után tekinthető meg. Árverések: junius 
1 l étől junius 23-áig délután félnégy órai 
kezdettel.

— Szélhámos áldozata lett a rendőrfőparanes- 
uok kocsisának a felesége. Török János dr. 
rendőrfőparancsnok kocsisa, H ol fingé r István 
rendőrfötörzsörmcster vasárnap délelőtt isme
retlen tettes ellen bűnvádi följelentést tett a 
főkapitányságot.. Elmondotta, hogy szombaton 
délután a Peferdy-utca 37. szám alatt levő la. 
kásán egy ismeretlen fiatalember, aki Bálint 
Lajos miniszteri altisztnek mondotta magát, — 
a feleségétől lö pengőt csalt ki azzal, hogy férje 
kéri a pénzt. A rendőrség, miután több hasonló 
följelentés érkezett a főkapitányságra, nyomo
zást indított a szélhámos kézrokeritésére.

— A Király Gázmosód a igazgatósága közli t. 
üzletfeleivel cs üzletbarátaival, hogy a május 
hó 31-én történt tüzeset mindössze 2 órás 
üzemzavart okozott. Üzeme, teljes kapacitású
val fennakadás nélkül működik.

— özvegy Dorner Mihályné temetése, özvegy 
Dorner Mihúlynét, Dorner Aurél pénziigyminisz- 
leri osztálytanácsos édesanyját, vasárnap dél
után temették a Farkasréti -temetőben. Kitér- 
íedt, előkelő rokonság állta körül a sok díszes 
koszorúval borított ravatalt.

— Elgázolt egy teherkocsi egy gazdatisztet 
A Gizelln-ut és a Cserei-utca sarkán szombat
ról vasárnapra virradó hajnali három órakor 
egy arra haladó kétfogalu teherkocsi elütötte 
Bracstk Pál, Gyarmat-utca 40. szám alatt lakó 
huszonnyolc-éves gazdatisztet. A gázolás után a 
kocsis elhajtott. Brncsckct n mentők életveszé-, 
íves állapotban n Kun-utcai kórházba szállítot
ták. A kórházban megállapították, hogy a kocsi 
rudja Leszakította a sserencsétlcn ember mell
kasát. A rendőrség a gázoló kocsis kilétének 
mcgúllapiiására megindította a nyomozást.

— Két vágón ütközője köré korült egy vasutas. 
Vasárnap délelölt az óbudai vasúti állomáson 
tolatás körben az esztergomi személyvonat két 
vngőnjának ütközője közé került Nagy József 
negyvenéves jegyszedő, oki n mozgó kocsi alól 
nkarl kibújni, do megbotlott és oly szerencsét- 
le-nül esett el, hogy az ütközők a jobb lábát 
teljesen összeroncsolták. A kihívott mentők a 
szerencsétlen vasutast életveszélyes állapotban 
a Margit-kőrfiázba szállították.

— Ellopták egy tanácsjegyaő aranyéré 
|nt Vasárnap este megjelent a főkapitány
ság központi ügyeletén Lengyel Mihály azé 
kesf óvárosi tannesjegyzö és bejelentette, 
hogy a 8-as villamoson ellopták az arany
óráját. A rendőrség megindította a nyomo 
zást a tettes kézrekeritésére.

Minden 
typusu autó 

hoz és 
motorkerék 

párhoz

— Költésiét fogtak ki a Dunából Vasárnap 
délelőtt az Erzsébcthid pesti hídfőjénél a dunai 
halászok egy oszlásnak induló férfi holttestét 
fogták ki a vízből. A rendőri bizottság intézke
désére a holttestet a bonctani intézetbe szállí
tották, ahol a kabátja zsebében talál iratokból 
megáliapiották, hogy a férfi Prégartner János 
huszonnyolcéves gyárimunkással azonos. A 
rendőrség megindította a nyomozást annak n 

megállapítására, hogy milyen körülmények kö
zött került a Dunába, miután holttestén semmi
nemű sérülési nyomot nem sikerült felfedezni.

— Meggyilkolták a» utcán. Pécsről jelentik: 
Rejtélyes gyilkosság történt a vasárnapra vir
radó éjszaka a Pécs közelében lévő Vaskút köz
ségben. Világos György kaposvári gazdalegény 
többedmagáva! együtt mulatott a község egyik 
kocsmájában. Muiutozás közben barátját fejbe
vágták és Világos hazakisérte lakására, ahol 
lefektette. Midőn onnan hazafelé tartott, Ka
kasvár felé, a koromsötét utcán megtámadták 
s összeszurkálták. Az egyik szúrás lapockáját 
érte. A helyszínre érkezett rendőr előtt azt 
vallotta, hogy Kulisics Lajos dgányrenész ban
dájának egyik tagja támadta meg. Néhány órai 
szenvedés után Világos György meghalt. A 
rendőrség megindította a nyomozást s Kulisics 
Lajos cigányzenész bandájának valamennyi 
tagját Őrizetbe vette.

— Hatodára csökkent a scrtéskiviteL Vasár
nap tartotta nagy érdeklődés mellett újonnan 
avatott Rákóczi-uti helyiségébeu évi rendes 
közgyűlését az Országos Serléskereskedelmi 
Egyesület. Fciler József ügyvezető elnök meg
nyitóbeszédében rámutatott arra, hogy a 
szakma katasztrofális helyzetbe került, amit a 
leromlott exportviszonyok idéztek elő. Pogány 
Dániel titkár évi jelentésében rámutatott arra, 
hogy az ál!atexportunk katasztrófálisan csök
kent. Míg 1926-ban 36 millió pengőre rúgott a 
sertései vitel, addig 1027-ben 12 millió pengőre 
olvadt le. ozidén pedig a jelek szerint a 6 mil
lió pengőt sem fogja elérni. A közgyűlést ban
kett követte, amelyen többek között Erektj 
Károly ny. pénzügyminiszter elnök, Vájná Ede 
tanácsnok és Mutschenbachcr Emil dr., az 
OMGE igazgatója vetlek részt.

— A Fővárosi Szegénygycrmekkert Egyesület 
közgyűlése. Vasárnap tartotta közgyűlését a 
Fővárosi Szcgénygycrmekkert Egyesület,, ame
lyen résztvett n feleségével együtt a jubiláns 
Vészi József, akit egy ötéves kislány köszöntött 
fel hatalmas virágcsokorral. Utána Molnár 
Frigyes elnök üdvözölte Vészit.

— Díszelőadás a Beketow drkuazbnn f. év 
junius hó 12-cn d. u. 4 órakor özv. Lantos 
Adolfné felsegélyezésére. Közreműködnek. Solti 
Hemiin, Pethe.s Sándor, Radó Sándor, Dénes 
Oszkár, Dénes György, 3 Mihajlovits, Terra bo
hóc, Hosszú Emil, Kicsi Karló, Mr. Lord, Gio- 
vanni, Tóm Bellin# & Go., 3 sisters Viktória. 
Guile Hanni, Zoli a drága, Jancsi bohóc, Be
ketow Sándor, 2 Naess, Bárig Bacer, 4 Boucl- 
lys, Olivér & Modgán. —- Május 25-ével le
bélyegzett jegyek érvényben maradnak. Jegyek 
kaphatók a sxinházjegyirodúkban és a Beketow 
cirkusz pénztáránál 0.90—1.80 pengőig.

■— A hitelszövetkezetek országos kongresszusa 
és as Országos Központi Hitelszövetkezet juhi- 
lárls közgyűlése. Az Országos Központi Hitel- 
szövetkezett kötelékébe tartozó 1087 községi és 
körreli hitelszövetkezet, melyeknek működési 
kőre az ország 2677 községére terjed ki, junius 
4-én délután 5 órakor a székesfőváros uj vá
rosházának közgyűlési termében tartják orszá
gos kongresszusukat. A kongresszus napirend
jének keretében három értékes előadás hang
zik el. Az első bevezető-előadást Majláth Jó
zsef gróf tartja az OKH harmincéves múltjáról 
és jövő feladatairól. A második előadás kere
tében Schandl Károly dr. ny. földmivelésügyi 
államtitkár, az OKH alclnökvezérigazgatőja a 
szövetkezeti tőkegyűjtés jelentőségét és megol
dandó problémáit ismerteti a kongresszus kő 
rönsége előtt. A harmadik előadást Petrovtcs 
György országgyűlési képviselő tartja a szövet- 
kezeti terményértékosités kérdéséről.

Autó úrvezető szakiskola
Csermely Károly Teréz-kürut 12

felvétel egész nap
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Kávéházi árakt

Közgyűlési közlemények
■— A Magyar Általános Takarékpénztár Rt. 

rendkívüli közgyűlése dr. Horváth Lipót elnök- 
vezérigazgató elnöklete alátt elhatározta, hogy 
a társaság alaptőkéjét 160.000 darab uj, 50.-- 
pengő névértékű részvény kibocsátása utján 
felemeli. Az uj részvényekből 80.000 darabol a 
régi részvényesaknek ajánlanak fel olykép, 
hogy minden 3 darab régi, 5C.— P névértékűi 
részvény 1 darab uj, 50.— P névértékű rész
vény átvételére jogosít.

As uj részvények kibocsátási ára .88 pengd 30 tHlrr 
és minthogy csak 1020 január hó 1-től részesednek a 
társaság hasznaiban, kamattérítés fejében mindé t u? 
részvény után fizetnek 1029 március lő-éu 3 pengd 25 
fillért, vagy a részvényt* kívánsága szerint 3 pengőt — 
zen összegnek leszámítolt ellenértékét — azonnal, oly- 

képp, hogy ez az utóbbi összeg az uj részvény vételárá
ból mindjárt le is vonható.

Az elővételi jog 1928 junius 2-től 11-tg bezá
rólag gyakorolható Budapesten: a Magyar Ál
talános Takarékpénztár Rt főpénztáránál (V., 
Gróf Tisza István-utca 8.) délutáni 3—5 óra 
között, Wienben: az Allgemeine österr. Bódén- 
credit-AnstaJt pénztáránál, Triestben: a Trlesti 
Általános Biztosilő Társulat (Assicurazioni Ge
neráli) és a Banca Commerciale Trieslina 
pénztáránál.

A további M.(X» darab részvény*. úgyszintén mind
azokat. amelyeket a régi részvényesek nem vesznek á', 
a 1. & W. Sellgmaa 1c Co new-yorkl bankcég veszi 
meg ugyanolyan áron és feltételek melleit, mint ahogy 
az uj részvényeket a régi részvényesek kapják, még.’S 
ezzel a kOlönbséggel, hogy a Seliginan-céggel létesített 
megállapodás biztosítja, hogy a megvett magyar részve. 
nyék dt évig forgalomba nem kerülhetnek, hanem azok 
alapján New-Yorkban u. n. „Aráedcau share‘‘-k bo- 
coóttatnak ki. Gondoskodás történt, hogy ezen „Amen- 
rioan ah ara '-k, amint lehoUégcs. a new-yorU társáén 
egyeztessenek és hogy ezek adásvétele céljára New- 
t’orkban helyesen működd piac biztosiiUssék, amely 
ninden jdvó trwakcldnak ujabb eríforráaa gyanánt 
fog szolgálni. A kőrtndjléa végál beválasztotta az igaz- 
g itósógba Holietilchc-Sihüiiiv>gfúrst Alfréd herceget. A 
J. 4 W. Seligman <k Co. cég európai képviselőjét A 
tőkeemelés keresztülvitele utáu a takarékpénztár alap. 
:ékéje 3íi millió pengőre, nyilt tartalékalapjai több mini 
13 millió pengőre, összes dolgozó saját tökéi tehát több 
mint 33 millió pengőre fognak rupnl. A takarékpénztár
nak ezen ujabb erősödése biztosítja majd azt a további 
lendületet, amely egyrészt 30 fiókból és 6 adiliólt vidéki 
pénzintézetből álló organizációját, másrészt folyton fej
lődd jclzújogkölcsönüzletét hivatva van tovább fejlesz
teni és erősíteni.

— A Belvárosi Takarékpénztár Rt rendkí
vüli közgyűlése elhatározta az intézet alaptőké
jének 6 millióról 12 millió pengőre való föl
emelését. E célból 120.000 darab az 1928. üz- 
Iclév teljes osztalékára jogosító uj részvény 
kerül kibocsátásra, amelyekből az intézet 
40.000 darabot 3:1 arányban felajánl a régi 
részvényeseknek. Az elővételi jog junius 4-ike 
és 15-ike között gyakorolhat az inMzet pénz
táránál.

A fenmaradó SO.ffiO darab részvényre nézve a kte- 
ívülés ff-Jhatalmazta az igazgatóságot arra, hogy o 
: észvényeket szabad kézből értékesilhesae Af értékesi- 
ésre voni'tktzólag sz igazgatósát* a new-yorkl Colvin 

A Co bankréggel megállapodást létesített, amely bank
cég vezetése alatt áll egv elsőrangú new-yorkl banká
rokból álló csoport amely az értékesítésre már előzőleg 
mcgállnpodást létesített A Colvin & Co. bankcég az in
tézet igazgatóságában is képviselve van. A 8Ó.000 darab 
uj i észvény átvételénél a newyorki Na’lonal City Bank 
fog letéteményesként szerepelni éa az eredeti 30.000 da
rab részvény lekötése ellenében 4 magyar részvényt 1 
amerikai részvényre összevonva 20.0UC darab „Ameriean 
Sharc'‘-t fog kibocsátani

— As Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék
pénztár 81. éti rendes közgyűlése az igazgató, 
ság Javaslatait elfogadta. Az eddigi 1,293.150 
pengő alaptőkét 431.050 pengőre szállították le, 
majd a leszállított részvénytőkét 3.6 millió 
pengőre szaporították. A közgyűlés két évre tiz 
igazgatósági tngot, egy évre pedig négy fel- 
ügyelőbizoiteági tagot választott.

— A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, 
Termelő és Értékesítő Szövetkezete a napok
ban tartotta rendes óvi közgyűlését A szövet
kezet mérlegéből kitűnik, hogy a Közalkalma
zottak Országos Gazdasági Szövetkezetével tör
tént koncentráció minden tekintetben bevál
totta a hozzáfűzött reményeket. 2,714.713 Pen.’ő 
bruttobcvétolböl 513.215 pengő volt a tiszta 
nyereség, tehát a tiszta nyereség a saját tőke 
több mint 40 százalékát, illetve a bruttó bevé
telnek csaknem 20 százalékát reprezentálja. A 
kedvező üxlcteredmény Perényi Zsigmond báró 
elnök és Miklauzics Adolf dr. alelnők céltuda
tos üzleti politikáját juttatja kifejezésre.

— Aa Ansol-Matrar Bank érd-kkörébe turtoró Mén
lánya ás építőipari vállolalnk fúziója. A Nng' bá'.ouyi 
Ssánbánya R.t-.. as Uilakl Tásls- és Mészégető It-t, 
valamiül ar Egyeseit Építőipari és' Hajózást R-t. fga» 
hatóságai elhatározták, hogy a t. évi junius hó 20-ára 
ogybchlvandő kftjgyűléselknek art a Javaslatot fogják 
tenni, hogy „Nagybátony-Ujlaki- Egyesült Tparmávek 
R.-t. cég alatt weaftl.’enek. Aa aj váUalat 8 minid pen. 
g«t meghaladd saját lökével fog rendelkezni éa a beol- 
vedd vállalatok részvényei ezen uj társaság részvé
nyeire - nfrelyek már a» l«g. üzletóv eredményében 
h résresednck - leesnek átcwréíendők. Esen átcseré- 
lés azon as alapon fog megtörténni, bogy 5 darab Újlak! 
Téglaréisvény á darab Nojrvbátonyl és 3 darab Egve- 
teít Épltó-ríaxvény 4 darab NagyMtonyi-rAasvényWek 
felet meg. A futtoTált vánalat elnöke: dr. Káfiay Tibor, 
HrwlnSke: Fleisidg Sándor, alefndkd: Magyar Pál éá 
MOller Jdsaef. yezérlgnntalója: Lantos Ernő, helyettes 
vezérigazgatói; dr. Mflller Pál és Lakács Emil Imnek.

rendeld vár- ét nemfbeto. 
írek résére. Ml
wrw’-entk. Rendelés 
egdaz nap. AMMrb* 
k M<1« Békással sumb
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Trianon nyolcadik évfordulóján 
a békerevizíót sürgette 

Eckhardt Tibor
Jf trianoni békeszerződés aláírásának 

nyolcadik szomorú évfordulóján ülést tar
tott a Társadalmi Egyesületek Szövetsége. 
Sxontagh Tamás dr. megnyitója után Eck- 
hardt Tibor tartott beszédet

— Látjuk, — mondotta — hogy a Tria
non által teremtett viszonyokon megvan a 
változtatás lehetősége. Itt van a katonai le
fegyverzés ténye. Ez a kérdés ma már a 
nemzeti egyenjogúsítás kérdése és erre van 
jogalapunk, mert a trianoni szerződés sze
rint

minden tiz esztendőben revízió alá kell 
venni n végrehajtás fázisait

Már pedig az első tiz esztendő jövőre telik 
le. A határok kérdésében is jogalapunk van:

a MUlerand-féle kísérőlevél.

Követeljük ennek végrehajtását Ha ez nem 
történik meg, felbomlik a szerződés és ak
kor mi is tágíthatunk határainkon anélkül, 
hogy a szószegés vádjával illethetnének. A 

nemzeti kisebbségek kérdésében két szerző
dés biztosítja egyrészt

a Felvidék éa a RutánflM, másrészt a 
székely- éa azászföld autonómiáját

Ennek alapján benyújtja a következő ha
tározati javaslatot:

— A TESZ az egész nemzeti közvélemény 
képviseletében tiltakozik Trianon ellen. Fel
kéri a kormányt, hogy a szerződésben gyö
kerező jogainál fogva

a békeparancs általános revíziója érde
kében,

különösen pedig a Rutén- és Székelyföld 
autonómiájának érdekében haladéktalanul 
tegyen lépéseket.

Az ülés után a jelenlévők a Szabadság
térre vonultak, ahol megkoszorúzták a négy 
irredenta szobrot. Innen a margitszigeti 
golfpályára vonultak, ahol több ünnepi be
széd után a Himnusz éneklésével végétért 
az impozáns tüntetés.

Reyalueres családi dráma 
a Reáltanoda-utcában

Vasárnap uj expedíció indult 
az Italia felkutatására

Egy részeg nyugalmazott renüfirDrmester 
háromszor a feleségére ion

Klngabay, junius 3.
A Braganza gőzös ma este Sora százados 

vezetése alatt álló 13 olasszal fedélzetén ki
futott a kikötőből. Általában azt hiszik, 
hogy az Italia az Iramszarvas-vtdéken sze
rencsétlenül járt s

a Braganza megkísérli, hogy odáig 
előrenyomuljon.

A part mentén azután kutatni fognak. Az 
időjárás kitűnő. Az olasz expedíciót egyheti 
útra szerelték fel.

Zichy Tivadar gróf győzött 
a Tiszántúli Automobil Club versenyén

Üj magyar rekord
nyíregyháza, junius X

U Hétfői Naplő tudósítójától.) Nagy érdek
lődés mellett zajlott le vasárnap a Tiszántúli 
Automobil Club tizkiloméieres gyorsasági ver
senye, melyen köze] száz automobil és motor
kerékpár állott a starthoz. A verseny szen
zációja Zichy Tivadar gróf

nemzetközt viszonylatban Is jelentős győ
zelme ■ tavalyi bajnok: Delmár Walter 

felett
Részletes eredmények a következők;

Versenykocsi kategória: í. gróf Zichy Tiva
dar (Bugatti) 187 km. átlag. 2. Delmár Walter 
(Steyer) 175 km. 8. Esztertiázy Antal herceg 
(Bugatti) 1704 km. Versenyen kívül indult 
Albrecht főherceg Steyer kocsin. Eredmény: 
147 km. Sportkocsi kategória: 1. Színi János 
(Ausztro-Daimler) 165 km. 2. Beíró Wentzel von 
Mossau (Mercedcs-Benz) 159 km. 8. Heeés 
Sándor (BugHtti) 142.5 km. Túrakocsi kategó
ria: 1. Wolfner László báró (Steyr) 1404 km. 
Szóló motorkerékpárok: 1. Balázs László (Sun- 
beaxn) 146.77 km. 2. dr. Feledy Pál (Norton) 
141 km.

Vasárnap este revolverdörrenések verték 
fel a Reáltanoda-utca 18. számú ház csend
jét. Nagy riadalom támadt a lakók között, 
akik izgatottan siettek le a házmester lakás
hoz, ahonnan a lövések hallatszottak. A kö
vetkező pillanatban

felszántották a lakás ajtaját és zilált 
öltözetben ijedten szaladt k! a lakásból

Palóczai Kálniánné házmesterné. Kétségbe
esetten kiáltozott:

— Segítség, megöl az uram!
A házmesterné gyorsan bemenekült az 

egyik szomszéd lakásba, ahol azután még 
mindig remegő hangon előadta a történteket.

A férje, Palóczai Kálmán, nyugalmazott 
l^vasrendőrőrmester, este részegen tért 
háza, amiatt az asszony szemrehányásokat

tett neki, veszekedés támadt közöttük és a 
részeg ember haragjában előrántotta szol
gálati revolverét és

háromszor az asszonyra lőtt
A golyók szerencsére célt tévesztettek és 
igy Palóczainénak sikerült megmenekülnie.

A lakók azonnal értesítették a közeli 
rendőrőrszemet, aki be akart menni a ház
mester lakásába, de Palóczai Kálmán be
zárta az ajtót és azt felszólításra sem akarta 
kinyitni. Erre a kerületi kapitányságról 
több rendőr és detektív érkezett, akik fel- 
fcszitetlék a lakás ajtaját és Palóczai Kál
mánt ártalmatlanná téve, előállították a fő
kapitányságra. Kihallgatni azonban nem 
lehetett, mert kiderült, hogy eszméletlensé
gig részeg, őrizetbe vették.

Bárány 58»6 mp.-eel nj európai 
rekordot úszott Bécsben

A fantasztikus repülőgépter
vező újpesti munkás tragédiája

Bécs, junius 13.

,.l Hétfői Napló tudósítójától.) A Diana- 
fürdőben az I. Amateur-Schwimmklub által 
ma este rendezett uszóversenyen a magya
rok isinél nagy sikereket arattak. Az egri 
MESE csa-pata a 3X100 méteres staféta
úszásban 3 perc 13.1 másodperc kitűnő idő

alatt
első lett

Ennek a mérkőzésnek keretében Bárány 4 
100 métert 58.6 másodperc alatt tette meg s 
ezzel

európai rekordot teremtett
A 200 méteres úszást is Bárány nyerte meg 
2 perc 27 másodperc alatt.

Az újpesti mentőket tegnap a Baross-utca 
67. számú házba hívták, ahol megdöbbentő 
tragédia játszódott le. A házban lakik csa
ládjával Lelovics József harmincháromévcs 
gyárimunkás. A józan, szorgalmas munká
son ax utóbbi időben különös változást 
figyelt meg a családja. Lelovics technikai 
dolgokkal foglalkozott és repülőgépet akart 
konstruálni.

Valósággal szerelmese lett ennek a terv
nek.

Éjjel-nappal ezzel foglalkozott, minden 
pénzét beleöltc. Családja és ismerősei előtt 
lázasan beszélt tervéről, a készülő repülő
gépről, amellyel két óra alatt át lehetne re
pülni ax óceánt. Felesége az utóbbi napok
ban már megdöbbenéssel figyelte férje za

varos viselkedését.
Tegnap, mikor Lelovics hazajött a mun

kából, felesége szemrehányást tett neki 
hogy elhanyagolja családját és nem gon 
doskodik szükségleteiről. Kérlelte, hogy 
hagyjon föl fantasztikus tervével. Lelövi- 
csőn, akit a tervezgetések teljesen megza 
várták, dühroham vett erőt,

kést ragadott éa u feleségére támadt, 
aki sikoltozva menekült előle.

A lármára figyelmessé lett szomszédok be
rohantak a lakásba cs lefogták a dühöngő 
embert, aki pár pillanat múlva ideggörcsők- 
ben összeesett. A mentőket hívták, akik 
megállapították, hogy idegbetegség tört ki 
rajta. A szerencsétlen emberi megfigyelés 
céljából állami kórházba szállították.

El akarta pusztítani négy gyermekét
Balog EAzAr muzsikus felesége, mert az egyke 
elleni küzdelem idején, nem tűr gyereket a hAz- 

mesterné a MadAch-utcAban
Mint ismeretes, szombaton este a Her- 

mina-uton egy robogó villamos elé vetette 
magát négy kis gyermekével együtt Balog 
Lázár cigányzenész hustonnyolcéves fele
sége. A kocsi vezető azonban még idejében 
(ékezett és csak a ő lélekjelenlétének kö
szönhető. hogy nem sikerült az ötszörös ön
gyilkossági kísérlet. A gyerekeket egy rend
őr hazavitte. Balognét pedig előállították a 
rendőrségre, ahonnan kihallgatása után el- 
bocsájtották.

A Hétfői Napló munkatársa kint járt Ba- 
logéknak a Madách-utca 36. számú házban 
lévő lakásán. A halkszavu kis asszony zo
kogva mondja el kálváriáját.

— Ax uram cigányzenész, nem keres so
kat. Itt egy albérleti szobában húzódtunk 
meg. Négy gyerekünk közül hármat vidéki 
rokonokhoz adtunk. A házban már az egy 
gyereket se látták szívesen. A házmesterné 
tÓbbször figyelmeztette szállásadónőmet, 
hogy tegyen ki minket a lakásból, különben 
neki mondanak fel. Pár nuppal ezelőtt el
hoztam a rokonoktól a gyerekeket. Most 
már négyen voltak.

—• Egyaaerre csak jött a házmesterné, 
kijelentette, hogy nem tflr meg ben

nünket
— Pénzem nincsen lakásra, féltem, hogy 

ez utcára kerülök a négy gyerekkel. Kézen- 
fogtam a négy apróságot, elmentem velük a 
ligetbe. Egy darabig kószáltam velük, haza
menni nem mertem. A vége az lett, hagg

Inkább el akartam pusztítani őket ma
gammal együtt, hogy ne kerUIJflnk as 

utcára.
Ennyit mond Balog Ldzárné. Farkas Ist

vánná házmesterné azzal védekezik, hogy a 
háxlur nem tűr cigányt a házban s a négy 
kisgyerek tűrhetetlen lármát csapott «

lyosón.
Az illetékeseknek cl kellene nézni egy ki

csit a Madách-utcában, hogy megtudják, 
miként kerülhet az utcára és innen a villa- 
mossinekre Balog Lázárné cigánymuzsikus 
felesége az egyke elleni küzdelem idején.

Magyar Légiforgalmi RT.
ItfaxxatAsAg Vll.. Erv-öbel körút9. (New York piloU)

Leglutaeánl iroda > IV. Vád utca 1

Légiforgalom
Bgöapestu/ien, Budapesi flraz

Ny Ari menetrend t
6.30 8.00 T md. BUDAPE81 érk. 4 16.15 18.15
3.15 9.45 » érk WIEN iud. » 14.30 1640

1000 10.46

—~- vasárnap ia közlekedik
■ Ind BUDAPEST érk. A •*18.10 18 15
V érk. QílAZ Ind. i 15.45 16.30*

A ’-fal Jelölt lépek hétfőn. eierdán. pénteken. ■ 
**•8*1 lelöli lépek kedden. csütörtökön aaMDbatoo 

közlekednek t
A* autobusk 50 perccel 0 repülÖRéP Indulása elölt 

Indul a Vadászkai t-uállótól.
Menetdil: Bpest—Wien <vnűy Wien—Bpest) P 5C.— 

Bpest—Graz (vagy Graz-Bpest' P 60.— 
Közvetlen csatlakozások Európa minden lelentóke* 

nyebb Városa (elé
Jegyváltás és Csnn.autcladás a l.étfiutazási Irodában 
IV?. Vári ucca 1 Tel ; Jóssrf W- »7 és T. 256—94.) 
Alkalmi rvi Olések bármikor rendelhetők az üiasuetó 

sáanál Tel J
Képviselet Wfcnben; Ostorr Uuftvcrkebrs A. G 
I. Tcsettbofbtr 7 - Jegyváltás; t. Kaerntner

rína 1—7. (Hotel Bristol.)

Dr.KAJDnCSY.».korvoa
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Megbuktatta magát a Filmalap
Kötelező lesz a külföldiek magyarországi filmgyártása — 
A Filmalap csak mint ellenőrző szerv működik - A film
gyártás kormánybiztosi állására K<>rdn Sándort hívják iné

Két szinház afférja egy díszlet- 
tervező művész miatt

A Hétfői Napló jelentette először, hogy 
hivatalos helyen olyan intézkedésről tana
kodnak, amely n magyar filmgyártásra kép
telen és néhány filmgyártási akciójában 
megbukott Magyar Filmalap feloszlatására 
vonatkozik. Arról is hirt adtunk, hogy hiva
talos körök o mngyar filmgyártás élére kor
mánybiztost szeretnének áliitani, aki szak
éi fő kezekkel tépné szét azokat a bürokra
tikus fonalakat, amelyek eddig megkötötték 
a filmgyártást. A magyar Filmalap tegnapi 
ülésén ugylátszik megelőzték a hivatalos in
tézkedést Az ülés olyan határozatot hozott, 
amely után minden remény meglehet már 
arra, hogy filmgyártás lesz Magyarországon. 
A Filmalap ugyanis határozatával megbuk
tatta saját magát, amennyiben feliratolt inté
zett a minisztertanácshoz, amely nagy vona
lakban a következőket tartalmazza:

„Szűnjön meg a Filmalap, mint film
gyártási szerv. Minden külföldi film
gyárat, amely Magyarországon filmeket 
hoz forgalomba, kötelezzenek arra, 
hogy gyártson Magyar országon tiszta 
magyar filmeket. A filmgyártási köte
lezettséget ne lehessen pénzért megvál
tani és minden Magyarországra beho
zott film után egy magyar film készül

jön".
A filmalap tegnapi ülésén ezt a határoza

tot egyhangúlag elfogadták és ezzel éles 
harcot jelentettek be az amerikai filmköl
csönző cégek ellen. Az amerikai gyárak ma
gyarországi képviseletei ugyanis tavaly oly 
filmrendeletcl harcoltak ki a maguk szá
mára, amely alapján a filmek behozott mé
tere után filmgyártási kötelezettségűk meg
váltása fejében harminc Iliiért tartoznak 
fizetni.

A tavalyi filmrendelet tehát azt eredmé
nyezte. hogy oz igy befolyt „méterpénzek- 
1101" a Filmalap kasszája megtelt, de magyar

a világ legmuiatsagosabb darabja Budapest legvidámabb előadása

ÁBR1S RÓZSÁJA
Bérletrendszer a Vígszínházban

Évi tiz estére, havonta egy előadásra szól a bérlet — Rend
kívüli árengedmény (33—40 százalék) — A bérleti összeg 

havi részletekben fizethető
A Vígszínház az 192.3 -29. szezőnra bérletet 

hirdet.
A Vígszínház bérlete a világvárosok nagy 

színházainak rendszerét követi, a bécsi Burg-, 
a berlini Reinhardt-. Barnowsky-, Róbert-szín
házak és a nowyorki Thealro Guild rendszerét, 
alkalmazván c kitünően bevált újítások összes 
tanulságait és előnyeit.

1. A bérlet a szezón folyamán tiz estére, tiz 
különböző színdarabra, havonta egy előadásra 
szól.

2. .M—40%-ífl terjed a: árengedmény.
.3. .4 bérletnek nem kell meghatározott napra 

szólnia, mindössze havi egy előadásra kötelez, 
amelynek napját, hétfőtől péntekig terjedő na
pok közül, a bérlő maga választhatja.

I. .4 bérleti dij havi részletekben fizethető. 
Jelentkezéskor mindössze kélhónapi részlet 

az első, a szeptemberi és az utolsó, a júniusi 
fizetendő előre.

További kedvezmény, hogy amennyiben a 
színház 1029 Julius és augusztus hónapokban is 
játszik, a bérlő két nyári hónapban igényi 
tarthat egy-egy féláru jegyre.

óki tizenkét bérlőt gyűjt, az igényt tarhat

A MAGYAR SZÍNHÁZ DIADALA: Titkos Ilona - Tíns Jeni
Szoko’ay Olly — Huszár Puli 

Gombasz#(jl Ella — Sarkadl Aladár
W1' Nj ** Berky Lili — Kertész Dezsl
■**. x. Molnár László — Dénes György

a miLAMN SCflLfl előadásaira 
r.ai naptői f rusiija a {egyeKet a Városi Színház pénz

tára as az összes legpirodák.
Előadások sorrendje:

Junlus 11.: R'goimo Junlus 15.: BIBI
Junlus 13.: annemOJoi Junius 16.: B szeviiiai Borbély

Mi a len egyes szere et a'Hlanoi Scala legkiválóbb tagjai éneklik, 
u zenekart Antenio Votto, a kitűnő Scalakarmesier vezényli.

film egyáltalában nem készült.
A Magyar Filmalap, amely a kormány ex

ponenseként szerepel, minden bizonnyal cl 
tudja érni a minisztertanácsban azt. hogy 
propozlciói alapján valósítsa meg az uj 
fllmrendeletet. Ennek folytán külföldi min
tára nálunk is, a nagy amerikai, angol és 
német cégek

filmgyártási fiókokat kényszerülnek 
majd létesíteni.

Statisztikailag bebizonyított tény ugyanis az, 
hogy Középeurópában és a Balkánon a film
fogyasztás terén első helyet foglal el Ma
gyarország, igy egyetlen egy külföldi cég 
sem engedheti ki kezéből a magyar piacot 
azzal, hogy az uj fllmrendclet miatt feladja 
mngyar érdekeltségét.

A Magyar Filmalap ülésén arról is merül
lek fel kombinációk, hogy a mngyar film
gyártás élére

kormánybiztosi hatáskörrel meghívják 
a Hollywoodban működő nagy magyar 

filmrendezőt, Korda Sándort.

Erre azonban az uj rendelet megjelenése 
után kerül a sor.

A Magyar Filmalap már meg is kezdte 
anyagi likvidálását és a rendelkezésére álló 
összegből

50.000 pengőt folyósít Forgách Antal 
filmrendezőnek.

I-'orgácb Pékár Gyula és Lázár István „Má
ria nővér" cimü scenáriumát fogja ebből az 
összegből elkészíteni. A „Mária nővér" 
nagykiállitásu, reprezentáns film lesz, amely
nek összes főszerepeit — egy női és férfi
szereplő kivételével — magyarok fogják ját
szani Éppen itt volt az ideje annak, hogv a 
Filmalap belássa eddigi politikájnak hely
telenségét és önmaga kikapcsolásával való- 
hun utat engedjen a magyar filmgyártásnak.

(«. z.)

edtl ingyen bérletre. Ez a kedvezmény különö
sen cgyes-iileteket, testületeket és nagyobb vál
lalatokat érdekelhet.

üj darabjaikat a következő magyar írók 
részben szerződésileg lekötötték, részben kilá
tásba helyezték a Vígszínház uj szezónjára:

Gsuthó Kálmán, Fodor László, Harsány! 
Zsolt, Heltai Jenő, Herczcg Ferenc, Len
gyel Menyhért, Móricz Zsigmond és Zi- 

lahy Lajos,

Ezekhez a magyar darabokhoz
a külföld legjava termése 

csatlakozik.
A bérlet akár személyesen, akár levél utján

szerdától, jnnfus ft-ától kezdve megrendel
hető

a Vígszínház Gazdasági Hivatalában (V., Pan- 
nnnia-utca 1.), ahol a bérletrendsrer ponto
sabb részletei Is megtudhatók. Hivatalos órák;

(Tetofón:délelőtt 10-től 1-ig és délután 5—7-ig. 
T 238-52., T. 214—08., L. 098—47.)

w

8000 pengőre perelte a 
meri „szerződésszegésre

Sriiüiizi és művészkörökben »«» MlOnésl 
kellett a Magyar Szinház kommünikéje, amely 
szerint az Pán Józseffel kötött megállapodását 
szerződésszegés elmén egyoldalúan fölbontotta. 
\ jelentéktelennek látszó szürke hir mögött

két színháznak késhegyig menő harca hú
zódik meg.

Pán Józsefet, az utóbbi évek egyik legkere
settebb, legnevesebb díszlettervező művészét a 
Magyar Szinház kizárólagos joggal és azzal a 
kötelezettséggel szerződtette, hogy összes da
rabjait Punnal készítteti el. A megállapodást 
mindkét fél pontosan betartotta, egészen az 
Olympiáig, amelynek dekorálásával más dísz
lettervezőt bízott meg a szinház Pán József, 
akinek ez érzékeny anyagi veszteséget jelen
tett, erre a Király Színházhoz kötötte le magát, 
hogy olt egy operett díszlet- és ruhatervezési 
munkáit végzi.

Ugyanabban az időben, amikor Pán a Magyar 
Színházban a l’es-t óriási sikerrel előkészítette, 
a Király Szinház is felszólította a művészt új
donsága „berendezésére". így történt, hogy alig 
hangzottak el a ,Yes“ dekorációit dicsérő kri
tikák, amikor a „Szeretlek" királyszinházi pre
mierje alkalmával újabb óriási sajtó- és kö
zönségsikert aratott Pán. A Magyar Színháznak 
természetesen nem tetszett hogy

szerződtetett díszlettervezője a kon kurrens 
színháznak csinált „sikert"

ezért levélben felszólitotta a Király Színházat, 
hogy a plakátjáról

Belvárosi 
Színház

LETEL— BÚS FEKETE:

ISÁViA KUTYA
A. Hotel Imperial főhadnagya 

mint vígjátéki hős
A szezonvégi reprizmüsorok körül messze 

kimagaslik az Ula-Filmszinhűr csütörtöki u) 
műsora, amely Hl olyan filmdarabba gazda- 
citia az előkelő filmszínház mindig nívós pro
gramját. amelyek a főszezonban is attrakció
számba mennének. Testszin harisnya a címe 
az egyik vígjátéknak, amelyben • gyönyörű, 
aranyos

Madge Bellám?
játssza a női főszerepet. A „Testszin harisnya" 
férfi főszereplője ________________

SZÍNHÁZI NAPLÓ
Ma este a Király Színházban jelentői ope

rációt hajtottak végre a „Szeretlek" cimü 
darabon, amely minden színpadi erénye el
lenére kissé hosszadalmasnak bizonyult. Az 
történi ugyanis, hogy a harmadik felvonást 
beolvasztották a második felvonásba és a 
harmadik felvonás kissé terjengős jeleneteit 
összesürilve, olyan pompás

kétfelvonásost csináltak a Szeretlek cimü 
operettből

hogy a közönség féltizenkettő helyett most 
már tizenegy órakor egy jól eltöltött este 
emlékével hagyhatja cl a színházat. Az ope
rációt természetesen a darab fordítója, 
Stella Adorján végezte Tihanyi Vilmos fő
rendezővel együtt.

Szenes Béla poszthumus vígjátéké, a Házi
barát, amelyet Nóti Károly, az elhunyt iró szel
lemében rendkívül tehetségesen fejezett be — 
már készen várja a szerdai bemutatót. Szenes 
Béla—Nóti Károly Házibarál-jának cselekmé
nye éppen olyan

tipikusan pesti milHörajz
előterében játszódik le, mint ezt a Szenes-dara
boknál eddig láttuk. Az cflsö felvonás az Erzsé- 
bet-tér, pontos mása, futballozó gyerekekkel, 
dadákkal, nyugdíjas újságolvasó öregurakknl, 
rendőrre), parkőrrel, bakfisokkal, diákokkal. 
A második felvonás egy Sas-utcai pesti keres
kedő otthona. A kereskedő bármennyire szereti 
feleségét, a dekonjunktúra miatt kénytelen 
többől törődni üzletével és az asszonyt elhanya
golja. Ekkor tűnik fel a házibarát s ekkor 
szánja az asszony magát arra, hogy otthagyja 
urát, akit szeret és kulapszalont nyit a Váci
utcában. A harmadik felvonás a Váci-utcai 
kalapszalon, amrtly szintén pontos mása a 
mondainekörök ismert, kedveit kal«pszalonjá- 
nak. A hűségben addig ment a rendező, hogy 
n felvonás berendezését is az illető Vád-utcai 
kalapszalon fulajdonosnőjétő! szerezte be a 
Vígszínház A kalapszalon kirakata mögött 
azonban láthatjuk a Vád-utcai életet. Ismert 
pesti szépségek és fiatalemberek fognak élkor- 
íózni uz ablak mögött, ahol elrohan a taxi és 
vigyáz! áll a forgalmirendőr. A darab végén 
természetesen kiderül, hogy az asszony és n 
férj mindennek ellcnéro szeretik egymást és 
jóleső hapy-anddcl fejezik be ezt a valóban 
tipikus pesti történetet. Amire régen nem volt 
példa, azt most a Vígszínház kasszájóban ta
pasztalhatjuk, hogy nz első két előadásra a 
szinház már minden jegyét eladta.

I J ARMN DE~PARIS 
relofón: József 888 — 31.

ma ts mindsnnan a tollasén 
u| junlusl műsorl

este fél 10-től reggel B óráig

Magyar Szinház a Király Színházat, 
csábította" Pán Józsefet

vegye le Pán József nevéL
A Király Szinház azonban ennek nem akart 
eleget tenni és Púm József márkát jelentő ne- 
vét továbbra is kinyomatta plakátjaira. A Ma
gyar Szinház erre a polgári bíróságnál

nyolcezer pengő erejéig kártérítési pert In
dított a Király Színház ellen azon a elmen, 
hogy Lázár Ödön Igazgató ■ Magyar Szín
ház kötelékében álló Pán Józsefet szerző

désszegésre csábította.
Az afférra vonatkozóan megkérdeztük Pán Jó
zsefet, aki igy válaszolt:

— Ha egyáltalán szerződésszegésről lehet 
•zó, akkor azl először a Magyar Szinház követte 
et, amikór az Olympiát mással terveztette. Éu 
csak legfeljebb megismételtem a szerződés
szegést, de ezt kényszerítő anyagi körülményeim 
miatt tettem Egyoldalú szerződésfelbontásra 
különben sem volt szükség, mert

augusztusban külföldre utazom
és a jövö évben csak vendégszerepelni jövök 
haza a Király Színházba, ahova három operett 
berendezésére szerződtem.

Amint értesülünk, a Magyar Szinház Pán Jó
zsef külföldi távozásával a díszlettervezői kér
dést úgy fogja megoldani, hogy külföldről ho
zat dekoratőrt. A Magyar Szinház nyilatkozata 
szerint ugyanis itthon nem találnak olyan ter
vezőművészt, aki a színpadnak külön, egyéni 
és sajátos izt tudna adni, mint azt Pán a múlt
ban megtette.

Junius 9-én először

James Hali,
a Hotel Imperial győzedelmes főhadnagya, aki 
nagyon előnyösen, mint vígjátéki hős matatko- 
zik be ez alkalommal.

Ki Ufa második attrakdója
Michacl Bohnet?

„Főt a fejjel"* dmü színmüve, ahol érdekes, 
izgalmas és művészien feldolgozott filmsujet 
keretében gyönyörű szép amerikai felvételek
ben gyönyörködik a néző. Az Ufa uj műsorá
nak bizonyosan nagy sikere lesz.

Aki eladja a tükörképét
600 ezer aranytallérért az ördögitek, az nem 

más- ,mtnt
Conrad Vddt,

aki a Prágai diákban élete egyik legnagyobb 
filmsikeréhez érkezett cl. A prágai diák miszti
kus hátterű diáktörténet, izgalmas cselekmé
nyével és lenyűgöző erejű jelenetei hossza so
rával a legkülönösebb filmszüzsé, amit hossza 
időn belül filmszínházainkban bemutattak. Cső* 
törtöktől kezdve a

Palacc-fllmsziaház

vásznán fog szerepelni ez a remekmű. A Pafoed 
remek kisérőfllmről Is gondoskodott, amennyi
ben műsorra tűzi

Zlgoto bajban
című filmjátékot is. Itt említjük meg, hogy 4 
Palace. meleg idő esetén nyitott tetőzetű néző
térrel játszik.

Molnár Ferenc tegnap Pestre érkezett A1 
nagy iró rövid ideig tartózkodik Pesten, 
ahová valószínűleg követni fogja felesége. 
Darvas Lili is. A kiváló müvészpár innen 
indul nyári üdülésre. Molnár Ferenc baráti 
körben elmondotta, hogy az Olympia New- 
Yorkban Gilbert Miller színházában szep
temberben kerül bemutatóra. Nagyon való
szinti, hogy

Molnár újra Amerikába megy 
és tevékeny részt fog vállalni az Olympia 
rendezésében. Molnár amerikai tartózko
dása alatt érezte angol nyelvtudása hiú- 
nyát, ezért öt hete angolul tanul s most már 
egészen jól beszéli Shakespeare nyelvét.

Salamon Béla turnéjának első előadása ma 
volt Miskolcon, ahonnan

nagy siker hírét jelentik
A miskolci színház prolongálni akarta Sala- 
inonék vendégszereplését, de Salamonnak ra
gaszkodnia kell program injához és egymásután 
kell meglátogatnia Nyíregyházát, Debrecent, 
Szegedet, Pécs é.s Győr városát.

A Fővárosi Operettszinház újra operetfszin- 
ház lesz. Faludi Sándor igazgató a nyári szünet 
alatt hatvanezer pengő költséggel operettcélok
ra alakíttatja át a színpadot és az orchesterL 
Faludt és Szabolcs igazgatók már gondoskodtak 
n szinház repertoájáról is, amennyiben lekötöt
ték Plerre Wcbernek Lulu cimü párisi operett
jét, de megvettek egy

Good News 
ciinö amerikai operettel is. Ez a Good Nem as 
amerikai színpadok egyik legnagyobb operett- 
sikere. Az nz érdekessége, hogy negyven szerep
lője van és mindegyik húszéves fiatalember sze
repében játszik Természetesen legalább hús: 
női nadrágszerep is lesz az operettben, amely 
’ ’’■ tartanét lévén, a spoit és szerelem mottója 
körül mozog.
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Kflrr.ig—Houben—Corts— 
Wlchmann staféta világrekordot 

futott 4x100 méteren
Berlin, Junius 3.

A Berlinben megtartott jubileumi atlétikai 
versenyen a Kömig—Houben—Corts—Wtch- 
mann dr. összeállítású birodalma staféta 40.3 
mp-d aj világrekordot állított fel. A múlt va
sárnap három Ízben már 41 mp-et kifutott 
stafétának sikerűit elsőnek 41 mp-en belül

Uruguay fölényes győzelmét a németek 
emberremenő, durva játékkal sem tudták

mp-d aj világrekord ‘ 
zárnap három Ízben r:tr “ _r 
stafétának sikerűit elsőnek ál mp-en 
futni.

A vereenyen Lenge kisasszony a nőt 
dobó világrekordot 11.31 m-re javította.

súly-

Schreiber kiütötte Balázst az 
ökölvívó-bajnokság első napján 

Vasárnap délután megindultak a küzdelmek 
a magyar ökölvívó bajnoki címekért, amely 
címek büszke tulajdonosai egyszersmind odym- 
piai kiküldöttek is lesznek. Nagy érdeklődés 
mellett zajlottak le a bajnokságok első napjá
nak mérkőzései, a régi lóversenytéri Postás
pályán. A versenynek szabadtéren történt le
bonyolítása ezúttal ia előnyösebbnek mutatko
zott a zárt helyiségben megtartott küzdelmek
nél, minthogy a metlng rendezése is kifogás
talan volt és ezúttal csak csekély kén>r*S 
kezdték a mérkőzéseket, ugy hogy azokat nem 
zavarta a korán beálló sötétség

A nap szenzációját Balázs (TTC) és Schreiber 
(Sparta)-mérkőzés eredménye szolgáltatta. A 
kitűnő TTC-boxoló mindvégig nagy fölénnyel 
dolgozott, határozottan Jobb volt ellenfelénél, 
de a harmadik menetben egy balszerencse 
folytán Schretber egy Jól Irányzott solar ple- 
xussal nagy meglepetésre kiütötte. A többi 
mérkőzések a papírformának megfelelően 
lolytak le. A részletes eredmények a követke
zők:

Légsuly? Énekes (B. Vasutas győz Kubinyi 
(NSC) ellen pontozással. — Bantamsuly: Szé
les (FTC) győz Fuchs (NSC) efllen pontozással 

Pehelysúly: Gelb (NSC) győz Korpás (BTK) 
ellen pontozással. Bokody II. (B-Vaxutas) győz 
Fás (MTK) ellen pontozással.

Könnyű súly: Szobolevszky (TTC), Hoch- 
marm (TTC) meccset Hochmann a második 
menetben feladta. Schmidt (BTK) győz Ecsegi 
(FTC) ellen pontozással.

vveiier-snly: Schreiber (Spárta (kiütéssel 
győz Balázs (TTC) ellen a harmadik menetben. 
Schmidt (MTK) győz pontozással Endre (FTC) 
ellen. 4.Jközönség az ítéletet nagy zajjal, fo
gadja. . ' .

Köxépsúfy: Mlcslcsák (MTK) győz , ponto
zással Sparring (FTC) ellen. Csiszár (BTK) 
győz pontozással Kálóczy (MÁV) ellen.

Klsuehézsnly: Zsemba (TTC) győz pontozás- 
sál Csenkey (FTC) ellen. Bokody I. (B. Vasu
tas) Lichtmann (NSC) mérkőzésnél a biró az 
NSC botolót beszélgetés miatt leléptet! a ring- 
ről.

Nchéssuly: Gross (MTK) győz pontozással 
Ruschovszky (FTC) ellen. Kristóf (BTK) győz 
pontozással Nánay (UTE) ellen.

A bajnoki viadal második napjának színhe
lye csütörtökön délután ugyancsak a Postás- 
pálya lesz

megakadályozni
Uruguay—Németország 4:1 (2:0)

játékost kiállítja.
A mérkőzés a németek viharos tüntetése 
pette ért véget.

•
Uruguay a következő összeállitásban 

pályára: Mazali—Naaasai, Ariape—Pinz,
nandea, Gestldo—Urdnarnn, Castro, Petrone^ 
Cca, Gampolo.

köze 4

Amsterdam, janhu 3.
(A Hétfői Napló távirati jelentése.) Negyven

kétezer néző jelenlétében Játszották ke vasár 
nap délután Uruguay és Németország mérkő
zésüket. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy 
mintegy húszezer főnyi tömeg a rendőri kordo
non kívül rekedt. A közönség túlnyomó részét 
a Némelbirodalom minden részéből Amster
damba sereglett németek alkották. A mérkőzés 
tArtama alatt fülsiketítő orditozás töltötte be 
a pályát. A rengeteg német néző már a meccs 
elején a „Dcutschland über alles-l énekelte 
fennhangon. Mikor a német caapat kivonult a 
pályára, valósággal zúgtak a tribünök a német 
publikum lármájától.

Óriási izgalom közepette kezdődött a mér
kőzés, amikor Jutsuf Mohamed egyiptomi biró 
jelt adott a kezdésre. Németország támad, de 
már ax első percben Uruguay kerül frontba és 
Petrone lövése a kapu fölött afrvit et. Most a 
németek kerülnek a délamerikaiak kapuja elé, 
toe Mazali a kapu előtt tömörült német csalá 
rok elöl elhalássza a labdát. A németek ellen a 
sorozatos faultok miatt megítélt szabadrúgá
sokat a német közönség viharos tüntetése kíséri

A mérkőzés eldurvul. A németek a 22 perc
ben komért érnek el, de ezután la erősen tá
madnak.

A M. percben • débrni erikái csapat belső 
csatárai áttörik ■ német védelmet és 
Petrone tlnnéteres lövése a németek há

lójában akad meg. (1:0.)
Újrakezdés után a németek hatalmaz iramot 
diktálnak. A kíméletlen belemenések egész so
rozata löveti egymást és a bíró nemsokára 
kénytelen a németek közipfedezetét, Kaiból ki
állítani.

A megítélt szabadrúgást Petrone n 38. 
percben a hálóba juttatja. (2:0.)

A szünet alatt értesült a közönség arról, hogy 
Kaiból aa ollmpláw egéss tartamára el

tiltották a játéktól. A német csapat 
nem akar a pályára visszamenni.

A közönség elkeseredetten tüntet, de a tribü
nön ismét felhangzik a német himnusz. Végre 
mégis sikerűi a német csapatot a pályára 
kényszeríteni.

A második félidőben Uruguay már aa első 
percben heves támadásokat Intéz a német kapu 
ellen. A védőcsapat kíméletlen játékkal akarja 
Uruguay fölényét ellensúlyozni.

A 18. percben Castro megszerzi Urogaay 
harmadik gólját- (8x0.)

A robosztus német csatárok valósággal tehe
tetleneknek bizonyulnak Uruguay támadásaival 
szemben. A 34. percben villámgyorsan tör ke
resztül a német csatársor a délamerikai védel
men, sikerűi ds a kapuig eljutnlok, de Mozali 
kifut és pompásan véd. A német csatárok va-

dal rárohannak, de a kaput kénytelen több 
mint három lépésre kezében vinni a labdát.

A labdahordozásért megítéli szabadrúgást
Hoffmann bevágja (3 11)

Uruyay gyorsan válaszol és a 39. percben a 
szélről kapott labdát a hálába juttatja (ö:1).

Az utolsó percekben a durvaságok fokozód
nak, Mazali megrugja Hojfmannt, akt utóbb 
visszaboxolja.

Uruguay kapusa összeesik s a bíró mindkét

Az olasz-spanyol mérkőzést 
ma iátszák újra Amsterdamban 

Utána: Portugália—Egyiptom
Amsterdam, juniua 3.

Az amsterdami olimpiai futballtoma mai já-< 
lékrendjén szerepel az 1 :1 arányban döntetle
nül végződött olasz-spanyol mérkőzés megis
métlése. Este 7 órakor Portugália játsziig 
Egyptom ellen.

Középeufópa legjobb klubcsapata: 
a Ferencváros

Ferencváros—Vienna 3:1 (2:1)
A pünkösdi ünnepeken végzett pompás tel

jesítménye után vasárnap Bécs legjobb csapa
tával került szembe bajnokcsapatunk. A 3:1 
arányú győzelem tulajdonképen nem Is hűsé
ges kifejezője ax erőviszonyoknak. A Vienna 
nem tudta nagyobi) erőfeszítés kifejtésére szo
rítani a legkiválóbb magyar csapatot és igy

a Ferenevárc' ’-””nvrn ffvftr.te le a kiváló 
bécsi együttest.

Igaz ugyan, hogy a* Auslria ellen fl^-re győ
zedelmeskedett kék-sárgákból hiányzott a gól
rekorder Gschiveidl, igy a Ferencváros már a 
mérkőzés elején abszolút fölénybe került. Ez a 
fölény megmarndl a mérkőzés végéig is és le 
kell szögeznünk, hogy a Vienna a 90 perc tar
tama alatt nem tudott veszélyes lenni.

A Ferencváros csapata semmit sem vesz
tett eddigi fényéből.

A védelem abszolút biztos volt. Takács I. ki
váló teljesítményt nyújtott mind a két félidő
ben, pompásan állta meg a helyét a fedezet
tor, amelyben különösen Bukovi exoeliált, a 
csatársorban a jobbszárny játszott nagy kedv
vel és lendülettel.

A Viennában a közvetlen védelem és a csa-

társor balszárnyi jászott nagyon jól, a csapat 
tagjai közül Horesohofsky, Raincr, Seyffert, 
Grebisdi és Gerhold nyújtott elsőrangú telje
sítményt.

A mérkőzés a Ferencváros támadásaival in
dul. Számtalan gólhelyzet adódik, de a soroza
tos támadások csak a 19. percben érlelnek gyü
mölcsöt.

Kohut nagyszerű centerét a kapus nem 
ért el és Takács jól sikerűit fejese meg

hozza a vezető gólt.
A 30. pereben az ofíszájdon álló Marad kapu

fát lö, a magyar kapus kifut és a befutó Ger
hold kiegyenlít. (1:1.) Alig kezdik újra a játé
kot,

a 32. percben Tarai—Koszta Ősszjátékából 
Takács II. 2:1-re javít.

A második félidőben Acht áll a ferencvárosi 
kapuban. Erőteljes Ferencváros támadások 
adódnak éa több eredménytelen korner után

ű 33. percben Koszta lefut, Takácshoz part
iról, •’kt közvetlen köreiről megszeret a 

Ferencváros harmadik gólját.
A mérkőzés osztrák támadásokkal ért véget

Újpest és a Hungáriaküzde
nek tovább amásodik helyért

MINDEN HÁTNÁL LEGYEN 
2-3 GYEREK 

ÉS LEGALÁBB ÉGY ÜVEG 

DIANA 
SÓSBÖRSZESZ

A Sabaria egyenrangú ellenfele volt Újpestnek, de 
balszerencsétől üldözve vereséget szenvedett —• 
Bocskay lelkesedése kevésnek bizonyult a Hungária 

tudásával szemben
A futball mellett még mindig rendületle

nül kitartó közönségünknek csapatainknak 
a bajnoki tabellán való elhelyezkedését il
letően két döntö jelentőségű mérkőzésben 
volt része vasárnap. A mérkőzések eredmé
nyei nem változtak a multheti helyezéseken, 
de a további küzdelmek tekintetében az 
eredmények döntő jelentőségűek lehetnek.

A Sabariát Újpest elleni harcában fatális 
balszerencse üldözte. Megadott, majd a kö
zönség zajongására és határbirói bemon
dásra anuláH gól, pompás gólhelyzetek, sü
vítő kapufalövés jelzik, hogy a Sabaria meg 
nem érdemelt vereséggel távozott az Újpesti 
stadionból.

A második helyért folytatott bM küzde
lemben elvérzett a Sabaria 

és így elmúlt a lehetősége is annak, hogy I 
résztvehessen a középeurópai kúpaküzdeÍrnek  - 
ben.

Ezért a célért tehát már csak kelten küzde
nek .az Újpest és a Hungária.

A Hungária hatalmas győzelmet aratott a 
Bocskayn, amely csak lelkesedését tudta szem
beállítani a Hungária tudásával. Különösen a 
második félidőben lángolt lelkesedése tető
fokra, amikor 3:2-ro megközelítette a Hungá
ria gólelőnyét, de azután a Bocskay összerop- 
páni és megadta magát sorsának.

Az általános helyzetet tekintve agy a mAvo- 
dik mint az utolsó helyezésért vívott kűzdel-

SECOND" 
laizDsil inas amerikai 

és térniük, 
mint K e 11 y, Npring- 
tleld, Fcdrral. Miller, 
Hoo<1, Empire, Cár<1 inai, 
Mtirray, mlnd'-n mórethon, 
meglepő olcsón kunba* 
tök. Egyszeri k vériét 
után állttudó vevőm leaz.
A takarékos ember „Second** 
jelzésű pneumntikot használ.

Dr. Aimtsv dum 
Autó és Pneukcreske- 

(leiml Vállalat 
Rudanrat, V, Bálvány-u.8 
Telefon: l.lpót POd--8N.

met még nem lehet lezártnak tehlntenl, mert 
mint az alábbi tabella mutatja, egy pont kü
lönbség választja el egymástól a küzdő feleket. 
A végleges választ tehát csak az utolsó for
duló fogja megadni.

A vasárnapi forduló után a ligabajnokság ál
lása a következő:

1. ParencvAroe
I H línglrM
4. Sabaria 
:. 111. kér.
A NamxtU
7. Rótf/a
8. Bndal SS 
0. Kbpeet

10. Attila 
11 Vasas
II Bocskay

Hungária -Bocskay 5:2 (3:1)
A mindkét csapatra nézve annyira fontos 

mérkőzés a Hungária csapatának megérdemelt 
győzelmével végződött. A kék-fehér csapat a 
mérkőzésen taktikai és technikai fölényben 
volt, mig a Bocskay csak lelkes és lendűletteljes 
Játékával tudta sakkban tartani ellenfelét.

A Hungáriának az ereje ma is a csatasorom* 
rejlett. Konrád irányítása mellett nem is volt 
nehés feladata a kék-fehér csatArkvlntettnek- 
Hirzer és Haar gyorsasága teljes mértékben ér
vényesült, nagyon jó játékot produkált a fede
zetsor, mig a védelemben ezúttal Is elég süriln 
voltak észrevehetők a taktikai hibák.

A debreceni csapatban éppen a védelem Já
téka volt kiemelkedő momentuma a mérkőzés
nek, a csatársorban Bartos és Semler Játéka 
tetszett.

A Hungária már az olső percek bon veszélyez- 
lel. Hirzer lövéso azonban a kapu fölött süvít 
el. A következő percekben két eredménytelen 
korner adódik a Hungária javára unajd egy 
rövid ideig tartó debreceni offenziva után a 
23. percben Semmler—Teleki Osszjátékából ar 
utóbbinak a lövése a kapulécről pattan vissza.

A 27. percbe Skvarek centerét Haar Konrád 
elé fejeli, utóbbinak lövése tizenkét méterről a 
hálóba jut (í ; 0).

A Hungária tovább támad és a 37. percben 
Orth és Konrád összjátékából Konrád lövése 
a kapus hasa alatt jut a kapuba (2:0). Majd 
a Bocskay kornert ér el, a mezőnybe továbbí
tott labdát a 42. percben Konrád kapja, aki azt 
Haar elé tálalja. A jobbszélső gyorsabb, lefut és 
Vampetlcs hibájából u labdával lesétál a debre
ceni kapuba (3:0).

Végre a Bocskay is eredményhez jul. Semm- 
Icr könnyen védhető labdáját Fehér beengedi* 
H1U • «■

5.

gl pont (%—»)
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A második félidő változatos Játékkal indul 
'A Hungária ar első támadó, de az 5. percben 
a Bocskay elltmtámadásba megy át s Martos 
lövése a kapufáról pattan vissza. A 8. percben 
az Orth óllal szöktetett Hirzer lövését veri visz 
S:a a kapufa.

A 14. percben Mai o« leadásából Semmlcr 
J.'2-rc javítja a: eredményt.

A 15. percben Hirzer kiszökik, de elgáncsolják 
A szabadrúgás nem sikerült.

4 11. percben a Hungária Haar- Orth össz- 
játékából tíz méteres lövéssel a Hungária ne
gyedik gólját ragja (4:2).

A 30. percben Oláh a büntetőterületen belül 
hendszet véd, a megítélt tizenegyest Detrich 
mellé lövi.

A 37. percben Hirzer lofut, kijátssza Hübnerl 
és Skvarekhez passzol, aki üres kapuba fejel 
(S : 2).

Újpest— Sabaria 2:1 (2:1)
Elejétől végig izgalmas, helyenként nagy

szerű küzdelemben csapott össze az Újpest a 
Sabariúval. A mérkőzés minimális gólaránnyal 
Újpest javára dőlt el, ez a számszerű ered
mény azonban egyáltalában nem igazolja azt. 
mintha Újpest tudása fölötte állott vohru ellen
felének. Á Sabaria végig egyenrangú ellenfele 
voll Újpestnek és hogy cr n küzdelem a hazai 
csapat győzelmével végződött, az elsősorban 
egy vitatható bírói Ítéletnek — amellyel a Sa- 
hariának kiegyenlítő gólját annullálla — kö
szönhető és ha a szombathelyi csatároknak 
csak kis szerencséjük van a kapu előtt, úgy a 
Sabaria vitte volna haza a két pontot. A játék 
azonban legalább döntetlen eredményt mula 
lőtt.

A győztes csapatban elsősorban a közvctlei' 
védelmet illeti elismerés, bár itt is történtek 
hibák, nmi különösen □ Sabaria kiegyenlítő gól
jával jutóit kifejezésre, amelyben Beneda erő 
aen „benne” volt A Sternberg-- Fogl Hl. hátvéd
pár biztosan, néha imponáló módon verte visz 
xza a Sabaria csatárok támadásait. A védelem 
rwk sűrűn akadt dolga, amelynek előidézőj* 
elsősorban Újpest fedezetsorának széteső. he 
lycnként egészen gyenge játéka okozta. Kivé 
telt képez itt Rorsányi, aki végig egyenletesen 
oldotta meg feladatát, de Wilhelni is megfe
lelt. Lutz-ot már régen láttuk ilyen rosszul ját
szani. A csatársor és a mezőny kimagasló

legjobb embere Ströck volt,
aki ellenállhatatlan lefutásaival és két góljával 
válogatott formáját is felülmuta. Kitűnő segítő
társa volt Aaer. mig Ember és Jákobé csak a 
mezőnyben feleitek meg. P .Szabó csak lefutá
saival veszélyezteíett, azonban beadásai ke
vésbé sikerűitek.

A Sabaria csapatában is elsősorban a védelmet 
kell megdicsérnünk, különösen Nagy biztos és 
romboló bekkjátékát illeti elismerés. Prém egy 
pár helyezkedés! hibától eltekintve, szintén 
megfelelt, mig Weinhardt egészen rap’tódikus 
formát mutatott. A második félidő végén voltak 
szenzációs védései, n ionban helytelenül nlkal- 
maróit kifutásaival sokszor hajmeresztő hibá 
kát követelt el. A federetsnrban Ismét Pesovnik 
volt n legjobb ember, Vámos a második félidő
ben visszaesett, mig Bassnak nagyon kemény 
dió volt a szenzációsan játszó Ströck. A csatár
sor esze és Irányítója Stóflán volt, aki életének 
egyik legjobb játékát mutatta be, azonban két 
összekötője meglehetős ónálló munkát végzett 
Mészáros csillogtatta technikai tudását, volt pár 
gyönyörű húzása, de n kapu előtt Holzbauerrel 
együtt teljesen tehetetlenek voltak. Nem volt jó 
napja Bureschnek sem, aki — nmellett gyáva 
játékával — nem én’ényertRietett Sternberg 
mellett, míg Kásának hiányzik a meccs-tréning- 
je. Sokszor került jó helyzetbe, azonban a labda
vezetés közben irtózott a beadástól.

A mérkőzés első busz percében az Újpest n 
támadó fél s ennek már a 8. percben eredmé
nye van. amidőn Ember labdájával Ströck 
megint, kicselezi Prémet s a tizenhatosról az 
ellenkező sarokba éles gólt lő. (1:0.) Újpest to
vábbra is frontban marad, azonban belső csa
tárai a kapu előtt puhák, lassan mozognak s 
igy a Sabaria védelem idejében tisztáz. A 25. 
percben Mészáros átadását Stóflán 2,5 méterről 
a kapura lövi s a labda az oktalanul vetődő 
Beneda hasa alatt felugorva, a hálóba jut. (3:1). 
Jakubc kitűnő gólhelyzetben hibás, majd a 33. 
percben Kása centerét Buresch nagy erővel a 
felső kapu'ónak rúgja. A 36. percben Burcsch 
bcmlását Stóflán igen kedvező helyzetben n 
kapu fölé emeli. Ezután ismét Újpest jön föl s 
a 41. percben Aucr labdáját Ströck a tizen
hatosról gyönyörű éles lövéssel küldi a jobb 
felső sarokba. (2:1.)

Szünet után Újpest nehezen kap lábra, de a 
7. percben Fogl negyven méteres szabadrúgása 
góllal kecsegtet, ám Aucr a kifutó Weinhardt 
mellett az üresen maradt kapu mellé fejel. Egy 
pere múlva az offszdjdgyanus Stóflán Beneda 
mellett gólt rag, a bíró előbb megadja, maid a: 
Újpest-játékosok reklamálására és a határblró 
bemondására érvényteleníti. Az Újpest fedezet- 
aora most mindinkább visszaesik s n Sabaria- 
csatársor könnyeién terem a lila-fehérek ka
puja előtt, akcióikat azonban nem kiséri sze
rencse. A 23 percben P. Szabó kap jő labdát, 
eléje fut a gvámoltnlan Weinhardt, a szélső 
n kapura gurit, nz utolsó pillanatban azonban 
Prém kornerre ment. A 26 percben a labda 
Nagy karját éri a tizenhatoson belül, a biró 
neonban nem minősíti szándékosnak a hetid- . 
'let. A 32. percben 1’. Szabó harminc méteres 
.szabadrúgásából Ember helyezett fejelést 
Weinhardt szép elvetéssel kornerre védi. Ezt 
követően Beneda nagy szerencsével háritja cl ' 
Buresch támadását. A 37. percben Lat: faul
tolja Vámost, amiért a bíró kiállítja. Az utolsó 
percekben a Sabnrin a támadó fél, de az Újpest 
sédelme szemmel láthatóan húzza az időt.

1200 női és férfi munkásatléta 
vonali fel az MTE jubileumi versenyén
Bécsiek, pozsonyiéit, szegediek és miskolciak küzdöttek 

a munkások atlétikai és tornászbajnokságáért
Az MTE rendezésében iartott kétnapos sport

ünnepély és a keretében lefolyt munkás férfi 
és női athlctikai bajnokságok a résztvevők 
nagy számával jól sikerült bemutatója volt a 
munkásság céltudatos tömegsportjának. Az at
létikai bajnokság és a különféle torna és sza
badgyakorlat számok több mint 1200 aklvi 
munkás részvétele mellett folytak le jól sikerüli 
rendezésben. Az ünnepélyt nemzetközi jellegűvé 
emelte a négy osztrák és 28 pozsonyi munkás 
megjelenése. Szegedről 80-an rándultak fel. A 
férfi atlétikai bajnokságok nagy részét Cséfay 
(MTI-.) aratta le, aki 8 számban lett bajnok. 
Legszebb eredményt a hármasugrásban érte el 
1305 cm-el. A női számokban pompás ered
ményt ért el Miskey Gizella (MTE), aki a ma
gasugrásban 130 cm. kitűnő eredményét a 800 
m. síkfutás 2 p. 43.6 rnp.-ével még felül is 
múlta. Igen tehetséges női atléta.

A második nap eredményei a következők: 
Férflbajnokságok:

100 m. síkfutás: Bajnok: Gál (MTE) 11.5 mp. 
2. Csépay (MTE) 11.8 mp. 3. Farkas (MTE).

1500 m. síkfutás: Bajnok: Járó (MTE) 4 p. 
21.4 mp. 2. Sírnék (DTI) 4 p. 21.8 mp. 3. Hu
szár (MTE) 4 p. 31 mp.

Gerelyvetés: Bajnok: Cséfay (MTE) 4970 cm. 
2. Mnndalik (MTE) 4303 cm. 3. Gombos 
■SzMTE) 3770 cm.

800 m. síkfutás: Bajnok: Rózsa (MTE) 2 p.
210 m. gátfutás: Bajnok: Cséfay (MTE) 28.1 

mp. 2. Schubert (ASKÖ) 28.2 mp. 3. Berta (MTE) 
?9.8 mp.

3000 m. síkfutás: (ifjumunkásbajnokság) Baj
nok: Cseh (MTE) 9 p. 35 mp. 2. Lintner (Va
sas)) 9 p. 41 mp. 3. Pető (MTE) 9 p. 45.2 mp.

Távolugrás: Bajnok: Cséfay (MTE) 639 cm. 
2. Zsinkey (MTE) 558 cm. 3. Soltész (MTE) 
518 cm.

5000 m. síkfutás: Bajnok: Németh (MTE) 16 
p. 34 mp. 2. Balogh (Vasas) 16 ~ r“ " 
Juhász (SzMTE) 17 p. 08 mp.

4X400 ni. stafétafutás: Bajnok: 
Cséfay, Járó. Rózsa) 3 p. 18 mp. 
52.8 mp. 3. MTE b) 3 p. 55 mp.

NŐI bajnokságok:
Magasugrás: Bajnok: Miskey (MTE) 130 cm. 

2. Rosner (MTE) 115 cm. 3. Köröncsi (Vasas) 
110 cm.

100 ni. síkfutás: Bajnok: Rezitsek (ASKÖ) 
13.6 mp. 2. Miskey (MTE) 14.2 mp. Geiger 
(MTE) 14.2 mp.

500 m. síkfutás: Bajnok: Miskey (MTE) 2 p. 
13.6 mp. 2- Geiger (MTE) 2 p. 49.2 mp. 3. Dia- 
micska (Vasas) 2 p. 50 mp,

4X100 ‘ ------ --------- — * "
00.4 mp.
>8 mp 

.16.8 mp. 
Schubert

MTE a) Gál, 
2. Vasas 3 p.

ni.

ni. stafétafutás; Bajnok: MTE 1
2. Vasns 1 p. 01.3 mp. 3. SzMTE 1

2. Síinek (Pozsony) 2 p. 07.8 mp. 
(ASKÖ) 2 p. 08 mp.

P- 
P-

3.

A 200 méteres futásban 
dőlt el a sprínttriatlon 
sorsa az MTK versenyén

Vasárnap délelőtt és délután rendezte meg 
az MTK kevésszámú érdeklődő mellett atlétikai 
versenyét, de az amúgy is kevés, elsőosztályu 
számban alig akadt megfelelő számú induló, 
így például a sulydobásban egy elszánt induló 
ukadtl

Az eredmények közül elsősorban Hajdú és 
Raggambi jó formája keltett örvendetes meg
lepetést. 100 méteren, a laza pályán elért 10.8 
mp-cs idejük elsőrangú. A másik örvendetes 
esemény pedig az ugylátszik komolyan készülő 
dckatlonistánk. Farkas Mátyás nagy verseny
zési kedve volt, öt számban indult délelőtt és 
délután s ezek közül két számban győzött, há
romban pedig jó eredménnyel helyezést ér el.

Részletes eredmény:
.Sprínttriatlon (60 m, 100 m, 200 m): 1 Hajdú 

(FTC) (6.8, 10 8, 22.5 mp) 4 pont, 2. Raggambi 
(BBTE) (6.8, 10.8, 22.6 mp) 5 pont, 3. Nagy 
(FTC) (7, 11.2, 23 mp) 10.5 pont, 4. Odri 
(BBTE) (7.1, 11.3, 22.9 mp. — 600 m síkfutás: 
1. Barsi (BBTE) 1 p 23 mp, 2. Vasvári (MTK) 
I p 29.2 mp, 3. Ricglcr (BIK) 1 p 29.4 mp. Há
rom induló. Barsi végig vezetve könnyen győ
zött. — Magasugrás: 1. Késmárki (BBTE) 182 
cm, 2. Grosz (MTK) 160 cm. Kél induló, Kés
márki az összes magasságokat elsőre ugorja, n 
187 cm-t azonban háromszor üti. — Rúdugrás: 
I. Buzinkay (BBTE) 300 cm, 2. Poczik (DAC 
Győr) 300 cm. — Távolugrás: 1. Fekete Imre 
(Dorogi AC) 662 cm. 2. Farkas M. (MAC) 636 
cm, 3. Rácz (FTC) 635 cm. A mérsékelt ered
ményt a laza pálya magyarázza. Feketének 
voll egy 692 cm-es belépett ugrása! — Súly- 
dobás: 1. Kiss (MOTE) 1240 cm. Egyedül in
dult.

cm. Sulydobás II. o.: 1. Késmárki (BBTE) 
cm. 2. Farkas (UMAC) 1184 cm. 3. Len- 
(DAC Győr) 1135 cm. Diszkoszdobás: 1. 
(MOTE) 3863 cm. 2. Keuftnann (MTK) 
an. 3. Rózsa (MTK) 3410 cm. Gerelybe-

1277
1220 
gyei 
Kiss
3525 _____________ ,......... . .................... .........
tés: 1. Takács (Postás) 5055 cm. 2. Bácsalmási 
M. (BEAC) 5043 cm. 3. Farkas M. (MAC) 4685 
cm. 200 ni. gátfutás II. o.: 1. Farkas M. (MAC) 
26.6 mp. 2. Kétszery (BEAC) 27i rnp. 3. Sza
bóki (MTK) 27.4 mp. 4X.800 m. staféta II. o.‘ 
1. FTC (Györey, Füller, Brunner, Papp) 8 p 
48,4 mp. 2. MOTE 8 p. 50.8 mp. 3. UTE 8 p. 
31.8 mp. 2. MTK 8 p. 39 mp. — B. csoport : 
I. SzTC (Wagner, Csáder, Nyirfási, Pósai) 8 p. 
51 mp.

Vasárnapi sporthírek
X Fölavatták a debrceenl Tisza István tudo

mányegyetem sporttelepét. Nagyszámú és elő
kelő közönség jelenlétében bonyolították le 
vasárnap a debreceni egyetem pályaavató ver
senyét. Az atlétikai verseny során Palcz 
(BEAC) 11.1 mp. idejével főiskolai rekordot 
javított. Magasugrásban Ferenczy (MAFC) 
győzött 163 cm el, Király (BEAC) elől. A 2000 
méteres előversenyen Budai (EKAC) győzött 6 
p. 2.8 mp. alatt ellenfél nélkül. Sulydobásban 
Bácsalmásy (BEAC) 1362 cm-el, a 110 méteres 
gátfutásban Ferenczy (MAFC) 16.9 mp. alatt 
győzött. 400-on Magdics, távolugrásban Palcz, 
a diszkoszvetésben Bácsalmásy lett a győztes 
A 4X100 m-es stafétát a BEAC Palcz—Balázs 
—Renecz—Sárváry összetételű stafétája nyerte 
18 p. 8 mp. idővel a MAFC előtt.

X A VL kerületi leventék vasárnapi verse
nyének eredményei: 100 m.: 1. Polgárdy (VI.
14.) 12 mp. 2. Obercián (VI. 14.) 12.2 mp. 3. 
Spihák (VI. 1.) 12.3 mp. — 1500 ni.: 1. Gold- 
inann (VI. 4.) 4 p. 32 mp. 2. Eper (VI. 14.) — 
Magasugrás: 1. Spibák (VI. 1.) 160 cm. 2.
Obercián (VI. 14.) 155 cm. 3. Polgárdy (VI. 14.) 
155 cm. — Távolugrás: 1. Obercián (VI. 14.) 
650 cm. 2. Polgárdy (VI. 14.) 610 cm. 3. Spi
hák (VI. 1.) — Sulydobás: 1. Bajor (VI. 4.) 
1146 cm.

X A bécsi Ferrowatt 1#:3 arányban legyőzte 
az UTE kézilabda csapatát. A mérkőzés be
igazolta, hogy az osztrák kézilabdasport maga
san felette áll a miénknek. Az elejétől végig fö
lényben dolgozó bécsi együttes tetszés szerint 
érte cl góljait az igyekvő lila-fehérekkel szem
ben. Félidő. 11J a Ferrowatt javára.

X A vidéki kapáért mérkőzött vasárnap Mis
kolcon az Atilla a Bástya ellen. A mérkőzés az 
Atilla 3:0 arányú győrelmét hozta. A félidő 
ugyanannyi volt. Banmgartncr a Bástya ka
pusa az első félidőben súlyosan megsérült.

X Ismét kikapott egy angol proflesapat 
Stockholmból jelentik: A Bolton Wanderers 
vasárnap Stockholm válogatott csapatával mérte 
össze erejét, amelytől 3 ; 2 (3:2) arányban ve-

reséget szenvedett. Győzött ellenben Koppen
hágában a Woolutlch Arsenal, amely Koppén' 
bága város válogatott csapatát S:!-re 
verte.

X A Somogy legyőzte a Kanizsát. A két dél
nyugati csapat mérkőzése a Somogy 8:2 ará
nyú győzelmével végződött.

X Amerika 3:0 arányban vezet Japán ellen 
a Davis Cupbetn. A Tildén—Lőtt pár 6:1, 10:8> 
6:2 arányban győzött Abe—Tóba pár ellen.

X Dréhr serlegmérkőzés volt vasárnap Szol
nokon, amelyen Keletmagyarország és Közép- 
magyarország voltak az ellenfelek. A mérkő
zést csapkodó játék után általános meglepe
tésre Kelet nyerte meg 3:2 (2:1) arányban.

X Az országúti bosszutávu kerékpáros baj
nokság második futamát vasárnap bonyolítot
ták le a Budapest—Karcag között elterülő 168 
km-es távon. A bajnoki verseny sorrendje a 
kővetkező: 1. Vida I. (BSE) 5 ó. 0 p. 40 mp., 
2. Istenes I. (UTE) fél géphosszaJ, 3. Csepregi 
(DSE), 4. Istenes II. (UTE), 5. Vida II. (Turul), 
6. Simala (UTE), 7. Deutsch (TTC), 8. Néger 
(Turul).

X A HAKOAH kiesett a bécsi L osztályból- 
Becsből jelentik: A vasárnapi bajnoki mérkő
zések a következő eredménnyel végződtek: 
Rapid—VÁC 4:2, Simmering—Austria 3:2, 
Slovan—Haknah 3:1. A Hakoah vasárnapi ve
reségével kieseit az L osztályból.

X Bécsi csapatok vasárnapja. Az Admira va
sárnap Tcplitzben vendégszerepelt, ahol a 
helyi csapattal 2:2 arányban döntetlenül vég
zett A WSC Pozsonyban járt, ahol a Bratlsla- 
vát 5:l-re győzte le.

X Király Pál nyerte Budapest 25 kilométeres 
fatóbajnokságát. Az ESC rendezésében lebo
nyolított verseny résztvevői a BEAC lágymá
nyosi pályájáról indultak ki és az albertfalvai 
országúton abszolválták versenyüket. A győzel
met Király Pál NSC szerezte meg 1 óra 29 p. 
47 mp. *’•--* * i • • - —
16 mp. 
46 mp.

X * 
alapján 
lógatott ______
versenyén tartja meg a MLSz. és azon a kö
vetkező két csapatot állítja egymással szembe 
Komjádi Béla szövetségi kapitány. A. csapat 
(fehér sapka): Barta—Fazekas, Homcmnay IL 
—Keserű II.—Csele, Vértesi, Keserű I. —• B. 
csapat (kék sapka): Bródy—Susztrovicfa, Sár
kány—Szabó—Musitz, Németh, Wenk. — Tar
talék: Nagy’, Barna, Szubota, Surányi. A mér
kőzést Schlenker Anta vezeti

X Budapest tennlszbaJnokságaL Vasárnap 
folytatták Budapest tenniszbajnokságainak küz
delmeit a BLKE lágymányosi sporttelepén. A 
bécsi párosverseny bajnoka a Kehrling-Pétery; 
pár lett, amely a Takács-Kirchmail kettős el- 
letn 8:6, 2:6, 6.-0, 6:3 arányban győzött. A jubi
leumi női egyesben Baumgarten Magda FTC 
győzött Paksiné ellen 6:1, 6:8, 6:8-m. A baj
noki verseny döntőjét ma bonyolítják Ip, amely
nek során Baumgarten Magda Sréderné ellen 
játszik. Ugyancsak ma délután mérkőzik Ta
kács a román Lupuval a jubileumi férfiegyea 
elődöntőjében, valamint Kehrling Kirchmair- 
ral. E két mérkőzés győztesei döntik el egy
más között a jubileumi egyes diját.

idővel. 2. Majorosi ESC 1 óra 30 p.
3. Galambos Kisvárda 1 óra 31 perc

csütörtöki vlsipóló-trla! tapasztalatai 
állítják Össze a Berlin ellen játszó vá- 
csaputoL A trialt a BEOE Észak-Tiroli

LOSI’OKT
k Három magyar ló vitte el 
a pálmát az osztrák Derbyn

I. Link, U. Bánat, IH. Ibtkus
ból, mert lesántult. Magyar lovak közül még 
Robogó, Dívó és Örvös galamb győztek. A rész
letes eredmény a kővetkező :

I. futam: 1. Corvus (p) Szabó L. II. 2. Dara 
(10) Tuss. F. m. Vlasta, Unión. — II. futam:
1. Robogó (2 reá) Schejbal. 2. Fortis (4) Szabó 
L. II. F m. Rónáid, Gurigaré XVL — III. fu
tam: 1. Dívó (6) Takács I. II. 2. Pitykés (6) 
Schejbal. 3. Workman (16) Láng. F. m. Ando
rás, Sátor, Odahaza, Halina, Sugár, Keladon. 
Tuss. — IV. futam: Osztrák Derby: 1. Link 
(négytized reá) Esch. 2. Bánat (6) Schejbal. 3. 
Ibikus (12) Gutái. 4. Old Fellov (2%) Szabó L. 
II. F m.: Raló (20 Tuss, Samum (50) Rojik, 
Amarant (25) Takács L Igen könnyen 2x/z 
hosszal nyerve, 2 hosszal 3-ik. -- V. futam: 1. 
Örvösgalamb (nyolctized reá) Esch. 2. Lady 
go lighty (2) Schejbal. 3. Gallione (l’/t) Kovács. 
— VI. futam: 1. Novlllero (2) Kouhoulek. 2. 
Anetta (8) Bánszky. F. tn.: Wildgraf II., Gini, 
Comelie. — VII. futam: 1. Fantast (3) Szilágyi.
2. Egon S. (31/*) Schejbal. 3. Rossau (3>í) Ko
vács. F. m.: Janus, Hunyod, Marathon II.* 
Bourbon, Zauserl, Pajerbach, Peliche, Damalis. 

Káposztásmegyeri versenyek
I. futam: 1. Belzebub (4 reá) Csald. 2. Hula- 

ner (5) Pállá. 8 hosszal nyerve. 10:11. — II. 
futam: 1. Mac Donald (2) Smulny 2. Lelencz 
(1*4 reá) Martinék. 3. Marodeur ('/:« reá) Ka- 
raczek. F. m. Bandavezér, Emeletes tót, Lídia. 
1 hosszal nyerve. 1’4 hosszal harmadik. 10:38, 
17, 17. — III. futam: 1. Hurry-hopc (3) Slirzula 
J. 2. Varázsló (1'4) Dósai 3. Zsófl (5) Péter. F. 
m. Tárogató, Apor, Grandéza, Prédikáló, Metro- 
pole. 2 hosszal nyerve, háromnegyed hosszal 
harmadik. 10:39, 15, 21. — IV. futam: 1. Esz
mény (2’4) Szilágyi. 2. Derengő (4) Fodor. S- 
Hogy volt (8) Szele. F. m. Monlana, Magdolna, 
Sauvignon, Zarazuslra. 1’/*) hosszal nyerve, 
félhosszal haninadik. 10.28, 15, 19, 30. __ V.
futam: 1. Backfisch (p) Ncsti bácsi, Majdnem, 
Hozomány, No lám. Fejhosszal nyerve, négy 
hosszal harmadik. 10:23, 14, 14, 13. — VT. fu
tam: 1. Horace (1*4) Kovács J. II. 2. Fulligula 

’'T. 3. Ficzkó (3) Vasas. F. m. Anikó* 
Salombo, Koma.

A ucrkr-itísén é* kiadásért-felel; *
Dr El EK HUGÓ

Kiad la:
-____ - - _ - ---------- ■ ■ j------------- •-------- -- ---------- _________ A .Hétföl Lajok Ujsáitvállalat
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Bécs, junius 3.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Vasárnap 

futották le az idei osztrák derbyt. Bécs tár
sadalmi életében mindig jelentős esemény
számba ment a nap, mikor Freudenauban 
korlátba álltak a lovak a harmincezer shil
linggel dotált versenyre.

Az Idei hatvanadik osztrák Derby 
a különös érdeklődés jegyében zajlott 
Látványosság és pompa tekintetében 
magasló volt Freudenau vasárnapja, 
osztrák arisztokrácia és a bécsi polgárság 
nagy érdeklődéssel fordult a verseny felé, 
de

feltűnő nagy számban érkeztek buda
pesti vendégek Is.

A pályán hullámzó harmincezer főnyi, tarka 
és elegáns képet mutató közönség soraiban

a budapesti társaságok sok szereplő 
tagja tűnt fel. A Jockey Club páholyá
ban Is sok magyar arisztokrata vendég 

ült.
magyarok érdeklődését az magyarázza,

le. 
ki- 
Az

Egyéb számok.
100 m II. o.: 1. Farkas M. (MAC) 11.6 mp. 

2. Bánóczi (MTK) 11.7 mp, 3. Tamási (DAC) 
11-B mp. — 400 m II. o.: 1. Zeichlag (UTE) 
54.6 mp. 2. Kertész (FTC) 56 8 mp. — 400 m 
junior: 1. Jfthn (MTK) 58.5 mp, 2. Ha (MÁV) 
A győztes az előfutamban 56.4 mp-t futott.

1000 m. II. o.: 1. Pósai (SzTC) 2 p. 41.6 mp 
2. Sohussler (KAOE) 2 p. 42.8 mp. 3. Széni 
györgyi (MAFC) 2 p. 42.8 mp. 3000 m. 11. o 
1. Farkas (MTK) 9 p. 45.4 mp. — Junior: 1 
Lakos (Törekvés) 9 p. 40.8 mp. 2. Német 
(RUAC) 9 p. 46.4 mp. 200 m. előnyverseny: 1 
Ive (MAC) 23.3 mp. (.5 m. e.). 2. Hcinian 
(MTK) 23.8 mp. (20 m. e.|. 3. Szabóki (MTI 
23.9 mp. Magasugrás 11. o.: 1. Poczik (DA 
Győr) 165 cm. 2. Buzinkay (BBTE) 165 cm : 
Magyar (KAOE) 165 cm. Távolugrás II. o.: 1 
Boltiok (BEAC) 637 cm. 2. Bánóét! (MTK) (V 
..... ■’ T“—M*a. i 
Bettiik (BEAC) 1325 cm. 2. Czakó (BEA(
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e!6l»g nélkül építünk fel. 10 éve* ifirlenrtl* mellett. Ru<tn 
pi-ten é» vidéki várótokban, minden olyan ház udvn 
r.'n ub I filrdótiobák nincsenek, néwletea leiráM kész
almi küldünk Melrendelh«töl ..Pannónia" vetérkép .........     ...... .. v.m,
Viseletnél, budapest. l’-tóü Sindor-utca 11 szám. Tdc cm. 3. Tamási (DACl 615 cm. Hármasugrás ' 

tön: Terét 272-72 n«,nn. mvir. .•«. .. .... -----

ős

A ______ ...
hogy több magyar isiálló lovai álltak a star
ter zászló elé. A nagyfokú érdeklődést és 
reményt igazolta is az eredmény: magyar ló 
vitte el a jutalmat és mögötte két magyar 
ló futott be.

A nagy díjra a következő hét lovat nyergei- 
ték fel: Link (Esch), Raló (Tuss), Bánat (Schej- 
bal), Ibikus (Gutái), a magyar tenyésztés és 
)ld Fcllow (Szabó L.), Samun (Rojik), Ama- 

rantot (Takács J.) az osztrák színek képvisele- 
bcn. A start kitünően sikerült. Ibikus vezette 

i mezőnyt, azután Bánat a korlát mellett nyo- 
null előre, de a távoszlop ulán Link Bánat 
■ícllé került, majd elhagyta s igen könnyen 
él és fél hosszal szerezte meg a győzelmet s 

■ ele a nagy* anyagi és erkölcsi diadalt tulaj- 
nosának, Festetlch György grófnak Link 

ögött meglepetésszerűen a Wencklieim istálló 
<vai Bánat és Ibikus foglalták cl a második 
S harmadik helyet, míg az osztrákok rcmény-l 
.gc Old Fcllow negyedik lett. Gamcmcnlet va-

. nap délelőtt 10 órakor törölték a nagy dij-'


