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Uasárnap kora hajnalban hasba- 
szurták a Fészek művészklubban

Ráskay Dezső orvosprofesszort1■

V

Lövik Károly hírlapíró véres összetűzése Kármán Hladár szerkesz
tővel — nagy botrány a Fészek-kinbban tőrrel és revolverrel

H Pajor-szanatóriumban kötözték be Ráskay professzort: 
aki szerencsés oéletlennek köszönheti életbenmaradását
' Botrányos, yéres verekedés játszódott le 
(Vasárnap; hajnalban a Fészek Müvészklub 
halijában. Kármán Aladár, a Magyar Hír
lap közgazdasági szerkesztője és Lövik Ká
roly, a Magyar Ilirlap munkatársa között 
éles összetűzés, majd verekedés támadt, 
melynek során Lövik Károly méteres éles 
ífirbotjával, majd revolverrel támadt Kár
mán Aladárra. A verekedés láttára a kö
zeiben tartózkodó Ráskay Dezső egyetemi 
tanár, orvosprofesszor, békítőén akart 
közbelépni, miközben a tőrbottal hado
nászó Lövik Károly a professzort hasba- 
pzurta.

A botrányos összetűzés részleteiről a sze
replőktől a következőket tudta meg a 
Hétfői Napló munkatársa:

Vasárnap éjszaka egy nagyobb társaság
ban, melynek tagjai között volt Ráskay 
Dezső orvosprofesszor. Létag Ernő volt 
nemzetgyűlési képviselő is, a Fészek Klub
ban tartózkodott Kármán Aladár.

A társaságnak feltűnt, hogy többször 
az asztal körül látták sétálni Lövik 

Károlyt, aki izgatottan viselkedett
Bár Lövik és Kármán hosszabb idő óta 

jelien séges viszonyban állanak egymással 
szemben. Lövik izgatott viselkedésések nem 
tulajdonítottak nagyobb jelentőséget

Félhárom óra tájban a társaság föl
kerekedett, hogy hazafelé menjen. A gar- 
íderobban kiváltották kabátjukat és amikor 
a klub halijának kapujába értek, észrevet
ték, hogy az utcára vezető ajtóban botjára 
támaszkodva áll Lövik Károly és a társaság
nak hátatforditva, elállja a kijáratot El
sőnek Ráskay professzor ért a kapuhoz és 
mikor a kijáratot elfoglaló Loyikot meg
látta, udvariasan szólt;

;— Szabad kérnem.
•—• Parancsoljon, professzor, ur —< vála

szolta Lövik gúnyos előzékenységgel és a 
professzornak utat nyitott, majd ismét elállta 
a kijáratot.

Most Kármán Aladár akart kilépni az aj
tón, ő is megszólalt:

— Szabad kérnem egy kis helyet 
Ebben a pillanatban
Lövik, aki eddig háttal állt a társaság
nak,, hirtelen megfordult, botjához ka
pott és abból egy méter hosszú, borotva
élesre feni, kihegyezett tört rántott elő, 

amellyel Kármán felé szúrt
Kármán Aladár pillanat alatt félreugrott, 

'de a tőr hegye nadrágjába fúródott és a ru
hát végigszakitotta.

Mindez néhány pillanat alatt játszódon 
lé.

Lövik Károly felemelte a tőrbotot éa 
njból Kálmánra akart támadni, ff azon- 
bán gyorsan támadójára ugrott, ököllel 
az arcába vágott, cgykézzel lefogta a 
közben másik kezével szüntelenül üt

legelte.
'A dulakodásra természetesen most már fi
gyelmes lett a hall közönsége,

óriási botrány támadt, nagy ember- 
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senki sem mert az éles tőrbottal hado
nászó Lovakhoz közeledni.

Ekkor Ráskai Dezső professzor, aki már ar 
utcán állott, visszafordult, hogy megnézze, 
hol késlekedik a társasága. Észrevette a ve- 
rekedéat, azonnal odasietett, hogy szétvá
lassza a küzdőket, ekkor azonban

Lövik Károly tör bot Jávái a professzor 
felé szúrt

4 tőr hegye Ráskai tanár hasába fúródott, 
úgy hogy a professzor ruháját néhány pilla
nat alatt vörösre festette a kiömlő vér.

Eközben Kármán Aladárnak sikerült a 
tőrt kicsavarni Lövik kezéből és átnyúj
totta a közelben állók egyikének. Lövik 
felhasználta az alkalmat és hátsó zsebéből 
előrántotta revolverét.

Kármán látva az újabb veszélyt, Ismét 
Lórikra rohant, ütlegelni kezdte, mi
közben Lövik a fájdalomtól kiejtette 
kezéből a revolvert, amely erős Roppa

nással a padlóra zuhant.
A boirángos verekedésre a hallba siettek a 
várakozó soffőrök és a klub személyzete, 
akiknek aztán a vendégekkel együtt sike
rült a verekedőket szétválasztani s Lovikot 
ártalmatlanná tenni.

Kármán Aladár a verekedés végén magá
hoz vette Lövik tőrbotját és társaságához

sietett ahol a legnagyobb megdöbbenéssel 
látta, hogy

Ráskay professzor vértől boritottan ült
a hall karosszékében.

Kármán Ráskay professzorral azonnal 
autóba ült és a Pajor-szanatóriumba hajtta- 
tott. A szanatóriumban Rácz főorvos vtzs 
gálta meg a még mindig erősen vérző Rás
kay professzort s megállapította, hogy

a tör három centiméterrel a máj alatt 
hatolt be a hasba.

Az orvosi vizsgálat megállapítása szerint 
Ráskay professzor kövérségének köszön
heti, hogy sulgosobb következmények nél
kül menekült meg a bajból, mert a tőr a 
has zsírrétegét átfúrta, de a hasfalnál sze
rencsére megakadt. A professzor sebét a 
szanatóriumban kimosták, majd bekötöz
ték és azután Ráskay tanárt lakására szál
lították.

A professzor még Kármán Aladár társa
ságában a szanatóriumban tartózkodott, 
amikor megjelent Lövik Károly és az in
spekcióé okossal látleletet vétetett fel. Az 
orvosi vizsgálat súlyos inzultus nyomát 
konstatálta rajta.

Vasárnap reggel Kármán Aladár meg
jelent a főkapitányságon, ahol Lövik

Andrássy Gyula gróf 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak 

a választójogi mozgalomról és a 
„botrányos** genfi döntésről

Vasárnap délelőtt politikai körökben élén 
ken pertraktálták Rassay Károlynak szom
baton este a Ferencvárosi Demokrata Kör
ben mondott beszédét, amelyben országos 
mozgalom megindítását jelentette be a titkos 
választójog kivívása érdekében. Rassay Ká
roly lelkes óváció keretében hangoztatta, 
hogy Andrássy Gyula gróftól a szocialistákig 
egy fronton kell állniok mindazoknak, akik 
a haldokló magyar parlamentet meg akar
ják menteni. Ennek a harcnak

a békcrevizlóért való küzdelem éa a tit
kos választó jog megteremtése jegyében 

kell megindulnia.

Rassay Károly azok között a konzervatív po
litikusok között, akiket a mozgalomhoz való 
csatlakozásra szólított föl, elsőnek Andrássy 
Gyula grófot aposztrofálta. Rassay Károly 
ugyanis azt mondotta, hogv nem elég, ha 
Andrássy Gyula gróf. Nagy Emil. Friedrieh 
István és Daruvárg Géza elszigetelten állva 
hangoztatják a titkos választójogért való 
harc fontosságát

Xíroix wliWrti

nyilatkozatáról éppen ezért szükségesnek 
tartottuk megkérdezni Andrássy Gyula gróf 
véleményét.

ANDRÁSSY GYULA gróf 
érdeklődésünkre a következőket jelentette 
ki a Hétfői Napló munkatársának:

— Változatlanul híve vagyok a titkos vá
lasztójognak, természetes tehát, hogy

a titkos választójog kivívása érdekében 
hirdetett mozgalmat helyeslem.

Szükségesnek tartom azonban hangoztatni, 
hogy

a mozgalomhoz való csatlakozás tekin
tetében csak akkor tudok majd nyilat
kozni, ha Ismerni fogom a titkos válasz
tójog érdekében megindított mozgalom 

egész politikai koncepcióját.
Tudnom kell tehát, kik lesznek a tagjai en
nek a mozgalomnak, a tagok milyen belső 
összeköttetésben állanak egymással, milyen 
szervezeteket mozgatnak meg, mik a leg
közelebbi politikai céljaik, mennyiben lesz 

a A! nMffun

Károly ellen életveszélyes támadás cí
mén feljelentést tett, majd bűnjelként 
átnynjtotta a hatalmas, még mindig vé

res tőrbotot.
A betegen fekvő Ráskay professzort ua* 

sárnap meglátogatták Ádám és Hültl pro- 
fesszorok, akik megvizsgálták s ugyanazt 
konstatálták, amit a Pajor-szanatórium fő' 
orvosa, hogy Ráskay tanár sérülése elég sú
lyos és

csak szerencsés véletlenen múlt, hogy 
a hajnali verekedés nem ért tragikus 

véget.
A délelőtt folyamán meglátogattuk Rás

kay tanárt, aki a verekdés történetét a kö
vetkezőképpen mondotta el:

— Már az utcán voltam, amikor feltűnt, 
hogy társaságom még mindig benn van a 
hallban. Visszafordultam és ekkor láttam, 
hogy Kármán és Lövik verekednek. Vissza
siettem, hogy szétválasszam őket, amikor a 
has táján hirtelen szúrást éreztem, majd el
borított a vér. A Pajor-szanatóriumba szál
lítottak, ahol megvizsgáltak s megállapítot
ták, hogy a jobb hasfalon, a máj alatt, ért 
a szúrás.

A sérülés dacára, amely szerencsére, nemi 
nagyon súlyos, már holnap reggel rendsze
resen folytatom rendelésemet.

részéről tehát ezeknél az említett okoknál 
fogva a csatlakozás ügyében később tehetek 
csak érdemleges kijelentést. Az általános vá
lasztójog kérdését nem tartom égetően sür
gős problémának a titkos választójog kivi* 
vását azonban, mint a tiszta választás egye
düli biztosítékát, feltétlenül és mielőbb kivi* 
Vandának vélem.

A Hétfői Napló munkatársa czekután meg
kérdezte Andrássy Gyula gróftól, hogy raj g 
véleménye az általános belpolitikai helyzet* 
ről. Ezeket mondotta:

— Nagyon kevéssé foglalkozom politiká
val és nem restellem kimondani: őrülőlc^ 
hogy más egyébbel lehetek elfoglalva. Véle
ményemet u politikai helyzetről abban a ki
jelentésben fejezhetem ki, hogy

■ mai kormányzati rendszertől semmi 
jót nem várok.

Szóváteltűk n népszövetség döntését aá 
optúnspörben. Andrássy Gyula gróf erre H 
kérdésre a következőket válaszolta:

— A né*j^ttTeb>ég döntéséig egyenesei
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Ez a döntés • népszövetség eszméjének nh- szövetségi egyezségokmányban lefektetett el- 
szolul kudarca. Leplezése annak, hogy saját- iveket kellene érvényesítenie. Nagy érdekiö- 
magát nem veszi komolyan, saját alapelveit |désscl várom egyébként Apponyi Albert gráf 
sem veszt figyelembe. Rendeltetésével ellen-1hazaérkezését, hogy saját impressziói alap
télben, taktikai lépéseket tesz ott és politl-lján ismerjem meg ennek az ügynek a rész
kát kever bele oda, ahol egyszerűen a nép-lleteil.

Friedrich minden feltétel nélkül 
csatlakozik Rassay akcióidhoz

Rassay Károly felhívásáról megkérdeztük 
Friedrich Istvánt is, akit Rassay beszédében 
szintén megemlített.

FRIEDRICH ISTVÁN
a kővetkező érdekes kijelentéseket tette a 
nétfói Napló munkatársának:

Én a titkos választójognak mindig híve 
voltam és híve Is maradok. Ebből az álláspon
tomból kifolyóan

minden olyan mozgalmat, amely a titkos 
választójog kiharcolásáért Indul meg, teljes 

erővel táinogntok.
Est a támogat ást én nem kálóm semmiféle fel
tételhez, csak azt nézem, hogy megvalósítható 
legyen at a cél, melyet én már egyszer meg
valósítottam, amikor kormányrendelettel 1920-

A fokos apja a kalapács — 
mondotta Propper Sándor, a 

szocialisták nagygyűlésén
Tízezerre menő tömeg jelenlétében, teljes rendben folyt le 

a szocialisták nagygyűlése a Tattersallban
Vasárnap délelőtt kilenc órától kezdve 

hatalmas csoportokban vonult a munkás
ság a Tattersaalba. Mindenütt a környéken 
megerősített rendőrosztngok ügyeltek, ne
hogy a hatalmas méretűnek ígérkező gyűlés 
körül bármiféle bonyodalmak keletkezhes
senek. Nemcsak a Tallersaal fedetlen udva
rán állottak süni sorokban gyalogos és lo- 
vasrendőrők, hanem végig a Kcrepesi-ut ele
jén és körben a Baross-téren is. A főbb út
vonalakon megkettözött őrszemek Ügyeltek. 
Féltiz órától kezdve hömpölygő folyammá 
se élesült a Tattersaalba igyekvő munkások 
serege. Tiz órára zsúfolásig megtelt a Tat- 
tersaal hatalmas fedett helyisége. Tízezerre 
tehető az összegyűlt hallgatóság, amely a 
kánikulai melegben megujnló izgalmak közt 
hallgatta végig a szónokokat.

Szakosíts Árpád, 
b Modaidemokratapárt központi titkárának 
elnöki megnyitója után

Farksa István
h gazdasági válságról beszélt. Élesen tá
madta a Gyáriparosok Országos Szövetségét, 
amiért megtiltotta a faipari munkások 
munkaadóinak, hogy óránként kél fillér bér- 
javilást adjanak.

*— A kormány látszatpolitikát csinál — 
mondotta. A Mussolinival való barátság 
csak a kisantant gyűrűjének erősítésére al

A Hő és JÁ R Á S A l
Egy ■zellema* francia állította, hogy a 
nS nemeuége jéríatíról iamarhatS fal. 
Könnyöd tttomii, ruganyoa ía biztos as 
átlagon fclttll no Járása.

PALMA-KAUCSUK SAROK 
a járást biztossá és ruganyossá teszt*

Fraaűaarky ap&r. M vikoty PALMA LQWS.wsM a

bán a titkos választójogot éleibe léptettem. 
Meg vagyok győződve arról, hogy ez a kérdés 
sokkal előbb fog napirendre kerülni, mint ahogy 
ezt a kormánypárti képviselők gondolják. Ar
ról Is meg vagyok győződve, hogy a békeieul- 
zióhoz vezető ut csak egy általános titkos vá
lasztójog alapján álló demokratikus politika 
alapján építhető meg. Én

a mai kísérletektől, ezektől a dlazlakomás 
lelkesedésektől semmit sem várok.

A békerevlziót meg kell előznie egy belső reví
ziónak. Ez a belső revízió pedig csak a titkos 
választójog életbeléptetésével képzelhető el. Ad
dig, amig nincs széles néprétegeken nyugvó 
közéletünk, — komoly politikai programokról 
és politikai célkitűzésekről beszélni nem lehet.

kalmas. Mérhetetlen károkat okoz ez a poli
tika, mert a magyar ipart és kereskedelmet 
kizárja a Balkánról. A kormány működésé
nek egyelőre csak az az eredménye, hogy 
azok a reakciós országok, amelyek jól akar
nak lakni, eljönnek Magyarországra vizi
telni.

Kéthly Anna
volt a következő szónok. Addig nem lesz 
igazi munkásbiztositás — mondotta — amíg 
a Munkásbiztositó Pénztár jelenlegi ki
mustrált politikusait és autótáborát nem 
váltja föl az igazi autonómia.

Fropper Sándor
elkeseredett szavakkal beszélt a politikai 
helyzetről:

— A megrothadt reakciónak el kel) taka
rodnia az útból. Mindenütt egész Európá
ban demokrácia van. Egyedül Angliának 
van konzervatív kormánya, ebbe kapaszko
dik bele a mi reakciós kormányzati rend
szerünk. Magyarországon többé nem lesz 
terrorral végrehajtott nyílt szavazás. A szo
cialista törekvésekkel szemben a leghatal
masabb ellenérv a fokos és a fekete ing. 
Csak működjenek tovább a fokos és a fe
kete ing legényei, de vegyék tudomásul, 
hogy a fokos apja a kalapács.

A tömeg lelkesen éljenzett. Ezzel a gyűlés 
teljes rendben szétoszlott.

bő aratáshoz:
tele kalász, munkás jókedv,

BOHCO CIPŐ.

Erdős Lalosnű.
a gyermeHcsempészéssei vádolt 
ggűggszerűsznű a uddtandcs élűit

Két anya 6s szülésznő harca az újszülöttért
A budapesti királyi bünletőtörvényszék vád

tanácsa rendkívül érdekes bűnügyet tűzött ki 
tárgyalásra e hó 15-ére, péntekre. A különös 
bűnügynek, amelyet dr. Otrubay Dezső tanács
elnök ednöklése mellett fog tárgyalni a vádta
nács, Macsuga Andrásné budapesti szülésznő, 
Erdős Lajosné, egy Stefániautl előkelő gyógy
szerész felesége és Kolonics Anna cselédleány 
a vádlottjai. A kir. ügyészség

kősokirathamisitús és a családi állás ellen 
emelt bünteti miatt

vádolja őket.
Macsugáné — a vád szerint — a Pesti Hír

lapban annakidején apróhirdetést tett közé, 
amely szerint szülőnőket fogad és örökbefo
gadásokat közvetít. Erdős Lajosné a hirdetés 
alapján felkereste a szülésznőt és elpanaszolta 
neki, hogy férjét csak úgy tudta a házasság
kötésre rávenni, hogy magát várandósnak 
mondotta. Egy újszülött gyermekre lenne lé
hát szüksége, — mondotta a vád szerint a szü
lésznőnek — akit mint férjétől számlázottnak 
tüntethetne föl, hogy igy biztosíthassa a férjé
vel való további zavartalan együttélést. Ma
csugáné felkereste Kolonics Anna cselédleányt, 
akit rábeszélt arra, hogy

születendő gyermekét adja el Erdőmének.
A megállapodás létre is jött. Erdősné meg-1 
vásárolta a gyermeket 500.000 koronáért. Az 
asszony időközben külsejét fokozatosan meg
változtatta, úgy hogy férjét megtévesztette, 
mintha valóban várandós lenne.

A katolikus vallásu Kolonics Annának 1926 

„Megfürdetjük lelkünket 
a testvériségben"

Klebelsberg kultuszminiszter a finn-ugor együttműködésről
Vasárnap délelőtt már jóval 11 óra előtt gyü

lekeztek a Magyar Tudományos Akadémia 
nagytermében a kongresszus résztvevői. Az el
nökség egy hatalmas aranyszalaggal átfont ba
bérkoszorú alatt elhelyezett asztalnál foglalt 
helyet.

Gróf Klebelsberg Kunő kultuszminiszter 
szólalt fel.

— Sziveim egész melegével üdvözlöm — mon
dotta — a magyar kormány nevében a III. finn
ugor közművelődési kongresszust, valamint 
finn és észt vendégeinket. A többi népek cso
portjait politikai indokok és belpolitikai esz
mék tömörítik egybe, nmivvd szemben a mi 
összetartozásunk gondolata kulturális és tudo
mányos alapokon nyugszik. A szláv népeket a 
pánszláv gondolat, a németeket a pán-germán 
szellem fűzi egybe, a finn-ugor népeket azon
ban kizárólag kulturális és tudományos együvé- 
tartozás kapcsolja egymáshoz.

— Léire kellene hoznunk egy szervezetet, 
amelyben mindhárom állam résztvesz és amely
nek keretében kölcsönösen résztvennének a 
finn, az észt és a magyar tudósok. Azt, hogy 
kevesen vagyunk, legkevésbé a Nyugat vetheti 
a szemünkre, mert hisz a Nyugat szolgálatainak 
az érdekében véreztünk. ők tehetnek tshát a 
legkevésbé szemrehányást nekünk. Ha összefo
gunk, az erőnknek megnövekedéséi jelenti a 
nemzetek koncertjében.

Nagy tetszés fogadta a kultuszminiszter sza- 
nii. wW M. poentlt, • fioa bizottság etaőke

áprilisában megszületett István nevű kisfia 61 
ugyanakkor Erdősné férjének szülési fajdal- 
makrói panaszkodott és a gyógyszerész ellen
kezése dacára a szülésznő lakására költözött 
és innen csakhamar értesítette férjét, hogy 
gyermeke született. A vád szerint Erdősné 
„felgyógyulása" után a gyógyszerész a csecse
mőt házába fogadta, apai örömében boldog ke
resztelő lakomát rendezett, mely alkalommal 
az újszülött gyermekét annak rendje-módjat 
szerint — a zsidó vallás törvényei értelmében—- 
a zsidó vallás kötelékébe is felvették. Az anya
könyvbe mint saját gyermekét jegyeztette be a 
gyermeket Erdős Lajos s igy

a kis Kolonics Pistából Erdős Palika lett. 
Rövid ideig rendben ment minden, nemsokára 
azonban a szülésznő — a vád szerint —

zsarolási kísérletekkel lepett fel a gyógy- ' 
szerész feleségével szemben 1

és mert ezek nem vezettek eredményre, széllé- 
ben-hosszában elhíresztelte a gyermekcseni 
ügyét. így azután napfényre került az egész do
log. Macsugánét ez év februárjában 

letartóztatták #
s vizsgálati fogságba helyezték.

Az időközben végrehajtott
orvosi vizsgálat is megállapította, hogy » 
újszülött gyermek vérének tulajdonságai 
nem Erdősné, hanem Kolonics Anna véré

nek tulajdonságaival egyeznek meg.
Ez volt az első eset, amidőn magyar hatóságok 
bűnügy során a vérvizsgálat módszerét igénybe 

szólalt fel ölő szőr finnül,
később pedig magyarul.

— Együtt léptük át — mondotta — népeink 
hajdan közös szentélyéből Európa határán 3 
most újból megzendűl évszázadok után a régi 
őskor dalainak akkordja. S megfürdetjük lel
kűinket a testvériség érzésében.

Lelkes éljenzés fogadta Pesenen szavait, ami
kor befejezésül

climádkozla a magyar Hiszekegyet.
Pata Konstantin, volt eszi államfő beszélt U 
észtek nevében. Eljöttek az ősziek a messze 
Északról, hogy a magyar földet megismerjék és 
lóját hazájukban üdvözöljék testvérüket És ez 
a 111. kongresszus véglegesen meg fogja szilár
dítani a finn-ugor népek barátságát.

Vasárnap délután ének- és zcneünnepélyoiu 
játszódlak le. A sportpályát öt óra tájban az 
érdeklődők óriási tömege lepte cl. hogy meg-t 
hallhassa a Magvar Daloíszövelség dalünnep- 
Ságét. A térségen kétezer dalos állt fel, hogy 
Szegheö Sándor karnagy vezetésével elénekelje 
a finn-észt neíhzeli himnuszt. A rokon népek 
himnuszainak cléneklése után falzengett a ma
gyar Himnusz. Elénekelték a Kossuth- 
nótát, majd a „Nagy lesz újra Magyar
ország" kezdetű dali, több mű- és népdalt * 
végül felzengtek a Szózat akkordjai. A hang
versenyt a közel nyolcszAz főnyi észt és finni 
közönségen kivül csaknem hatezer margitszigeti 
sétáló hallgatta végig.

Este finn-észt-magya? táncokat mutattak fe
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„Népszerű osztályunk a félemeleten/4
Olcsó ajánlatot teszünk

kb. 10.000 méter 1° minőségű
kerti és házi ruhákra legalkalmasabb 

mosó voile -ra 
melyet egy gyári lerakattól sikerűit egy mennyiségben megvásárolnunk

Az anyag árusítása

95 filléres reklámáron 
kizárólag magánvevőink részére folyamatban van. 

LÁSZLÓ és FEKETE
Vasárnap előállították és Deb
recenbe szállították Kníai Pált, 

az Angol Magyar Bank cégvezetőjét
Vasárnap délelőtt meglepő fordulat kö-| Kulai Pál előállítása nagy feltűnést keltett, 

vetkezett be az Angol-Magyar Bank debre-1 Védője érintkezésbe lepett a bankkal, ahol 
ccni gabonakirendeltségénél leleplezett | azt a felvilágosítást kapta, hogy’ 
nagyszabású visszaélés ügyében. Mint isme
retes, Czutrin Andort, a visszaélések löbü- 
nősét, szökése közben Hamburgban elfog
ták és Budapesten keresztül Debrecenbe 
szállították. Czutrinon kívül letartóztatták 
ezen ügyben Gerő László és Friedlander 
Mórt is, mig az ügy másik két gyanúsított
ját háziörizetben tartja a debreceni rendőr- 
^Czatrint Preincszberger Jenő vizsgálóbíró 

hallgatta ki és kihallgatása meglepő ered
ménnyel járt. A letartóztatott sikkasztó

súlyosan meggyanúsította az Angol- 
Magyar Bőnk egyik főtisztviselőjét, 
Kulai Pál cégvezetőt, aki a budapesti 
központban teljesít szolgálatot a gabo

naosztályon.

'Czutrinnak ez a súlyosan terhelő vallomása 
érthető meglepetést keltett, ami annál in
kább is

hihetetlennek látszott, mert éppen Kulai 
volt az, aki a visszaélések leleplezése 
után Debrecenben járt a bank megbí
zásából és maga állította össze a lelep

lezés adatait.
& cégvezető utóbb már nem teljesített szol
gálatot, mert a bank a vizsgálat befejezé
séig felfüggesztette mindazokat a nagyobb- 
állású tisztviselőket, akik a debreceni fiók 
Ellenőrzésében szerepet vittek. A fiók volt 
vezetőjének vallomása alapján

Preincszberger Jenő dr. vizsgálóbíró 
tegnap elfogatóparancsot adott ki Kulai 
Pál ellen, akit bűnsegéd! bünrészesség- 

gcl gyanúsítanak.
ÜÍ8 elfogatóparancsot megküldötték Buda
pestre és ennek alapján vasárnap reggel 
detektív jelent meg Kulai Thököly-uti la
kásán és

előállította a főkapitányságra.
X főkapitányságon úgy döntöttek, hogy, mi
vel vizsgálóbírói elfogatóparancsról van szó, 

nincs is szükség arra, hogy Kulait a 
rendőrség kihallgassa, hanem Intéz
kedtek aziránt, hogy Kulait detektív 

kíséretében Debrecenbe szállítsák.
X főkapitányságról egy detektív a lakására 
kísérte Kulait, hogy összecsomagolhassa 
holmijait és azután utbainditsák Debrecen 
felé.

Vasárnap hajnalban 
teljesen kifosztottak 

egy Andrássy-uti lakást
Közel ötvenezer pengő értékű ezUstnemUt vittek 

el a betörők
Vasárnap, a kora reggeli órákban jelentés 

érkezett a főkapitányságra, hogy az An- 
drássy-ut 66-os számú ház tulajdonosának 
magas földszintes lakását ismeretlen tette
sek kifosztották s közel 50.000 pengő értékű 
ezüstnemüt és ékszert loptak cl.

A bejelentés után nyomban detektívek 
mentek ki a helyszínre s megindították a 
nyomozást, melynek során megállapították, 
hogy Korkier Ferencné háztulajdonosnő 
szombatról vasárnapra virradó éjszaka tel
jesen felügyelet nélkül hagyta lakását s ezt 
a kedvező időt használták föl a helyszíni 
viszonyokat jól ismerő tettesek, akik a haj
nali órákban Alkulcssal nyitották fel a lakás 
ajtaját és meglehetősen hosszú ideig tartó 
precíz munkával

% feltörték az összes szekrények ajtajai! 
és az ott talált uagyértékü ezüst- és 
aranytárgyakat, ékszereket és rnbanc- 
mSeket ■ magukkal hozott kosarakba

az Angol-Magyar Bank a felfüggeszté
sen kívül — ami más főtisztviselőket is 
ért — semmiféle lépést nem tett Kulai- 
val szemben és egyáltalán nem tett fel

jelentést ellene.

Az előállitás tehát a letartóztatott Czutrin 
vallomása alapján történt. Ez pedig a véde
lem szerint nem más, mint

a bajbajutott sikkasztó alaptalan vádas
kodása,

aki minél több nctet akar az ügybe bele
keverni.

Az illetékesek meg vannak győződve ar
ról, hogy az első vizsgálóbírói kihallgatásnál 
már tisztázódik Kulai szerepe.

Kulai Pál detektív kíséretében vasárnap 
délben két órakor megjelent a Nyugati pá
lyaudvaron. Feltűnés nélkül — mint a többi 
utas — beszálltak a debreceni gyorsvonat 
egyik elsőosztályu fülkéjébe. Este Kulai már 
Debrecenben lesz, ahol az ügyészség fogházá
ban fogják elhelyezni. Hétfőn a vizsgálóbíró 
megkezdi kihallgatását, szembesíti vádlóival 
és a kihallgatások után döntenek további 
sorsáról.

Kulai Pál tizenhét év óta áll az 'Angol-, 
Magyar Bank szolgálatában. Mint fiatal gya
kornok kezdte pályafutását. Csakhamar fel
tűnt tehetségével és szorgalmával, alig har
mincéves korában már cégvezetője lelt a 
banknak. Mint a gabonaosztály egyik főtiszt
viselőjének, az ő hatáskörébe tartozott a 
debreceni gabonakircndeltség ellenőrzése.

Az Angol-Magyar Bank részéről Balta al
igazgató vasárnap Debrecenbe utazott, hogy 
a nyomozás munkáját elősegitse.

Az ügyben egyébként ezenkívül is igen 
jelentős fordulat történt. A letartóztatottak 
hozzátartozói tegnap érintkezésbe léptek a 
vállalattal és ajánlatot tettek arra vanatko- 
zólag, hogy

hajlandók teljes összegben megtéríteni 
a bank kárát, ha visszavonják a felje
lentéseket és ebben az esetben az Angol- 

Magyar Bankot semmi kár nem éri.

Láng Lajos dr., a bank főügyésze, folytatott 
az ajánlat ügyében tárgyalásokat, amelyek 
azonban eddig még eredményre nem vezet
tek.

és zsákokba rakva kapunyitás után tá
voztak a házból.

A betörés körülményeiből s a tettesek 
munkájából a detektívek azt is megállapí
tották, hogy a betörés elkövetői egy régi cs 
a rendőrség előtt is ismert betörőtársaság 
tagjaiból rckrutálódtak, akik a legfinomabb 
szerszámokkal felfegyverkezve, szinte

percek alatt nyitották ki a legkompli
káltabb Werthelm-zárakat Is

és igy kellő idejük maradt, hogy nagy szak
szerűséggel válogassák ki a legértékesebb 
holmikat. A detektívek jelenlétében a ház
tulajdonosnő pontosan megállapította az 
ellopott tárgyaknak a mennyiségét és minő
ségét és mindezekről pontos leírást adva, a 
rendőrség most már nz ismert orgazdák 
mcgágj-ciésén fogja folytatni a nyomozást 
és igy valószínűnek tartják, hogy rövidesen 
sikerülni fog a betörőket elfogni.

Fürdőszobájában a kádba 
fekve gázzal megmérgezte 

magát dr. Vág László ügyvéd
Nem tudják ml kergette a jómódú ügyvédet a halálba — 
Állát felkötötte, rongyokkal betömte az ablakokat és te 

ajtó réseit és azután nyitotta meg a gázvezetéket
Vasárnap délután tragikus módon öngyil

kosságot követeli el Városház-utca 14- sz. 
alatti lakásán Vág László dr., ismert, jó- 
hirnevü ügyvéd.

Vág László dr. fiatal feleségével és kis 
gyermekével múlt év november tizenötödi
kén foglalta el a Városház-utca 14. számú 
ház első emeletén lévő hétszobás lakást. 
Férj cs feleség a legteljesebb harmóniában 
éllek és anyagi viszonyaik lehetővé telték, 
hogy nyugodt társadalmi életet élhettek. A 
szerencsétlen ügyvédet még a legutóbbi 
időkben is süriin látogatták kliensei s a kö
zelmúltban több nagyszabású üggyel bízták 
meg, igy a Szemére István-féle hagyaték 
tárgyalásán is ő látta el a magánvádlói sze
repet .

Szombaton este a család egyik ismerőse 
meghívta Vág Lászlónét vasárnapra hűvös
völgyi lakásába. Vág Lászlóné nyolchóna
pos kisbabájával és a mindencslónnyal 
együtt vasárnap délelőtt tizenegy órakor 
eltávozott hazulról azzal, hogy este találko
zik majd férjével.

Délután félhet óra tájban, mikor a fiatal
asszony a kirándulásról jókedvűen vissza
tért, hiába kopogtatott a lakás ajtaján, nem 
kapott választ. Miután a lakás belülről be 
volt zárva, Vág Lászlóné arra gondolt, hogy 
betörés történt.

Kulcsával kinyomta a zárból a belül levő 
másik kulcsot és benyitott a lakásba, ame
lyet a cseléddel együtt alkottatott, azonban 
olt senkit sem talált. Rosszat sejtve nyitot
tak be a fürdőszobába, ahol aztán, mikor a 
villanyt fölcsavarták borzalmas látvány tá

Borzalmas uasuti szerencsét
lenség tizennégy halottal

uaséman remi milnenen es Franmurt között 
mslklolt sgu ggorsvanat 1« Italéit ös 23 sebesült

Nürnberg, junius 10.
A Wolff-ügynökség jelentése szerint va

sárnap hajnalban 2 óra busz perckor a
München—Frankfurt között közlekedő 
D. 47. számú gyorsvonat a siegelsdorfl 
állomástól való kihaladás közben kl- 

siklott.
A vasúti szerencsétlenség egy váltó előli 
történt, miközben a vonat körülbelül 80 
kilométeres sebességgel haladt.

A kisiklás következtében a lokomotív 
cs egy kocsi legurult a tiz, méter magas 
vasúti töltésről. Egy személyszállító 
kocsi ráfutott az előtte lévő kocsira és 
azt összetörte. Majd ennek következté
ben még néhány vagon legurult és fel

borult
a töltés lejtőjén. A legtöb halott és súlyosan

rult szemeik elé.
Vág László dr. alsóruhában a fürdőkád 
alján terült cl és az egész fürdőszobában 

kibírhatatlan gázszag terjengett.
Az ajtók és ablakok hasadékal flanel
rongyokkal voltak betömve, nehogy a 

gáz kiszivároghasson.
A szerencsétlen ügyvéd
állót fekete kendővel felkötötte, hogy 
csak orrán szívhassa gázt, amely igy 

hamarább végez vele.
Az asszony sikoltozásaira összecsődültek a! 
házbeliek, azonal értesítették a mentőket, 
akik pillanatok alatt a helyszínen tennclYekg 
de már csak a

beállott halált konstatálhatták.
Megérkezett csakhamar a rendőrségi hullai 
szállító autó, amelyen a szerencsétlen emberi 
holttestét .miközben fiatal felesége eszmélet- 
lenül feküdt, a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították.

Az öngyilkos Vág László semmiféle leve
let nem hagyott maga után. Valószínűnek' 
tartják, hogy tettét pillanatnyi elmezavará* 
bán követte el. Ezt a feltevést két érv is tá
mogatja. Vág László doktor hosszabb időt 
töltött már idegbajával szanatóriumokban. A' 
másik verzió szerint Vág László mindenki
nek elpanaszolta a napokban, hogy óriási 
összegű,

egymilliárd korona adót vetettek ki rá 
és ezt az összeget nem tudja megfizetni. Ta
lán ez elől menekült a halálba.

A rendőrség az öngyilkosság okának meg
állapítására a nyomozást megindította. | 

sebesült a negyedik kocsiból került ki. ’A 
mozdony gőze ugyanis ide áramlott és 

szörnyű módon leforrázta az utasokat. 
Tlzcunégy személy, közöltük három nő 
meghalt, tizenkeltcn, közöttük négy, nő 
súlyosan, tizenegyen könnyebben meg

sebesültek.
Egy férfi fejénél fogva beszorult a romok 
közé és csak több órai munka után tudták 
kiszabadítani. A súlyosan sebesüllek közül 
kelten a kórházban később szintén meg
haltak. A halottak között van Provár cg (?) 
Jenő magyarországi mérnök is.

A szerencsétlenség színhelyére orvosok
kal és egészségügyi személyzettel, négy, se
gélyvonatot küldtek.

Á katasztrófa okát még nem tudták fel
deríteni.
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Meghalt a 65 éves
Jacques bácsi

Szivszélhüdés ölte meg hirtelen 
az európai hirü artistát

Szombatról vasárnapra virradó hajnalban n 
Jnzz-bnnd-cs vig lokálokban egy pillanatra el
hallgatott a néger muzsika vud ritmusa, meg
szűnt n pohárcsengés s nz emberek suttogva ad
ták srájról-szájra hogy meghall a „Jacques 
bácsi", a hatvanöt esztendős, humoráról köz
ismert komikus, aki néhány évtizeddel ez
előtt kezdte el nemes ívelésű pályáját, amely 
nek során kitűnő nevet, nagy becsületet szer
zett magának a nemzetközi nrtistntársadalom- 
hnn.

„Jacques bácsi" szombaton este még a 
Ncw-York-kávéház lörzsaszlalónál vacsorázott, 
éjfél után, amikor hazatért, hirtelen rosszul 
lett, összeesett s néhány percnyi szenvedés 
plán meghalt. Halálának híre pillanatok alatt 
terjedt cl n városban és különösen az artistá
ét zenésztáirsadalotnban váltott ki mély meg
döbbenést.

Welser-Wetss Jakab harminc esztendővel ez
előtt tűnt fel a mngyar artista életben és elő
ször mint énekes és komikus szórakoztatta es- 
téről-csfére a közönséget, később pedig „Jacques 
és Grcte" művésznéven lépett fel a feleségével. 
A kitűnő táncospár csak rövid ideig szerepelt 
Budapesten, külföldi meghívásra sorra járták n 
nyugati államok nagyobb városait. Jacquesnek 
azonban magnsabb ambíciói voltak, nemsokára 
a zágrábi orfeum Igazgatója lett és mint 
ilyen nz akkori híres Somossy Orfeumból vi
tette le Zágrábba a magyar artistákat. Később 
több európai nagy vráosban kabarét és mulató
helyet vásárolt, majd visszatért Budapestre, 
ahol mint a mngyar artista és lokálélet legna
gyobb ismerője zenészközvetitésscl kezdett fog
lalkozni. Kllüiiő összeköttetései, rendkívül meg
nyerő modern és jó szive megnyitott minden aj
tót előtte.

Wclscr Jacques halála osztatlan részvétet 
keltett az egész inonduine Budapesten. Külö
nösen a magyar zenészek soréban. A Ncwyork- 
kávéházi törzsasztalát vasárnap reggel fclvlrá- 
gozlák és Jacques bácsi helyére fekete serle
get helyeztek el. Közben húrom évtizedes ba
rátai fel-feltörő könnyel gondoltak vissza a 
jó öreg Jacquesre, nki tegnap este még frap
páns adomákkal szórakoztatta őket és ma már 
a hullaház nyirkos pincéjélien fekszik.

Temetéséről, amely előreláthatóan kedden 
délután lesz és amelyen n mngyar nrlistnlár- 
sadaloin teljes számban vesz részt, a Mngyar

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognú- 

vdrhat.ő,kist ndtn: Az idő rosszabboddta 
esetleg zivatarokkal.

— Kedden temetik a tragikus 
Prelsach-családot, n családirtó és 
Prcisach József budai kereskedőt, feleségét 
és leányát, — mint értesülünk — kedden 
délelőtt tiz Arakor temetik cl n Farkasvölgyi 
izr. temetőben.

— Hétfőn próbálják ki az uj győri Duna- 
hldat. Győr városa uj Dunn-hidat kapott. Az 
uj híd teherpróbája hétfőn lesz, melyen a ke
reskedelmi minisztériumot Barsi Károly osz
tálytanácsos képviseli.

végrt írt 
öngyilkos

VllághlrO nyaralók és Üdülök
Pcnslftk. Internátusok.ieüny-és tluslthonsk

Havi ellátási díj tanulóknak ISO P. felnőtteknek 140 
P, mely helenkintl változtaldasnl négy nyaralóhelyre 

érvényes. Ezer szeniéiy reteicneláju.
Kérjen |>ros|tel.tust (válaubélyeg).

Pestalossl IntcrnótiMOk Iroda
Fédératlnn Internatlonales des 

Penstonnats Européens) 
Budapest, V., Alkotmány-u. 4. I. 

Teletem Térés 242-M.
NYARAI.o- ÉS ÜDÜLŐTELEPEK:

MiigyarorstAgon: Budapest. Siófok, Bnlotonősződ.
Svújrbani Gcní'. Lpusannc*. Ncuchotcl, Luzern, 
Monfreux. Zürich, Lugano, St Moritz. Francia 
orazágban: Paris. l»eaii vilié. Trou vitte, Biarrits, 
Aiv les batns. Grenoble, Evian (genfl tó), a Irán- 
cla Klvierlén; St. Kaphncl, Cannes, Nizza*, Juan les 
Pilis, Monté Carlo Mentőn. OlHiizon>zá|l>ani San 
Bcino, Ncrvi. Velence, Dordighera Abbázia. 
Bice ioné. Roma*. Nápoly Palermo. Ausatrióban: 
Wien, Zcll am Sec, Linz. Innsbruck, Salzburg, 
Jsclil. Belglumbnni Ostcnde. Angliában- London* 
Cambridge*, Brlghton, Eolkcstone. Afrikéban: Al
gír", Tunis*.

A *-gal jelölt helyek inlcrnitnsok, flrt- éa leány
otthonok, i'cnsíonátusok - felnőttek részére Is, 
nyitva egész éven át.

A többi helyek lúllus, nugusztm és szeptember 
hónapokban vannak nyitva. Társas utazási kedvez- 

•■<'/),„külön dlrekt rullmann-kocalk. 
Ho*’rpíh'*' d "k: Üudl,I',sU,n havl “ p- külföldön

„I UIIIIUIIIU IIULI1UIUU upuiuiui
nélkül építünk hl, 10 évet törlesztés mellett, Buda- 

pétien ét vidéki városokban, minden olyan ház udva
rán, ahol fürdőszobák nincsenek. Részletes leírást kása 
eéue) küldünk. Megrendelhető: „Pannanla** vexérkáp 
viseletnél, Budapest, PetOfi SAndor-ntca 11. szóm. Tele

lőn: Terét 272—72.

Állalmi votelokMI eredd, perzsa es eamvraa 
•aönyegek, valamint antik bútorok 

olcsóbban mint bérből

Mntlkark R.-T

A népjóléti miniszter nem vállalja a buda 
pesti kórházak tatarozási költségeit

Elutasította a főváros ezirányu kérelmét
A fővárosi kórházak siralmas állapotban 

vannak. Elkerülhetetlen a már leromlott épü
letek tatarozása és jókarba helyezése. A fővá
ros el is határozta, hogy végrehajtja a gyöke
res jevitási munkálatokat, amelyek közel 
másfélmillió pengő költséggel fognak járni.

A főváros tanácsának javaslatára a törvény
hatósági bizottság elhatározta, hogy a tataro
zást munkálatok költségeinek felerészét a köz
ségi alapból fogja felhasználni, a költségek 
másik felének viselésére azonban

a népjóléti minisztert kérte fel.

Most érkezett le a városházára a népjóléti 
miniszter válasza. Vass József népjóléti mi-

Okuni Hirosi japán meghatalmazott miniszter 
Budapestre érkezett

töltött be. 
Magyaror-

Vasárnap délelőtt Budapestre érkezett Okuni 
Hirosi japán meghatalmazott miniszter, kiváló 
jogtudós, aki az oszakai egyetemen a nemzet
közi jog tanára. Okuni professzor nyolc év ótn 
képviseli a különböző japán kormányokat t> 
nemzetközi konferenciákon .hosszabb időt töl
tött Amerikában, Párizsban és Kínában és min
denütt fontos diplomáciai missziót 
Legutóbbi európai útja során eljött 
szágra in.

— Legjobban tetstett önöknél az
a nagy alkotásláz, 

ami lépben-nyomon szemembe ötlik. 
Jól esik ezt látnom, mert ebben rokonvonást 
látok a japán n-ép törekvéseivel.

Okuni professzor ezután elmondja, hogy egy 
hete tartózkodik Magyarországon és Reitzer Jó
zsef japán konzuli titkár kíséretében volt Mező
kövesden, Lillafüreden és több más vidéki vá
rosban. Ezután természetesen jogi kérdések ke
rülnek szóba.

— Bármennyire is tisztelem az európai jog-

Különösön

—A római nagydijat Chiron nyerte. Ró
mából jelentik: Az automobilok részére ki
irt római nagydij (Prix Royal Romé) ma 
került eldöntésre. A pályatáv 391 kilométer 
volt. Első lett: Chiron (Bugatti 2000 kcm.) 
3 ó. 5 p. 48 mp. alatt. 2. Brillinperi (Bu
gatti) 3 ó. 10 p. 23 mp. 3. Materassi (Talbot 
1500 kcm.) 3 ó. 15 p. 1 mp. alatt. 4. Minoia 
(Bugatti 1500 kmc.) 3 6. 16 p. 11 mp. ősz- 
szcsen 175 gép versenyzett. Az 1100 kcm. 
kategóriának győztese egy Amilcar kocsi lett.

— Országos lovasnapok Debrecenben. A 
Tiszántúli Mezőgazdasági Kamura az országos 
lovasnnpok keretében 10-én, vasárnap délután 
lóversenyt, fogatversenyt, fogat- és szeker- 
dijazásos versenyt rendezett Debrecenben. A 
tiszti bemutató mérkőzéseken a tiszti díj
lovaglásban 1. Sallay főhadnagy (Golen lován),
2. Imrik főhadnagy (Frivol lován), 3. Polónyi 
százados (Bizalom lován), 4. Ducsay Jenő fő
hadnagy (Emma lován), 5. Liptai (Fidibusz lo
ván). A díjugratásban 1. Polónyi százados 
(Bizalom), 2. Csőnkg István (Bíboros), 3. Sehol: 
László (Ágnes, 4. Kricsfalusy Jenő (Császár), 5. 
Vajlhó Lajos (Fertő). Mezőgazdák szekérver
senye négycsfogatokkal: 1. Szima György 
(Nagyiéta), 2. Boros Károly, 3. 4. Nádosi An
drás (Nyíregyháza és Pokrackl István (Nyíregy
háza). Kettes fogatverseny: 1. Ceszciszki András 
(Nyíregyháza), 2. Garay István (Nyíregyháza). 
Az úri fogatversenyben Nyíregyháza város né
gyes fogata kapott dijat. A kettesfogatu ver
senyben: 1. Szilassy László (Tisznderzs).

— Megalakult a TÉBE délmagyarországi szer
vezete. Vasárnap alakult meg Szegeden a TÉBE 
dóltnngyarországi szervezete. Az alakuló ülésem 
Hegedűs Lóránt elnökölt. Több előadást tartót
lak, majd megválasztották a vezetőséget. Elnök 
lett Kozma Ferenc kormányfőtanácsos, alelnö- 
kök Csongor Árpád, Gál Miksa, May Gyula és 
Vajda Béla.

— Megmérgezte magát egy soffőr. Vozár 
László soffőr, vasárnap reggel Nefelcjls-utca 
15. számú lakásán nagymennyiségű aszpirinnel 
megmérgezte magát. A mentők az eszméletlen 
állapotban lévő fiatalembert a Rókus-kór
házba száUitották.

— Keresztény LeányegyestHetek Nemzeti 
Szövetségének közgyűlése. Vasárnap délelőtt 
folyt le a református teológiai akadémia nagy
termében a Keresztény Leánygyermekek Nem
zeti Szövetségének közgyűlése, amelyen meg
jelentek a Világszövetség tagjai is élükön 
Lady Tarmcer is, aki hosszabb üdvözlő beszé
det mondott. A világparlament tagjai délután 
a Margitszigetet tekintették meg. Este a Világ
szövetség n Vigadóban plenáris ülést tartolt.

(Sternberg Z. J.)

VII., Bob tieea 31. sz 
(Kazinczy-utcai anroidlzlot) 

keleti Hxönvr.Tckórl antik 
bátorok AU nagy Arai fluetlnk.

aniszter leiratában közli a fővárossal, hogy 
kórházak tatrazúsi költségeihez

nem járulhat hozzá,
miután a szóhanforgó renoválás felülmúljamiután a szóban forgó renoválás felülmúlja a 
szükséges évi tatarozásokat és a kórházak ér
tékének lényeges növelését jelenti, úgy hogy 
a gyökeres helyreállítás már uj beruházás jel
legével bír. Ennek a költségeit pedig a törvé
nyes rendelkezések értelmében a kórházak 
fenntartója tartozik viselni.

A tanács ennek alapján uj javaslatot készí
tett arra vonatkozólag, hogy a tatarozóéi költ
ségek másik felét is a főváros fizesse és c kér
désben már c héten, szerdán megtartandó köz
gyűlés határozatot fog hozni.

száraz 
megjc-

tudósokat, — mondja — mégis meg kell állapí
tanom, nagy hibájukat:

rendkívül szárazak.
Japánban el sem tudna képzelni olyan 
könyveket, mint amilyenek Európában 
lennek. Nálunk a tudósok, — bármelyik ágban 
is búvárkodnak — állandóan foglalkoznak a 
költészettel, ami megnemesiti kedélyüket és stí
lusukat.

Beszélgetés közben Ő maga hozza szóba a 
magyar-román optánspört.

— Mi, japánok, — mondja — rokonszenvvel 
viseltetünk a magyar nép iránt és ez megnyil
vánult a magyar-román optánspör tárgyalásán 
is. Adachi, a párizsi japán követ ,aki a népszö
vetség állandó tanácsának tagja,

az optánspör tárgyalásán a magyar állás
pont mellett szólalt föl.

Okuni Hirosi professzor a délelőtt folyamán 
több helyen telt látogatást, délben pedig tovább 
utazott Velencébe.

— Autóbuszazerencsétlcnség nyolc ember
halállal Spanyolországban. Vasárnap dél
után borzalmas autóbuszszercncsétlenség 
történt San Scbestian közelében .Egy kirán
dulókkal zsúfolásig megtöltött autóbusznak, 
amely meredek lejtőn haladt lefelé, fékje el
romlott és nagy sebességgel száguldva egy 
hídról a Costona folyóba zuhant. Hét lány és 
egy férfi megfulladt, tiz utas és az autóbusz 
vezetője pedig súlyosan megsebesült.

— Husmérgezésben meghalt Farkas Győző 
evangélikus lelkész. Mint Debrecenből je
lentik Farkas Győző evangélikus lelkész 
harminchatéves korában szombaton este 
husmérgezés következtében hirtelen el
hunyt. Barkas Győző a debreceni evangéli
kus gyülekezetnek lelkes tagja volt.

— Lechner Ödön Társaság alakuló közgyűlése. 
A Lechner Ödön Társaság vasárnap délután 
tartotta alakuló közgyűlését, amelyen az elnöklő 
Petrovics Elek után, Janszky Béla emlékezett 
meg meleg szavakkal az elhunyt művészről és 
vázolta a társaság programmját. A háromtagú 
igazgatóság tagjaiul a közgyűlés Gerő Ödön irót 
horb Flóris építőművészt és Márkus Lászlót, 
az Operaház főrendezőjét választotta meg.

— „Mercur** váltóüzlctl rt. 58.817.98 pengő 
nyereséggel zárja az 1927. üzletével, amelyből 
az alaptőke 5 százalékának megfelelő osztalék 
kerül kifizetésre. Az üzlet emelkedő méreteinek 
aranyában az alaptőke 1,000.000 pengőről 
2,000.000 pengőre való felemelése határoztatik 
cl. Az uj részvények 1 :1 arányban 20 pengős 
árfolyamon ajánltatnak fel a régi részvényesek
nek. Az alaptőkeemelés keresztülvitelét a „Mer- 
curbank" Wien, garantálja.

,eJ.r • s"'"n P'rt«P<Uyfc«i 
tintárldvje. Pántekcn, junius 15-én van a Sálán 
plakMpáb-wol utolsó beküldési napja, a lekin- 
lélj-es dijakkal julalmaaoll pályásaira már ed- 

számos terv érkezett be. Péntekig mta- 
donkinek be kell küldeni a pályatervét a Bános 
Testvérek, Akadémia-utca 11. szám alatti irodá
jába, mórt a terminust nem hosszabbítják meg.

— A Dolgozó Asszonyok Lapjának 3-lk száma
SS'Í1 n v Bí,d“B szer-
keszló dr. Bródy Lrnóné. Előfizetési ára env 
fél évre 3 pengő, egész évre 6 pengő, példányon
ként jO fillér. Megjelenik havonta egyszer. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI
Jókai-utca 4. Telefon: T. 297—46. ’

L Z.AIMík,r- résztvevői fel
keretnek, hogy a megújítási betétet és az elő- 
rt ffli!ér ,költ^ct a ni4r kedden kezdődő 3. 
osztály huzasa előtt fizessék meg, különben 
nyercményigényük elvósz.

Vasárnap délelőtt a budapesti főkapitányság 
távirati megkeresést kapott nz aradi törvény
szék vizsgálóbírójától, amelyben Vlozsák Pál 
harminckét éves aradi sertésbizományos elfo- 
galását és letartóztatását kérik.

Vlozsák Pál esztendőkön keresztül az aradi 
tórsaséletnek egyik számottevő tényezője volt. 
Néhány évvel ezelőtt tűnt fel és kitűnő össze
köttetései révén közeli nexusba kerülvén n 
román nagybankok vezetőivel és pénzemberei
vel. rövid idő alatt szép karriert futott be. 
Vlozsák először tőzsdebizományos volt, majd 
amikor a konjunktúrában hatalmas vagyont 
szerzett, a román inflációs időben áttért az 
állatkcreskedelemrc és nemsokára a leggazda
gabb aradi sertésbizományosként emlegették. A' 
dúsgazdag sertéskercskedö egy nagy aradi 
bankkal állott üzleti összeköttetésben, amely
nek megbízatásából állandóan utazott, de nem
csak a regatba, hanem Erdélybe és a megszállt
területre is kiterjesztette üzleti hálózatát, sőt 
sokszor megfordult Magyarországon is, ahol 
nagyarányú sertésbevásárlásokat eszközölt. Vlo- 
zsákot az utóbbi időben súlyos anyagi veszte
ségek érték és amikor a vele összeköttetésben 
álló bank elszámolásra hívta fel,

néhány nappal ezelőtt váratlanul eltűnt 
Aradról.

Eltűnése után derült ki, hogy
Vlozsák Pál 400 ezer lelt sikkasztott el |

bank kárára és a bank nyomban meg i.4 
ellene az aradi

a
tette a bűnvádi feljelentést _____ _________
rendőrségen, itt aztán megállapították, hogy a 
sertésblzományos Virágh Pál, vagy Várady Pál 
álnévre kiállított hamis útlevéllel elhagyta Ro
mánia területét és minden valószínűség szerint 
Magyarország felé vette útját.

A budapesti főkapitányságon nz elfogató pa
rancs megérkezése után megtették a szükséges 
intézkedéseket Vlozsák Pál elfogatása érdeké
ben.

— Halálozás, özvegy Weinberger Mómé, szü
letett Mann Fanny pénteken 84 éves korában 
elhunyt. Temetése vasárnap délelőtt volt a rá
koskeresztúri temetőben, ahol nagyszámú gyá
szoló közönség kisérte utolsó útjára.

— Győr város tüdőbeteg kórházat épít. Győr 
város tanácsa elhatározta, hogy tüdőbetegek1 
részére kórházat ápittet. A kórház 150 beteg 
befogadására lesz alkalmas.

— összeesett és nyomban meghalt a Keleti 
pályaudvaron egy nyugalmazott rendőrőrmcs- 
ter. Vasárnap délelőtt érkezett meg a Keleti 
pályaudvarra leányának' látogatására Lúgost 
Gábor nyugalmazott rendőrőrmester. Lúgost 
alig szállt ki a vonalból, a pályaudvar perron- 
ján rosszullét fogta el, összeesett s néhány 
percnyi szenvedés után meghalt. A kihívott 
mentők megállapították, hogy a nyugalmazott 
rendőrőrmestert szivszélhüdés érte. Holttestét 
a bonctani intézetbe szállították.

ó Magyar Irodalmi és Művészeti Kongresszus 
előkészítő gyűlése. A magyar irodalmi és művé
szeti kongresszus előkószülető bizottsága Csók 
István elnöklésével vasárnap tartotta értekez
letét. Heltai Jenő felszólalásában örömének’ 
adott kifejezést, hogy az irók a művészekkel 
együtt munkálkodhatnak. Déry Béla, a Nemzeti 
Szólón igazgatója rövid jelentést tett az előkés 
szitőbizottság működéséről.

— A Vas vármegyei Urkocsls és Urlovas Egye-t 
sülét a szombathelyi lovaslaktanya udvarán or« 
szagos lovasmérkőzést rendezett. Az eredmé
nyek a következők: 1. Németh Ferenc, 2. Mé
száros Zoltán, 3. Gyertyánffy István. Vadászi 
ugratásban: 1. Saurek Ottokár, 2. herceg Odest 
calchi Miklós. Kettősfogatok szépségversenyéi 
ben: 1. Szentiványi Egon, 2. Szegedi Sándor 
báró, 3. Erdőd Péter gróf.

— Hajókirándulás. A Budai Izr, Hitközség
nyilvános rendelőintézetének orvosi kara 19284 
évi junius hó 30-án, szombaton este társas 
hajókirándulást rendez a MFTR nagy termes 
gőzösén, melyre a rendezőség tisztelettel meg
hívja A tiszta jövedelmet a kórházalap javára 
fordítják. 1

Di*» K A J D ÁCS Y szakorvos
’^^^ésnöíbetogekneí

Magyar Légiforgalmi RT. 
Igazgatósági VII., Erzsébet körút 9. (New York palota) 

Légiutazási Iroda: 1V„ Váci utca L 

Légiforgalom 
Budapest—Wien, Budapest-Braz

Ny úri menetrend:
8.15 9.45 V érk. WIEN ind. I 14.80 16JQ 

------ vasárnap is közlekedik 
*•7.88 *8.10 | ind. BUDAPEST érk. k **18.10 18.15 10.00 10.45 T érk. GRAZ Ind. | 1545 16.30* 

5. L'fi"1 1 Fíp,ek, hétföh, szerdán, pénteken, a
-gal jelölt gépek kedden, csütörtökön, szombaton 

közlekednek.
As sutobuss M perccel a repülőgép Indulása előtt 
u «lndulJl. VadáMkürt-szállótól.
Menet díj: Bpest—Wien (vagy Wlen-Bpest) P 8C.— 

Gra*-Bpe«t) P 60.— 
Közvetlen csatlakozások Európa minden jelentéke

nyebb várom felé
és esomöcfeladás a (.ógiotázást Irodában. 
Sfil ’í (Zd" ,.JÓMcf 383-87 és T. 255-94.) 

Alkalmi repülések bármikor rendelhetők az igazgató
ságnál (Tel.: J. 301-08.) 

fí‘’vtÍ'JkS”b'n.: Lunwrtetau A. 0.
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A templom tornvában halálra 
sújtotta a villám a harangozó! 

és egy kis fiút

A kormányzó a debreceni lovasünnepélyen

Bizalmas ulhaa1 oarsnpáöan
Pécs, junius 10.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Dél 
Baranyában tomboló vihar pusztításai csak 
most váltak ismeretessé. A vihar mind
össze öt percig lartott, de ez alatt hihetetlen 
erővel tombolt és pusztított.

A kora délelőtti órákban sötétség borult 
Baranya déli részére.

Vad dübörgések reszkettették meg a vi
déket, pillanatonként cikkázott a villám, az 
eső szinte patakokban ömlött. A szél sü
völtve száguldott végig és útjában

gyökerestül tépett ki évszázados fákat, 
lesöpörte a házak tetejét, több ház 

valósággal összeroppant a viharban.

A szőlőt az utolsó szálig elverte. A Villány 
környéki borok legfőbb szőlőtermő helye el
pusztult.

Berement
a villám

községben
leütött a görög-katho'ilkus 

templomba.
A toronyban tartózkodott Szbradics Szvetko 
43 éves harangozó és még 4—5 gyerek, 
amikor a villám becsapott. Szbradics és Tóth 
István li éves gyerek

nyomban meghaltak,
a többiek eszméletlenül terültek el. Órák 
múlva lértek csak magukhoz, de beszélni 
egyik sem tudott: mind a négy gyerek meg- 
némult.

Debrecen, junius 10.
(A Hétfői Napló. tudósítójától) Vasárnap 

rendezte fényes keretek közt a Tiszántúli 
Mezőgazdasági Kamara a debreceni lovas
napot, amelyre nagyszámmal érkeztek az 
ország különböző részeiből szekértáborok 
és díszruhába öltözött lovasbandériumok, 
amelyek nagybányai Horthy István lovas
sági tábornok főparancsnoksága alatt tábo
roztak.

Az ünnepségekre Budapestről ideérkezett 
Horthy Miklós kormányzó és neje, 

valamint gróf Csáky “Károly honvédelmi 
miniszter, a finn és eszi képviselők és több 
országgyűlési képviselő. A kormányzót reg
gel nyolc órakor a pályaudvaron Debrecen 
városának festői kék-sárga díszruhába öl
tözött lovasbandériuma fogadta. A kormány
zót Kállay Miklós szabolcsmegyei főispán

üdvözölte, a kormányzó nejének pedig dr- 
Rácz Lajos, a Tiszántúli, Mezőgazdasági Ka
mara igazgatója nyújtott át csokrot. A kor
mányzó díszsátorból nézte végi" az ünne
pélyes felvonulást. A díszsátorban helyet 
foglalt a magyar közélet számos előkelősége, 
köztük Balthazár Dezső püspök is. 
Nagy Pál tábornok üdvözlő beszéde 
nyolcvan vitézt iktatott telkébe a 
mányzó.

A diszfelvonulás után a debreceni 
szálló éttermében 100 terítékes bankettet 
rendeztek a kormányzó és neje tiszteletére. 
A banketten Kállay Miklós szabolcsmegyei 
főispán köszöntötte a kormányzót és a finn 
és észt vendégeket. Az ünnepségeket délután 
katonai carussel fejezte be. A kormányzó 
nejével együtt délután öt órakor elutazott 
Debrecenből.

Vitéz 
után 
kor

Bika-

Baltával kettészelte felesége 
fejéi, aztán öngyilkos lett egy 

féltékeny férj

A rendörséjj a íoloncli&zba utalta Fodor Antalt, 
a pesti házfelügyelők és vicék közismert szervezőjét

Elkeseredett harc a vicék szervezése körül

Szeged, junius 10. 
tudósítójától.) Borzal-(A Hétfői Napló

más családi dráma történt vasárnap délután 
a Szentháromság-utcában. Bozsin Vau szerb 
származású harmincötéves péksegéd régóta 
rossz viszonyban élt feleségével. A férfi ál
landóan féltékenykedett a jóképű fiatal asz- 
szonyra s emiatt gyakori volt közöttük a 
civakodás.

Vasárnap délután Bozsin részegen jött 
haza a kocsmából és ittas állapotban felesé
gére támadt. Meggyanúsította, hogy udvarló
kat tart. Az asszony természetesen tiltako-

zott a gyanúsítások ellen, a feldühösített 
férj azonban az asszonyt ütlegelni kezdte. 
Bozsin Vauné a férje elöl az udvarra mene
kült, a férfi azonban ide is követte, majd 
hirtelen felkapott egy baltát és az asszonyt 
fejbevágta, Bozsinné kettészelt koponyával 
holtan terült el az udvar kövezetén.

Bozsin Vau maga is megijedt tettétől. 
Visszament a lakásba és konyhakéssel el
metszette a nyakát. Vértócsában fekve, hal
dokolva találták meg a szomszédok, akik
nek értesítésére beszállították a városi kór
házba, felépüléséhez azonban nincsen re
mény.

Tegnap délben egy izgatottan viselkedő sza
kállas férfi fordult be detektív kíséretében a 
toloncház kapuján. Fodor Antal volt, a buda
pesti segédházfelügyelők közismert szervezője, 
aki ebben a minőségében már sokat szerepelt a 
nyilvánosság előtt. Az ügynek érdekes előzmé
nyei vannak. A Segédházfelügyclök Országos 
Egyesülete nemrégiben

feljelentést telt a föknpilányságon Fodor 
Antal ellen.

A feljelentésben különféle panaszokat adtak 
elő ellene, konkrét vádakat azonban nem tudtak 
felsorakoztatni. A rendőrségen megindult a vizs
gálat. Megállapították, hogy Fodor uj táborba 
akarja szervezni a scgédházfcliigyclőket, állandó 
érintkezésben áll velük, ingyen jogsegélyt igér 
nekik, visegrádiuccni lakásán valóságos irodát 
tart fenn és itt fogadja a tanácsért hozzáforduló 
embereket.

Mivel a zugirászat gyanúja merült fel, Fodari 
megidézték és kihallgatták. Kihallgatása során 
kiderült, hogy

eredeti foglalkozása a szabóság, azonban 
már kilenc éve nem folytatja iparát.

Kizárólag inunk főszervezéssel foglalkozik, ami 
azonban a rendőrség szerint nem kenyérkcreső| 
foglalkozás. Egyéb Állása pedig nincs és igy 
nem tudta igazolni, hogy miből él.

A főkapitányság ezért közveszélyes munka
kerülés gyanúja miatt a toioncházba utalta.

Nyomban át is kísérték a toioncházba, ahol u 
közeli napokban megtartják ügyében a remdör- 
birói tárgyalást és ennek során fog eldőlni, hogy 

hatóságilag elfogadott foglalkozás é a mun- 
kásvezéri állás.

A bndapesti segédházfelügyelőknek addig vám! 
kell.

Kilépünk a Népszövetségből?
Rövidesen felépítik a fogorvosok székhazát

A kormánypártban interpellációra készülnek a genfi 
döntés miatt — Bethlen felfogása a kilépésről

A Népszövetség döntése, amely több évi 
halogatás után ujra elhalasztotta a magyar
román birlokper végleges elintézését — ma
gyar politikai körökben pártkülönbség nél
kül mindenfelé megdöbbenést keltett. Külö 
nősen élénken kommentálták ezt a döntést 
vasárnap délelőtt kormánypárti körökbe,n 
ahol

a konzekvenciák legmesszebbmenő le
vonásának szükségességét hangoztatták. 
Kormánypárti képviselők körében ugyanis 

a genfi döntés következtében ujra felmerült 
az a kívánság, — amely az ősz folyamán 
Lukács György volt kultuszminiszter inter
pellációjában a képviselöház ülésén is ki
fejezésre jutott — hogy

Magyarország lépjen ki a Népszövetség
ből.

A kormánypártban akció indult meg az 
iránt, hogy Magyarországnak a Népszövet
ségből való kilépése tárgyában még a 
szerdai ülésen interpelláció hangozzék el.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
ben érdeklődött ennek a kormánypárti ak
ciónak a jelentőségéről olyan helyen, ahol a 
kormány felfogását hivatalból közelről isme
rik.

Bethlen István gróf minisztereinek köz
vetlen környezetében 

közölték a Hétfői Napló munkatársával, hogy 
a kormány természetesen nem akadályoz 
meg senkit ilyenirányú interpelláció elmon
dásában s amennyiben szerdán valóban ilyen 
interpelláció hangzik el, arra

maga Bethlen István gróf miniszterelnök 
fog válaszolni.

A miniszterei nők azonban nem osztja azt 
a felfogást, hogy a kedvezőtlen döntés miatt 
ki kellene lépni a nemzetek szövetségéből. 
A kormány ugyanis arra az álláspontra he
lyezkedik, hogy

a népszövetség az egyetlen fórum, ahol 
panaszainkat az egész világ nyilvánossága 

előtt szóvátehetjük, 
éppen ezért a Népszövetségből való kilépés 
kedvező gyakorlati eredményeket nem 
hozna.

A kormányhoz közelálló helyen közölték 
még a Hétfői Napló munkatársával, hogy 
Apponyi Albert gróf levele, amelyet a Nép
szövetségi 
mértékben 
pontját.

Apponyi

A Magyar Fogorvosok Egyesülete vasárnap 
délelőtt az Orvosszövetség helyiségében köz
gyűlést tartott.

Sturm József dr. egészségügyi főtanácsos el
nöki megnyitójában bejelentette, hogy rövide
sen valóra válhat a fogorvosok régi álma és 
felépíthetik a fogorvosok székházát. Ezután 
Oravetz Pál dr. főtitkári jelentésében bejelen
tette, hogy a fővárosi közkórházak átírtak a 
klinikai fogászati osztályok felállítása érdeké
ben. A magyar fogorvosok szakorvosi kiképzés 
rövidesen intézményesen megvalósul, amellyel 
a fogorvosok eggvonalba kerülnek a többi or-

vosi szakmákkal. Utána Varga Béla dr. Morclll 
Gusztáv dr. és Fried Samu dr. tartottak beszá
molót, majd Csilléry András dr., az Országos 
Orvosszövetség elnöke, bejelenfette, hogy a 
fogorvosok özvegyein és árváin az orvosszöveh 
ség fog segíteni.

Ezután megválasztották az uj tisztikart. Eb 
nők: Sfurm József dr., főtitkár: Oravelz Pál dr. 
nlelnökök: Forgách Aladár dr. és Fried Samu 
dr. lettek. A fogorvosi kongresszuson dr. Görög 
Adolf tartott előadást, mely a külföldi vendégek 
között is nagy sikert és elismerést aratott.

Állandó összeköttetést 
létesítettek az Italiával

tanács 
fedi a

Osló, junius 10.
(Havas) A Cltta dl Milano klngsbayi táv

irata szerint megállapították, hogy az Italia 
legénységének minden tagja életben van.

Kingsbay, junius 10.
(Wolfl.) A Citta di Milano parancsnoká

nak szikralávirata szerint az Italia-cxpedi- 
ció a Nordostland partjához közeleső Foyn- 
szigeten van.

Tegnap világosan érthető jeleket vettünk 
fel az Italiáról, amely megjelölte tartózko
dási helyét. Ez idő szerint

minden kétséget kizáró módon újból 
összeköttetésben állunk az Italláva], 

amely a spitzbergai Nordostland közelében! 
van. Várjuk a léghajó tartózkodási helyé
nek az eddiginél is pontosabb megjelölését.*

Gyomnriialolí
mego 1 őzésóre

©
Gyomorégés 
Savanyú mzAUx

Osló, junius 10.
(Wolff.) Riiser Latson kapitány ma reg

gel a Hobby-gözhajóhoz repült. Lützhow- 
Holmmal együtt megkiséril felkutatni az 
Italiát, amelynek helyzetét a Gitta di Milá
nótól érkezett távirat most már véglegesen 
az északi szélesség 18. fok 80. percében és 
a keleti hosszúság 28. fokában állapitolta 
meg.

Iie kcllcme*. knn 
dóré elegendő 
íygrortár. Er 
BvdapMten.

elnökéhez intézet, teljes 
magyar kormány állás-

Albert gróf egyébként ma este 
érkezik haza Genfböl.
Albert gróf Bécsen keresztül 
gyöngyösapátii birtokára utazik,

Apponyi 
egyenesen ,
ahod egy-két napig pihenni fog, de még ezen 
a héten, előreláthatólag már csütörtökön 
Budapestre jön, bogy Bethlen István gróf 
miniszterelnököt személyesen informálja a 
genfi eseményekről. Lakatos Gyula dr. or
szággyűlési képviselő, aki a magyar optánso- 
kat képvoseltc Genfben, csak csütörtökön 
vagy pénteken érkezik haza, mert két- 
három napra Párizsba utazott.

Oslo, junius 10.
Feszült kíváncsisággal várják itt a No- 

bilerc vonatkozó híreket. Remélik, hogy az 
idő jobbra fordul és a norvég röpülök elin
dulhatnak a Spitzf>crgák északi része felé 
Nem hiszik ugyan, hogy ki tudnának kötni, 
mert hidroplánjaik sem szárazföldre, sem 
jégre nem szállhatnak le, de esetleg sikere
sen kutathatnak Nobile után és ha rábuk
kannak, élelmiszereket ereszthetnének le.

Osló, junius 10.
(Wolff.) Az olasz követség tegnap este a 

Gittu di Milánóról a következő jelentést 
kapta:

Minden 
typusu autó 

hoz és 
motorkerék

párhoz
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SZÍNHÁZ
Nagy bessz a primadonna-tőzsdén

A fiatalokért folyik a versengés a színházak körül
Az idei szinészbürzén éppúgy, mint a 

tőzsdén bizony nagy baissc-tcndcncia mu
tatkozik. '1 ohbé-kevésbé már lezajlottak a 
színházak szerződtetés tárgyalásai, amelyek
nek eredményét összegezve azt lehet mon
dani, hogy

színházaink alapos Vronoff-opcrációt 
végezlek társulataikon,

mert legtöbb színház eddig csak fiatalabb 
és kevésbé jelentékeny tagjait szerződtette. 
Itt állapítjuk meg, hogy primadonnáink már 
ebben a pilanatban majdnem kivétel nélkül 
szerződés nélkül vannak, mert n színigaz
gatók nem folytattak értük egymás között 
közelharcot, igy nem is volt alkalom arra, 
hogv’ gázsijukat torony magasságba srófol
ják fel.

A nenődésnélkűll primadonnák
éjén vezet Fedák Sári, akinek ebben a pil
lanatban egyetlenegy pozitív ajánlata sincs, 
<lc akiről azt hirt kolporlálják, hogy Hevesi 
Sándorral együtt színházat bérel Pesten. 
Hogy, ez a hir szezonvégi kacsa, vagy sem, 
alt egyelőre megállapítani nem lehet. De 
szerződés nélkül vannak még Biliér Irén, 
Péchy Erzsi, Vaály Ilona, Somogyi Nusi, 
Bcrky Lili, Molnár Vera is Gombaszögi 
Frida még sehova sem irt alá szerződést. A 
prominens színészek közül nincs szerződése 
Nádor Jenőnek, Kürtiig Józsefnek, Gellért 
Lajosnak, Máig Gerő nek, az utóbbi abban 
a kivételes helyzetben van, hogy két szinház 
ajánlata között válogathat.

A .VoronoíT-opcrációt legjobban a Király- 
akinház hajtotta végre, mintha különösen 
Lázár igazgató éppen színházával kapcsola
tosan irt „Fiatalokkal előre" cimü cikkün
ket szívlelte volna meg. Amint említettük,

volt primadonnái közül senkit sem 
szerződtetett,

ellenben egy sereg újat éa fiatalt kötött le 
magának. A Király szinház egyik uj szub
rettje Erényi Böskc volt pécsi színésznő 
lesz, mig kémikus szerepekre Sziklai József 
és Dénes Oszkár, szerződött. Tcrmésctcscn 
a Király színház tagja marad Orosz Vilma.

Bársony Rózsi, Solti György is, a színház
nak azonban nem sikerült megegyeznie a 
Latabár fiukkal, akik julius elsején Dél- 
amerikábu utaznak.

A Magyar Szinház amellett, hogy régi gár
dájának legnagyobb részét megtartotta, egy 
sereg uj erővel gazdingodott. Titkos Ilonán, 
Kis Ferencen, Hegedős Gyulán kívül lőszer- 
zödtclték Tóth Böskét, Ncményi Lilit, a sze
gedi szinház. volt primadonnáját, Jávor Pált, 
akivel Törzs Jenőt gondolják pótolni, majd 
az Akadémiáról iktatták a tagok sorába Fa
zekas Editet, Hubai Klárát és Pethes Fe
rencet.

Mig Beöthy László betegsége miatt nem 
tudta szerződtetni a Belvárosi Szinház jövő
évi gárdáját, addig

a Vígszínház kivétel nélkül leszerződ
tette a tavalyi gárdáját, 

természetesen Gombaszögi Fridán kívül, aki 
egyelőre nem óhajtott szerződést aláírni. Je
lentősebb uj tagja a Vígszínháznak Törzs 
Jenő és Bérczy Géza, de sok reményt fűz
nek egy Maconkay István nevű fiatal ko
mikus szerepléséhez.

A Városi Színháznál még mindig nem tud
ják a jövő évi operett s operagárda tagjainak 
névsorát. A Városi Színháznál csak egy-két 
jelentéktelen szerződést kötöttek régi tag
jaikkal, akik közül Erczkövy László fog a 
Városi Színházban jelentősebb szerephez 
jutni.

A Fővárost Operettszinház mint már hírül 
adtuk, operettre tér át és ezért színpadát és 
orchestcrét a legmodernebb operettszinház 
követelményeinek megfelelően alakítja át. 
Ide egy érdekesebb szerződés történt, ez Eg- 
gert Mártáé, a volt gyermekprimadonnáé, 
aki a Fővárosi Opercttszinházban, mint 

baklisnalva fog bemutatkozni.
’Á Nemzeti Színházhoz a régi tagokon 

vül egyedül Somogyi Erzsi szerződött. 
Opera az idén

három-négy ösztöndíjas énekesnőt és 
énekest

szerződtetett le, de még egyelőre ezek nevei 
nem biztosak.

SZÍNHÁZI napló
A Dunapalotn tetőterrasszán beszélgettünk 

Margaretc Salvival
milánói Scala egyik koloraturprimadoná-

ki 
Az

A rési niér — Junius 15.
A BUDAI SZÍNKÖR ezldel nagy ogerettujdonsíga

Mák : Békoffy la&vAn fe Lajtai Lajoa, a MESÉK AZ ÍRÓGÉPRŐL szerzői.
A régi nyár női tőnorepUU: HMthv nanna, illatig íren. Simon Marosa. Turay Ma.
A REGI NYÁR férfi fősr.ereroplől:_______rcöioa Attila. GOZOn Gyűli, SlIHIIV JÖZltf, fialiay IWnAOT.
A RÉGI NYÁR azövege ..........Mulatságos, romantikus.
A REGI NYÁR zenéje:...................... Csupa melódia, csupa sláger.
A RÉGI NYÁR táncaiA legmodernebbek, legbravuroaabbak.
A RÉGI NYAK girllel:______ --_______ A legszebbek.
A REGI NYÁR díszletei:-------- ___________ Ragyogó látványosság.
A RÉGI NYÁR ruháit............. ... ..................A legújabb divat romokmüveL
A REGI NYÁK zenekara: —.......... . Zenekar, Cigány, Jazz.
A REGI NYÁR szenzációs uj revütrükkje:?????????????????????
A REGI NYÁR bemutatója : ............. ...  Junius 15, péntek.
jegyek a bemutató előadásra már válthatók a Bndal Sztnktfr pénztáránál fe az feszes Jegyirodákban.

a milánói Scala egyik koloraturprimaacnu- 
jával. Egyszerű rózsás filckalapjában, dísz
telen nyári ruhájában kedves, de tüzes mo
sollyal az ajkán egy kis világhírrel a retikül- 
jében ül itt, kavargatja a teáját és linóm 
szerénységgel hárít el magától minden olyan 
megjegyzést, amely színpadi sikereire, egyé
niségének varázsára, vagy éppen arra a ki
vételes helyzetre vonatkozik, amelyet ő a 
Scala világhírű társulatánál elfoglal. Inkább 
apró szubjektív érzéseit mondja el, ami 
világcsavargása közben megragadta. Brazí
liáról beszél álmodozva, azután Madridról, 
ahol született.

—Nem is tudják, hogy spanyol vagyok, 
igazi nevem Iglezias. Azért van oly közel 
hozzám a Sevillai borbély Rosinája, ame
lyet mindenütt eljátszom, ahova megyek. 
Asszony vagyok — folytatta további kérdé
sünkre — férjem Hollywoodban híres film
rendező, Marininek hívják.

— Hogy hogy izük nekem ez a távházas
ság — folytatta nevetve, miközben kis, pisze 
orra föl és alá húzódik, — hát erre annyi a 
megjegyzésem, hogy művészeknél valaho
gyan ez nem olyan nagyon fontos. Külön
ben is — folytatja gyorsan — a múlt évben 
találkoztam férjemmel Newyorkban, amikor 
a Mctropolitenben énekeltem. Higyje el, a 
legharmonikusabb házaséletet éljük.

Valóban Iglezias Salvi nagyságos asszony 
kitalálta a harmonikus házasélet legbizto
sabb formáját.

A Városi Színházban ma este zsúfolt né
zőtér előtt énekelte Németh Mária az Aidát. 
Verdi operájának főszerepében ezúttal is 
ragyogóan bontakozott ki

Németh Mária
énekesnői kvalitása, ngy hogy egyes jelene
tei után szűnni nem akaró nyiltszini tapssal 
szakitotta félbe a közönség az Aida elő
adását A közönség soraiban ott láttuk a 
milánói Scala tagjait is, akik elragadtatás
sal nyilatkoztak Németh Máriáról és a Vá 
rosi Szinház vasárnapi Aida-előadásáról.

JAKI IN DE PARIS
le.e.on: J. 388-31

Ma és mindennap a teljesen uj júniusi műsor
este ^ló-tói reggel 5 óráig

Nobile Budapesten is jelentkezett
Az egész világ sajtója két héten át a leg

nagyobb megdöbbenés hangján foglalkozott 
Nobile tábornok és az Italia többi hős utasá
nak sorsúval. Az ellentétes hírek egymást ker
gették, a reménytelenséget remény váltotta fel. 
mig azután Nobileék valahol a Spitzbcrgák leg
keletibb fokától számított húsz rnértföldnyire 
valószínűen egy úszó hómezöröl rádión

/-leijeit adtak magukröL
Addig is két aggodalmas hét telt cl, amíg n ............... a 

ku- 
nz

a Hág kullurközőnsége figyelemmel kísérte 
Kingsbayböl elinduló mentőexpedieiókat, 
tuaszánokat, prémvadászok seregét, nkik «<, 
Északi sarok környékére akartak segítséget 
vinni nz Itáliának.

A technika bámulatos csodájának tudható be, 
hogy nemcsak Nobile startjáról, útjainak egyes 
szakaszairól, egészen az eltűnéséig készülhetett 
íllin, hanem ez kibővítve a

különböző menfűexpedlclók, a Gitta dl Mi
lano mentőhajó működésével, a kingsbayl 

kikötő lázas életével
már csütörtöktől kezdve bemutatásra kerülhet 
a budnpesti Palace mozgószinházban. Ezt a 
rendkívüli érdekes és izgalmas filmremckct ki
zárólagos joggal Budapesten csak a Palaccban 
játsszák. Lehet, hogy a Palace bemutatójáig a 
mcntőcxpcdició eléri az Itáliát s igy kétszeresen 
érdekes lesz ez a film, amelyet bizonnyal öröm
mel fogad a közönség.

Héttő

YES
YVAIN vidám oporettjo

Kedd

OLYMPIA
MOLNÁR FERENC vígjátéké

OLYMPIA . . . Lábas Juci
HACITAR SZÍNHÁZ

Junius 15, péntek:

SEVILLAI BORBÉLY

ABWLASiÓISCAEASSÍSY&ESSK
A VÁROSI S Z I MI Á Z B A N ANk»X*^?tó’*

Junins 11, hétfő:

RICtOLETTO
Június 13, <u-rda és vasárnap délután: JubIus 18, szombat:

KWiEÉnÉUET AIDA
Jegyek mind ax öt előadásra válthatók a Városi Színház pénztáránál es az feszes jegyirodákban

Minden, asszony vigye el az urát
é s

Minden férj vigye el a feleségét

maradtak fönn a halott író után. Annyi tény* 
hogy ez

a jól sikerült kópia az eredeti varázsával hatott
Gaál Franciska „viszi a darabot". Bűbá

jos egyénisége uj színekkel gazdagodott 
egyes drámává hajló jelenete után és az egy. 
úttal megmutatta azt “ • *“* “ »-«•«-*
naivaszinésznőnek a 
sitja.

Pataky Kálmán

az utat, amely a kitűnő 
továbbfejlődését bizto-

befejzte tárgyalásait] 
Radnay Miklós igazgatóval. A tárgyalás ered- 
ményeképen a kiváló énekművészünk jövő 
évben összesen

húsz estét fog Opcraházunkban tölteni
Bécsi szerződése ugyanis csak ennyi pesti 

vendégszereplést engedett Pataky Kálmánnak,

Á vasárnapi lapokban olyan híreket ol
vastunk, amelyek Titkos Ilona teljes javu
lásáról számolnak be. A hírek ilyen formá-l 
bán, sajnos, tulzotttak, amennyiben
Ttikos Ilona vasárnap még nagy rossz nllétte 

és lázzal küzdött
Ma beszéltünk orvosával telefonon, aki a kör
vetkező felvilágosítást adta:

— A művésznő állapota talán egy 
szál javult, azonban még 9 mindig 
rosszal van, magas a láza ée igen

It számolunk be arról a bravúros 
menyről, amelyet Kósza Irma, a 
Színház egyik fiatal, tehetséges tagja végzett, 
amikor egy nap tanulás után beugrott Titkos 
Ilona Yes-beli szerepébe. A fiatal színésznőt! 
nagyon melegen fogadta a közönség.

Jób Dániel, a Vígszínház igazgatója ma Bcr-t 
linbe Utazott, hogy jelen lehessen

a szezon utolsó Reinhardt premierjén 
Reinhardt az „Artisten** cimü tragikomédiát 
matatja be, ugyanazt a darabot, amelyben Hal
mai/ Tibor Berlinben fellép. Jób Dániel a Víg- 
szinház számára akarja megszerezni az Artia- 
ten-t, azonban minden valószínűség szerint 
Halmay nélkül.

nűánsz- 
nagyon 
gyönge, 
teljesit- 
Magyar*

Szombat este, a beköszöntött kánikula első 
estéjén néztem meg Rus Fekete László-Level: 
„Sánta kutya** cimü doteklivdrámáját a Belvá
rosi Színházban. Azt hittem, hogy az első fel
vonás után kimenekülök egy kávéházi forrasz 
jegsbólés oázisra, de bizony még féltizenegy 
órakor is ott izgultam, tapsoltam a többi ki
tapsolt tenyerű, lelkesre stimmelt és lélekzet- 
fojtva figyelő közönség sorai között. A kritika 
ugyan vegyesen fogadta Bús Fekete uj darab
ját, aki tökéletes színpadi rutinnal, irói véná
val és expanzív erővel illesztette a színpad ke
retébe Leivel regényéi, de annyi biztos, hogy ha 
ezt a darabot egyáltalában valami baj éri, ak
kor ezért csak a kánikulát lehet felelőssé ten
ni. Az a közönség, aki ,..4 sánta kutya" előadá
sára elmegy. jól szórakozik cs nem bánja meg 
estéjét. így egészen bizonyos, hogy ha a Bel
városi Színházat nem kényszeríti kapuzárásra 
a meleg idő, akkor
a Sánta Kutya hosszú előadássorozatot futhat. 
A darabot nagyon jól játssza a Belvárosi Szin
ház együttese, amely ezúttal Pécsi Blanka ér
dekes színészi egyéniségével gazdagodott.

Gábor József, az Operafház kitűnő éne
kese, aki egyúttal elsőrangú énekpedagógus 
is, kedden este a Zeneakadémián nyilvános 
hangverseny keretében mutatja be növen
dékeit. A hangverseny kereteben nagy ér
deklődéssel várják Lőrinczg Vilma, Falus

MINDEN HÁZNÁL LEGYEN 
2-3 GYEREK 

ES LEGALÁBB EQY ÜVEG 

DIANA 
“ ■. ' $ÖSBORSZESZ ,

deklődéssel várják Lőrinczg Vilma, 
Edit, Toronyi Lajos szereplését.

Gábor József 
aki már több kiváló énekművészt 
színpadjainknak, újabb művészi termésével 
minden bizonnyal nagy sikert fog aratni,

A Vígszínház a hét elején mutatta be a sze- 
zonzÓTó és szezonnyitó darabját Szenes Béla- 
Nóti Károly: Házibarátját. Régi vigszinházi 
Szenes-premierekre emlékeztető tapsorkán 
viharzoit fel n nézőtéren a darab egyegy 
kitűnő jeleneié után, a felvonásközi szüne
tekben pedig szűnni nem akaró tapssal áldoz 
a közönség Szenes Béla posthumus müvének, 
Nóti Károly folyton terebélyesedő tehetségé
nek. Biztosan dicséretnek számit Nóti Károly 
számára az, ha megállapítom, hogy talán 
senki sem volt alkalmasabb nálánál Szenes 
szellemében, irásmodorában egésszé alkotni 
Szenes szindarabvázlatál, amelyből csak szél
jegyzetek, színészeknek mondott célzások

adott

A szezón legközelebbi újdonsága a Budai Szín
kör Békcffy—Lajtai premierje lesz pénteken. A’ 
Mesék az írógépről két tehetséges szerzője, Bé- 
keffy István és Lajtai Lajos, majd a darabjuk' 
primadonnája, Honthy Hanna, minden bizonya 
nyal újra kitcsznek magukért. A Budai Szinkőe 
ujdonága, a „Régi nyár” egy sereg jeles színész^

a jókedv és a romantika ajánlásával 
érkezik el a pesti közönséghez, amely semmi- 
esetre sem lesz hűtlen a Budai Színkörhöz és 
obiigát nyári darabjához. A Régi nyár ezernyi 
kedves meglepetéséből csak egyet említünk, ez 
pedig a zenekarban lesz. A Régi nyár karmes
tere úgynevezett

táncoló karmester
lesz, mégpedig senki más, mint Gallai Nándor^ 
aki egy süllyeszthető dobogón hol eltűnik, hol 
cgymagasságba emelkedik a szereplő színészek
kel. Természetesen ezt az ötletet kitűnő rende
zői nregoldással állította o darab szolgálatába 
Lóránt Vilmos.

PAPAGÁJ
VU, Erzsébet-körut 33 _ Teloton: József 421-87
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Kitűnő eredmények 

a BEAC atlétikai versenyen
A BEAC országos atlétikai versenye, melyen 

az egyetemisták 3 versenyszámban nagyszerű 
hősi halált halt atlétáink, Kovács György és 
Sebők Sándor és vezetőjük Speidl Zoltán emlé
kének hódoltak a Bcrtalan-utcai tökéletesnek 
éppenséggel nem mondható pályán, a rekkenö 
hőség ellenére is szép eredményekkel zárait. 
Különösen kiemelkedő eredmények Sugár 10.9 
mp.-es 100 méteres, melyben először verte 
Nagyot és Paitzot. Barsi 400 méteren könnyen 
győzött 49.9 mp.-el. Marvalils a diszkoszvetés
ben 44 kb cm.-el újból igazolta formája állan
dósulását. Válogatott 100 m.-es staféta csapa
tunk még mindig a váltás nehézségeivel küzd.

400 m. gátfutás: 1. Ferency (MAFC) 57.2 mp.
2. Dénes (MAFC) 59.8 mp. Leichtag (UTE) 60.8 
mp. Könnyen nyerve. — Sulydobás: 1. Bácsal
mási (BEAC) 1348 cm. 2. Hunyadi (BBTE) 
1287 cm. 3. Kiss (MOTE) 1266 cm. — 800 m. 
síkfutás (Speidl vándordíj): 1. Rcmcsz (BEAC) 
2 p. 06 mp. 2. Horváti) (BTC) 2 p. 066 mp. 3. 
Löwi (MTK) 2 p. 06.6 mp. — 100 m. síkfutás:
l. Sugár (KAOE) 10.9 mp. 2. Nagy (FTC) 11 
mp. 3. Paitz (BEAC) 11 mp. Erős küzdelem 
után, félméterrel nyerve, mellszélességgel har
madik. — Magasugrás handicap: 1. Lippay 
(LASE) 189 cm (14 cm. e.) 2. Késmárky (BBTE) 
187 cm. (c. n.) 3. Czakó (BEAC) 187 cm. (27 
cm. e.) Késmárky a 187 cm-t 2 javításra, visz- 
6za, a 190 cm. magassággal ezúttal nem tud 
megbirkózni. Lippay egyéni rekordot ugrott. — 
4>U0ö m. stafétafutás válogatott: 1. A) csapat 
(Sugár, Gerő, Raggambi, Hajdú) 42.3 mp. 2. C) 
csapat (Szabóky, Német, Szalay, Moharos) 
42.6 mp. 3. B) csapat (Rác, Vida, Odry, Hajdú) 
45 mp. Az olimpiai válogatott, Szikás váltásai 
dacára is fölényesen győz a 15, illetve 7 méter 
előnnyel induló C) és B) csapat ellen. — 400
m. síkfutás. 1. Barsi (BBTE) 49.9 mp. 2. Mag
dics (MAFC) 50.6 mp. 3. Daubner (KAOE) 52.6 
mp. Hat méterrel könnyen nyerve. — Távol
ugrás (Kovács György vándordíj): 1. Fekete 
(Dorogi AC) 698 cm. 2. Balogh (MAFC) 679 
cm. 3. Szabó (Dorogi AC) 669 cm. — 400X100 
m. stafétafutás főiskola: 1. MAFC (Farkas, Dé
nes, Ferency, Balog) 45.3 mp. Egyedül futva.
— 1500 m. síkfutás: 1. Csekey (BBTE) 4 p. 
27.8 mp. 2. Rieglcn (BTK) 4 p. 31 mp. 3. Ga
lambos (MÁV) 4 p. 31.2 mp. — Diszkoszvetés:
1. Marvalits (BTC) 4466 cm. 2. Tóth (MAFC) 
3988 cm. 3. Bácsalmási (BEAC) 3892. Marva
lits dobásai: 3995, 4115, 4370, 4466, vj. vj. — 
Svédstaféta: A. csoport: 1. BBTE 1 p. 59.6 mp
2. MTK 2 p. 07 mp. B. csoport: 1. MAFC 2 p. 
02.2 mp. 2. FTC 2 p. 06 mp. — Hármasugrás 
(Sebők vándordíj): 1. Molnár (MAC) 1402 cm.
2. Fekete (Dorogi AC) 1386 cm. 3. Bottlik 
!(BEAC) 1366 cm. Molnár kitűnő formában 
van. Volt egy alig belépett 1450 cm. ugrása is 
A 3. helyezett fiatal Bottlik a jövő reménysége.
— 3X1000 ni. stafétafutás: 1. FTC 8 p. 18.6 mp. 
2. MTK 8 p. 24.4 mp. 3. MAFC 8 p. 31.4 mp. 30 
méterrel nyerve.

A Pannónia szenior nyolcasa 
legyőzte a Hungáriát Bécsben 

i Bécs, junius 1Ö.
(A Hétfői Napló tudósítójának telfonjelen- 

tsée.) A bécsi regattára kirándult evezőseink 
a verseny második napján is sikerrel végeztek, 
kivéve a szkiff-főversenyt, melyben Szendey 
vereséget szenvedett Loosert-tö}.

Eredmények. Szenior nyolcas: '!. Pannónia 
6 p 25 mp., 2. Hungária 6 p 29 mp, Isten és 
Donau csapata a két magyar team küzdelmé
ben szóhoz sem jutott.

Szkiff-főverscny: 1. Loosert (Linz) 7:34.4 
mp, 2. Szendey (Ncptun) 7:44.6 mp. Végig ve
zetve nyerte Loosert a versenyt, melyet Szen
dey szabálytalan indulás miatt megóvott.

11. oszt szkiff: 1. Kozma (Budapesti Evezős 
Club) 7:56.8 mp, 2. Zellnen (Triton).

Vendégnégyes: 1. Budapesti Evezős Club, 2. 
Wratislava.

Junior-dubló: 1. Budapesti , Evezős Club

Argentína világbajnokhoz 
méltó csatárját ékkai sem 

tudta legyőzni a szerencsé
vel operáló Uruguay-t

Argentína—Uruguay 1:1 (0:1)
A mérkőzést 2x15 perccel meghosszabbították, de igy sem történt 

döntés — Szerdán ismétlik meg a mérkőzést
Amint az olimpiai futballtorea eddigi küzdel

mei mutatták, a két régi, évtizedes délamerikai 
rivális, Argentin a és Uruguay került a futball- 
olimpiász döntőjébe. A két csapat eddigi játéka 
egyedül is élményt jelenteit a futball híveinek 
As igy nem csoda, ha fokozottabb mértékben 
nyilvánult meg az érdeklődés akkor, amikor a 
két félelmetes rivális egymással került szembe. 
A Stadion ismét szűknek bizonyult a nézőkö
zönség elhelyezésére, hisz napokkal ezelőtt már 
mintegy 250.000 előjegyzés történt a helyekre, 
azonban ez alkalommal már valamivel jobban 
vigyáztak az elosztásra és igy a tumultuózus je
lenetek is hiányoztak. A döntő társadalmi szem
pontból is nagyjelentőségű volt és a királyi 
páholyban megjeflent Hendtlk herceg, mig a no- 
tabilitások részére fentartott helyeken a hol
land miniszterek ,az amszterdami polgármester 
és a holland fntballszövetség vezetői foglaltak 
helyet.

A játék nem volt mindemben méltó a két 
nagyszerű együttes hírnevéhez, bár tagadhatat
lan .hogy mindketten igyekeztek a futballjáték 
szépségeit bemutatni, azonban a világbajnoki 
cim elnyerése körül helyenként

olyan vad és durva Játékban robbant ki, 
hogy úgyszólván percenként kellett félbe

szakítani és a Játékosokat fellocsolni.
Argentína csatárjátéka ezen a mérkőzésen is 
dominált, azonban részben a balszerencse, rész
ben a kapufa megfosztotta őt a megérdemelt 
győzelemtől.

Uruguay csak szerencséjének köszönhet! ■ 
döntetlen eredményt

Kétszer hosszabitották meg a játékot, mind a 
két meghoszabbitás alatt alkalma lett volna 
Uruguaynak megszerezni a világbajnokságot je
lentő gólt, azonban a balszerencse mindannyi
szor elpártolt tőle és igy a mérkőzést meg kell 
ismételni, nem csekély örömére az olimpiász 
lendczöbizottaágának, amely ezáltal ismét egy 
olyan bevételhez jut, amely szanálni fogja a 
futball-olimpiász várható deficitjét.

Amsterdam, junius 10.
(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) A két 

csapat a következő összeállításban vette fel a 
küzdelmet:

Argentína: Bosio-Paternoster, Vidoglio-Evar- 
isto-Monti, Medlcc-Orsi-Gainzarain, Ferreria, 
Carlcaberri.

Uruguay: Mazalt-Aríspe, Nasazzl-Gestedo, Fer- 
nandez, Andrade-Campolo, Cea, Pctrone, Castro, 
Urdlnaran.

Bárány István és Sípos Manci kettős rekord
javítása a MAC nemzetközi uszóversenyén

Az uj rekordok: 1 p. 00’8 mp. és 1 p. 19'4 mp. 
Vizipoló: IH. kér.—MTK 4:2, MAC-NSC 5:0

A MAC kétnapos nemzetközi uszóversenye 
olyan eseményekkel szolgált nz uszósport hívei
nek, amilyent már régen nem jegyeztek fel az 
uszósport analeseiben. Bárány István és Sípos 
Manci voltak hősei a versenynek, akik a két 
nap alatt négy pompás uj rekorddal bizonysá
got tettek arról, hogy az olimpiász esztendejé
ben a legkomolyabban láttak hozzá ahhoz, 
hogy eddigi eredményeket tniszámvalják. Bá
rány István teljesen igazolta a külföldön elért 
kitűnő eredményeit, amenyiben szombaton 2 p. 
20.Ö mp.-el kit teljes másodperccel javította 
meg saját rekordját, mig Sípos Manci, as NSC 
kiváló hölgyuszója 4 p. 57.8 mp.-el nem keve
sebb, mint 20 másodperccel adta át a malinak 
saját rekordját. A szombati eredmények után 
előrelátható volt, hogy vasárnap startjuk is 
ujabb rekordokat fog eredményezni. Bárány 
1 p. 00.8 mp.-es rekordja annál értékesebb, mi
vel közvetlen a verseny előtt vitte diadalra a 
MESE öX«> méteres stafétáját. Pihenten lé- 
nyegesen jobb időt úszott volna. Sípos Manci 
ugyancsak igazolta kitűnő formáját, amennyi
ben 100 méteres gyorsuszásbnn 1 p. 19-4 mp.-es 
idejével csaknem két teljes másodperccel javí
totta meg saját rekordját, ö az első magyar 
hölgyuszó, aki 1 p. 20 mp.cn belüli időt ért el 
és ezzel Budapest bajnoka büszke címét nyerte.

A vizipoló mérkőzések közül a MAC—NSC 
és a III. kér. TVE—MTK mérkőzést a favorit 
MAC, illetően a III. kér. nyerték.

200 m. mellúszás: 1. Kari Scháfer (1WASC) 2 
p. 59.8 mp. 2. Kóvesi (MTK) 3 p. 0.62 mp. 3 
Oppler (KISOK) 3 p.17.8 mp. — 100 m. hölgy- 
úszás Budapest bajnokságáért: Bajnok: Sípos 
Manci (NSC) 1 p. 19.4 mp. Országos rekord! 2. 
Tóth Ilonka (MUE) 1 p. 27.8 mp. — 100 m. 
gyorsuszás: 1. Bárány István (MESE) 1 p. 00.8 
mp. Országos rekord! 2. Wannie (SZUE) 1 p. 03 
mp. 3. Gáhorffy (BSzKRT) 1 p- 03.2 mp — 
100 m. hátuszás: 1. Ulricli János (CSAK) 1 p. 
18.8 mp. 2. Kari Scitz (1WA3C) 1 p. 19 mp. 3. 
Nagy (OTK) 1 p. 21.2 mp. — 800 m. gyorsuszás, 
let Imit ímMIntauti l Bűm! PMiít lUTí)

14 p. 55.2 mp 2. Geőcze (OTE) 12 p. 4 mp. 3. 
Dobos (III. kér.) 13 p. 10 mp. Indult még: Bits
key Z. és Tarródi, azonban utóbbi 500, előbbi 
700 méternél a versenyt föladta, amire Halasi 
lelassítva úszott be a célba. — 5X50 m. staféta.
I. MESE (Seszlay, Tarródy, Bitskey I., Bárány
II. . Bárány I.) 2 p. 27.6 mp. 2. MAC 2 p. 32.2 
mp. 3. FTC. A harmadiknak beérkéző UTE 
csapata előbbindulás miatt diszkvalifikálva. —

3XlOO m. vegyes staféta: 1. IWASC (SchSfcr.
Seitz, Kinzus) 3 p. 46.6 mp. 2. MTK 3 p. 50.2 
mp. — Műugrás: 1. Nagy Károly (MTK) 153 
pont, 2. Ritter (UTE) 143 p. 3. Kovács (UTE) 
139 p. — 50 m. i/j. gyorsuszás: 1. Mészöly Ti
bor (KISOK) 28.4 mp. 2. Kovács (MTK) 32 mp 
3. Ferenczffy (NSC) 32.2 mp. — 50 ni. II. oszt 
1. Bárány Gyula (MESE) 28.4 mp. 2. Mészaro- 
vics (NSC) 28.6 inp. IH. Hóiba (III. kér.) 29.2 
mp. — Vízi póló; 111. kér.-MTK 4:2 (3:1). A
III. kér. Czdlo pompás egyéni játéka folytán 
biztosan győzte le a visszaesett Vívókat. Mind 
a négy gólt Czelle dobta, mig nz MTK gólszer
zői Lajta és Homonnai II. voltak. MAC—NSC 
5:1 (2:0). A sokkal gyorsabb és erőteljesebb 
játékot kultiváló MAC-csapat Halász I., Ivády, 
Hlstck, Halász II. (2) góljaival fölényesen győ
zött. A NSC beevü lelgódj át Surfrnyi lőtte.

Összeállították a válogatott 
vizipólócsapatot

A jövő vasárnap döntésre kerülő Berlin— 
Budapest városközi vizipólómérkőzésre az ed
digi tapasztalatok alapján Komjáti Béla vízi
póló kapitány a következő csapatokat állította 
össze:

Bródy, (IIL kér. TVE)—Sárkány (IIL kér. 
TVE) Ivídl (MAC)—Keserű II. (FTC)— 
Czelle (IIL kér. TVE) Keserű I. (egyl. khUI) 

Homonnay II. (MTK).
Tartalékok: Barta (IIL kér. TVE), Wenk 
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A szeszélyes időben argentínai támadások nyit
ják meg a játékot és az 5. percben Orsi táma
dását az uragayi védelem csak kornerre tudja 
elhárítani. Argentína változatlan erővel foly
tatja a támadásokat, a 8., a 16. és a 16. percben 
három kornert tud elérni, amikor

a 33. percben Uruguay várallunul felszaba
dul és Petronc hombalövése Uruguay ré

szére meghozza a vezető gólt.
Argentína óriási, erővel fekszik bele a küzde
lembe és a bírónak ugyancsak akad munkája a 
durvaságok megtorlásában. A 28. percben Ar
gentína ismét eredményleien kornerhez jut, de 
ugyanezt éri el Uruguay is a 38. percben Urdi- 
naran lefutása révén, amely szintén eredmény
telen marad. A félidő Umguay-támadásokkal 
végződik.

A második' félidőben teljes mértékben kidom
borodik Argentína csatárjátókának a fölénye.

A 7. percben az argentínai csatárok gyö
nyörű kombinációs támadással áttörik Uru
guay védelmét és Ferrelra éles lövéssel ki

egyenlít.
Argentína nem engedi ki a játékot a kezéből, 
támadást támadás követ, azonban a veszedel
mes helyzeteknek egész sorát sikerül Uruguay 
védelmének szétrombolni. Argentína fölényét a 
28. percben váratlanul megszünteti Uruguay 
egy hatalmas támadása, amely csaknem gólt 
eredményez. Az utolsó negyedórát ismét elke
seredett argentínai támadások uralják, azonban 
a lövéseket Mazalli sorra ártalmatlanná teszi.

Az első utánjdtszás.
A játékot Uruguay-lámadások vezetik be. söl 

kornert is iskerül is sikerül kicrőszakolniok, 
majd ' a hetedik" percben Tarasconi veszélyez
teti Mazali hálóját. Argentína fölénye mind
inkább kialakul, azonban gól esik. A 11. perc
ben Bosio kapus védés közben megsérül.

Második utánjátszás.
Argentína változatlan erővel folytatja táma

dásait. Monti lövése Nasaziról kornerre pattan, 
azonban Mazali ment.

Argentína döntő fölénybe jut, azonban Orsi 
válságos pillanatban Andrade kornerre szereli. 
Ebből a Monti-Fcrnandez-Gainzarai akció ala
kul, azonhnn utóbbi lövése célt téveszt.

Amsterdam, junius 10.
A döntetlenül végződött Argentína—Uruguay 

mérkőzést szerdán, tizenharmadikán, délután 7 
órakor ujra játsszák.

A Turul játszik 
oszfályozót a Bocskayval 
Pesterzsébet lemaradt a finis
ben — A Terézváros kiesett, a 
Vác FC bennmaradt a II. ligában

Izgalmas várakozás előzte meg a II. liga 
vasárnapi döntőmérkőzéseit, amelyek végleg 
tisztázták a helyzetet a II. ligában.

A Turul 7:0-ra verte a Vác FC-t, Pestörzsé- 
bet 8:0-ra a Kossuthot, míg a Terézváros—< 
Ékszerész-mérkőzés a már kiesett Éksze
részek 6:2 arányú győzelmével végződött.
A vasárnapi eredmények alapján a Bocskay-< 

val a Turul játszik osztályozót és a Terézvás 
ros és az Ékszerész kiesik a II. ligából.

Az FTC győzött a boxoló- 
bajnokság pontversenyében

A Postás sporttelep tömött nézősorai elölt ho- 
nyolitották le Magyarország 1928. évi honoló- 
bajnokságait, amely váratlanul nívós volt. A' 
nap egyetlen meglepetése a szenzációsan sze
replő Balázs volt, aki a verseny favoritját, 
Endrét, a második menetben leütötte és evvet 
súlyának bajnokságát megszerezte.

Részletes eredmények: Kocsis (FTC) győz 
Kubinyi (NSC) ellen, Széles (FTC) győz. Kliens 
fele Leitner sérülése miatt visszalépett. Gelb’ 
(NSC) győz Bokodi II. (B Vasutas ellen< 
Schmidt (BTK) győ? Szöbolersky (TTC) ellen, 
aki csak sportszerűségből állt ki, mert sérült 
ujját szombaton operálták. Ecsegi (FTC) győz1 
Hochmann (TTC) ellen, Balázs (’ITC) győz 
Endre (FTC) ellen, Schmidt (MTK) győz 
Schrciber (Spárta) ellen, Micsinák (MTK) győz 
Csiszár (BTK) ellen, Svakk ing (FTC) győz Ká- 
lóczi (MÁV) ellen, Bokodi I. (B Vasutas) győz 
Zsemba (TTC) ellen, Littmann (NSC) győz Csen- 
kcy (FTC) ellen, Kriston (BTK) győz Grosa 
(MTK) ellen, Rusovszky (FTC) gvőz Nánayl 
(UTE) ellen.

A bajnokság helyezései a következők:
Légsúly: 1. Kocsis (FTC). 2. Énekes (B. Vas

utas.) 3. Kubinyi (NSC). Bantamsuly: I. Szétég 
(FTC) 2. Leitner (BTK). 3. Fuchs (NSC). Pe
helysúly: 1. Gelb (NSC). 2. Bokodi II. (B Vas
utas). 3. Korpás (BTC) Kőnnyüsuly: 1. Schmidt 
(BTC). 2 .Szoboleszky (TTC). 3. Ecsegi (FTC). 
Wellersuly: 1. Balázs (TTC). 2. Endre (FTC).
3. Schmidt (MTK). Kőzépsuly t. Micsicsálc’ 
(MTK). 2. Spakking (FTC).). 3. Csiszár (BTK*. 
Kis nehézsúly: 1. Bokodi I. (B. Vasutas), 2, 
Zsemba (TTC). 3. Littmann (NSC). Nehézsúly.*
1. Kriston (BTK). 2. Gross (MTK). 3. Rusovsky 
(FTC).

A Janina-serlcget 18 ponttal az FTC nyerte.

Együtt a botolóké rét
Az olimpiai trénerbizottság, amely Kankoti- 

szky Artúr ügyvezető alelnökből, Balázs Aurél 
és licitál Hugó elnökségi tagokból, valamint 
Erdős Sándor szövetségi kapitányból áll, kije
lölte a botolók olimpiai keretét.

Eszerint: Légsnlyban: Kocsis (FTC), Jakab 
(BTK), Énekes (B. Vasutas), Erős (B. Vasutas). 
Bantamsulyban: Széles (FTC), Leitner (BTK)j 
Friesehaln (BTC). Pehelysúlyban: Gelb (ESC). 
Korpás (BTC), Fás (MTK), Bokody II. (B. Va
sutas). Könnyösulyban: Szobolevszki (TTC)< 
és Schmidt (BTK) jelöltettek olimpiai tré
ningekre.

Vasárnapi sporthírek
X 188 versenyző állott starthoz a hosszútava 

ktrékpáros bajnokság IIL futamában. Táv Bu
dapest—Balassagyarmat és vissza, 192 km. 1. 
Vida (BSL) 7 ó. 11 p. 40 mp 2. Vida II. (Turul) 
rajta. 3. Huszka (Világosság) 7 ó. 12 p. 05 mp.

X Országos lövészverseny Pápán. Vasárnap 
délelőtt fejeződött be a négynapos országos cél
lövőverseny Pápán, amelyen József főherceg, 
József Ferenc főherceg és Végh Kálmán honvé
delmi álamtitkár is megjelentek. Részletes ered
mények a következők: Manhchcrf egy vérrel: 1. 
Hradcczky Zoltán 18! találat. 2. Papp Sándor 
166. 3. Móricz Lóránt 164 találat. Miniatűr 
fegyverben: 1. Jakab Albert 191 találat. 2. Zug 
János 190. 3. Sturm Richard 189 találat. Pisz
tollyal: 1. Natler György 226 találattal országos 
rekordot ért cl. 2. Jármai János 105. 3 Martos 
János 191 találat. Mesterlövők lettel: hadifegy
verben: 1. Radeczky Zoltán. 2. Pallós Károly.

X UJ mellnszó hölgy világrekord. Magdc- 
burgból jelentik: Az itteni Wilhclmsbad 25 mé
teres medencéjében Miihc Lőtte a 100 méteres 
hölgy melluszásban 1 p. 26.3 mp-cl uj világ
rekordot állított fel. A régi világrekordot Ja- 
kobsen kisasszony (Dánia) tartotta 1 p. 26.5 
mp-cs idővel.

X Franciaország pólócsapata legyőzte Né
metországot. Bielefcldből táviratozzak: Vasár
nap mérkőzött az újonnan felavatott uszodá
ban Franciaország és Németország válogatott 
vizipólócsapala. Á mérkőzést a franciák ön
gólja vezette be, majd 2:2 arányban végződött 
félidő ulán a franciák 5:4 arányban győztek. A 
négyszer 200 méteres stafétauszúst Német
ország csapata nyerte 10 p. 10.4 mp-es idővel.

X Franciaország nyerte meg a három ország 
atlétikai viadalát. A colomhesi stadionban va
sárnap folyt le Franciaország, Svájc, Olasz
ország nemzetek közötti atlétikai viadala. Az 
Internacionális mitinget Franciaország nyerte 
132 ponttal, Olaszország 108 és Svájc 69 
pontja ellen

X A Polsdam—berlini nagy stafélaverse- 
nyén, melyet 25 kilométeres távon vasárnap 
rendeztek, a Deuhcher Sportklub, Berlin csa- 61 £■ 2M mp.- ídővoj rekordidőt futott.
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Az Attila kiesett, a Bocskay 
osztályozót játszik

A bajnokság végső helyezési sorrendje: 1. Ferencváros, 2. Hun
gária, 3. Újpest, 4. Sabaria. — A Bocskay hősies küzdelemben 
megverte Újpestet — A balszerencsétől sújtott Attila elbukott 

egy félrerugott tizenegyesen — Révbe jutottak a Vasasok

az

Az » *ok aggódás, félelem és remény, amely 
fr I. Pgubajnokság folyton fokozódó finisében 
ugy u vezetők, mint a bajnoki tabella végén 
meghúzódó egyesületekben összegyülemlctt, 
olyan szenzációkban robbant ki i»z utolsó for
dulóban, arninőre nu'g nein volt példa.

A finisben már megszoktuk a meglepetéseket 
és a boldog álamatőrkorszak is szolgált mór c 
tekintetben sok mindennel, de omit például a 
Borskny csinált az újpesti stadionban, az inog 
csúfolása volt minden papírformának. Nagy 
U:l sóit feltéve erre a mérkőzésre. Ettől jüggöit 
Újpest második helyezése és ugyancsak ettől 
függött a Bocskay sorsa is, amely minden ener
giáját összeszedve, tüneményes játékával szét- 
foszlottá a középeurópai kupában való részvé
telre irányuló ujpcsli törekvéseket.

Oroszlánként küzdött n derék debreceni 
csapul minden egye* embere

é* a tegnap látottak alapján megérdemelné, , 
hogy az osztályozó mérkőzését megnyerve, to
vábbra is Ingja lehessen az. 1. osztályú ligának.

Újpest vereségével és Hungáriának 
Allila fölött kivivolt győzelmével

a Hungária Jusára dőlt cl a második hely 
kérdése.

A Hungária nehéz, helyenként durva küzde
lemben legyőzte nz Altiját és ezzel megnyílt 
glőttc a középeurópai kupához vezető ut.

A Bocskay győzelme mellett a nap másik 
meglepetését a \asns szolgáltatta, amely iga
zolta csütörtökön mulatóit kitűnő formáját,

Imponáló stílusban legyőzte a Budai 
33-asokat.

A Vasas ezen győzelmével megmenekült a ki- 
nsés veszedelmétől és ezzel az Attila kiesését be
fejezett tényhez jullatta.

A Ferencváros biztosan győzte le a Bástyát, 
ami állni csak imponálóbbá telte fölényét a baj
nokságban. de ez a győzelem a Bástya helyze
tén sem tudott rontuni.

A többi mérkőzés a várakozásnak megfelelő 
eredményeket hozott, amelyek azonban n 
tabellán eléri helyezéseken mit sem változtatlak. 
A Sabaria nehéz győzelmet aratott Óbudán, 
mig a Kispest— Nemzeti mérkőzés döntetlen 
eredményt hozott, ami a Vasas helyzetét " 
pyegesen megszilárdította.

Az I. osztályú llgabajnoksóg 
Végeredménye tehát a következő:

1. Ferencváros 39 pont **'
2. Hungária 35 pont
3. Újpest 34 pont
4. Sabaria 32 pont
5. III. kér. FC 19 pont
6. Nemzeti 17 pont
7. Bástya 16 pont
8. Budai 33.
9. Kispest 15 pont

10. Vasas II pont
1. Bocskay 13 pont
12. Allila 12 pont

(A Sabaria—Nemzeti mérkőzés még leját- 
uallun. z

le-

(77—23). 
(GB—26) 
(62—25) 
(49—29) 
(41-61) 
(41—16) 
(26—44) 
(22-64) 
(39—61) 
(37-57) 
(31—50) 
(27-44)

Bocskay—Újpest 4:2 (1:1)
Ezen n mérkőzésien csak Újpestnek' volt vetsz. 

Innivalóvá, a Bocskay — már mint nzt előre 
gondoltak-— nem segített semmit. Mégis olyan 
ciánnal .olyan tűzzel és szívvel feküdt a küzde
lembe a debreceni együttes, amellyel nemcsak 
Újpestet, do a megjelent tízezer főnyi közönsé
get is teljes mértékben meglepte. A Bocskay 
minden egyes embere hősies játékot produkált. 
ts ha valaki véletlonjül tévedt volna be az új
pesti stadionba és nem ismerte volna a szem 
bénái ló fékkel, azt hihette volna .hogy legalább 
is a Bocskay a bajnokság második helyezettje és 
Újpest áll nz utolsó helyen.

Á játék, amelyet a Bocskay nyújtott a másfél 
'órán át, valóságos élményt jelentett. Különösen 
a csatársora játszott megvesztegető stílusban s 
abban is a válogatott formát kijátszó Markos 
cs Semler. A fcdezctsorból ki kell emelnünk 
Sághy teljesítményét, aki a mezőnynek kima
gaslóan legjobb embere volt. A védelem hatal
mas munkát végzett, s csak helyenként csúszott 
ki egy-egy hiba, ebből származott az elsó gól 
Is,

Újpest csapata úgy játszott, mintha biztosan 
tartotta volna pozícióját .amely révén n Közép- 
curópni Kupában való játékra jogosultnak lát
szott. Védelmét, amclybon Fogl 111. néha tul- 
riVIjcsen „lépett közbe", úgy és akkor játszotta 
ki az ellenfél csatársora, ahogyan akarta. A 
fedezetsor nem Mrt megbirkózni a Bocskay- 
csatársor technikával párosult lendületével, 
mig a csatársorban egyik a másikát múlta felül 
a gyenge játékban. Ebben is Strőck versenytárs 
nélkül vezetett. \ játék irányítását Bocskay vé
gig a kezében tartotta, s ha nem szegődik mel
léje a bnlxzerencse, úgy a lila-jehérek sokkal 
nrluosabb vereségéről számolhatnánk be.

Állandó debreceni támadások közepette a 21. 
percben az Újpest szerzi meg a vezetést Jakabé 
révén. A 28. percben addig hallatlan balszcrvn- 
< sével küzdő debreceni csapat Merlln révén 
egyenlít. \ 32. percben Auer a tizenhatoson be
lül elbotltk, a biró nagy meglepetésre tizen
egyest ítél .amelyet regi a kapu fölé rúg. A 
biró újra akarja rug.vtni a tizenegyest, azonban 
n Bocskay élénk protcslálására és a határbiró 
bemondására kapu rúgást Hói. Szünet után már 
n 4. percben Mertin átadásából Semler meg
szerzi a Bocskaynak a vezetést, majd n 12. perc
ben a Fogl gáncsa miatt megítélt szabadrúgást 
Markos kapja, aki a védőjátékosok közölt a 
harmadik <i«lt szerzi meg csapatának. Hét perc
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i múlva n Bocskav-csalársor remek akciójából 
i Semler ideális gólt rúg. (4:1). A gól után nz 
i Újpest kissé összeszedi magát s a 27. percben 
. Ditrich fellöki Jakubét, amire a megítélt tizen- 
■ egyest P. Szabó a hálóba helyezi. A mérkőzés 

végén az újpesti publikum szűnni nem akaró 
l ovációban részesítette a Bocskayt.

Ferencváros-Bástya 2:1 (1:0)
Szeged, junius 10.

(A Hét jói Napló tudósit ójának telejonjclen- 
' lése.) A Ferencváros különvonalának utasait 
. hatalmas közönség várta és a zöld-fehér le

génységet nagy óváriéban részesítette Szeged 
város spnrttár.sadnlma. Végtelenül sajnálatos, 
hogy a pompás külsőségek között indult mécs
esét n befejezést megelőzően egy nem várt in
cidens zavarta meg, amely végeredményben 
botránnyá fajult. Turay ugyanis egy közelharc
ban — bizonyára nem szándékosan — 
megrugta Baumgárlncrt, mire a közönség be
rontott a pályára és csak a rendőrség közbe- 

’ lépése után állt helyre a nyugalom.
A mérkőzés egyébként a bajnokcsapat nagy 

fölényével tájszódotl le és csak a szegediek 
közvetlen védelmének szolgál u dicséretére, 
hogy a Ferencváros minimális gólkülönbség
gel győzött. A vezetést Kohut szerezte meg a 
Tumgold —Turay-keltös összjátékából a 17. 
percben. A II. félidő 1. percében Takács II. lá
báról Baumgörtner nem tudja leszedni a lab
dát, amelyet azután Turay juttat a hálóba. A 
győzelmet jelentő gól a következő percben 
esik, amikor a villámgyorsan lefutó Solti cen
terét Wahl bcfcjeli.

Hungária - Attila 2:1 (1:0)
Miskolc, junius 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
lése.) A miskolci Attila sorsa az elmúlt vasár
nap befejeződött. A miskolciak hősies küzdel
mek után foglalták el annakidején megérdemelt 
helyüket az első ligában, de a bukás is hőshöz 
volt méltó. Az Attila példátlanul klasszikus főt- 
ballcsata tragikus kimenetele után búcsúzott 
az első osztálytól. Győzelme már-már a levegő
ben lógott, amikor egy megítélt, de nem értéke
sített tizenegyesen elveszett a meccs és ezzel 
egy esztendő lelkes munkája, tömérdek áldo
zata.

Pedig az Attila lényegesen különb támadó- 
útékot produkált ellenfelénél, amelynek azon

ban győznie kellett, mert csatárainak lövötudo- 
mánya fölötte állott a miskolciaknak.

A Hungáriában Orth, Hirzer és Skvarek já
téka emelkedett ki az együttesből, inig az Atti
lából Németh, Katik, Pruha és a csatársor tel- 
csilményc volt elsőrangú. A biró Konrádot ki- 
illitotla, mig az Attilának a sérült Maszlonka és 
Siklóssy nélkül kellett végigharcolnia a mécs
eset.

A 8000 néző jelenlétében lejátszott mérkőzés 
góljait a Hungária részéről Skvarek fejelte és 
Hirzer lőtte, mig az Attilának Posvolny volt a 
góllövöje. Az Attilának módjában lett volna ki
egyenlítenie, de a Mandl hendsze miatt meg
ítélt tizenegyest Katik félrelökte.

Kispest — Nemzeti 2:2 (2:1)
A két csapat bajnoki küzdelme meglehetősen 

heves volt. Jobb futballt a Nemzetiek játszottak, 
de Kispest legénysége is sűrűn rohamozott. Az 
eredmény egyébként hü kifejezője az erőviszo
nyoknak és a döntetlen teljesen reálisnak te
kinthető. A Nemzetieknél főként Hossó játéka 
érdemel dicséretet, még Kispestről Deák játéka 
tetszett.
' A vezető-gólt Kispest éri el. A 28. percben 
Scnkey lövését Gallina kiejti és a ráfutó Csendes 
a labdát a hálóba juttatja. A 34. percben Szabó 
kettőre szaporítja a kispesti gólok számát. A 
44. percben Rémai fejel újabb gólt a Nemzetiek
nek, majd a II. félidő 9. percében Vanicsek lövi 
a kispestiek kiegyenlítő gólját.

Sabaria III. kér. FC 3:2 (1:2)
A kél csapat mindvégig lendületes és nívós 

meccset vívott, amely a biró erélytelen ítélke
zései folytán bővelkedett durvaságokban.

A III. kerület nagyobb lendületével és kemé
nyebb játékmodorával szemben a Sabaria isko
lázottabb és kiforrottabb stílussal operált, a 
második félidőben különösen érvényesült a 
csapot nagyobb játékkulturája a III. kerületiek
kel szemben, amit elég hűen mutat az ered
mény is.

A győztes csapat legjobb része a Pesovnik— 
Vámos—Bars összeállitásu halfsor volt, amely 
végig egyenletes, jó játékot produkált. A csa
társor csnk n második félidőben talált igazán 
magám, amikor gyönyörű kombinációkkal kö
zelítette meg az ellenfél kapuját. Akkor külö
nösen Holzbauer és Maflán tűntek ki, Wein
hardt néhány labdát szenzációsan védett, a két 
hátvéd pedig sikerrel tartotta fel III. kerületi 
csatársor támadásait. Nagy önfeláldozását bi- 
zonsitolta be Prém, aki a mérkőzés első per
ceiben. búr térdén erősen megsérült, derekasan 
légigállfa mindkét félidőt.

Ar óbudaiaknál a védelem megbízhatóan 
látta cl feladatát, Neuhaus a kapott gólokat 
nem védhette. A halfsorban csapnivalóan ját
szott Király, mig a csatársor inkább egyéni já
tékra helyezte n súlyt.

A vezetést a Sabaria szerzi mog. Kása beadá
sát a 7-ik percben Holzbauer a jobb sarokba 
lövi. .1 19 ik percben a III. kerület I.utz III. ré
vén kiegyenlít, majd Kvnyor fejesével a veze
tést is megszerzi.

A második félidőt a Sabaria dominálja. Soro
zatos támadásainak eredményeképp, a 13-ik 
percben Mészáron egyenlít, majd a 29. percben 
egy oyönyőrű támadásból Stoflin megszerzi a 
győztes gólt.

Vasas - Budai „33“ 3:1 (2:1)
A nagy mélegben lejátszóit mérkőzésen a 

kiesés veszedelmétől sarkalt piros-kék csapat 
lelkesebb játékával megérdemelten győzött a 
formájában visszahanyatlott Nagy dr nélkül 
tartalékosán felálló Jludai 33-asok fölött s a 
szerzett két ponttal véglegesen' biztosította he
lyét jövőre is az első ligában. A játék gyenge 
nívójú küzdelem képét mutatta, sem a Vasas, 
de még inkább a 33-asok csapata nem fu- 
tolla ki előző formáját. A győztes csapatban 
dicséret ilcti a védelemben a BAK-ból átiga
zolt Flciscmannt, a fedezetsorban Burgert és 
a nagyszerű Rcmmert, mig a csatársorban a 
fürge Molnár játéka figyelemreméltó. A 33-asok- 
nál Lőuiy volt a legjobb ember, aki mindent 
elkövetett, hogy megakadályozza a Vasas győ
zelmét. Mellette talán még Steinert és helyen
ként Kalteneckert lehet megemlíteni.• Zsák a 
gólokért nem okolható, mig a többi játékosnak 
talán éppen azért, mert nagyon akartak ját
szani, abszolúte semmi sem sikerült.

A mérkőzés első félidejében a 33-as volt a 
többet támadó fél, ennek ellenére a 6. percben 
Jeszmás rúgja a vezető gólt, majd a 29. perc
ben az offszájd gyanús Molnár közelről a Vasas 
második gólját fejeli. A 33. percben Zsák hatal
mas kirúgásával Steiner kitör s a budaiak egyet
len gólját rúgja. Szünet után a 33-as Lászlót

LÓSPORT
Oleander, a legjobb német ló fel

tartva nyerte az osztrák nagy dijat
Link a nyerő után nyolc hosszal harmadik

Az osztrák zsoké klub kitűnő érzékkel megte
remtett alkotása, az első milliárdos osztrák 
nagydij minden tekintetben sikerült. Tizennégy 
telivér állott n nagydij startjához hét ország 
tenyésztésének képviseletében. Az angolok Tal
pát küldték a régi császárvárosba, amelyre a 
figyelmet teljesítményeinél jobban felhívta az a 
körülmény, hogy lovaglására a világ egyik leg
jobb lovasa, Donoghue vállalkozott. Akik foga
dásaikkal vasárnap délutánra Talpát a nagydij 
első favoritjává tették, inkább a lovasban, mint 
a lóban bíztak. A francia tenyésztést az első 
klasszis .alsó régióihoz tartozó Dark Story és a 
mérsékelt képességű Són Tcry képviselték. A 
nemetek elküldték Bécsbe két legjobb négyéves 
lovukat, Oleandert és Scrapist olyan lovasok
kal, mint Vargha Lajos és Pretzner Imre. Az 
utolsó órákban csak a felsorolt lovak s velük 
szemben a magyar telivérlcnyésztés mai büsz
kesége, Link jött szóba.

A verseny lefutását a Freudenauban soha nem 
látott izgalom, lüktető, parázs élet, eddig csak 
a futtatás legfantasztikusabb híveinek álmában 
látott óriási tömeg várta. Olt volt Hainisch szö
vetségi elnökkel az élén mindenki, aki a mai, 
sőt a tegnapi Bécs életében számottevő. Körü
löttük tízezrekre menő közönség, melynek 
soraiban ezrekre rúg az idegenek száma. A 
magyar turfrajongők leheltek másfélezren.

Feszült várakozás közben jelenik meg a gye
pen a tizennégy 'főből álló nemzetközi társa
ság. Külsőre sovinizmus nélkül is Link a leg
szebb. Mellette Oleandcrnek és Serapisnak van 
a legtöbb csodálója. A hosszasan húzódó pa
rádé után a derbystarthoz megy a mezőny s 
nz indítás egy-két perc múlva sikerül. A be
futóval párhuzamos egyenesen a két osztrák, 
Dorost és Old Fclloui vezetnek, mögöttük zárt 
csomóban a mezőny, hátul Link, mögötte mint 
sereghajtó Oleander. A sorrend a rövid oldalon 
változik, a vezetők visszaesnek, pillanatra Se- 
rapis van nz élen, de mint a szélvész tör előre 
a háttérből a nagy német mumus, Oleander. 
elsuhan a mezőny melléit s a célegyenesre for
dulóban már az élen van. Varga Lajos halálos 
nyugalommal és biztonsággal ül a nyeregben: 
a győzelem mór az övé, csak a helyezés a kér
déses. A táv előtt ez a sorrend is eldől, a hosz- 
szu távolságokon megedzett francia Dark Story 
játszva utasítja Linket a harmadik helyre. Bí
rói ítélet: 5 hossz, 3 hossz. Negyedik Impos- 
sible, ötödik a lengyel Gránát.

Elképzelhetetlen tolongásban kísérik a győz
test a mázsához: Báró Oppenheim tulboldogan 
fogadja a gratulációkat, közben szakadatlanul 
harsog a „hoch", „bravó", de az „éljen" is, 
ami inkább Vargának szól, nem a németek
nek.

A magyar urak' mélabusan nézik az acélos, 
izmos győztest, mégis csak fáj a csalódás, saj
nos, mégsem csodaló a Link.

A ragyogóan sikerült versenynap részletes 
eredménye a következő:

I. futam: 1. Gallione (Vio reá) Kovács. F. m. 
Vlasta éa Sweetbread. — II. futam: 1. Lügner 
(4) C. Reeves, 2. Jégvihar (pari) Schejbal, 3. 
Rosselino (2%) Varga. F. m. Gilette, Pharao, 
Girigáré XVI. — III. futam: 1. Mandoliné (3) 
Schejbal, 2. Don Carlos (2) Rojik. F. m. Fene
egye, Halina, Sugár. — IV. futam: Ausztriai 
nagy dij. 1. Oleander (2%) Varga, 2. Dark 
Story (10 Clay, 3. Link) (3) Esch, 4. Impos- 
sible (50) Stecker. F. m. Talpa (2K) Donoghue, 
Forward (16) Csemuszenko, Gránát (16) Du
gan, Serapis (4) Pretzner, Old Fcllow (50 Ro
jik, Rajna) (12) Gutái, Blue Slar (50) Gulyás, 
Borost (100) Szilágyi, Són Tay (33) Berbert, 
Celliola (8) Schejbal. öt hosszal nyerve, három 
hosszal harmadik. — V. futam. 1. Ben Hor 
(pari) Schejbal, 2. Rcsolutc (2%) Tóth. F. m. 
Rcnata, Arianc. — VI. futam: 1. Gyl lovam 
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előre vonja csatárnak, akinek hatalmai bom
bája za oldallécről pattan vissza, majd Cumpft 
fejese jut n kapu mellé. A 33-asokat megtöri tt 
balszerencse és bár Zsák egy Ízben önfeláldo- 
zóan véd Jeilinek elöl, nem tudja megakadá
lyozni. hogy a 8. percben Báder centerét Jetiinek 
a hálóba ne juttassa. A 33-as az utolsó negyed
órában erősít, azonban a legjobb helyzetekben 
is melléje szegődik a balszerencse.

X Bécsi és prágai futbaMercdmények. Ki 
egykori császárváros vasárnapi bajnoki mérkő
zései során az Admira 2:0 (0:0) arányban győ
zött a HAKOAH ellen, mig a Brigit fen au 3:t‘ 
(2:1) arányban verte Ausztriát. A Rapid vasár
nap Prágában vendégszerepelt, ahol Bohcmians 
ellen 5:2 (2:1) arányban győzött.

X Kehriing Lipcsében föladta versenyéi. Lip
cséből jelentik: Kehriing Béla vasárnap a 
hamburgi Dessart ellen első szettét 7:5-ro 
nyerte meg. A másodikat azonban 6:8-ra el. 
vesztette és a mérkőzést kénytelen volt kéz sé
rülése miatt feladni.

X Davis Cup eredmények. Birminghamből 
jelenük: A német-angol Davis Cup verseny 
Edgebastonban a következő eredményekkel 
végződött: Preen győzött Higgs ellen 3:6, 6:1, 
7:5, 2:6, 6:3 arányban. Moldenhauer német baj
nok Gregoritól 2:6, 6:4, 3:6, 6:1, 6:2 arányban 
vereséget szenvedett. — Torinőből jelentik: 
Olaszország és India Davis Cup mérkőzésén 
Stcfani 6:4, 6:1, 6:3 arányban győzött Bat Bob 
ellen. Morpurgo Flemmet 6:3, 6:3, 6:1 arányban 
győzött. A verseny állása: Olaszország—India 
2:0.

(pari) Popler, 2. Perlfischer (l’A) Koppelow, 
3. Rose Marié (5) Krieg. F. m. Tarrascon, Bo- 
nema, Bütykös. — VII. futam. 1. Kadét (2)1 
Schejbal, 2. Pretty Girl (4) Donoghue, 3. Mara- 
ihon II. (6) Gulyás. F. m. Woodburn, Sinus, 
Mistlctoe, Herthy, Herding, Zozi.

Budapesti versenyek
A vasárnapi versenynap főeseménye U 

Palotai hendikep volt, mely heves finis után 
a Sólyom biztos zsákmánya lett. A többi futam 
is élénk, izgalmas sportot hozott. A favoritok 
közül Szegénylegény, Sólyom és Midas feleltek' 
meg a bizalomnak. A lovasok közül a kis Ba
log volt a nap hőse, aki háromszor győzött és 
újra igazolta, hogy átmeneti balsikereinek' csak 
a betegsége volt az oka. Légzőszerveinek sike
res megoperálása után az ügyes lovászgyerek' 
megint egyik leghasználhatóbb lovasunk. A 
vasárnapi versenynap részletes eredménye:

I. futam: 1. Fabula (4) Tuss, 2. Poprád (6)’ 
Balog, 3. Cincominas (2) Péter. F. m. Poéta 
(’/ío) Szabó L. II., Oh jaj (33) Valentin, Rádió 
(5) Kaszián. Egy és ’/< hosszal nyerve, fejhosz-* 
szál harmadik, 10:57, 26, 37. II. futam: Szegény, 
legény (pari) Esch II., 2. Csintalan (pari) Gu-' 
lyás, 3. Talált kincs (12) Szűcs. F. m. Sabo- 
tage (4) Blaskovics. Egy hosszal nyerve, há
rom hosszal harmadik. 10:22.
III. futam: 1. Sólyom (2) Szokolai, 2. Pirouetlo 
(8) Balog, 3. Cipón (5) Tuss. F. m. Andorás (6) 
Esch II., De bizony (10) Martinék, Dehogyis- 
nem (6) Gulyás, Tatrang (6) Szűcs, Naughty, 
Daisy (8) Szabó L. II., Odahaza (6) Csuta, Pa- 
rádi (3) Kaszián, Katinka (12) Valentin. Há
romnegyed hosszal nyerve, félhosszal harma
dik. 10:28., 15, 36, 16.

IV. futam: 1. Rabló (4 Esch II., 2. Buzogány, 
(2) Gulyás, 3. Para be Huni (4) Szokolai. F. m. 
Tegellhoff (12) Balog, Nőni (2) Tuss, Solo (l’/t) 
Szabó L. II. Másrfélhosszal nyerve, két hosz- 
szál harmadik. Buzogány vezet a távig, ott 
Solonak nincs jó momentuma. — V. futam: 1* 
Midas (1%) Balog, 2. Katalin (8) Kaszián, 
Rákos (4) Szálló L. II. F m. De bizony (6) 
Csuta, Sofia (2) Szokolai, Haen Dry (6) Blas- 
kovics, Anna (12) Rajna. Fejhosszal nyerve, 
két hosszal harmadik. 10:28, 12, 18, 11

VI. futam: 1. Koma (5) Balog, 2. Pompa- 
dour (6) Szabó L. II., 3. Apor (2%) Tuss. F. m. 
Pandúr (4) Szokolai, Ovidius (1%) Stanek, 
Metropole (ő) Gál. Egy hosszal nyerve, három 
hosszal harmadik. 10.81, 31, 42. Koma rögtön 
start után az élre áll és bevezet. A táv után 
Pompadour támad, de csak Aportól tudja el
venni a második helyet.

3.

Crepe de Chinek 
Georgettek 

Foulard-selymek 
Nansouc-batisztok 
Csipkék, szalagok 

Kesztyűk, harisnyák
Legszebb választékban, legolcsóbban
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