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megmentették Hobllet!
Tornberg svéd kapitány élete kockáztatásával 
repülőgépével leszállt az úszó jégtáblára és 

a gépbe emelte a szenvedésektől félholt 
Nobile tábornokot, az Itália parancsnokát

Az egész kulturvilág erőteljes szivdobbanása 
fogadja a vasárnap éjszaka elterjedt hirt, 
amely arról számol be, hogy Nobile táborno
kot, az Italia parancsnokát, az északsarki expe
díció vakmerő hősét megmentették. Többi tár
sainak sorsáról még teljesen megbízható, hite
les és pontos jelentés a késő éjszakai órákig 
nem érkezett.

Az éjszakai órákban a fővárosban is elter
jedt a hire annak, hogy Nobile tábornokot si
került megmenteni. Színházakban, kávéházak
ban, éjjeli mulatóhelyeken és mindenütt, ahol 
tudomást szereztek a szenzációs esetről, a kö
zönséggel közölték Nobile tábornok szerencsés 
menekülését. Így a Magyar Színházban Hu- 
szár Pufi a közönség lelkes éljenzése és tapsa 
között hirdette ki a nagy eseményt, a margit
szigeti felső vendéglőben Tarján igazgató maga 
közölte vendégeivel a hirt, a Tabarinben a 
Dunakorzó Kávéházban, a Jardin de Parisban, 
az Ostendeben pedig az üzletvezetők utján ér
tesült a közönség, amely lelkes tapssal fogadta 
a hirt.

A szenzációs eseményről a Hétfői Napló 
piábbi táviratai számolnak be:

Stockholm, junius 24.
A svéd mentőcxpedlció vezetője a hon

védelmi miniszterhez ma reggel a kővetkező 
táviratot intézte:

„A tábornok meg van mentve. A mentési 
munkálatokat folytatjuk".

Kingsbay, junius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az elmúlt 

huszonnégy óra izgalmas várakozásban telt el. 
Madalena őrnagy már tegnap reggel oly közel 
repült el az úszó jégtáblán fölütött vörös sátor 
mellett, amelyben Nobile és öt társa húzódott 
meg, hogy pontos fényképfelvételeket készít
hetett az expedíció tagjairól. Ceciont, az ex
pedíciónak az a tagja, aki a lezuhanásnál lá
bát törte, a sátorban pihent, Nobile, Viglicri 
és három társuk pedig a sátor előtt állva inte
gettek a fölöttük keringő gép felé. A Virga 
öbölben letelepedett svéd segédexpedició egyik 
lagja, Tornberg korvettkapitány még pénteken 
kérte a Citta di Milano parancsnokát, hogy 
jelölje meg neki pontosan a Nobile csoport 
helyét. Romagna parancsnok meg is adta a 
szükséges felvilágosításokat.

Tornberg kapitány egy hárommotoros 
Junker gépen felszállt és meg is közcli- 

, tette a csoportot,
amelynek fegyvereket, összehajtható gumicső- 
nakokat dobott le. Tornberg korvettkapitány ar 
expedíció után visszatért a Virgo-öbölbe. Meg
érkezése után Romagna parancsnok arra 
kérte, hogy Italia többi eltűnt utasának fel
kutatására, a távolabbra sodort csoport kere
sésére induljon el. Tornberg korvettkapitány 
ekkor kijelentette, hogy mielőtt ehhez a mun
kához fogna, minden nehézség elenére is meg
kísérli a már fölfedezett Nobile csoportnak 
minden áron való megmentését.

Tornberg megmenti Nobílet
'Tornberg korvcttkapUánynak, aki ma 

rgánz nap azon n környéken cirkál! repülő
gépével, ahonnan NoblMÖI a rádiójelemé- 
sek érkeztek, sikerült végre felfedeznie art 
az úszó Jégtáblát, melyen Nobile éa társai 
tartózkodtak. Ma egész nap erós északi szél 
fújt, a Jégláblát egyre inkább északra sodor
ta. Tornberg élele kockáztatásával leszállt 
gépével az úszó jégtáblára, ahol szerencsé
sen megtalálta Nobílet és klséróU. A repülő
gép a leszállás ókvetkeztében tühb helyen 
megsérült, úgyhogy csak nagynehezen lehe
tett újból mozgásba hozni. A Tornberg által 
feladott szikratávíró jelentése szerint Nobl- 
lel, akit igen rossz állapotban találtak, Miké
ntit a yirgo-ltbólbe szállították éa a evéé

expcdlelós tanyán ápolás alá vették. Álla- 
pofa meglehetősen veszélyes.

Amundsen és a Mariano 
csoport nyomában

Oslo, junius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nobile tá

bornok megmentése után most már a többi

Katonai diktatúra Jugoszláviában
Az egyes minisztériumok étere tábornokokat neveznek ki — vasárnap 
temették el a zágrábi veres uccai harc haiouait— A szabadkai törvény* 

szék tárgyalja a gyilkos képviselő bíinílgyél
Zágráb, junius 24.

(A Hétfői Napló külön tudósilójától.) Ma 
vasárnap temették el a barrikddharcok há
rom halálos áldozatát. A rendőrségen fél
tek, hogy újabb zavargások robbanhatnak 
ki, ezért a temetést igyekeztek titokban tar
tani. Szombaton a rendőftég hivatalos je
lentést adott ki, amely szerint a három 
halottat szombaton eltemették,

a temette azonban csak vasárnap volt.

A három halottat egyszerű fakoporsóba tet
ték és mintegy háromezer főnyi közönség 
kisérte utolsó útjára. A három halott közűi 
csak kettőnek sikerült a temetésig a sze
mélyazonosságát megállapítani.

A temetőben drámai jelenetek játszódtak 
le. Az ismeretlen halottat, mint a horvát 
nemzeti eszme ismeretlen katonáját, akarlak 
eltemetni és a koporsó már lenn volt a sír
ban, mikor egy idősebb asszony jelent meg 
a temetőben és kétségbeesetten kérte, mu
tassák meg neki a halottat, mert fia két 
napja eltűnt és azóta nem jelentkezett. A 
koporsót ismét felhúzták a sírból, megmu
tatták. Az asszony először fclsikoltott és 
csak annyit mondott:

— Ez nem a fiam — és azután eszmélet
lenül esett ösoze-

Pár perc múlva egy tizenötéves gyermek 
jelent meg a koporsónál, aki szintén a test
vérét kereste. Megmutatták neki a halottat 
és

felismerte benne eltűnt testvérbátyját.

Belgrád, junius 24.
(A Hétfői Napló külön tudósítójától.) Ru

diét István állapota változatlan, kezelőorvo
sainak véleménye szerint azonban már túl 
van minden veszélyen.

Belgrád, junius 24.
(A Hétfői Napló külön tudósítóját ól.) A vasár

nap reggeli belgrádi lapok megcáfolták a kor
mány lemondásának hírét. Ezzel szemben a 
Hétfői Napló belgrádi külön tudósítója feltét
lenül megbízható helyről nyert információja 
szerint,

• kormány lemondása csak órák kérdése.
A véres parlamenti események következtében 

Vukiesevics kormánya mai összetételében nem 
tartja magát és súlyosabbá teszi a helyzetet, 
hogy Pribicscoics Szvetozár, a paraszt demokrata 
koalidó egyik veiére, a királynéi történt ki

mentőexpedició részint az eltűnt Marino-csoport, 
részint pedig Amundsen és Guilband felkutatá
sán fáradozik.

Marino és két társa, Zatti és Malgarin. 
akik a Nord Knp felé Indultak, teljesen el

tűntek.
A három ember sorsa iránt egyre nagyobb az 
aggodalom. Valószínű, hogy Maddalcna és 
Penso őrnagyok, valamint Tornberg fregattka

hallgatása alkalmával és a sajtóban is ki
jelentette, hogy az ellenzék mindaddigf, amig 
a kormány nem adja be lemondását, nem haj
landó semmi néven nevezendő tárgyalásra.

Politikai körölben nein tartják valószínű
nek, hogy a lemondás után sikerülni fug az 
ellenzékkel megállapodnia a kormányt támo
gató pártoknak és egyáltalán nincs kilátás, 
hogy a nemzeti koncentrációs kabinet, amit a 
király is nagyon óhajtana létrehozni, megvaló
sulhasson. Sokkal valószínűbb, hogy ismét 
Vukicsevics kap megbízást, feloszlatják a par
lamentet és kiírják az uj választásokat.

Belgrád, junius 21.

(A Hétfői Napló külön tudósítójától.) Va
sárnap este elterjedt hírek szerint a kor
mány még vasárnap éjjel lemondott és mi
után más megoldás nem látszik valószínű
nek,

katonai kormány alakul.

Ez burkolt katonai diktatúra lenne, mely
ben

az egyes minisztériumok élén táborno
kok állanának.

A katonai kormány megalakulásának híre 
óriási tagalmat keltett a szerb fővárosban és 
politikai körökben egyáltalában nem tartják 
szerencsés megoldásnak, mert ez az amúgy 
Is kiéleződött helyzetet a kurvátok és a szer-

Megismétlik
A képviselőház az ellenzék egyheti szívós 

küzdelme után szombaton részleteiben is meg
szavazta a gyufnjavaslatot. Ezzel azonban még 
távolról sem fejeződött be az ellenzék elszánt 
küzdelme. Rassay Károly ugyanis a gyufajavas
lat vitájának kezdetét megelőzően a házszabá
lyokhoz történt felszólalásával kicsikarta, hogy 
a kormány a Ház elé terjessze a svéd-amerikai 
tröszttel kötőit szerződést is.

Kedden a képviselőház több kisebb jelentő
ségű törvényjavaslaton kivül megkezdi n vi
déki törvényhatóságok mandátumának meg- 
hosszabbításáról szóló törvényjavaslat tárgya
lását.

Az ellenzék vezérszónoka Rassay Károly 
lesz.

aki előreláthatóan szerdán fog felszólalni. A 
törvényjavaslat megszavazása után a beruhá
zásokról szóló törvényjavaslat következik, 

imajd az utolsó törvényjavaslat, amelyet a kép

pitány dolgoztunk majd megmentésük érdeké
ben, mig

Rílser harsén és Lytzow Hóim norvég 
repülők az eltűnt Amundsen és Guibaud 

kutatására indulnak.
Az Amundsen után kutató Marina repülőgép, 
amelyet az olasz Ravazzoni vezetett, Haugeisund- 
nál defektus miatt vasárnap kényszerleszállást 
végzett.

bek között még jobban clmérgcsltené. Az iz
galom a szerb fővárosban nagy.

Rclgrád, junius 24.
(A Hétfői Napló külön tud.) Marinkovics 

jugoszláv külügyminiszter a kisantant buka
resti konferenciájáról hazaérkezett. Az újság
íróknak tett nyilatkozata szerint, bármennyire 
fölháboritó és szomorú a parlamentben történt 

1 megdöbbentő vérengzés, külföldön még seni 
váltóit ki különösebb hatást és egyáltalán nem 
lesz befolyással Jugoszlávia most fölveendő kül
földi kölcsönére.

Szabadka, junius 24.

(A Hétfői Napló külön tudósítójától.) Al 
gyilkos szerb képviselőnek bűnügyét a sza
badkai törvényszék fogja tárgyalni. A kor
mány ezzel azt a célt akarja szolgálni, hogy 
teljesen semleges helyen és bírák előtt 
mondjanak majd itéietet Radics képviselő 
felett, mert úgy a belgrádi, mint a zágrábi 
törvényszék ebben az esetben elfogultsággal 
volna vádolható.

Belgrád, junius 24.
Radics István egészségi állapotáról kiadott 

orvosi bulletin szerint a beteg az éjszakét 
meglehetősen nyugtalanul töltötte és vasárnap 
kissé fáradtnak érezte magát .Hőmérséklete 
37.7, érverése 10«. A beteg állapotú némileg 
javult.

a gyufacsatát 
viselöház a nyári szünet előtt még letárgyal, a* 
OFB-javaslat lesz, amelynek melléklete a 
gyufaszerződés. Igv lehól a javaslat tárgyalá
sánál

megismétlik a gyutacsától.
Politikai körökben legutóbb olyan hírek tar- 

jedtek el, hogy a kormány ezt a javaslatot csak 
ősszel viszi a Ház elé, a Hétfői Napié) munka
társa előtt azonban vasárnap délben

a leglllclékcsebli helyen 
kijclculcllék, hogy ilyesmiről ezó sincs. Beth
len miniszterelnök rugaszkodik ahhoz, hogy 
ezek a törvényjavaslatok, köztük az OFB ja
vaslata is, amely most már a megszavazott 
gyufatörvénnyel szoros kapcsolatban van, még 
a nyári szünet előtt feltétlenül tető alá kerül
jenek. Minthogy minden egyes törvényjnva..- 
lalnál az ellenzék éles és kimerilő kritikát 
óhajt gyakorolni, a képviselőhöz nyári szünete 
csak július közepe felé kezdődhetik meg.
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„Nincs akadálya, hogy 
a Kör tagjai szabadon 
gyakorolják Jogaikat**

— üzeni a belügyminiszter Rassay Károly 
utján az Erzsébetvárosi Körnek

Az Erzsébetvárosi Körben vasárnap délelőtt 
népes taggyűlés volt a julius elsején tartandó 
tisztújító rendkívüli közgyűlés előkészítése cél
jából. Az értekezletet dr. Hálássá Gyula nyi
totta meg, majd a megjelentek lelkes ovációja 
és percekig tartó tapsai közben Rassay Károly 
emelkedett szólásra. Azzal kezdte beszédét, 
bogy nem akar beavatkozni a kör belső 
ügyeibe:

— Nem akarok résztvenni — úgymond — 
abban a harcban, amelyben az egyik fél a 
maga politikai céljai mellett bizonyos maté
riáiig javakért is küzd: ezért az asztalért és 
ezekért a függönyökért. Nekem nincs szükségem 
ezekre, mert én nem kereskedem ilyesmivel, 

nekem ■ lelkekre van szükségem. (V'fharos 
taps.)

önök bizonyára elintézik azt a harcot, amely 
n materiális javakért folyik. Nekem az a fel
adatom. hogy megakadályozzam a lelkekkel 
való vásárt, amidőn e. kört ötvenéves tradíciói 
ellenére en bloc akarják szállítani egy olyan 
politikai irányzat szolgálatába, amely önöknek 
idegen. (Úgy vanl Úgy vanl) A kérdés lényege 
az, hogy itt van egy nagy kör, amely többezer 
tagot számlál. Ezek a tagok azt az elemi jogot 
akarják gyakorolni, hogy maguknak vezetősé
get válasszanak. Azt kell tehát kérdeznem,

miért e nagy Izgalom, miért a hatósági biz
tos, miért a többhasábos cikkek az újsá

gokban?
A kérdés megoldásának egyszerű módja van, 
méttóztassanak összeülni és megválasztani a 
vezetőcéget. Hallottam olyan híreket, hogy a 
vasárnapra összehívott rendkívüli közgyűlést 
nem lehet megtartani, mert azt nem fogják 
megengedni. En n polgári jogok védelmében 
szükségesnek tartottam megkérdezni a belügy
miniszter urat, van-e nkadálya, hogy ez a kör 
alapszabályai érteimében megtartsa közgyűlé
sét és azon megválassza a vezetőséget?

A bclllgymlnlsztcr ur tegnap délelőtt azt 
mondotta nekem, hogy ennek nincs semmi
nemű ukndálya. Amíg a kör tagjai az alap
szabályokhoz tartják magukat, szabadon 
gyakorolhatják jogaikat, (ügy vanl IJgy 
van!) Tehát akár hatóságok, akár magán
urak akarják elhitetni a kör tagjaival, 
hogy julius elsején ezt a közgyűlést meg
tartani nem lehet, méitóztassék nekik át
adni a belügyminiszternek ezt az czact ki
jelentését, amely szerint a körnek joga 
van a működéshez mindaddig, amíg a kör 

autonómiája felfüggesztve nincsen.
Úgy vagyok értesülve, hogy azok nz urak, akik 
itt a polgárság bizalmából maguknak az ural
mat megszerezni nem tudták, a hatósági fel
jelentések eszközéhez nyúllak. Engem ez az el
járás annak a kereskedelmi alkalmazottnak az 
eljárására emlékeztet, aki évekig él együtt az

Rákosi Jenöt es Mára Feren
cet hallgatják ki egy uiságlrö 

rágaimazásl pereken
Tttllöptek-o a jogos kritika határait a Zöldhelyi Anna 

színésznő elleni támadások
A szegedi törvényszék érdekes, sajtó ut

ján elkövetett rágalmazás: per tárgyalását 
tűzte ki julius 2-ikúra, amelyben

szakértőkként elrendelte Rákosi Jenő 
és Móra Ferenc írók kihallgatását.

A sajtópert Zöldhelyi Anna, a Szegedi Vá
rosi Szinház volt primadonnája indította Pus
kás Jenő, a szegedi Uj Nemzedék munka
társa ellen. Puskás lapjában hónapokon 
keresztül kíméletlen, éles támadásokat in

fÁRADJÁGGAt. 
GYŐZI. Z

üzletben gazdájával s amikor elveszti a főnök 
bizalmát, — szabad a forgalmi adóhivatalhoz, 
önérzetes, törvénytisztelő kereskedőnek az 
ilyen kis trükköktől nincs mit tartania. Talán 
méltatlankodik, de eltűri az élettel járó kelle
metlenségeket. (Úgy vanl Úgy vanl) Ám jöjjön 
az ellenőr, tegye meg a jelentését, önöknek 
nincs mitől tartaniok:

ez a vizsgálni nem járhat mással, nem járt 
mással, mint a vádak alaptalanságának ki

mutatásával.
(Viharos taps.) Önök szabadon választják meg 
vezetőségüket és ez a v< zetőség garancia lesz 
arra, hogy ez a kör nem fog felhasználtatni a 
jövőben egyéni célok vagy bizonyos politikai 
irányok részére.

Rassay Károly beszédét percekig tarló lelkes 
éljenzéssel fogadták. A kör tagjai helyükről 
felállva, hosszas ovációkban részesitették Ras- 
say Károlyt.

Szegő József
volt a következő felszólaló, aki keresetlen sza
vakkal frenetikus tapsok közben idézte a kör 
nyolc halottjának emlékét, akik a bombame
rényletnek estek áldozatul.

Lukács Dezső állandó viharos ellentmondá
sok kíséretében az Lgron-párt részéről paktu
mot ajánlott olyképpen, hogy Ehrlich G. Gusz
táv mellé két elnök választassák, egy a demo
krata pártból és egy a kormánypártból. Erre 

Rassay Károly
ujra felszólalt és ezeket mondotta:

— Jóhiszemű tévedésben van a felszólalt 
lagtúrsunk. Ki kell kapcsolni mindenféle kor
mánypárti és demokratapárti paktumot. Itt 
ilyértelmü paktumról nem lehet szó.

Elhárítom még a feltevését is annak, hogy 
a demokratapárt el akarná foglalni ezt a 
kört. Minek akarnám én megszerezni ezt 
a kört a demokratnpártnak, amikor önök 
lelkiekben és meggyőződésben úgyis oda 

tartoznak ! (Viharos taps.)
— Az előttem szóló tagtársunk azt mondja, 

hogy Ugrón Gábor barátja. Én tudom, ha be
megy a fülkébe titkosan szavazni, önmagát kel
lene megtagadnia...

Lukács Dezső itt általános derültség közben 
jegyzi meg:

— Igaza van .. .
Ne cifrázzuk a dolgokat, tudtommal nincs 

Ugron-párt, csak Bethlcn-párt. Itt egy kísérlet 
történt, hogy az Erzsébetvárosi Kör az egyse- 
gcspárt centrumává alakittassék. Kérem,

adjon át egy üzenetet Ugrón Gábornak.
Adja át azt az üzenetet, hogy szíveskedjék úgy 
mint én, a belügyminiszternél interveniálni olyan 
irányban, hogy ebben a körben ne a hatósági 
beavatkozás, hanem a kör tagjainak szabad el
határozása érvényesüljön.

Rassay Károly azzal fejezte be felszólalását, 
hogy a kör tagjainak minden befolyásolás nél

kül kell uj vezetőséget válaszlaniok.

tézett Zöldhelyi Anna, a kolozsvári Magyar 
Sinház volt tagja, az ünnepelt erdélyi pri
madonna ellen. A túlélés kritikák és táma
dások következtében Zöldhelyi Anna súlyos 
izgalmakat élt át, megbetegedett, idegbajt 
kapott, úgy hogy orvosi tanácsra a délvidék
re kellett utaznia s szerződését a szegedi Vá
rosi Színházzal emiatt fel is bontotta. A sze
gedi Uj Nemzedék ellen sajtó utján elköve
tett rágalmazás címén, a cikkíró Puskás 
Jenő ellen pedig ötezer pengő erejéig kárté- 

^2

ülést pert indított meg. A szegedi törvény
szék Zöldhelyi Anna fömagánvádló jogi 
képviselőjének inditványára szakértők meg
hallgatását rendelte el s ezért elhatározta

Rákosi Jenőnek és Móra Ferencnek ki
hallgatását arra vonatkozólag, hogy a 
olyan cikkek, amelyeket a főmagán- 
vádló inkriminál, az újságírói morál

450.000 pengőt Torditunk a fövő évben művészi célra
Szobrok és síremlékek egész sorát állítják fel a fővárosban

Az összes városházi ügyosztályok nagy pro
gramot készítetlek a jövő esztendőre. A most 
előterjesztett uj költségvetések duslakodnak az 
érdekes és megvalósításra váró tervekben, tele 
vannak rendkívüli beruházási javaslatokkal. 
Az albizottságok a legnagyobb megértést tanú
sítják a szándékokká szemben és az összes 
költségveiú.?kct eddig egyhangúlag jóváhagy
ták.

Liber Endre tanácsnok kettős ügyosztálya 
élén szintén nagyszabású munkaprogramot 
dolgozott ki s mindenre talált fedezetet is. 
Nemcsak a szociális és közjótékonysági fel
adatok széleskörű teljesítésére gondolt Liber 
tanácsnok, hanem művészeti és kulturális té
ren is intenzív tevékenységet szándékszik a 
jövő évben kifejteni.

Megkérdeztük
LIBER ENDRE tanácsnokot

milyen tervei vannak művészeti vonatkozásban 
a jövő évre és a következő választ kaptuk:

— Uj költségvetésünkben több mint 450.000 
pengőt vettünk fel kulturális és művészeti cé
lokra. Ez nagyjában egyezik az erre az évre 
előirányzott költséggel. Az összeget a követ
kezőkép szándékozunk felhasználni.

Műtárgyak vásárlására
és a képzőművészetek támogatására 100.000 
pengőt, pályadijakra, ösztöndíjakra 7200 pen
gőt, a hazai iparművészet támogatására 20.000 
pengőt fordítunk. A városligeti köröndön

több szobrot akarunk felállítani
s erre a célra ugyancsak 20.000 pengőt vettünk 
fel a költségvetésbe. Más közterületeken el
helyezendő szobrok és kisebb müvek vásárlá
sára 46.000 pengőt költünk. Több emléktáblát 
is fogunk állítani elhunyt nagyjaink tiszteletére. 
Résztveszünk jövőre több nemzetközi kiállítá
son, ahol bemutatjuk a magyar művészet re-

özv. Moskovitz Farkasáé és fia, 

Moskovits Gyula, úgy a maguk, mint 
az égés rokonság nevében mély fáj

dalommal tudatják, hogy a legjobb 

férj, apa és rokon,

MosM Farkas 
magy. Kir. kormanyfotandcsos, 

a Roöur cipőgyár r.t 
volt vezerigazgatoia.

munkás, nemes és jótékony életének 

59-ik évében, l^osszas szenvedés után, 

joblétre szenderült.

A megboldogult hült telemét folyó 

hó 25-én, délután 4 órakor a farkas
réti izr. sirkertben kísérjük örök nyu

galma helyére.

Áldás emlékére és béke hamvaira! 

Részvétlátogatás mellőzését kérjük! 

Minden külön értesítés helyett!

Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatósig VII., Erzsébet körete. (Ne* York palota) 
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szempontjából megengcdlietők-e és nem 
lépik-e túl a jogos kritika határát.

Színész és újságíró körökben nagy ér
deklődéssel várják a rágalmazást per tár
gyalását, amelyre több erdélyi magyar új
ságíró is elutazik, hogy tanúvallomást te
gyen arról, hogy Zöldhelyi Anna milyen kjil- 
turmissziót teljesített az Elszakadt Erdély
ben.

prczcnlális alkotásait. Kiegészítjük a főváros 
arcképgyüjteményét, 40.000 pengő költséggel 
rcsluráljuk a Szcntháromsóg szobrot, 30.000 
pengővel

hozzájárulunk gróf Tisza István szobrának 
költségeihez.

Számos síremléket állítunk elhunyt nagyjaink- 
nak, igy többek között

Blaha Lujzának, Jókai Mórnak, Vörös
marty Mihálynak,

Rózsavölgyi Gyula volt alpolgármesternek és 
még több reves halottunknak.

— Mint ebből is látható, a főváros a jövő 
évben is igyekezni fog méltóan teljesíteni azt 
a kötelességét, amelyet a magyar művészet 
tőle megkíván.

A Fővárosi Sörfőző R. T., Kőbányán 

igazgatósága, felügyelőbizottsága és ösz- 

szes alkalmazottai mélyen megilletődve 

jelentik

igazgató úr
váratlanul bekövetkezett gyászos el

hunytál.

A megboldogultban vállalatunk érde

mes és szorgalmas főtisztviselőjét, kar

társai önzetlen jó barátjukat veszítet

ték el.

Emlékét kegyelettel őrizzük meg! 

Budapest, 1928 junius 24.

Alapi Itatott 18M
LEGJOBB

DAD LEGOLCSÓBB

PAP..
Kárpkosíru, vms- 
és rézlmtoigyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és asz 
talterltők minden kivitelben kaphatók

GIGUNER JjafrtOd
BlHMjWSt. ErzMtnt-Mrat 20.

Hagy katalógust 40 tűi. ellenében postán Mnnentve küldői

Felhívás
A m. kir. pénzügyminiszter 73.834/1928. sz. 

rendeleté alapján felhivatnak mindazok, akik 
az 1928. évi XII. t.-c. alapján élet-, járadék
vagy más személyi bizlosításuk felértékelésére 
igényt tartanak, hogy ebbcli igényüket a biz
tosító társaságokhoz folyó évi augusztus hó 
31-lg jelentsék be.

Felértékelésre csupán annak a szerződő fél
nek, illetve a szerződő fél elhalálozása esetén 
annak a kedvezményezettnek van igénye :

1. akinek biztosítási szerződése 1922 január 
1-je előtt és pedig magyar törvényes pénznem
ben köttetett;

2. aki 1928. évi április hó 1. napján állan
dóan Magyarország területén lakott.

A bejelentésnek írásban kell történnie és 
tartalmaznia kell: a) a kötvény keltét és szá
mát; b) a biztosított összeget (évi járadék ösz- 
szegét) és a szerződési kötelezettség esedékes
ségének napját; c) ha a biztosításra 1921. évi 
december hó 31-ike előtt kölcsönt vettek fel, 
ennek összegét; d) a bejelentőnek a szerződés
ből folyó minőségét, foglalkozását és állandó 
lakásának pontos címét. Ha több szerződés 
van a fél birtokában, minden szerződésről kü
lön kell bejelentést tennie.

A bejelentést annál a biztosító társaságnál 
kell teljesíteni, amely a kötvényt kiállította (a 
budapesti igazgatóságnál, illetve külföldi tár
saság budapesti képviselőségénél, vagy a vi
déki főügynökségeknél). Ha a kötvényt ki
állító társaság a szerződést más vállalatra át
ruházta, a bejelentés annál a társaságnál tel
jesítendő, melyre a szerződés átruháztatok.

Budapest, 1928 junius 15.

Biztosító Intézetek Országos 
Szövetsége
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Vasárnap délelőtt a budapesti főkapitány
ság értesítést kapott a csepeli rendőrkapi
tányságtól, hogy a szombatról vasárnapra 
virradó hajnalon, a Ferenc ucca 45. számú 
házban levő

postahivatalba ismeretlen tettesek beha
toltak s elrabolták az ott talált értékes 
csomagokat, valamint a kézipénztárt 

tartalmazó vaskazetfát is.

'A jelentés után a főkapitányságról detektí
vek siettek ki a feltört postahivatalba s első
sorban helyszíni szemlét tartottak, melynek 
során megállapították, hogy

többtagú társaság követte el

a betörést, akik látszólag nagy szakavatott- 
sággal rendelkeztek, mert a modern Werl-

Cséfai Péter többszörös gyilkossággal vádolt 
Vörösőrparancsnokot hétfőn adják át 
a románok a magyar hatóságoknak

Néhány héttel ezelőtt beszámoltak a la
pok arról ,hogy a magyar kormány diplo
máciai utón kérte a román kormánytól Csé
fai Péternek, a vörösőrség volt főparancs
nokának kiadatását, akit háromrendbeli 
gyilkossággal és egyéb bűncselekményekkel 
Vádolnak.

A kommíin vérengző alakjai között a leg- 
hirhedtebbek közé tartozott Cséfai Péter 
vörösörparancsnok, aki előbb Budapesten, 
működött, majd vidékre tette át székhelyét 
és végül Gyulán állapodott meg. Vörösőrpa- 
rancsnoki minősége közben

több embert eltett láb alól s különböző 
bűncselekményeket követett el.

A román megszállás alatt tovább folytatta 
garázdálkodásait, majd amikor a románok 
kivonultak, ő is velük ment és Aradon tele
pedett le.

A szökésben lévő Cséfai ellen az ügyész
ség lefolytatta az eljárást és összeállította

Ortvay Rezső nem hajlandó 
lemondani a Regnum Maria- 

num plébániáról
Üzenetet küld a Hétfői Napló utján Halász Pálnak

Ortvay Rezsőnek, a Regnum Marianum 
egyházközség plébánosává választása körül 
keletkezett vihar még mindig nem ült cl. 
'At egyházközség szombaton ülést tartott, 
amolyen memorandumot fogalmaztak meg 
és azt elküldték Ortvaynak. libben a me
morandumban felszólitják az uj plébánost, 
hogy tisztségéről mondjon le. Maga a Reg
num Marianum azonban két pártra oszlott, 
mert a hívők tekintélyes része Ortvay mel
lett foglalt állást. Ezek 2800 aláírással ellá
tott memorandumban szcretetükről és ra
gaszkodásukról biztosították Ortvay Rezsőt, 
aki különben is megválasztása alkalmából 
rengeteg sok üdvözlő levelet kap naponta.

Vasárnap felkerestük Ortvay Rezsőt, aki 
a körülötte dúló harcokról a következőket 
mondotta:

— Én a római szentegyház katonája va
gyok és mint ilyen, fegyelem alatt állok. Bí
boros főpásztoromnak a jelölése alapján 
vettem részt a teljesen szabad választásban.

STRAND- ts HULLÁMFÜRDŐ
239 gyógyhatású forrásvizet ¥ Nagy homok
pihenőket ¥ Hullámfürdőt ¥ Hegyi levegőt 
Olcsó és kitűnő ellátást.

Kabinelűv fitel:
Kombinált jegyek az összes utcai ujságárusitó 

pavilonokban kaphatók.
Áratóbuszjárat a Berlini-térről i

heim-zárakat ügyesen felnyitva, hatoltak be 
a helyiségbe, ahol ugyancsak nagy

körültekintéssel a legértékesebbnek lát
szó csomagokat válogatták ki 

és vitték magukkal.
A detektívek azt is megállapították, hogy 

a betörést csak a viszonyokkal feltétlenül 
ismerős egyének követték el.

A kihallgatások során több olyan gyanú 
merült fel. amelyből a detektívek arra kö
vetkeztetnek, hogy a postatolvajok azokból 
a fiatal suhancokból kerüllek ki, akik napok 
óta feltűnő sokat fordultak meg a helyiség
ben. A csepeli kapitányság a fővárosi de- 

I tektivekkel együtt folytatja a nyomozást 
és minden remény megvan arra, hogy a tet
tesek a közeli órákban rendőrkézre kerül
nek.

a volt vörösörparancsnok bünlajstromát. 
Eszerint Gséfait Ludwig Adóm gazdálkodó 
meggyilkolásával gyanúsítják.

Ludwigot huszonnyolc késszurással öl
ték meg.

Cséfai e bűncselekmény elkövetése 
eltűnt s csak később adóit életjclt magáról 
egy újabb gyilkossággal kapcsolatban, ami 
kor Gyulán

kifosztotta Kristenstcin Adolfné trafik
ját és fejszecsapásokkal agyonverte a 
traflkosasszonyt és annak nyolcéves leá

nyát.
Az ügyészség megkeresésére diplomáciai 
utón indult meg a kiadatási eljárás Cséfai 
ellen. Úgy látszik, a román kormánynak is 
kellemetlen volt a vörösörparancsnok, mert 
a román kormány azt az értesítést küldte, 
hogy huszonötödikén, hétfőn, a lőkösházai 
határállomáson Cséfait átadják a magyar 
hatóságoknak.

amiben szó sem volt arról, hogy csupán 
regnumbcli pap pályázhatja meg a plé
bániát.

Bíboros főpásztorom határozott pa
rancsa nélkül senkivel sem tárgyalok

arról, hogy a plébániáról lemondjak. Ez- 
irányu küldöttséget továbbra sem fogok fo
gadni. úgyszintén memorandumokat se ve
szek tekintetbe.

— Lelki barátom: Halász Pál dr. iránt 
őszinte tiszteletet érzek, érdemeit nagyra 
becsülöm. Az iránta megnyilvánult eddigi 
őszinte szeretetet teljesen indokoltnak tar
tom. Mint ellenfél is mély tiszteletet ébresz
tett bennem s bár pajzson tért vissza a 
csatából, harcias gárdájával együtt, mind
nyájan meghajtjuk előtte a győztes zászlót. 
De a csata eldőlt és minden további hada
kozás csak felesleges vérvcsztcsséggcl járna. 
Szeretett barátomnak, akin nem ejt csorbát 
a plébánosi cim hiánya, jó lélekkel azt ta
nácsolom, szíveskedjék úgy a saját, mint a 
köz érdekében és szempontjából a lehető 
legrövidebb időn belül a híveket megnyug
tatni és teljes őszinteséggel odahatni, hogy 
az egyházközségi élet a maga fontos teen
dőivel ismét a régi mederbe térjen.

Á további hadakozás csak súlyos ká
rokat okozhat,

míg az együttes munka áldást fog hozni a 
plébániakerületre.

— Nagyon kellemesen fognak csalódni 
azok, akik úgy vélték és azt Írták nekem, 
hogy mostohaapjuk leszek. Az én híveim 
mindenkor őszinte szeretettel viseltettek 
irántam és egészen bizonyos vagyok ab
ban, hogy a Regnum Marianum liivci is, ha 
Isten is úgy akarja, hamarosan érezni fog
ják részemről is a lelkipásztori szív, jóté
kony melegét.

CTFiiaaasM
■ KHiBin Bpest, Kottcnblllcr-u. 48 

műcsarnok körűi, StaMnla-uton 

elveszett 
Lumpi nevii és 7068 uzümu fekete tacskó 
Jutalom aUOMMn kérem a megtalálói jelent
kezni JAKABFFYnil, IV.. Irányt-utctt 21. I Telefon; Automata 834—2L

salait
plakátpályázat eredménye
Több mint 1500 plakát és plakátötlet érkezett a Sálán pályázatára. Legkiválóbb 
művészeink vettek részt a versenyben, hogy artisztikusan illusztrálják a Sálán fer

tőtlenítő háziszer sokoldalú kiválóságát.
Szerdán délben ült össze a zsűri, amelynek tagjai a következők voltak: 

Györgyi Kálmán, Helblng Ferenc, Kernstok Károly, dr. Szabó László, Zwlnz Viktor Hugó, 
Benes Vince, Knapp Miksa.

A zsűri átvizsgálta az anyagot és a következőképpen döntött:
Az első és második dijat megosztotta s egyenként 400—400 pengővel jutalmazta 

Molnár C. Pál
Ó8

Horváth Endre
plakátjait. A harmadik, 200 pengős díjat pedig 

Ehrenfeld Miklós
munkájának ítélték.

A gazdag és értékes anyagból — ötletekből és plakátokból — ezenkívül több darabot 
megvásárol a Sálán Vegyészeti Gyár Rt.

A pályázat rendkívüli sikere, amelyet a pályázatok óriási száma és kitűnő 
művészi nívója bizonyít, igazolja a Sálán páratlan népszerűségét is.

A beérkezett plakátok a Nemzeti Szalonban lesznek kiállítva julius 4 tői 8-ift 
ahol díjtalanul megtekinthetők.

Ma délben végső ítéletet hirdetnek 
béré Hatvány biiiwében

A Hawany-Ugy a Kúrián
Hétfőn reggel kezdi tárgyalni a Kúria 

báró Hatvány Lajos ismert nemZcfgyalázási 
bünperét. Hatvány Lajost a külföldön meg
jelent cikkeiért vonták perbe, és körülbe
lül félévvel ezelőtt többrendbeli nemzetgya
lázás büntette címén Töreky Géza, a tör
vényszék elnökének tanácsa hétévi /egy
házra és ötszázezer pengő vagyoni kártérí
tésre ítélte. Egy hónappal ezelőtt tárgyalta 
az ügyet Degré Miklós táblai elnök és Hat
vány bűnösségét csupán cgyrendbeli nem
zetgyalázás bűntettében állapítván meg, 
büntetését kétévi fegyházra, a vagyoni kár 
térítést pedig a felére csökkentette. A beje
lentett semmiségi panaszok folytán kerül 
holnap az ügy a Kúria elé.

Az ügyet fíáth Zsigmond, a Kúria másod
elnökének tanácsa fogja tárgyalni, Szlavek 
Ferenc kúriai biró előadásában. A vádható
ságot Vargha Ferenc koronaügyész képvi
seli. Hatvány védelmét, épugy, mint a Táb
lán, dr. Bar ács Marcel országgyűlési képvi

Klór of ormos vasúti tolvaj 
kirabolt egy budapesti 

mérnököt a szabadka- 
zentai vonaton

Kiéin József budapesti bányamérnök a na
pokban Szabadkán keresztül Temesvárra 
akart utazni. Szabadkán beült a vasúti ko
csiba, ahol rajta kívül csak egy utas tartóz
kodott:

egy jólöltözött fiatalember, aki bécsi 
nagykereskedőnek mondta magát,

A két utas megismerkedett és beszélgetni 
kezdett .közben a mérnököt elnyomta a fá
radság és elaludt. Mikor Zentára ért a vo
nat, a kalauz átment a vagónon és feltűnt 
neki, hogy a kupéból, amelyben édeskés, 
nehéz szag terjeng, az állítólagos bécsi ke
reskedő eltűnt, a másik utas pedig mélyen 
alszik. Felverte álmából Kiéin Józsefet, aki 
megdöbbenve vette észre, hogy eltűnt a 
pénztárcája, amelyben 1300 pengő, vala
mint nagyösszegü dollár és lei volt. Csak
hamar kiderült, hogy az utitársa álmában

kloroformmal elkábitotta és ellopta a 
tárcáját.

A' pályaudvaron többen visszaemlékezlek 
rá, hogy a vonat érkezésekor egy izgutott 
fiatalember ugrott le abból a kocsiból, ahol 
Kiéin utazott. Nyilvánvaló, hogy ez volt a

BRLATONFOLOUAR

ü1

selő látja cl.
Vasárnap folyamán intézkedés történt (t 

Kúrián a tárgyalás rendjére vonatkozóan. 
Az első emeleti huszas számú tárgyalóter
met jelölték ki,

ugyanazt :i termet, ahol annak idején 
a frankper kúriai tárgyalása folyt le.

A tárgyalásra csupán hatvan jegyet bocsá
tottak ki, ebből többet külföldi újságírók 
kaptak, akiket a nagyobb t. külföldi lapok 
küldöttek ki a Hatvany-ügy tárgyalására.

Hatvány Lajos báró, akit mint ismeretes, 
szombaton gyomorvérzéssel a rabkórházba 
szállítottak, nem fog megjelenni a tárgya
láson. A tárgyalás előreláthatóan gyors me-> 
derben fog folyni. A vádhatóság képviselem 
tében Vargha Ferenc koronaügyész fog na
gyobb beszédet mondani és nagyszabású, 
gondosan felépített védőbeszédet mond 
majd dr. Baracs Marccl is. A beszédekkel 
körülbelül déltájban végeznek és ekkor 
nyomban sor kerül az ítélethozatalra is.

tolvaj. A bányamérnök a rendőrségre síé-' 
(ctl, feljelentést leli és megadta a fiatalem
ber pontos szcmélyleirását.

A szcmélyleirás alapján a rendőrség 
másnap elfogta Bozsics József rovottmultu 
hírhedt zsebtolvajt, aki

beismerte, hogy ö fosztotta ki a mérnö
köt.

A lopott pénz nagyrészét egy nőre költötte, 
másik részét még megtalálták nála. Kihall
gatása után letartóztatták.

MINDEN HÁZNÁL LEGYEN
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hírek
A msgyar lóvaspölö óriási 

győzelme az osztrákok fölött
Az első nemzetközi lovaspoló mérkőzés má

sodik napján, vasárnap is többezer néző él
vezte végig a gyönyörű mérkőzést, melyből a 
magyar csapat került ki győztesként. A győztes 
csapat minden tagja nagyszerű tudósával és 
toieg hihetetlen győzniakarásával az utolsó 
percekben olyan kiváló játékot produkált, hogy 
magával ragadta a közönséget és megtörtént 
az a példátlan lény, hogy főhercegek, tábor
nokok, s a budapesti előkelőségek valamennyi 
jelenlévő tagja együtt tombolt a jegyét kíván
csiságból megváltott kispolgárokkal, hogy győ
zelemre vigyék, lelkesítsék a mngyar csapatot. 
Aki ezen a mérk'.zéaen olt volt, azzal a benyo
mással távzzolt, hogy a sport az a terület, 
ahol ledőlnek a táisadalmi korlátok, ahol a 
kedvenc csapat győzelme érdekében egyformán 
tapsolja pirosra a tenyerét királyi herceg és 
sportszerető polgárember. A lovaspoló, amely 
eddig ugylátszolt, hogy az exkluzív főrangú 
társaságok kisajátított sportja, vasárnap dél
után bevonult teljes népszerűségével a pesti 
sportéletbe.

A megjelent előkelőségok soraiban láttuk Jó
zsef főherceget, Anna főhercegasszonyt, Bethlen 
István grófnőt édesanyjával, a mecklenburgi 
hercegnét, Scitovszky Tibor belügyminisztert, 
Prónay György államtitkárt, Rakovszky Ivánt, 
gróf Andrásig Gézát, báró Than és vitéz Új
faluiig tábornokot, az amerikai, angol és a fra- 
eia követet, llotzpoczky Ernő miniszteri taná
csosi és az előkelő világ számos tagját.

Dr. Friess olasz bíró sípjelére a következő 
csapatok álltak fel: gróf Wcnckhelm József, 
major Wadion, cap. Jármay és gróf Károlyi 
László- Magyar csupat: a mecklenburgi herceg, 
ifj. gróf Rethlen István, major Methcrsolc és 
Aich Hubcrt.

A magyar csapat megsemmisítő fölénnyel 63 
arányban győzött.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va 
sárnap az időjárásról a kővetkező prognó
zist adta ki: Meleg idő várható, helyi ziva
tarokkal.

— Vasárnap felavatták Benedek János dr. 
sírkövét. Bensőséges ünnepély keretében 
vasárnap délelőtt avatták fel a Közlcmetö- 
uti temetőlien nyugvó Benedek János dr.- 
nak a demokrata eszmékért 25 éven át tör- 
lietejlen lelkesedéssel küzdő országgyűlési 
képviselőnek síremlékét, amelyet a Függet
len Nemzeti Dcniokratapárt állított fel nagy
nevű tagjának. A felavatáson az elhunyt 
özvegyén és a fián, Benedek Sándor, a 
közigazgatási biróság másodelnökén kivül 
nagyszámban jelentek meg Benedek János 
barátai és tisztelői, kiknek soraiban ott vol
tak a Független Demokratapárt tagjai Ras
say Károly képviselő vezetésével. A kor
mányt Pctri Pál, az igazságügyi miniszté
riumot Séthy államtitkárok képviselték. A 
képviselőház részéről Puky Endre, az egy
ségespárt részéről Almáig László és Dukai 
Takáts József, a főváros, illetve a Szociál
demokrata Párt nevében Bcrczell Jenő ta
nácsnok és Rüchlcr József jelentek meg. 
'Krausz Simon és a Vdcsonj/i-család is részt- 
vetlek a sirkőfelavatáson. A felavató be
szédet Pakots József mondotta, majd szülő
földje nevében Nánássty Andor országgyű
lési képviselő és Dobó Sándor, az Országos 
Református Egyesület elnöke emlékeztek 
meg meleg szavakkal az elhunytról. A sirl 
elborító koszorúk tömegéből a Terézvárosi 
Nőegylet piros szívvel mintázott „Szivünket 
díszünknek** felirásu koszorú vált ki.

— Megszavazták a frank stabilizálását. Pa
risból jelentik: A kamara 450 szavazattal 22 
ellenében elfogadta az összes stabilizációs ja
vaslatokat.

— A Dunába ugrott egy kereskedő. Gutmann 
Ferenc harmincnégy éves kereskedő vnsftmnp 
délután a Láncaidról a Dunába ugrott. A parti 
őrség a segítségére sietett, utána ment és az 
öngyilkos kereskedőt kimentette a vízből.

— Megmérgezte magát egy magántiszt
viselő. Kelemen Antal magántisztviselő édes
anyjának Retek-utca f>5. szám alatti lakásán is
meretlen méreggel megmérgezte magát. A men
tők az Uj Szent János-kórházba szállították.

— Letartóztattak egy sikkasztó szállítási tiszt- 
viselőt. A Balaton-utca 2. számú házban levő 
Gróf Albert-féle szállítmányozási cég feljelen
tést tett a rendőrségen, amelyben előadta, hogy 
cégnél sikkasztás történt. A nyomozás során 
megállapították, hogy a vállalat egyik tisztvi
selője, Wcishaus Sándor, aki a vám- és illeték
dijakat kezelte, többezer pengőt sikkasztott és 
n hiányt szabálytalan iratokkal igyekezett el
leplezni. Előállították a főkapitányságra és ki
hallgatása után letartóztatták.

— A Glóbus Torna Club társán kirándulása. 
A Glóbus Torna Club julius 8-ikán, vasárnap 
cgésznnpos társaskirándulást rendez a Váccal 
szemben levő Pokolszigetrc. A kitünően össze
állítóit program változatos szórakozásról gon
doskodik.

— Elfogott ékszertolvaj. Győrből jelentik: 
Néhány nappal ezelőtt Batier ékszerészhez be
állított egy elegánsan öltözött nő azzal, hogy 
ékszert akar vásárolni. Távozása után észre
vették, hogy több értéktárgy hiányzik. Néhány 
nappal később ugyanez a hölgy az örtl-féle ék
szerüzletben jelent meg, ahol felismerték és 
bevitték a rendőrségre. Itt megállapították, 
bogy Neu Saroltának hívják. A tolvajnőt letar
tóztatták.

— Halálos baleset vadászat közben. Győrből 
jelentik: Kriszt János honvéd Bakonyszent- 
inlhály községben vadászai közben felmászott 
rgy fára. A puska incgakndt cgv ágban, elsült 
és a golyó a honvéd testébe fúródott. Kriszt 
Jánost kórházba száUitották, ahol vasárnap éj- 
kzaka maghalt.

Nem vagyok bosszúálló — 
mondja Zakariás Dénes rendőrtanácsos, aki alig várja, hogy 

visszamehessen a hivatalába az igazságot szolgálni
Körtei háromnegyed esztendeig tartó 

meghurcoltatás után fényes elégtételt ka
pott Zakariás Dénes dr. retdőrlanácsos, 
akit azzal vádoltak, hogy egy Conti-utcai 
zugkocsmárostól megvesztegetés fejében öt
száz pengőt zsarolt ki. A vádtanács most 
megszüntette elene az eljárást, mert a bün
tetett előéletű, kéleshirü emberek sorából 
kikerült vádaskodók vallomását megdön
tötték a vizsgálat adatai.

Dr. Zakariás Dénes a vádtanács ülése 
után felkereste ügyvédjét, dr. Gál Jenő kép
viselőt, akinek izgalomtól remegő hangon 
mondott köszönetét a védelemért. Arra a 
kérdésre, hogy mit érzett a hónapokig tartó 
hajsza és meghurcoltatás alatt, nyugodtan 
és higgadtan csak ennyit mond dr. Zakariás 
Dénes:

— Gyakran álltam már azon a ponton, 
hogy a kétségbeesés örvénye elragad, az 
igazságba vetett hitem azonban mindig visz-

— A Mérnöki Kamara közgyűlése. Vasárnap 
délelőtt tartotta a Budapesti Mérnöki Kamara 
ez évi közgyűlését a pesti Vigadó nagytermében. 
Kossalka János elnöki megnyitójában ismertette 
a mérnöki törvénytervezet előkészítését. Kifej
letté, hogy a mérnöki munka föaitarlásáról 
szóló rendelet semmiféle fennálló érdeket nem 
sért. Utána a titkári jelentés következett, 
amely szerint a kamara taglétszáma 4582-re 
emelkedett. Szeptember 1-én a Kamara uj he
lyiségébe költözik, mert a mostani szűknek bi
zonyult. A következő felszólalók a magánmér- 
nökök sérelmeit és más aktuális mérnöki prob
lémákat fejtegettek. Kelemen Móricz a gépgyá
rak nevében bejelentette, hogy a gépgyárak a 
nyár folyamán hajlandók számos műegyetemi 
hallgatót foglalkoztatni. Az egyik felszólaló 
közszállitási tanács felállítását sürgette, a köz- 
szállHási visszaélések és a tisztességtelen ver
seny meggátláisára. Az évi jelentés elfogadása 
után a közgyűlés véget ért.

— A Dunába fulladt egy diák. Vasárnap dél
után az Újpest—megyeri strandon fürdés köz
ben a Dunában elmerült Szabó Tibor tizenhat
éves tanuló. A parton állók a segítségére siet
tek, de a fiút nem tudták már megtalálni.

— Egy elvesztett ridikOl rövid útja a bank
igazgató feleségétől a bankigazgató feleségéig. 
Balázs Leónak, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank igazgatójának felesége tegnap egy 2. 
jelzésű villamoson utazott. Mikor leszállt, né
hány pillanat múlva észrevette, hogy eltűnt a 
ridikiilje, amelyben 2017 pengő volt. Ijedten 
sietett a főkapitányságra, ahol nyomban meg
kezdték a vizsgálatot. Mormel detektív ment 
a 2. száuiu végállomáshoz. Éppen akkor ér
kezeit, mikor a 2. kocsi kalauza átadta a vég
állomáson szolgálatot teljesítő ellenőrnek a ko
csiban felejtett kézitáskát, amelyet — mint 
mondotta — a villamos egyik utasa 
talált és adott át a kalauznak azzal, hogy 
17 pengő van l>cnne. A detektív kinyi
totta, hogy ellenőrizze a tartalmát és való
ban csak 17 pengőt talált benne. A főkapitány
ságra vitte, azzal a szándékkal, hogy majd 
nyomozást indítanak annak megállapitására, 
hogy a megtalálás után kinek a kezén tűnt cl a 
2000 pengő. A főkapitányságra érve, még ott 
találta Balázs Lcónét, aki örömmel fogadta a 
táskát. Csakhamar kiderült, hogy a hiányzó 
2000 pengő tulajdonképpen nem is hiányzik. 
A bankigazgató felesége ugyanis óvatosságból 
a ridikiil egyik kis oldp.lrészébe rejtette a két 
darab ozerpengős bankjegyet. A becsületes 
megtaláló tehát nem a tizenhét, hanctm két
ezertizenhét pengő erejéig volt becsületes. 
Balázs Leóné n hamarosan megkerült ridikül- 
lel a karján boldogan távozott a rendőrségről.

— Újabb vizsgálat az Angol—Mngyar- 
Bank debreceni sikasztásl ügyében. Debre
cenből jelentik: Az Angol—Magyar-Bank 
debreceni fiókjánál történt sikkasztás ügyé
ben dr. Prcineszbcrger Jenő vizsgálóbiró 
szombaton és vasárnap tovább folytatta a 
kihallgatásokat. Az. újabb vizsgálat során 
a vizsgálóbiró uj/irányban kezdte meg a 
nyomozást s megbízta Verzár Frigyes deb
receni bankigazgatót és Popovics Sándor 
törvényszéki könyvszakértőt az Angol—Ma
gyar-Bank debreceni fiókja könyveinek át
vizsgálásával. Hétfőn reggel az Angol—Ma
gyar-Bank debreceni fiókjában a budapesti 
központ részéről vasárnap kiküldött bizott
ság újabb rovancsoldst kezd meg.

— Autógázolás. A Bp. 25—970-es Jelzésű 
személyautó a városligeti víztorony közelében 
elütötte Lukács János gyári munkást. Az el
gázolt gyári munkást « mentők kórházba szál
lították. A rendőrség megindította a nyomo
zást. — Vasárnap délelőtt az Erzsébet királyné

ul és a Kolumbusz-utca sarkán Hegyi Mihály 
gépkocsivezető autójával elütötte Balog Sándort,

szaadta életkedvemet.
Tudtam, hogy egyszer kiderül az igaz

ság.
Most a meghurcoltatás alatt tönkretett 

idegeimet akarom először rendbehozni. Pi
hennem kell. Annyi izgalom után egy kis 
nyugalomra van szükségem. A bíróságtól 
megkaptam a rehabilitációt. Most már csak 
az az elégtétel van hátra számomra, hogy 
közszolgálatban, mint köztisztviselő mutas
sam meg becsületességemet és mint köz
tisztviselő szolgálhassam tovább az igazsá
got. Meghurcolóim? Az igaztalanul vádas
kodók? Velük nem törödöm.

— Elég büntetés számukra az erkölcsi 
elégtétel, amit én kaptam, 

mert ez őróluk éppen elég lesújtó véleményt 
tartalmaz. Hogy indul cllenök eljárás, az a 
bíróságra tartozik. Én nem vagyok bosszú
álló, én semmiféle eljárást nem indítok 
ellenük ...

akit a mentők súlyos sérülésével kórházba szál
lítottak.

)( Méray motorkerékpárok a postánál. A m. 
kir. postaigazgatóság a tavalyi sikeres kísérle
tek után, most újabb 16 motorkerékpárt ren
delt a Aféray-gyárnál. Ezeket az oldalkocsis 
motorkerékpárokat, amelyek az 500 köbcenti
méteres típusból valók, szintén a levélgyüjtés- 
hez fogják felhasználni.

— Perényi Zsigmond báró Pesterzsébet 
díszpolgára. Pesterzsébet városa ünnepélyes 
díszközgyűlés keretében nyújtotta át meg
választott díszpolgárának, báró Perényi 
Zsigmondnak díszpolgári oklevelét.

— A Marezlbányl-téren felrobbant mozsár
ágyú megsebesített egy embert. Vasárnap 
délután a Marczibányi-téren táborozó leven
ték egy táborozási jelzésre szolgáló kis mo- 
zsárágyut állítottak fel. A kis mozsárágyu 
felrobbant s a közelben tartózkodó Lind- 
mager Károly 47 éves gyári munkást súlyo
san megsebesítette, akit a mentők égési sé
rülésekkel a Lövőház-utca 17. szám alatti 
lakására szállítottak. A rendőrség a külö
nös szerencsétlenség ügyében megindította a 
nyomozást.

— Eltűnt egy tőzsdeblzományes felesége. A 
rendőrségen bejelentették, hogy Weissback 
László tözsdebizományos 36 éves felesége még 
tegnap eltávozott az Üllöiut 53. számú házban 
levő lakásáról s azóta nem adott életjelt ma
gáról. A bejelentés alapján a rendőrség széles
körű nyomozást indított az eltűnt uriasszony 
felkutatására.

— Iskolai évzáróünnepély. A pesti izr. hit 
község Munkácsy-utcai alapítványi leánygimná
ziuma vasárnap délelőtt tartotta az intézet ud
varán évzáró ünnepélyét. Az ünnepélyen nagy
számú, előkelő meghívott közönség vett részt.

— Ma tárgyalja a tábla Károlyi Mihály 
perújítást kérelmét. Károlyi Mihály vagyon- 
elkobzási bünpörében tudvalévőén érdekes 
fordulat következett be azáltal, hogy Nagy 
Vince dr. volt nemzetgyűlési képviselő, 
Károlyi Mihály gróf képviseletében peruji- 
lási kérelmet adott be, amelyben hatalmas, 
uj bizonyítási anyagot terjesztett elő. A bí
róság a perujilási kérelem tárgyalását mára 
tűzte ki a táblán Brezanoczy tanácsa előtt. 
A mai tárgyalás egész idejét előrelátható
lag Nagy Vince dr. előterjesztése fogja ki
tölteni, amely iránt politikai körökben nagy 
érdeklődés nyilvánul meg.

— A Junta siBajtársak ünnepe. Az 1919. 
Júniusi Bajtársak Szövetsége vasárnap ki
lencedszer ünnepelte a ludovikai ellenforra
dalom évfordulóját. Az ünnepség délelőtt 10 
órakor a Ludovika kápolnájában tartott 
szentmisével kezdődött, oplgáii és katonai 
előkelőségek részvételével. Utána megkoszo
rúzták a Ludovika kertjében felállított em
lékművet, majd a szónakok méltatták a ju
nius 24-iki hősök emlékét.

— Az Angol Park területén lévé abesszi- 
niai somaliak (kb. 80 férfi, nő és gyermek), 
kiknek működése a közönség széles rétegé
ben általános kedveltségnek örvend, julius 
1-én visszatérnek hazájukba, a melegebb ég
hajlatú Abesszíniába. Igen ajánlatos, hogy 
mindazok, kik ezen érdekes, tanulságos em
berfajt nem látták, julius l éig az Angol 
Park területén levő festőién szép falut meg
tekintsék.

— Megalakult a Tiszántúli SUtöiparoaok Szö
vetsége. Mint Debrecenből jelentik, vasárnap, 
délelőtt megalakult a Tiszántúli Sütőiparosok 
Szövetsége. Az alakuló ülés, amelyen Sesztina 
Jenő kormányfőtanácsos, főrendiházi tag mon
dott megnyitóbeszédet, megalakulása után 
Schneider Mihály pékmestert választotta meg 
elnökéül. Az alakuló gyűlést kongresszus kö
vette, amelyen az ország minden részéből Deb
recenbe érkezett sülőiparosok vettek részt. A’ 
kongresszus határozati javaslatban mondotta 
ki, hogy a kontárok elleni hathatós védelemben 
kérni fogja a kormány támogatását, egyben 
kérelmezni fogja a házikenyér sütésének teljes 
megszüntetését, elrendelését annak, hogy a 
pékmtihelyekben és üzletekben a dagasztás tre- 
jén éjszaka is dolgozhassanak.

— Dollárleveleket lopott egy postás a 72-ea 
postahivatalban. A posta vezérigazgatósága a 
napokban feljelentést tett a rendőrségen, amely
ben előadta, hogy a 72-es postahivatalnak azon 
az osztályán, ahol az amerikai, úgynevezett 
dollárleveleket kezelik, amelyekben az amerikai 
magyarok rendszerint pénzt mellékelnek hozzá
tartozóik számára, több levél eltűnt. A főkapi
tányságról detektiveket küldtek a postahiva
talba, akik napokon át figyeltek. A munka ered
ménye az volt, hogy a gyanú Bennliardt István 
ötvenegyévcs postaaltisztre terelődött, akit teg
nap tettenértek, amint éppen egy amerikai le
velet sülyesztett a zsebébe. Azonnal előállítot
ták a főkapitányságra, ahol beismerő vallomást 
telt. Elmondotta, hogy már hosszabb idő óta 
folytatja bűnös manipulációit, összesen száz 
levelet lopott el, azt állítja azonban, hogy a 
száz levélben összesen csak huszonkilenc dol
lárt talált. A rendőrség nem ad hitelt ennek a 
vallomásnak és tovább folytatják' a vizsgálatot 
annak megállapitására, hogy milyen összeg tűnt 
el a hűtlen postaaltiszt keién. Bernhadtot letar
tóztatták és átkisérték az ügyészség fogházába-

— Megalakult az Újságírók Egyesületének? 
szegedi csoportja. Mint Szegedről jelentik, a 
Magyar Újságírók Egyesületének szegedi cso
portja vasárnap megalakult. Az alakuló köz
gyűlésen, amely táviratileg üdvözölte Rother- 
mere lordot, megjelent Rákosi Jenő és az uj- 
ságirótestületek vezetői. Az újságírók tisztele
tére Szeged városa diszebédet adott.

— öngyilkos kályhamester. Győrből jelentik] 
Gönyünél a Duna kivetette egy férfi holttestét. 
Megállapították, hogy az illető Ruhmann Antal 
győri kályhásmester, aki betegsége miatt lett 
öngyilkos

— Nyaralásra utazók. Igazán akíor fogja él
vezni nyaralását, ha „Old England" Rácz Dániel 
cégnél (Kígyó- és Váci-utca sarok) olcsón szerzi 
be szükségleteit. Arak a hirdetésben.

— A kultuszminiszter Neubauer Ferenc kép
viselői beszámolóján. Vasárnap tartotta be
számolóját Neubauer Ferenc a nagybajomi ke
rület országgyűlési képviselője. A beszámolón 
megjelent Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter, akit számos képviselő és a Falu
szövetség több kiküldöttje kisért el. Fogadtatás 
után megkoszorúzták a hősök emlékszobrát, 
majd Neubauer Ferenc mondott beszédet, az
után a kultuszminiszter kifejtette, hogy a falu 
számára olyan iskolafajtát kell teremteni* 
amely a falunak szükséges ismereteket terjeszt
heti. A gyűlés után százhúsz terítékes disz- 
ebéd volt a községháza tanácstermében, mely 
után a miniszter és kísérete autón visszatért a 
fővárosba.

Csalás miatt letartóztatott kereskedő. Deb
recenből jelentik: A debreceni rendőrségen 
vasárnap délelőtt Roncsi Tibor dr. rendőr^ 
fogalmazó kihallgatta és kihallgatás után 
őrizetbe vette Fohn Sándor 30 éves monostor- 
tályi kereskedőt. Fohn ellen hatvan debreceni 
kereskedő t<t csalás címén feljelentést, mert 
rábizonyult, hogy másfél év alatt számos deb
receni kereskedőtől hitel ellenében rádiótól 
kezdve mezőgazdasági traktorokig mindent 
összevásárolt és azok vételárát egyáltalán nem 
fizette meg. Fohn Sándort, aki ellen csalás cí
mén indult meg az eljárás, hétfőn átkisérték d 
debreceni ügyészség fogházába. A kárösszeg- 
amelyet manipulációval a debreceni keres
kedőknek okozott, közel 200 ezer pengő.

— Kerékpárjával az árokba zuhant. A 
Horthy Miklós-ut 63. számú ház előtt vasárnap 
délelőtt Czifra Mihály napszámos kerékpározás 
közben az ut mellett lévő árokba esett. Súlyoz 
kar- és lábtörést, valamint belső sérülést szen
vedett. Cifra Mártont a mentők a Rókus-kór- 
házba szállították.

— A BSzKRT közgyűlése. A BSzKRT ju
nius 23-án tartotta Sipőcz Jenő polgármester cl- 
nöklésével rendes évi közgyűlését, amelyen el
fogadták az 1927. évre vonatkozó zárszámadást 
és az igazgatóságnak és a felfigyelöbizottságuak 
a felmentvényt megadták. A közgyűlés ember
baráti és közművelődési célokra húszezer pen
gőt adományozott s Bacsinszky Vladimír volt 
államvasuti üzletvezetőt az igazgatóság, Sebő 
Béla főszámvevőt pedig a felügyelőbizottság 
tagjává választotta meg. Az igazgatóság jelen
tése szerint az elmúlt évhez képest tízmillió ko
csikilométerrel többet teljesített a BESzKRT, 
Negyven uj kocsit rendeltek éj 1259 kocsit járat
nak. A kocsik menetsebességét hat százalékkal 
növelték. 1927-ben 298,512.499 utast szállított 
a BESzKRT, tehát majdnem tizennyolc millió
val többet, mint 1026-ban.

Ebben az évben léptették életbe a földalat
tira szóló átszállójegyet is. Befejezték a sváb
hegyi fogaskerekű villamosítását. A BESzKRT 
bevétele 1927-ben 60,392.263 pengő volt, a ki
adások pedig a többi vasúttal együtt 60,218.032 
pengőre rúgtak, a tiszta nyereség tehát 171.902 
pengő. A nyerességet úgy osztották föl, hogy a 
12.500 darab száz pengős névértékű részvény 5 
százalékos oszalékára 62.500 pengőt fordítanak, 
5586 pengőt tartalékalapnak juttatnak, a rész
vények után felülosztalékul részvényenként & 
pengőt, összesen 62.500 pengőt fizetnek ki. Al 
igazgatóság tiszteletdijára összesen 19.250 pen
gőt, a felügyelőbizottságéra pedig 2400 pengőt 
fordítottak.

Dr.KAJDACSY'i.xorvo.
■ rendel 104 éa 7-8-ig 
térti ét női betegekne
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Revolveres közelharc I 
Kispesten a rendőrőrszeni és 
két részeg fiatalember között

Rendkívül izgalmas és több sebesüléssel 
végződő verekedés játszódott le szombaton 
a késő éjszakai órákban a kispesti Kossuth 
Lajos ucca 135. számú házban levő kocsma 
előtt. A kocsmában mulatott Jancsovics Já
nos napszámos és Jáborn Jenő kőmives- 
segéd. Italozás közben összevesztek és a ci- 
vakodások rövidesen verekedéssé fajultak, 
aminek láttára a kocsmáros a helyiségben 
tartózkodó vendégek segítségével kidobta 
az uccára a két részeg embert. Jancsovics 
János kiesett az uccára é saz úttesten ke
resztbe fekve, elaludt. Jáborn Jenő megfe
ledkezve haragjáról, barátja mellé térdelt 
és költögetni kezdte azt. Ezt azonban oly 
hangos szóval és kiabálással akarta elérni, 
hogy a közelben tartózkodó rendőrőrszem fi
gyelmes lett a lármára és a helyszínre ér
kezve, csendre intette Jáborn Jenőt. Jáborn 
engedelmeskedés helgett Kofur József ren
dőrőrmesterre támadt és hangosan szidal
mazni kezdte.

A rendőr és a részeg fiatalember szóvál
tása közben Jancsovics is fölébredt és há
tairól a rendőrre vetette magát, aki

kénytelen volt önvédelemből kardot

Scitovszky belügyminiszter 
kijelenti a Hétfői Naplónak, 

hogy egyetlen kinevezett tagja sem lesz az uj 
fővárosi közgyűlésnek

A fővárosi reformról legutóbb folytatott tár
gyalását tudvalévőén azzal a megállapodással 
zárultak le, hogy

az uj fővárosi törvényjavaslat ősire marad.
Scitovszky Béla belügyminiszter kezdetben 

úgy tervezte, hogy a nyári szünet előtt be
nyújtja a javaslatot a képviselőháznak, mert 
módot akart nyújtani a politikai pártoknak a 
reform alapos áttanulmányozására. Beavatott 
politikai körökben most arról beszélnek, hogy 

a nyár folyamán egészen uj törvényjavas
lat készül a fővárosi adminisztráció reform

járól.
Az elterjedt hirek szerint hivatalos helyen az 

alaptervezetet elejtették és a nyár folyamán a 
belügyminisztérium törvényelőkészítő osztálya 
egészen elölről kezdi a fővárosi reform meg
szövegezésének' munkálatait

Erről a kérdésről alkalmunk volt beszélni 
Scitovszky Béla belügyminiszterrel, akit a fő
városi reform sorsa iránt kérdeztünk meg.

SCITOVSZKY BÉLA BELÜGYMINISZTER 
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Ma már bizonyos .hogy a fővárosi tör
vényjavaslat őszre marad. Az őszi parla
menti kampányban kerül sor a fővárosi re
form megvitatására. Az alaptervezet elké
szült. Azok a hirek, amelyek arról szólanak,

Már januárban kijelentette a 
gyilkos szerb képviselő, 

»ha kell« megöli Radics Istvánt
Beszélgetés a gyilkos Racsics Punisával

(A „Hétfői Hírlap" tudósítójától.) A ju- 
goszláv parlamentben már hónapok óta 
igen feszült volt a hangulat. Egymást kö
pették az európai parlamentarizmus történe
tében eddig ismeretlen botrányok, melyek
nek központjában mindenkor Radics István 
és Pribicsevics Szvetozár a parasztdemokra
ta koalíció két vezére állott, kik magatartá-

Világhírű nyaralók és üdülök
PensIOk, In tem fi tusokleány, és 11 uott honok

Havi ellátási dfi tanulóknak 1M P. felnőtteknek tM 
P. mely hefcnklntt váltoetatással négy nyaralóhelyre 

érvényes. Eier eremély referenciája. 
Kérjen prospektust (válaixbélyeg).
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Fédération Internatlonales des 
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Budapest, V.. Alkotmánya. 4. I. 
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NYARALÓ- ÉS ÜDÜLŐTELEPEK:

Macynroniágont Budapest. Siófok, Balatonöszöd. 
Svájcban: Genf*. Lausanne*. Neuchatel. Luzern. 
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Internálást dijak; Budapesten havi 90 P, külföldön 
X10 R

rántani,
hogy igy megfélemlítse támadóit. A két 
fiatalember azonban erősebbnek bizonyult s 
rövid dulakodás után kicsavarták a kardot 
a rendőrőrmester kezéből, aki többször síp
jába fújva, kért segítséget, majd végül

szolgálati revolveréből többszőr a leve
gőbe lőtt.

A revolverdörrenésre a kocsmából is kisza
ladtak a vendégek és néhány perc múlva 
megelevenedett a csendes Kossuth Lajos 
ucca. A járókelők közül többen a rendőr 
segítségére siettek és igy sikerült lefogni a 
két duhaj fiatalembert, akik a verekedés 
közben több könnyebb természetű sérülést 
szenvedtek. A dulakodás közben megsebe
sült a rendőrőrmesler is, akit a hclyszinre- 
kiérkező mentők részesítettek első segély 
ben.

Időközben a legközelebbi rendőrőrszobá
ból több rendőr sietett társa segítségére, 
majd Jáborn! és Jancsovicsot megkötözve 
előállították a főkapitányságra, ahol vasár
nap délelőtt kihallgatásuk után mindkettőt 
letartóztatták.

hogy a fővárosi reformról szóló törvényja
vaslat eddigi munkálatai teljesen eredmény
telenek és egészen uj javaslat megszövege
zésére kerül a sor — alaptalanok. Az alap
elvek tekintetében megtörtént a döntés. Eb
ben a vonatkozásban csak annyit állapítha
tok meg, hogy «

szó sincs az autonómia jogkörének 
semmiféle megnyirbálásáról.

Az a beállítás sem felel meg a valóságnak, 
hogy az uj közgyűlésben aránytalanul nagy 
szerepet kapnának a kinevezett bizottsági 
tagok. Máris kijelenthetem, hogy

az uj közgyűlésnek nem lesz egyetlen 
kinevezett tagja sem.

Minden bizottsági tag választott bizottsági 
tag lesz. A választópolgárság által válasz
tott bizottsági tagok mellett természetesen 
helyet kapnak a testületek és érdekeltségek 
választott képviselői is.

A Hétfői Napló munkatársának teljesen beava
tott helyről szerzett értesülése szerint bizo
nyosra vehető, hogy legkésőbb karácsonyig 
tető alá kerül a fővárosi reform. A reform tető 
alá hozatalának megfelelően 1929 tavaszán, 
előreláthatóan már márciusban, megtartják az 
uj községi választásokat.

sukkal valósággal provokálták a botrányo
kat és sok tekintetben ők is felelősséggel 
tartoznak azért, hogy a kormány ellen in
dított hadjárat gyilkossággal végződött.

A kormánypárti belgrádi sajtó állandó 
cáfolatával szemben a leghatározottabban 
merem állítani, hogy

Racsics Punba hónapok óta készült 
a merényletre és tettét előre megfontolt 

szándékkal követte el.
Januárban Belgrádban tartózkodtam, 

ahol több kormánypárti képviselőt volt al
kalmam megismerni. Racsiccial a parla
ment folyosóján találkoztam először, később 
azonban többször voltam az ő társaságában. 
Egy alkalommal az egyik belgrádi kisebb 
vendéglőben vacsoráztam vele több képvi
selő és újságíró társaságában és amikor éj
fél felé a bortól már meglehetősen emelke
dett volt a hangulat,

Racsics büszkén hangoztatta, hogy a 
háború alatt mint komltácsl, számtalan 

embert ölt meg.
__  Nálunk, a fekete hegyek birodalmában, 

Nikita országában •— mondotta — olcsó az 
emberélet. Montenegróiak vagyunk és ha 
valaki nem paríroz, annak pusztulni kell. 
Ellenfeleinkkel, ellenségeinkkel gyorsan 
végzünk. A háború alatt sem törődtem azzal, 
hogy katona vagy civil, asszony vagy gyer
mek, ha utamat keresztezte, vagy célunk el
érését igy gondoltam előmozdítani, akkor 
pusztulnia kellett. A cél szentesíti az esz- 
köat

Később Radics István került szóba.
— Ez az ember is utamban áll — mon 

dotta izgatott hangon Racsics — ha tovább 
folytatja, akkor

Radics István Is el fog pusztulni.

— Ha ez szükséges les2, akkor akad majd 
egy bátor crnagorác (montenegrói), aki 
egyetlen golyóval leteriti a montenegróiak 
legnagyobb ellenségét. S ha nem lesz más és 
hazám érdekében szükségét látom, én fogok

Egy bádogosinas vigyázatlan
sága okozta a Munkácsy uccai 

veszedelmes tetőtüzet
A rendőrség most fejezte be a Munká- 

csy-utcai veszedelmes tetőtüz ügyében foly
tatott nyomozást. Mint ismeretes, a múlt hé
ten az esti órákban kigyulladt a Munkácsy- 
utca 15. számú ötemeletes bérház teteje. A 
tűzoltóknak csak megfeszített munkával 
sikerült lokalizálni a tüzet, a tető azonban 
igy is elpusztult. A házban a tűz napján bá
dogosok dolgoztak és az volt a gyanú, hogy 
valamelyikük égő cigarettát dobolt el a pad
láson és ez idézte elő a szerencsétlenséget. 
Detektívek mentek a házba, helyszíni szem
lét tartottak és napokon át hallgatták ki a 
tanukat.

Most fejeződött be a nyomozás, 

amelynek során egy fiatalkorú bádogos-

Leugrott az emeletről és 
elmenekült a tettenért betörő

Vasárnap reggel izgalmas betörőhajsza ját
szódott le a Szondy-utcában. A Szondy-utca 76 
számú házban lakik családjával Vince Zsigmond 
kereskedő. Vincéék a korai órákban eltávoztak 
hazulról. Az elsőemeleli lakásban Kapás Júlia 
cselédleány maradt egyedül. Reggel nyolc óra 
tájban, amikor takarítani akart, benyitott a 
háziak szobájába. Megdöbbenve látta, hogy a 
szekrények fel vannak feszítve és a szekrényből 
kidobált holmik a padlón hevernek. Nyilván
való volt, hogy

betörő járt a lakásban, akit azonban a leány 
belépése megzavart és valahová elbújt. 

A cselédleány rémülten kirohant a lakásból s 
fellármázta a házbelieket. A folyosón pillana
tok alatt összeverődtek a szomszédok, majd 
megérkezett a házmester is, aki baltával a ke
zében néhány vállalkozó szellemű lakó élén el
indult a betörő felkutatására. Az üldöző expe
díció, miután bezárta a kaput, először a pin
cébe vonult. Átkutatták a pince minden zegét- 
zugút, a betörő azonban nem került elő. Erre 
viszamentek az emeletre, mert az volt a gyanú, 
hogy

a betörő még a lakásban bujkál.
Óvatosan benyitottak az ajtón, átmentek az 
előszobán s benyitottak abba a szobába, ahol 
a betörés nyomait felfedezték. A feltevés helyes

Egy szélhámos magyar globetrotter 
kifosztott két, világkörül utazó német diákot

A békéscsabai rendőrség ma táviratban kérte 
a főkapitányságot, hogy kutassa fel és tartóz
tassa le Scholl József 21 éves szabósegédet, 
aki Békéscsabán valami lopást követett el és 
Budapest felé vette útját.

Az értesítés szerint a napokban Békéscsa
bára érkezett két német diák, akik azzal in
dultak el hazulról, hogy

gyalog körülutazzák a világot.
Ugyanilyen céllal érkezett a városba egy Scholl 
József nevű magyar szabósegéd is. A németek 
nagy örömmel fogadták magyar kollégáju
kat és

elhatározták, hogy együtt vándorolnak to
vább.

Éjszakára együtt is szálltak meg. Reggel az

cselekedni Nem riadok vissza semmitől 
sem.

A társaságunkban levő képviselők ekkor! 
csendesíteni próbálták Racsicsot, aki való
sággal extázisbán volt, ő azonban nem 
hagyta magát, hanem hangosan kiabálta:

Ha kell, akkor én fogom megölni Ra- 
dicsot.

Barátai azonban nem tulajdonítottak na
gyobb jelentőséget szavainak, mert azt hit 
ték, hogy csak az alkohol beszél belőle.

inasra terelődött a gyanú. Megállapították, 
hogy a bádogosinas a tűz napján a padlá
son dolgozott egy forrasztókályhával és el
távozásakor nem oltotta el gondosan a pa
razsat.

A kályhából kipattanó szikra okozta 
azután a tUzet, 

amely lángbaboritotta az egész tetőt. A! 
nyomozást ezzel a megállapítással le is zár- 
fák és az iratokat átküldötték az ügyész
ségre. A további vizsgálat fogja megállapí
tani, hogy

milyen mértékben lehet felelősségre 
vonni a fiatalkorú inast

és anyagilag ki lesz a felelős a nagyösszegü! 
kárért.

is volt, a betörő, egy sötétruhás, nyurga fiatal
ember, valóban a lakásban bujkált és mikor, 
meglátta az ajtón belépő üldözőket,

felugrott az ablakpárkányra s a következő 
pillanatban levette magát az emeletről.

Az üldözők egy pillanatig megdöbbenve látták 
a halálugrást, majd odarohantak az ablakhoz 
és lenéztek. Ekkor láták csak, hogy a vakmerő 
betörő nem mindennapi trükkje kitünően sike
rült. A ház utcai frontján, Vincéék lakása alatt 
van egy kárpitosrnühely. Ennek az ajtaja eló 
nagy halom matractömésrc szolgáló puha anyag, 
afrik volt felhalmozva.

A betörő pontosan az afrikhalom tetejére 
ugrott és talpraesett.

A puha anyag felfogta az esés erejét, úgy hogy 
semmi baja sem történt. A következő pillanat
ban leugrott az afrikhaloni tetejéről és futás
nak eredt. Mire az üldözők a lépcsőn lesiettek' 
az emeletről és utána eredtek a betörőnek, az 
már nagy előnyt nyert. Az üldözőkhöz csatla
kozott a közelben szolgálatot teljesítő rendőr 

Iis. Perceken át tartott a hajsza, amely azonban 
nem járt eredménnyel, mert az Aréna-ut tájé
kán egérutat nyert és eltűnt üldözői elől a vad 
futással menekülő betörő.

után, mikor a diákok felébredtek', rémülten 
vették észre, hogy Scholl eltűnt és vele együtt 
eltűnt összes holmijuk.

Még annyi ruhájuk se maradt, hogy az ut
cára mehettek volna.

Kölcsönkért ruhában mentek a rendőrségre 
feljelentést tenni.

Scbollt most Budapesten keresik, mert a diá
koknak azt mondotta, hogy Budapesten keresz
tül Bécs felé igyekszik. A tolvaj globelrottcr- 
cserkészinget, bricseszt viselt és útközben a 
saját fényképével ellátott képeslapokat árul.

A két német diák természetesen addig nent 
folytathatja útját, mig valakitől ruhát nem 
kap.

k
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Pár szó 
az uj darabomról 

hta: Farkas Imre
Nincs meg belőle semmi. Csak ti témája. 

Az is napról-napni változik ..
Fekszem a napon cs ffondolkozom. En 

nklctckct és szccnáriumot sose csinálok. 
(Meg is lálszií: gondolja az a doktor, aki
e kis cikket olvassa.) Elraktározom a: 
agyamban az ötleteket, ha vannak egyálta
lán ... mikor irok, akkor már kész a dolog. 
(Hej, de nehezen is ülök neki.)

A napsugár, ez az áldott napsugár be
ragyog, cirógat, körülölel. Szemben a Gellért
hegy. Ormán szép zöld fák. Vidám, suga
ras, hangulatos minden. Es a sugárkévén 
elébem szökik egg apró kisasszony. Ez lesz 
az uj darabom föalakja. Kedves pukkcdlivel 
lép be az események sodrába ...és ki játssza. 
Nem tudom. Talán Zilahi Irén. Ezt a kis 
színésznőt igazán megszerettem. Érzik be
lőle a tehetség. Es ez nekem különös öröm, 
akinek afféle valódi, kipróbált, általánosság
ban elösmcrl százszázalékos tehetségtelene
ket is tukmállak a nyakára.

Mi lesz ezzel a kisleánnyal? Még nem 
mondom meg. De máris szeretem ... Egy 
bizonyos, hogy szeretni fog és szeretni fog
ják. Es ez mégis csak a legnagyobb dolog a 
világon. Hanem a cím — az már majdnem 
megvan. Azt hiszem, ebben megállapodtam 
Nem bizonyos. Mihelyt színházról van szó. 
semmi sem bizonyos. De mondjuk igy — 
most ezt a címet szeretem. Egy kis dal van 
benne, játékos, könnyű refrén, e dal első 
sora most a címem. Mert derült és mert szi
ves. Leirom ide először: „Kivirit a rózsa".

mindenki meg* 
kapja, amit 
megérdemel 

színházi élet 
éuzáró 

vizsgáján 
Osztályozó tanfolögyeló: KARINTHY FRIGYES

a.a

Vígszínház
Minden este

szombaton 26-bdszor
Szenes Béla hátrahagyott vigjátóka

A háziöaríit
Befelezte HOTl karoly

MMMSBHMMMiMSMMí
Kedden, szerddn 

a parist Tucatra du Gymnase 
vendégjátéka a 

Magyar színházban 
Henry Bernstein személyes vezetésével

Színre körül:

LE SECRET
(A TITOK)

Irta: HENRI BERNSTEIN 
Szereplők!

Gaby Morlay, Mme. Simoné, 
Mme. Luuniiy, Hliinchard, H 
Vnrgas, Varenne, Valter Rj

JARDIN DE PARIS|
Telefon: .1. 3HÖ-31 Ki

Naponta eate U Arától reggel S óráig H 
lenyas varieté műsorig

SZÍNHÁZ"MOZI
Telefoninterjú Budapest-Bécs között Henry 
Bernsteínnel, a leggazdagabb francia szín
házigazgatóval, aki a francia kultúra demon

strálásáért turnézik társulatával
Kedden érkeznek Budapestre Henry Bernsteín és a Theatre du

Gymnase tagjai
Kedden kezdi meg vendégszereplését Buda

pesten társulatával Henry Bernstein, aki párisi 
szinházánaka Theatre du Gymnasenek válo
gatott együttesével szombaton és vasárnap 
Bécsben a Raimond Thealcrbcn vendégszerepel 
és hétfőn érkezik Budapestre. Vasárnap felhív
tuk telefonon.

— Halló, itt Henry Bernstein! — jelentkezik 
a bécsi Jiaiinond-szinház telefonján.

Bemutatkozás. Szives, igazi francia udvarias- 
ságu válasz:

— Parancsoljanak az urak, rendelkezésükre 
állok!

Első kérdés: Turnéjának eddigi állomásai?
— Berlin, ahol a legtöbbször játszottunk, 

most Bécs — kél este, aztán Budapest. Sajnos, 
itt is csak két előadást tarthatunk, mert sietni 
kell tovább. Bukarestbe.

— Siker, eddigi eredmény? — kérdeztük.
Bernstein nevít. Meg van elégedve
— Berlinben szinte tüntető ünneplésben volt 

részünk — mondja. A német közönség és ható
ságok részéröl a legmelegebb fogadtatás, udva
riasság és megértés nyilvánult meg velünk 
szemben. Igazán gyönyörű, felejthetetlen volt. 
Szinte nem is hittük, hogy mi franciák a volt 
ellenségnél — Németországban vagyunk. Alig 
akartak elengedni.

— És Bécs?
— No, — mondja Bernstein, — itt sem pa

naszkodhatunk. Egy kis pereskedés volt ugyan 
a Raimond és egy másik szinház között, de ez 
— remélem — most már véglegesen elsimul.

Elmondja a világhírű iró és szinháztulajdo- 
nos, hogy

európai kőrútjukkal nemzeti missziót 
akarnak teljesíteni.

Propagandakörulun vannak. Demonstrálni 
akarják, hogy a francia kultúra virágzik, mit 
sem vesztett régi fényéből.

Bernstein vidám csengésű hangja itt komoly, 
szinte ünnepélyes színezetet ölt.

— Eddig, — folytatja — az volt szokás
ban, hogy egyes országok kiváló színészei al
kalmi, hogy úgy mondjam, ad hoc társulattal 
turnéztak. Az illető kiváló színészen kívül csu
pa másod- és harmadrendű képességű tagok al
kották az együttest. Én ép a nagy cél tuda
tában

állandó párisi színházam színészeiből Is 
csak a legjavát hoztam magammal.

Pedig — és ezt szerénytelenség nélkül állítha

fl régi nyár
mmtsan este a/«e

budai színkör
Az Uj Szinház a jövő szezonban 
a Vígszínház Kamaraszínháza lesz

A Vígszínház és az Uj Színház vezetőségei 
között az elmúlt héten tárgyalások indultak 
meg, amelyek eredményeképpen — ha a 
kél szinház megegyezésre jut — a jövő sze- 
zóntól kezdve az

Uj Szinház a Vígszínház kamaraszín
háza lesz.

Az Uj Színház a szezón végére* — mint tud
valevő — szorult helyzetbe kerüli. Ez adta 
meg az impulzust a Vígszínháznak a tár
gyalások megkezdésére. U poréba I, az Uj 
Szinház tuladonosail, rokoni kapcsolatok fű
zik a Vígszínházhoz közel álló Ungerleide- 
rékhez. A rokonok évekig tartó harag 
ulán a közelmúltban kibékültek és minthogy 
az Uj Szinház ezt az évet elégtelen anyagi 
eredménnyel zárta, kézenfekvő volt a fúzió 
gondolatának felvetödésc.

ÁBRIS RÓZSÁJA
AZ ÉVAD 6 UTOESÓ EEÓADÁSA 
A JIÍLAXOl SCALA EGYÜTTES 
uendeoiRUkínak sorrendié a UAROSI SZÍNHÁZBAN

Vezényel: MAESTRO VOTTO, a milánói Scala karmestere
Kedd, Sö-án: Csütörtök, 28-án: Péntek, 20-én:

a i » a TiiAYiATA Parasztbacsoiat
Szombat, 30-An bucouelóadáe;

Riidapoiia Rizrtuai a címszerepben: pillangókisasszony

tom — színházam a francia szinházkultura 
első sorában áll.

— Most valamit, mester, saját személyéről! 
Életéről, pályájáról, darabjairól és terveiről!

Úgy látszik, nagyon szerény ember ez a nagy
szerű francia. Mert igy válaszol:

— Hát ezzel aztán pár mondatban végezhe
tünk. Születtem. Nagyon fiatal koromban kezd
tem irdogálni és már elég híres voltam, de még 
mindig átkozottul

nyomorogtam.
Gondoltam egy nagyot és egy társsal, aki a 
pénzt adta, megcsináltam a Theatre du Gymna- 
sé-t. Eleinte nem igen ment, de most — meg
hozza a mindennapi kenyeret.

Ezen aztán mi nevetünk, mert tudvalevő, 
hogy

Bernstein a mai Franciaország egyik leg
gazdagabb embere.

— Mennyi jövedelme van? — kérdezzük 
kissé indiszKréten.

Bernstein a francia adóhivatal közegeinek 
kiterjedt hálózatára való tekintettel, erre a 
kérdésre — megtagadja a választ.

— Egyébként állandóan dolgozok. Jelenleg 
egy vígjátékon. A „Le secret", „A titok", leg
kedvesebb darabjaim közé tartozik.

— Hogy a magyarokat, a magyar irodalmat 
ismerem-e? Jól ismerem és nagyra becsülöm. 
Véleményem szerint Molnár Fecrnc

a jelenkor legnagyobb Írói között foglal 
helyet.

Az úgynevezett és sokat vitatott modem 
dráma is

francia, német vagy magyar iró tolla alól 
fog kikerülni.

— Még valamit nagyhírű starjáról, Gaby 
Morlayról, madame Símone-ról és a többi szí
nészekről.

— Morlay kisasszony még egészen fiatal, de 
Simoné asszonnyal együtt máris legdivatosabb 
és legnépszerűbb színésznője Párisnak. És a 
férfiak is mind a legjobbak.

— Érkezés Budapestre?
— A rendezőm már hétfőn délben Pesten 

lesz. Este diszlctpróbát tart a színházban. Én 
cs társulatom tagjai kedden reggel érkezünk a 
magyar fővárosba, aminek nagyon örülök.

— Tehát a viszonthallásra!
— És látásra — teszi hozzá Bernstein.

A tervek szerint a két szinház színészi 
gárdája is

a Vígszínház jelenlegi gárdájából rckru- 
tálódna.

A Vígszínháznak ugyanis három elsőrendű 
szinészgarniturája van, melyeket a szinház 
eddig nem tudott kellőképpen foglalkoz
tatni. A fúzió létesülése, ilrttve az Új Szín
háznak a Vígszínház Kamaraszínházává 
alakulása őseién a Vígszínház összes színé
szeit foglalkoztatni tudná. Természetesen a 
Kamaraszínház vezetésében Uporék is részt 
vennének.

A tárgyalások előrehaladott stádiumára 
jellemző, hogy a Vígszínház már válogatja 
eddig még elő nem adott repertoárjából azo
kat a darabokat, melyek Kamaraszínháza 
számára megfelelnek.

SZÍNHÁZI napló
Az idei színházi szezon már utolsó óráit 

éli. A nagy cseinénylelenségböl nehéz már, 
érdekes híreket kihalászni, mégis szolgálha
tunk egy párral. így elsősorban azon szín
házak részéről, amelyek a rekkeuő hőségtől 
még eddig nem rettentek meg. A Magyar 
Színházban még most is lázas munka fo
lyik. Nagyban készülnek a „Dante halálá
nak" csak a jövő szezonban, szeptember 
első felében lezajló bemutatójára. A darabot 
Karlheinz Martin fogja rendezni, akivel 
Faludi Jenő direktor, aki most tért haza 
lovranai üdüléséről, végérvényesen megegye
zett. Az Oroszország nagyszerű rendezője 
augusztus 10-ike táján érkezik Budapestre 
és személyesen fog résztvenni a próbákon. 
A színházban a „Yes“ vasárnap este érke
zett el első jubileumához, a huszonötödik 
előadáshoz. A színházban általános a véle
mény, hogy ezt

Titkos Ilonának köszönhetik,

akit most mindenki „üdvöské"-nek szólít. 
A szinház jövőheti programját kedden és 
szerdán este Bernstein és társulatának ven
dégszereplése 'foglalja el, ezután julius else
jéig, a megérdemelt pihenő kezdetéig a Yest 
játsszák.

A Budai Színkörről jelenthetjük, hogy a 
Régi nyár diadalmasan fut az első széria felé. 
A Városi Színházról, illetve az

olasz frontról
a következő hírek vannak: Érkezések: Szombaton' 
érkezett Franccscó de Franceschi, aki már va
sárnap este a Tosca Scarpiáját énekelte frene
tikus sikerrel. A kitűnő Scala-lag nemcsak 
nagyszerű énekes, hanem kitűnő szinész is. 
Jött, énekelt és győzött. A jövő hét elején ér
kezik a Scala talán legkiválóbb tagja, a szop
ránprimadonna Gilda Dclla Rizza, aki az 
olaszok szerint hónukban ma a

legjobb Traviata.
Eddig a kölni sajtókiálitáson vendégszerepelj 
ezért nem jöhetett Pestre. Az olaszok elutazá
sának sorát a kitűnő Galeffi nyitja meg, aki 
vasárnap este elutazott Velencébe, ahol julius 
13-án egy szabadtéri ünnepség keretében a 
Bajazzok: Tonio szerepében fogja nem min
dennapi képességeit csillogtatni Mascagni ve
zénylete alatt.

Egyébként a milánói Scala cgyütese, amely 
nálunk rég tapasztalt népszerűségre tett szert 
és igazán nagy sikert aratott, szombaton* este 
a Pillangókisasszonnyal búcsúzik a főváros 
közönségétől. A címszerepet Gilda Daka Rizza 
fogja alakítani.

Sebestyén Gézára, a Budai Színkör és a 
Városi Szinház direktorára, a két szinház 
vezetése nagy munkát ró. Minden este autón 
rohan Budáról Pestre és vissza, hogy érdek
lődjék az előadásokról. No, de meg is van 
érte a jutalma

telt ház, telt ház,
na8y, siker, — fogadják mind a két helyen,

A jövő szezon még nagyon távol van, de 
Stella Adorján máris több francia vígjáték’ 
fordításán, elsősorban Birabcau és Doley fran
cia irók „La fillc et le garcon“ cimü darabján 
dolgozik. A magyar cim igy hangzik:

A céda és a pincér
A szerzők közül Dolley-nak ismert neve van. 
Pesten: Dollcy a Csibi társszerzője.

Ha már a fordításoknál vagyunk, azt is el
árulhatjuk. hogy Kosztolányi Dezső most fe
jezte be Mar Mell passziójátékának magyarra 
való átplántálását, amellyel a Nemzeti Szinház 
bízta meg. Mar Mell passziójátéka Bécsben 

több, mint száz előadást crt el
Egy nagyon érdekes szerződést Írtak alá 

a múlt héten: A Vígszínház három évre, 
szerződtette Zombory Mercedest, a Széche
nyi-fürdő igazgatójának 17 éves leányát. Az 
eddigelé még ismeretlen Zombory Mercedes
nek a beavatottak óriási karriert jósolnak. 
A tizenhét éves Gólh-tanitványt a Vígszín
ház egyelőre az első évben havonként 500 
pengővel honorálja. A szerződés aláírása
kor a szinház igazgatósága szokatlanul nagy, 
összegű,

24000 pengő pönálét
kötött ki, hogyha Zombory Mercedes más
hol találna először fellépni.

Több fiatal tehetség tiint fel az Országos 
Szinészcgyesület vasárnapi vizsgaelőadásán is. 
ahol a növendékek kis egyfclvonásosokban és 
apró jelenetekben mutatlak be képességeiket. 
Pethcs Ferenc, Pajtay Márta, Lovag Mici s 
Kárpátiig Magda beérkezett színészeket meg
szégyenítő tehetséggel oldották meg feladatai
kat.

Beszámoltak végeztéül egy a Jövő héten a 
Budapesti Színészek Szövetsége állal rende
zendő remek mulatságra hivja fel a közönség 
figyelmét. A szcrződésnélküli színészek javára 
a Gellért szálló összes termeiben Péter és Pál
kor délután 6 órakor kezdődő „szinészbucsu** 
egészen

különleges szórakozást igér
Lesz divatrevii, pletykavcrscny, komikus olim- 
piász, eredeti miisorkóstolő, Í80 görl strand- 
revüje, szépségverseny és minden, ami csak 
egy ilyen mulatság keretében szinességet tar
kíthat. Befejezésül pedig kivilágos kivirradatig 
tartó tánc lesz. Reméljük a közönség ugyan
úgy részt fog venni e nemes célú mulatságon, 
mint legkiválóbb színészeink és Íróink.

— Vcrbőczy Iln a Clgányklrályban. Verbőczy 
11a vasárnap délután n Budai Színkörben nagy 
sikerrel játszottn a Cigánykirály primadonna
szerepét, amelyet u Városi Színházban Pctrás 
Sári alakított.
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Berlin győzött a három város negyedik 
nyolcevezős versenyén Nyaralás előtt

A Pannónia 1000 méterig volt versenyben. — Megérdemelt volt 
Berlin győzelme

vasárnapi második napján denburgia 6 p. 33.2 mp. 2. Pannónia EC (Hau- 
eldöntésre a Berlin—Bécs’’ ’* "*

közötti nyolcevezős

A nagy regatta 
került negyedszer 
.—Budapest városok 
verseny az ország közéleti kiválóságainak 
jelenlétében.

A győzelmet ismét a védő Berlin ra
gadta magához.

A győztes Berlint a Berliner Ruder Club 
Brandenburgia, az osztrák fővárost a 
derverein Normannen, Budapestet pedig a 
Ponnonia-nyolcas reprezentálta a mitingen.

a

Ru-

A Brandenburgia — bár nehezen jött el 
starttól —

6 pere 33.2 mp.-es Idővel ötnegyed hosz- 
szal előzte meg a célban a Pannon

nyolcast.
A Pannónia 1000 méterig pompásan tar

totta magát. Ezután Berlin legénysége fok- 
ről-fokra küzdötte magát előre és végül 
megérdemelten jutott ismét a győzelem bir
tokába. A Normannen nem volt számottevő 
ellenfél.

A második nap eredményei:
Berlin—Budapest—Bécs városok

pyolcevzős verseng. 1. Berliner Ruderclub Bran-
közötti

; tziger, Vavra D., Kluna, Bartók, Bium, Török
i dr., Vavra T., Walter, Zoltán). 3. Rudervercin 

Normannen (Bécs).
Skiff-főverseny. (Oppler Pál emlékverseny). 

1. Ifj. Neptun (Szendey Béla dr.) 7 p. 43 mp. 
r. o.

Szenior nyolcas kormányossal. 1. Berliner 
Ruderclub Brandenburgia 0 p. 28 mp. 2. Hun- 

’ gária EE. 6 p. 29 mp. Krka Sibeniku.
Junior négyevezős kormányossal. (Államdij.) 

i 1. Pannónia EC. 7 p. 36 mp. 2. Pozsonyi Hajós 
. Egylet. 3. Duna Budapesti EE.
( Négyevezős kormányossal. (Vásárhelyi em

lékverseny.) 1. Tisza Szegedi EE. 7 p. 31.5 mp. 
A Váci Sport Egylet feladta.

Junior skiff. 1. Ruder Club Donauwacht 
Wien. (Ewald Lage.) 8 p. 17 mp. 2. BEC 
(Kozma László). 3. FTC (Oláh Andor).

Ujonc-nyolcevezős kormányossal. 1. Hungá
ria EE. 6 p. 56 mp. 2. FTC 7 p. 36 mp.

j Junior nyolcas. (Kflrlhy-emlékverscny.) 1.
1 Tisza Szegedi EE 6 p. 45 mp. 2. MAC. 3. MEC. 
’ I UEC.
> Junior dublo kormányos nélkül. 1. BEC 

(Markovits-Kozma). 7 p. 35 mp. 2. Szegedi Csó
nak* ló Eglet.

I Négyevezős kormányossal. 1. Hungária EE 
• 7 p. 29 mp. 2 FTC 7 p. 47 mp. 3. MEC.

•
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Halomra dőltek a rekordok az MTK 
nemzetközi versenyén

Az uj rekordok: sulydobás 1483 cm (Darányi); 1000 m. síkfutás
2 p. 32.6 mp. (Barsy); gerelyvetés 6386 cm. (Szepes); 4 x 800 m. 

staiétaiutás 8 p. 17.4 mp. (MAC)
Pompás rendezésben, a legteljesebb siker, a 

rekorddöntések jegyében folyt le az MTK 
nemzetközi atlétikai versenye.

Négy rekord dőlt meg,
a 100 m. síkfutás pedig az országos rekorddal 
azonos idővel végződött, olyan eredmények, 
melyek a .szezon egyik legkimagaslóbb esemé
nyévé avatják az MTK versenyét.

A külföldi versenyzők mérsékelt sikerrel 
szerepeltek,

s csak Wetlheim (WAC) a 100 m. gátfutásban 
és Maier (Charlottenburg) a távolugrásban 
győzött, igaz hogy elsőrendű eredményekkel, 
mig a sprinterek ezúttal kénytelenek voltak 
meghajolni magyar riválisaik nagyobb tudása 
előtt. A verseny hősei természetesen az uj re
korderek: Darányi a sulydobásban (1483 cm.); 
Barsy az 1000 m. síkfutásban (2 p. 32.6 mp.); 
Szepes a gerely vetésben (6396 cm.); a MAC 
4X800 m-es stafétája (Budai, Bejcy, Szigeti, 
Belloni: 8 p. 17.4 mp.) és Gerő, aki a 100 mé
teren beállította az országos rekordot (10.6 
mp.). Bár rekordot nem értek el, gyönyörű 
eredménnyel szerepeltek: Paitz a 200 m-etn, 
aki 22.1 mp-et megadásra kényszeritette a né
meteket; Raggambi, aki 100 m-en 10.07 mp-el 
megelőzte Kugelberget; a pechesen „csak** 712 
cm-t távolbaugró Balogh és Egry, aki 4616 
am-t dobott diszkosszal.

Részletes eredmények:
Sulydobás: 1. Darányi (MAC) 1483 cm. Or

szágos rekord. 2. Hahn (MTK) 1334 cm. 3. Hu
nyadi (BBTE) 1285 cm.

1000 m. síkfutás: 1. Barsy 2 p. 32.6 mp. Or
szágos re/kord. 2. Marton (MTK) 2 p. 35 mp. 
3. Belloni (MAC) 2 p. 36.2 mp. Versenyen kivül 
Gyulay 2 p. 35.8 mp. időt ért el.

100 m. síkfutás: 1. Gerő (KAOE) 10.06 mp. 
Országos rekord beállítva. 2.2.

páratlan kedvezmény az „Old England*4 
Rácz Dániel divatházában!

Megkönnyitem a t. Hölgy közönség utazási és 
üdülési költségvetését azzal, hogy mától kezdve nagy 
tömegű nyári cikket ötletes, disztingvált kivitelben, kitűnő minő
ségben, amellett hihetetlen olcsó áron bocsátók rendelkezésére

Tájékoztatásul szolgáljon csupán az alábbi néhány ár:
Nyári selyemruhák, nyomott és sima príma anyag
ból, bájos kivitelben.......................................P
Selyemköpenyek a legdivatosabb sima és kockás 
impregnált anyagból ...................................... P
Utazó és kiránduló kabátok kitűnő angol szövet
ből ................................................................... p
Nyári estélyi ruhák, szenzációs kivitelben, a leg
jobb francia selyemből...................................p

49
58,
55.
80.

Cégem neve és múltja garancia, hogy csakis legutolsó 
divatu és elsőrangú cikkeket hozok forgalomba.

„Old England"

Rácz Dániel
IV, Váci-utca és Kigyó-utca sarok

f
A III, kerület vízipolócsapata elszenvedte az első vereségét

Gáborffy 1 p. 01 mp.-et úszott 100 méteren. — 
legyőzte Barthát és Bítskeyt

A csabai Ulrich

Országos rekord beállítva. 2. Raggamby 
(BBTE) 10.7 mp., 3. Kugelberg (Charlottcn- 
burg) 10.9 mp.

110 m. gátfutás: 1. Weilheim (WAC) 15.8 
mp. Ferenczy az utolsóelőtti gáton bukott.

Magasugrás: 1. Vezér (FTC) 170 cm. 2. Gol- 
hovics (FTC) 165 cm. 3. Dobó (FTC) 165 cm.

400 m síkfutás: 1. Szalay (BBTE 51.3 mp. 2. 
Mngdits (MAFC).51.6 mp.

200 m. síkfutás. Ondrus István emlékverseny: 
1. Paitz (BEAC) 22.1 mp. 2. Kugelberg (Char- 
loltenburg 22.2 mp. 3. Krügcl (Charlottenburg) 
22.9 mp.

Gerelyvetés: 1. Szepes (MAC) 6396 cm. Or
szágos rekord, 2. Gyurkő (FTC) 5510 cm.

Távolugrás: 1. Maier (Charlottenburg) 720 
cm. 2. Schlösske (Charlottenburg) 715 cm. 3. 
Balogh (MAFC) 712 cm.

Diszkoszvetés: 1. Egry (MAC) 4616 cm. 2. 
Donogán (SzAK) 44.02 cm. 3. Darányi (MAC) 
42.35 cm.

4X300 méteres stafétafutás: 1. MAC (Budai 
Bejcy, Szigeti, Belloni) 8 p. 17.4 mp. Országos 
rekord. 2. MTK A) (Holzer, Ferihegyi, Farkas, 
Marton) 8 p. 29.8 mp., 3. FTC 8 p. 83 mp.

400 m. gátfutás: 1. Ferenczy MAFC) 58.2 mp 
Egyedül futva.

3000 m. síkfutás: 1. Szerb (MAC) 9 p. 007

burg) 10.9 mp.

r >i
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•Mlcg uőtkUI építünk fel, 10 ívet törlesztés mellett. Buda, 
pesten éa vidéki vörösökben, minden olyan ház udva
rán. ahol fürdőszobák nincsenek. Részletes leírást kész 
•éggel küldünk Megrendelhető: ..Pannónia** vetérkég 
.viseletnél, Budapest. Petőfl Sándor-ntca 11. szám. Tele* 

féu Térés 272-71

mp. 2. Papp (FTC) 9 p. 22.6 mp. 3. Balogh 
(Vasas) 9 p. 43.6 mp.

44X100 m. stafétafutás: 1. BBTE 43.4 mp. 2. 
Charlotenburg 43.5 mp. 3. KAOE.

A miskolci Nemky Ernő volt 
a hőse a budapesti diákok 

bajnoki versenyének
A felsőbb tanügyi hatóságok rendelkezése 

folytán az idén elmaradt a középiskolások 
országos bajnoki versenye. A vidéki diákság
nak ilyein körülmények között nem lett volna 
módjában képességeit az ország nyilvánossága 
előtt bemutatni. Helyes és indokolt volt tehát 
a KI SOK-nak az az intézkedése, hogy a vidéki 
középiskolásoknak engedélyt adott a buda
pesti diákok bajnoki versenyén való indulásra.

A vidékiek közül azonban csak a miskolci 
királyi katolikus reálgimnázium küldötte fel 
diákjait a fővárosba, közöttük a már nagy
hírű és az idén érettségiző Nemky Ernőt,, aki
nek all-round képességei ismeretesek s aki
nek nevét csaknem az összes bajnoki verseny
számokban megtalálhatjuk. A bajnoki verse
nyen egyébként a Bocskay reálnevelő intézet 
ifjai jeleskedtek és különösen a csapatverse
nyekben értek el figyelemreméltó eredménye
ket.

A .verseny vasárnapi eredményei a követke
zők:

100 m. síkfutás: Bajnok Zelenka (Baross fk.) 
12 mp. 2. Lindenberg (Kemény Zsigmond reál) 
12 mp. 3. Lamosch (Szent István fk.). — 200 
m. síkfutás: 1. Nemki (Miskolci kir. kai. rg.) 
24 mp. Bajnok GuLper Vörösimarthy reál) 24.2 
mp. 3. Farkas (Széchenyi rg.) 24.2 mp. — 110 
m. gátfutás: Bajnok: Eger (Kölcsey rg.) 18.4 
mp. 2. Lausch Szent István fk.) 18.8 mp. 3. Ho- 
lecska (Szent István fk.) 19.6 mp. — Rúdugrás: 
Bajnok: Mischung (Szent István fk.) 280 cm. 
2. Takács (Baross fk.) 280 cm). 3. Márkus (Ber
zsenyi reál) 270 cm. >— Pentatlon: 1. Nemki 
(Miskolci kir. kát. rg.) 9 pont. Bajnok: Boros 
(Szent Lszló rg.) 17 pont. 3. Hunyor (Bocskay 
reálnevelő) 18 pont. — 400 m. Bajnok: Náduj- 
falvi (Berzsenyi rg.) 56 mp. 2. Jaki! (Ciszter
cita rg.) 56.4 mp. t Noszel (Bocskay) 56.8 mp. 
2. Sándor (Baros fk.) 2 p. 12.6 mp. 3. Kauschki 
(Bolyai reál) 2 p. 12.7 mp. — é\í00 m. sta
féta: Bajnok a Szent István felsőkereskedelmi 
csapata 47 mp. 2. A Bocskay reálnevelő 47.4 
mp. 3. Széchenyi rg. 47.7 mp. — Sulylökés:
l. Domby (Kunszentmiklósi rg.) 11.70 m. 
Kétkezes dobás 11.70 plusz 10.07 (Középiskolai 
rckordl). 2. Nemki (Miskolci kir. kai rg.) 10.88
m. 3. Hunyor (Bocskay rcálnevclő) 10.76 in. — 
Gerelyvetés: 1. Nemky (Miskolc) 43.94 m. 
Bajnok: Boros (Szent László rg.) 43.78 ni. 3. 
Mischung (Szent István fk.) 42.65 m. — Ma
gasugrás: Bajnok Schopp (Rákóczi fk.) 170 
cm. 2. Hunyor (Bocskay reálnevelő) 165 cm. 3. 
Jász (Ág. ev. gimn.) 160 cm. — Távolugrás:
l. Nemky (Miskolc) 617 cm. Bajnok: Bréver 
(Széchenyi rg.) 616 cm. 3. Kostyól (Madách 
fg.) 616 cm. — Diszkoszvetés: Bajnok Hunyor 
(Bocskay rcálncvclő) 34.60 ni. 2. Nemky 33.85
m. 3. Tőrök (Kereskedelmi Akadémit) 31 m. 
— Olympiát staféta: Bajnok a Kossuth felsőke
reskedelmi csapata 4 p. 06.3 mp. 2. Cisztercita 
reálgimnázium 4 p. 07.2 mp. 3. Szent László 
reálgimnázium.

Mintegy 2000 főnyi közönség előtt folyt le 
a III. kér. TVE. nemzetközi versenye, amely 
azonban csak részben tudta kielégíteni azokat 
a nézőket, akik elsősorban az nézőszámokra 
tollak kiváncsiak. A férfi-úszókról nem szó
lunk, mert amit Gáborffy Antal, a Beszkárt 
kitűnő gyorsuszója nyújtott 100 m.-en, az fe
lülmúlt minden várakozást.

1 p. 01.8 mp.-ts Idejével teljesen beérke
zett a nagy úszók közé.

A fiatal csabai hátuszó, Ulrich József is meg
mutatta, hogy vele komolyan kell számolni, 
biztosra verte fővárosi ellenfeleit.

A jövő vasárnapi osztrák-magyar hölgyuszó 
mérkőzésre való válogatást illetően azonban 
nein lettek okosabbak a válogatók, mert

Sípos Manci és Szőke Kntó távolmaradlak 
a versenytől.

Az érdeklődés túlnyomó része természetesen 
az FTC—III. .kér. vizipóló derbynek szólott, 
amely elkeseredett küzdelem után a zöld- 
fehérek minimális győzelmével végződött. A 
mérkőzés eredménye azért bir különösebb ér
dekességgel, amennyiben a vizipólóbajnoksóg 
tabelláján jelenleg az FTC, III. kér. TVE 
UTE. és MAC. egyforma pontszámot értek cl. 
Ezt megelőzően az MTK. a Pozsonyi TE. szim- 
pútikus csapatával mérkőzött, amely a magyar 
csaipat hatalmas arányú győzelmét hozta.

Homonnay II. é* Keserű I. szenzációs já
téka kellemes benyomást keltett.

Részletes eredmény: 100 in. gyorsuszás fő
verseny: 1 .Gáborffy Antal (BSzKRT) 1 p. 01-8 
mp. 2. Sleiner László (Pozsonyi TE) 1 p. 04.2 
mp. 3. Mészárovits (NSC) 1 p. 08.4 mp. Nagyon 
szép verseny! Gáborffy az utolsó 20 méteren 
elhúz és 2 m-el győz. Sleiner idejét elmérték, 
de ideje igy is cseh-szlovák rekord. 200 méte
res hölgyuszás: 1. Vas Margit (NSC) 3 p. 42.6 
mp. 2. Beneze Irén (MUE) 3 p. 49.4 mp. 3. 
Feszt Franciska (NSC) 3 p. 53 mp. Gyenge 
eredmény. 100 méteres mellúszás főverseny:
I. Kövessy László (MTK) 1 p. 21.6 mp. 2. Iliid 
(UTE) 1 p. 24.2 mp. 3. Fcuohlir.ger (FTC) 1 p. 
26 mp. 100 méteres hölgy gyorsuszás: 1. Krasz- 
ner Vilma (MUE) 1 p. 23 mp. 2. Slicber Lolli 
(MAC) 1 p. 23.8 mp. 3. Tóth Ilonka (MUE) 1 
p. 27 mp. 100 méteres hátuszás: 1. Ulrich Jó
zsef (Csabai AK) 1 p. 17.6 mp. 2. Bitskcy Ili 
(LASE) 1 p. 18.6 mp. 3. Kulschenreiler (MAC)
1 p. 19 mp. Versenyéül kiviil indult még Bariba 
Károly ,aki harmadiknak úszott be. Ideje 1 p. 
19 mp. 200 méteres gyorsuszás lóverseny: 1. 
Pállok István (MTK) 2 p .36.4 mp. 2. Szabó 
(MTK) 2 p. 40.4 mp. 3. Dobos (III. kér.) 2 p.
II. 4 mp. 100 méteres hölgy hátuszás: 1. Ver
mes Magfia (FTC) 1 p. 41.4 mp. 2. Komáromi 
Bözsi (ÚTÉ) 1 p. 49 mp. Szőke Kató nem in
dult. 4X50 méteres gyorsassá staféta: 1. MTK 
(Magyar, Knrátsony, Hollóst, Schlenker) 1 p. 
57.8 nip. 2. Pozsonyi TE 1 p. 59 mp. 3. MAC
2 p. 01.8 mp. Az MTK elejétől végig vezetve, 
biztosan győz.

Egyéb számok:
50 méteres kezdő hölgyverseny: 1. Dióssy

2. Seb lesinger (FTC)] 
(III. kér.) 45.3 mp. —-

Mária (MUE) 42.4 mp.
44.2 mp. 3. Bodánszky 
100 méteres junior gyorsuszás: 1. Takács Gyula 
(NSC) 1 p. 13.8 mp. 2. Kékcssy (III. kér.) 1 p.
14.2 mp. 3. Friedmann (FTC) 1 p lő mp. -- 
100 méteres 111. oszt.: I. Feucht inger (FTC) 11 
p. 27.8 mp. 2. Bori (MTK) 1 p. 31.1 mp. 3. 
Oppler (KISOK) 1 p. 31.6 mp — 4X50 méteres 
junior gyorsuszó staféta: 1. MAC (Avar, Oppler, 
Halász II., Zboray) 2 p. 09.6 mp. 2. FTC a) 2 
p. 09.8 mp. 3. MUE 2 p. 10.8 mp.

Az FTC nyerte a vizipóló derbit
FTC—ni. kér. TVE 3:2 (0:2)

FTC: Nagy—Fazekas, Szubota—Keserű II. - 
Wenk—Vértesi, Vékony. III. kér .TVE: Bárki 
—Sárkány—Susztrovics - Rudas—Musie, Czelle, 
Róbert. Az első félidőt teljesen a Vívók ural
ják, akiknek sorozatos támadásait az FTC ne
héz védelme erőszakos játékkal igyekszik fel
tartani, de nem tudja megakadályozni, hogy 
Czelle és Music két gólelőnyhöz juttassák a 
kék-fehéreket. A második félidőben változik a 
helyzet, a közönség lelkes biztatására az FTC 
támadásba megy út, 4 méteresből Vértesi javít,- 
majd Wenk átadásából ugyanő kiegyenlít. El
keseredett küzdelem indul meg a győzelemért 
és az utolsó percben Wenk—Vértesi—Keserít 
II. akciójából utóbbi megszerzi a győztes gólt 
Vértesi kapufulövésc és Szubota közelről 
Barta kezébe lőtt labdája jelzi még az FTC fö
lényét. Az FTC-böl Nagy, Szubota és Keserű
11., a Vívók csapatából Barta, Rudas, Szusz1 ro- 
vics és Czelle játéka tetszett.

MTK—Pozsonyi TE 7:0 (4:0).
Az MTK sokkal gyorsabb csapata úgyszólván 

lelépi a láthatóan kevés uszótréninggcl ren
delkező csehszlovák bajnokot. Keserű I. nagyi 
szerű formája nagyban emelte az MTK gólké
pességét, ami már az első félidőben Keserű /. 
három és Boros egy góljában jut kifejezésre. 
A második félidőben az MTK nem nagyon 
erőlteti meg magát, mindazonáltal Hunionnal
11.. valamint Keserű L újabb két góljával 
hétre emeli a gólok számát, örvendetes jelen
ség volt Keserű I.-nck szenzációs játéka.

Szakorvosi rendelő vér-éanemlbete* 
gok részére. Ezüst Ul- 
WPMIhMM. Rendelői 
Wéunap.MWaHitM. 
I. MLl. RókusMlazemh
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A Ferencváros neve másod
szor kerül a Magyar Kupára

Ferencváros—Attila 5:1 (1:0)
A Fércnlcvúros ez évben is feltette bajnoki 

szereplésére a koronát. A bajnokság fölényes 
megnyerése utón birtokába kerítette a Magyar 
Kupát is. Teljes mértékben élvezheti ez évben 
h mindazt a dicsőséget, amit a magyar labda
rugó sportban csapat egyáltalában elérhet. A 
nagy nézőtűbornak, a Ferencváros lelkes hívei
nek a mérkőzésről hnzamenet valami keserű Íz 
vegyült a boldogságába. A sok öröm mellett 
olt nz üröm is:

a bajnokcsapat nem a bajnokcsapattól el
várt és nem a bajnokcsapathoz méltó fö

lényes játékkal győzte le ellenfelét.
A koronázási szertartás nem a legünnepélye
sebb keretek között folyt le. A Ferencváros a 
Kupadöntőben a szezon egyik leggyengébb for
májút futotta ki. Hisszük azonban, hogy ez 
csak inuló jelenség és az elkövetkező nagy 
ellenfelekkel szemben a régi nagy fényben fog 
ragyogni tudása.

A kupadöntőnek ezidfak különös -jclontőséget 
kölcsönzött az a körülmény, hogy a kombat- 
tánsok egyike a vidékről került ki s hogy ez 
nz ellenfél, a bojnoksúg ulolsó bdygzcltje, sem 
kisebb nagyságot, mint a Hungáriát verte ki 
az eldöntőben. Mindenki izgulmns, élet-halálra 
menő igazi kupaküzdclmct várt. Az izgalmak 
nem mardlak cl, de ez nz izgalom nem a játék 
változatosságában, hanem

a sűrűn előfordult durvaságokban nyert 
kifejezést.

A játék menete mindvégig lanyha irányzatú 
maradt. A Ferencváros lanyha játéka ellenére 
Is megérdemelte n győzelmet, mert játéka 
klasszisokkal jobb, ilctöleg klasszisokkal fe
gyelmezettebb volt, mint ellenfeléé.

Az Attilának nem sikerült a betörés, ehhez 
gyenge volt. Nem sikerült dicsőségesen le
vonulni a küzdelemből, ehhez nagyon fegyel
mezetlen volt.

A játékosok teljesítményét tekintve, az egé^z 
mezőnyből Fu/irmonn klasszikus játékát kell 
kiemelnünk. Játékóra nem mondhatunk na
gyobb dicséretet, mint azt, hogy abszolút ur 
volt minden helyzetben. Rajta kívül a Ferenc
város csapatából csak Huber játszott kitűnő 
formában, mig u többiek átlag formájukat sem 
játszották ki. A hátvédek közül Hungler volt 
a jobb. Bukovi és Berkesig közepesen funkcio
náltak. A csatársorban Kohut megcsinálta a 
bal triókét, Thuraynak volt néhány sikerült 
akciója, Szedlacsek és Koszta is jó volt, de 
Takács II. úgyszólván alig volt játékban.

Az Attila csapatában —kiállításáig — Pruha 
volt a legjob ember. Németh kapus betegsége 
ellenére is szép védéseket produkált, a gólodról 
nem igen lőhet. A többiek nem mulatlak külö
nösebbet. Más súlyosabb hibákat sem követ
tek cl.

Icum tagja, Gerentsér László dr. tehetséges ta
nítványa, a BEAC hölgyvivója nyerte. A jeles 
magyar hölgyvivó holtverseny után 3:0-ra verte 
a verseny favoritját, a Scniorin-Konkurrenz idei 

-- -...........     győztesét, Frl Pfeffcrt, akit a többi magyarok

Tornászaink olimpiai 
próbaversenye

szűknek bizonyult annak a közönségnek befo
gadására. amely tanúja kívánt lenni az olim
piai versenyekre kiküldendő tornászaink pró- 
hangvcrscnyénck. A Molesz rendezésében pre- 
zen lebonyolított verseny minden tekintetben 
kielégítette a legkényesebb igényeket is és a 
komoly munka azt a látszatot keltette, hogy 
egy olyan sportágban ébredeznek olimpiai 
Mélyeink, amellyel eddig nem is számoltunk.

A kultuszminisztérium képviseletében meg
jelent a versenyen Hohlfeld Henrik államtitkár, 
aki a verseny végén további kitartásra és lel
kes munkára szólította fel a tornászokat és 
kiosztotta a győzteseknek járó szcbbnél-szcbb 
dijakat.

Az előirt és szabadon választolt gyakorla
tokat Boros, Erdődy. Fricdrlch, Tóth Hegedűs, ) 
Kende. Kunst. Pcllc, Péter, Szakács és Skulányi 
végérték cl, mig 32 hölgy tornász pompás rit- < 
laikus és buzogány gyakorlatokat mutatott be. ' 

A szertornán Pelle István (BBTE) győzött , 
8275 egységgel. 2. Erdődi 57.75 e. 3. Tóth 57 , 

Péter 55.75 c. 5. Pászti 52 c. 6. Skulányi : 
c. 7. Kende 51.20 egységgel. j

A német olimpiai staiéta beállí
totta 40'8 mp-es világrekordját

(.4 Hétfői Napló távirati jelentése.)
Dnrm.stadt, junius 24.

\ Nyugat-Németország—Hollandia közötti at
létikai viadalon, amelyet a németek nyertek , 
16:52 aránnyal, a Kömig—Wichmann—Corts 

■ Honben összeállitásu német olimpiai sprint 
staféta ismét 40.8 mp-el futott és ezzel beállí
totta junius 10-én felállított világrekordját. ,

Vasárnapi sporthírek
X A Hungária és a Vasas győzelme vidéken. 

’Az elmúlt snsárnapot a Hungária és a Vasas 
vidéken töltötték. A Hungáriát n Bástya látta 
vendégül Szegeden. A tiszaparti metropolis 
közönsége lelkesen ünepelte a vasárnap de
bütáló Kalmárt és Molnárt. A mérkőzést a 
Hungária nyerte meg 2:1 arányban Hirzer 
góljaival. Szeged egyetlen gólját Fröhlich 
rugtu. -- A Vasas, nz újdonsült másodosztályú 
Pécs Baranya ellen mérkőzött és Jeszmás gól
jaival 3 : 1-rc verte ellenfelét, amelynek Dóra
1. volt a göllövöje.

X Bécsi futball eredmények. Rapid—Hakoab 
4:2. — Simmcrlng—St. Mark 2:0.

X Magyar diákhUlgyv hó sikere Bécsben. 
ItáMbűI jelentik: Az osztrák! őiskolai női törbnj- 
imksúgot dr. Pál ff y Hu*, a C o I le g i u m II u ugari-

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MCINT6ZCT M. SÖBTOBG0GEPE1N, BUDAPEST, VI, AKADT UCCA (L r- NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

A Ferencváros kezd. A 2. és 4. percben Ta
kács II. mellé lő, de utána a játék ellaposodik. 
Az Altiin csak a 12. percben jut szóhoz, de 
Povolny kedvező helyzetből fölé lő. A 22. p-ben 
jut a Ferencváros vezetéshez. Turay hosszan 
szökteti Kohutot, akt kicselezi a védelmet és 10 
méterről küldött lapos labdája a jobb kapufá- 
nál gólba pattan.

A II. félidőben nz Attila támadólag lép fel. 
Sikertelen kísérletek után az 5. p-ben Friesz 
a bal alsó sarokba vágja a labdát. Kiegyenlí
tés után mindkét fél erősíti az iramot, amely
nek Berkcssy. majd Pruha és Bukovi esik rö
vid időre áldozatul. A Ferencváros két korner- 
UtÓQ Koszta kornerrugásából Kohut magas lö
vésével vezetéshez jut (14. p.). Az Attila élén
ken protcstál, mire a biró Powolnyt és Pruhát 
kiállítja. A 9 játékosra csökkent, amúgy is fc- 

’gycímczctlen Attila nem tud komoly ellenfél 
lenni s búr több jó helyzete adódik, Kohut, 
majd Szedlacsek, végül Turay góljával Ferenc- 
Várfis bcáfliljá a'végeredményt.

A Sabaria legyőzte 
a Viennát

Sabaria—Vienna 3:2 (2:2)
Szombathely, junius 24.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 
tése.) A két csapat nehéz, felázot talajon ját
szotta le mérkőzését. A vezető-gólt a Vienna 
szerezte meg Bass öngóljával. A kicgyenlilcs 
azonban nem késik soká, mert néhány perc 
múlva Stoflán labdája hálót ér. A Sábánál 
most Buresch juttatja ismét vezetéshez, mig a 
Vienna Kovacsek révén egalizál. A győztes gól 
a második félidő 13 percében esik Stoflán lö
véséből.

A Testvériség az amatőrbajnok
Szenzációs meglepetést hozott a budapesti 

aiualőrbajnokság vasárnap lejátszott második 
döntő mérkőzése. Mint ismeretes, az első játék 
a Törekvés 2:1 arányú győzelmével végződött. 
A revánsmérközés az. elmúlt vasárnap folyt le, 
ezúttal a Törekvés Bihari-uti pályáján.

A második döntfí a Testvériség 3:1 arányú 
győzelmével végződött és igy Budapest 
amatőr futballbnjnoka a Testvériség lett 

egyetlen gólnyl differenciával.
Az országos amatör fulballbajnokság küzdel

meiben igy a Törekvés fogja képviselni a buda
pesti kerületet.

a 4. helyre utasítottak. A bajnoki verseny 12 
résztvevője közül ugyanis 6 magyar volt, ezek 
közül öten a bécsi Collcgiuin Hungaricum 
tagjai. Pálffy Ilus dr. sikere a Gcrcntsér-iskoln 
hírnevét fogja öregbíteni.

X A Scblosaer Imre jutalomjátékára kiállí
tandó I. Ilgabeli válogatott csapatot ina este 
fogja összeállítani Máriássy Lajos dr. szövet
ségi kapitány. A Péter és Pál ünnepén leját
szandó válogatott mérkőzésnek különös érede- 
kességet ad az Amerikából szabadságra haza
tért magyar játékosok vendégszereplése.

X A Cricketterek győzelme Sopronban. Sop
ronból jelentik: A Soproni Vasutas Sport Club 
vasárnapi vendége a bécsi Gsickcller volt. A 
jeles bécsi ama tör együttes 5:3 (2:3) arány
ban győzte le magyar ellenfeleit.

X Óttovay 11 mp. alatt futotta a 100 métert 
Szeged város bajnoki versenyén. Szegedről je
lentik: Az SzTK rendezésében vasárnap bo
nyolították le Szeged város bajnokságát. Az 
eredmények közül kiemelkedik Otlcvay (KEAC) 
ideje. A jeles vidéki atléta eredményem kívül 
még Orbán 18! cm.-cs ugrása érdemel említést.

X „Aucr durch Wien" uszóversenyt Guth 
Alfréd (Hakoah) nyerte, aki a 7 és fél kilomé
teres távot 47 p. 33 mp. alatt úszta meg. A 
hölgyuszók közül Flcischcr kisasszony győzőit 
51 p. 13 mp. alatt.

X A BSE döntetlenje Baján. Bajáról jelenlik: 
A BSE vasárnap az ottani Turul ellen játszott. 
A mérkőzés 1:1 (0:0) arányban döntet lenül 
végződött.

XI134 cm. a sulydobás uj női világrekordja. 
Az uj világrekorder, Heublcin kisaszomv Bar
in énből, aki Lcnncpbcn érle cl a fenti ered
ményt.

X Uj atletatebetaégek tűntek fel a KAOE 
propagandaversenyén. Atlélnujoncok részére va
sárnap propagandaversenyt rendezett a KAOE, 
amelynek sikerült néhány tehetséges újonccal 
gyarapítani ifjúsági gárdáját. A verseny győz
tesei: 100 méter ifjusági: Naszály! 2 p. 50 mp. 
— Szenior: Balogh 2 p. 49 mp. — Sulydobás 
ifjúsági: Goldfingcr 1070 cm. — Szenior: Benkő 
1013 cm. — 100 méteres ifjúsági: Szomodi 11.9 
mp. — Szenior: Sirola Ili mp. — 3000 méter 
ifjúsági: Naszály! 10 p. 33 mp. Szenior: Nagy 
10 p. 18 mp.

X A székesfővárosi leventék ünnepélye n leg
szebb siker jegyében folyt le vasárnap délelőtt 
az üllői-uii pályán. Az állami és fővárosi test
nevelési hatóságok jelenlétében Mxmyolilott 
levcntevcrsonycn különösen az olimpiai hölgy- 
lomás/csapnt bcmutatógyakorlatai arattak 
nagy tetszést. Atlctikai ssámok, zenére végzett 
.szabadgyakorlatok, a boxoló- és a kerékpáros 
leventék szereplése tették változatossá a jól .si
került leventeversenyt. '

SS

Bosch mágnesselKedvelő fiséiért feltételek.

RúKa ősTsa
automobil rt. Központ:

VI., Aréna-ut 57. szám
TUrtM : L. •«-«, L. 918—17. 
Városi mlntatorom:

VT., Nagymező-u. 19.
Telefon: T. 280-50.

A guggerhegyi autóverseny
E hó 29-én, vagyis Péter és Pál napjául oly érdekessé tették és akik most a magyar 

tartják meg a guggerhegyi autóversenyt,] bajnokságra gyűjtendő sanszokat fokozni 
amely szintén klasszikus versenyszámba 
megy nálunk, mert kötelező azokra nézve, 
akik a magyar automobilbajnoki cimre pá
lyáznak. A guggerhegyi verseny méltán tart
hat igényt a laikus közönség érdeklődésére 
is, mert útvonala rendkívül érdekes, izgal
mas és fordulatos. Azonkívül meg van az 
az előnye, hogy a néző az egész útvonalat 
— a starttól egészen a célig — beláthatja, 
ha idejében megfelelöleg elhelyezkedik. A 
versenyen majdnem mindazok vesznek részt, 
akik a Magyar Turautban indultak, főleg 
azonban azok a kiváló sportférfiak, akik 
a turaut táti és parádi gyorsasági versenyeit

Minden 
typusu autó 

hoz és 
motorkerék 

párhoz

)( Az amerikai Marmon-kocsik valószínűleg 
már a svábhegyi versenyben részt fognak venni. 
Már a múlt héten lefolyt Magyar Turauton is 
feltűnést keltett egy Marmon-kocsi, amely ver
senyen kívül vesz részt a túrán s amelyet Toldi 

'Szabó László, a Toldi Autókereskedelmi R. T. 
alelnöke vezetett. Ö fogja vezetni azt a Mar
mon versenykocsit is, amelyet a magyarországi 
képviselet most rendelt Amerikából.

)( Az uj Bosch-otthon. A napról-napra nö
vekedő vevöforgalom arra késztette a hírneves 
Bosch Róbert céget, hogy villamos autofel- 
szerelési cikkei részére,eddigi műhelyei helyett 
a Váci-uton egy modernül felszerelt Bosch- 
házat létesítsen, amelyben tágas javítóműhely, 
rendkívül gazdagon felszerelt raktár, kényel
mes garázs és az irodahelyiségek találnak el
helyezést. Az uj Bosch-olhon októberre ké
szül cl.

Sodamint nyerte a Wenckheim emlékversenyt
Kitünően sikerült a derbymiting zárónapja. 

A szépszámú közönség különösen a nap fő
versenyében, a Wenckheim emlékversenyben 
gyönyörködött, amely valóban ritkán látott re
mek látványosság volt. A 12.000 pengős dij hét 
pályázója a távoszlopnál szorosan egymás mel
lett haladt, úgy hogy itt még mindegyiknek 
volt nyerő momentuma. A futam sorsa csak az 
utolsó száz méteren dőlt cl, ahol a mérföldcs 
távolságon legjobb Sodamint félhossz előnyt 
szerzett s azt a célig megőrizte. A helyekért 
folytatott heves küzdelemből Sita és Bandi II. 
kerültek ki eredményesen. Sodamint a nemrég 
eltávozott angol követ, Sir Colville Barclay 
szimpatikus színeit vitte népszerű győzelemre. 
A nap kisebb eseményei közül említendő 
Baldoylc végtelen könnyű győzelme a kétéves 
nyeretlenek versenyében. Luczcnbachcr Miklós 
Angliából importált kétévese alighanem a leg
jobb a fiatal évjárat eddig pályára jött telivérei 
között. A negyedik futam előtt a jártatóban sú
lyos baleset történt. Simon József lovászflu a 
makrancoskodás közben megbotlott és hátára 
esett Dália maga alá temette. A valószínűen 
súlyos belső sérüléseket szenvedett gyereket a 
mentők eszméletlen állapotban szállították a 
Hókus-kórházba. K versenynap részletes ered
ménye a következő:

I. futam. 1. Nur fiir mich (5) Schcjbúl, 2. 
Fakó (2 reá) Gutái, 3. Ealon Rock (4) Tuss. 
F. m. Varázsló (12) Csula, Prédikáló (25) 
Szűcs, Somali (4) Szokolai, Terracine (10) Ba
log. ötncgycdhosszal nyerve, músfélhosszal 
harmadik. 10:42, 11, 11, 13. — JL futam: 1. 
Cobra (pari) Szokolai, 2. Tini (3) Gutái, 3. 
Backflsch (4) Sziics. F. ni. Szilaj (4) Blasko- 
vics, Mentor (6) Tuss, No lám (10) Balog. Két 
hosszal nyerve, két hosszal harmadik. 10:26, 
16, 19. — Hl. futam: 1. Sodamint (4) Szokolai,
2. Sita (1«/.) Tuss, 3. Bandi II. (3) Szabó L. II. 
F. m. Pajzán (6) Gutái), Rum (6) Esch, Ki 
tudja (25) Csuta, Ibikus (6) Schcjbál. Féíhosz- 
szal nyerve, fejhosszal harmadik. 10:61, 16. 12,
12. — IV. futam: 1. llaldoulc (t’/<) Gutái, 2. 
Dália (14) Szabó L. II. 3. Öreg akác (10) Dó
zsái. F. ni. Fair play (20) Szokolai. Cortina 
(l'A) Esch, Nuni (10) Tuss, Pajkos 50) Péter, 
Frau Wunderlidi (16) Csuta, Sisakos (3) Blas- 
kovics, Duhaj (10) Gulyás, Barbár (10) Schej
bal. öl hosszal nyerve, ölnegycdhosszal har
madik. 10:27, 15, 45, 151. — V. futam: 1. 
I’romlsc (6) Balog, 2. Sofla (4) Szokolai 3. 
Gönc awav (2) Csuta. F. in. Tat rang (4) Szűcs,

Angol cyírfnianyu.ö'/orsjaratu 

nős 2 tonnás 
leberautaa

fokozni 
akarják Eddig a versenyre negyvenen ne
veztek be, de a pontos nevezési lista még 
nem áll rendelkezésre. A résztvevők tré- 
ningje 27-én és 28-án reggel 5 és 7 óra 
közt megy végbc.fmiga start a verseny nap
ján reggel 9 órakor lesz a Pasaréti-uton. Á 
verseny pályája a Hadapród-utcán és Cséri- 
uton vezet keresztül a Guggerhegyre. A ver
senyen résztvesznek motorkerékpárok, ol
dalkocsis motorkerékpárok, cycle-carok, 
túra-, sport- és verseny-automobilok. Ebben 
a sorrendben megy végbe a résztvevők 
startja is.

Maladrodt (12) Krcnyóczki, Sauvignon (5)’ 
Tuss, Bobby G. (10) Slircula, Pásztó (4) Ka
szián. Fcjhosszal nyerve, másfélhosszal harma
dik. 10:67, 17, 19, 13. — VI. futam: 1. Sakk, 
mester (3) Gulyás, 2. O. M. (5) Szabó L. II. 3. 
öreg Signora (2) Szűcs. F. m. Trevira (6) Esch. 
Parugon (5) Gutái, Koma (12) Csuta, Markos 
(2) Balog, ötnegyedhosszal nyerve, két hosz- 
szal harmadik. 10:39, 16, 23, 14.

A német Derby. Vasárnap délután futották 
Hamburg-Hornban a sorrendben utolsó euró
pai Derbyl. A verseny nagy meglepetésre 
Lupus győzelmével végződött, második Nor
mann?, harmadik Fám volt. A Janck Géza ál- 
tál lovagolt favorit Aditja a vert mezőnyben 
végzett.

Az olimpiai díjlovaglástKempner 
Pál, a válogató vadászugratást 

Cseh Kálmán nyerte
A Nemzeti Lovarda Egylet rendezésében tar« 

tolt lovasmérkőzések befejező napja vasárnap 
folyt le a margitszigeti MAC-pályán, ahol ez 
alkalomra ezrekre menő előkelő közönség lepta 
cl a tribünöket, hogy lantija legyen annak a 
nagyszerű lovasküzdclemnck, amelyet lovasai 
ink az olimpiai küldetésért folytattak.

Részletes eredmények a következők:
I. Olimpiai vadászugratás: 1. Tisza conc. ist. 

„Béni" lova, lov. Cseh Kálmán. 2. Tisza Gönc* 
ist. „Fontain" lova, lov. herceg Odescalchi 
Miklós. 3. Édcr Viktor „Áspis" lova, lov. Imra 
Dénes. 4. Hungária Conc. ist. „Schncllc lova* 
lov. Schaurck Otlmár. 5. Tisza Conc. ist. 
„Fólh" lova, lov. Cseh Kálmán.

II. Olimpiai díjlovaglás: 1. Szunyogh Albert 
„Csintalan'' lova, lov. Kempner Pál. 2. Németh 
Dezső „Bábolna" lova, lov. a tulajd. 3. Br, 
Hatvány Endre „Dronsino" lova, lov. Soká 
Dezső.

III. Hölgyek nehéz dijugratáso: 1. Hungária 
Conc. ist. „Kimonó* lova, lov. Pauly Hnrt- 
manné. 2. Tisza Conc. ist. „Auréllá" lova, lov. 
gr. Gyürky Aladárné 3. Kaffka Zoliin „Buksi" 
lova, lov. Bárczy Erzsébet. 4. Tisza Conc. ist. 
„Párta" lova, lov. gr. Györky Aladárné. 5. 
Hungária Conc. ist. „Gigolettc" lova, lov. Pauljf 
Hartmanné.

A szerkesztésért ét kiadáUrt telel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A ..Héttől Larok‘ UJságvrtlaltl


