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Megdöbbentő öngyilkosságok 
vasárnapiaJBudapesten

Vasárnap reggel a Margithidról a Dunába vetette magát egy 
ismeretlen leány és este kilenc órakor pontosan ugyanerről 
a helyről a Dunába ugrott egy ismeretien férfi — Szomorú 

krónika az elmúlt huszonnégy óra öngyilkosairól

Fehérruhás fiatal lány halálugrása a Dunába
r Á politikai és társadalmi eseménytelen- 
iégben szomorú szenzáció a vasárnapi ön
gyilkosságok krónikája. A leromlott gazda
sági viszonyok újabb és újabb áldozatokat 
követelnek. Vasárnap az öngyilkossági jár
gánynak olyan nagyméretű és megdöbben
tő hulláma vonult keresztül Budapesten, 
amilyenre már hosszú idő óta nem volt 
példa. A mentőknek, a rendőrségnek és a 
rendőrség dunai mentőőrségének egymás
után akadt dolga az öngyilkosokkal és az 
fimult 24 óra alatt Budapest területén nem 
kevesebb mint hét ember akarta eldobni 
magától az életet. Egész vasárnapon át, a 
nap minden szakában, reggeltől késő estig 
történtek öngyilkosságok, amelyek közül 
négy halállal végződött. Fiatal leány, isme
retlen elegáns férfi, munkás, kereskedő és 
tisztviselő szerepelnek az öngyilkosok név
sorában, amely ezen az egyetlen vasárna
pon ilyen hatalmas számmal növelte a ha
lál önkénteseinek fekete listáját.

Két öngyilkosság ugyan
azon a helyen

A Margit-liid volt a színhelye az első ön
gyilkosságnak, amelynek titokzatos és tra
gikus hátteret ad egy második öngyilkos
ság, amely az esti órákban ugyanezen a 
helyen játszódott le.

Vasárnap délelőtt tiz óra tájban megáll
tak a villamosok és elakadt a forgalom a 
Margit-hidon a budai egyházi körmenet 
ideje alatt. Ekkor történt a pesti hídfőtől 
mintegy 150 lépésnyire, hogy a hid korlát
ján átvetette magát egy 15—16 év körüli, 
fehér ruhába öltözött fiatal leány. Az ön
gyilkossági kísérletnek egész sereg szemta
núja volt ,nkik a hid gyalogjárdáján a for
galom megindulására vártak s akik a fia
tal leány hirtelen elkövetelt öngyilkossági 
kísérletétől valósággal konsfernálva, moz
dulatlanul nézték a halálugrást. Hangos ki
áltozás támadt, amelyre figyelmessé lett a 
Margitsziget hirfőjénél szolgálatot teljesítő 
őrszem és a dunai motorcsónakos mentő
őrség is.

A ,:Pcnta ll.“ nevű motoros mentőcsó
nak azonnal neki is vágott a Duna hullá
mainak és gyors iramban robogott a víz
ben elmerülő fehérruhás leány felé. Fenn 
a hídról a járókelők valóságos sorfala nézte 
Bégig az izgalmas jelenetet.

A fehérruhás kisleány szemmel látha
tóan nem tudott úszni, tehetetlenül 

csapkodott karjaival
és igy néhány pillanatig a magasból való 
lezuhanás után is felszínen tudta tartani 
magát. A mcntömotorcsónak gyors iram
ban tartott feléje és már alig néhány mé
ter választotta cl a halálküzdelem színhe
lyétől, amikor

a fehérruhás kisleány végleg elmerült 
a Duna hullámaiban.

A motoros menlöcsónak rendőrei az elme 
riilés megtörténte után is igyekezték meg 
keresni az öngyilkos leányt, de fáradozá
suk hiábavalónak bizonyult.

A rendőrség nz ügyben megindította a 
nyomozást, de nem sikerült megállapítani 
mindezideig, bogx ki yoU a fehérruhás 

urias külsejű fiatal leány, aki száz és száz 
ember szemeláttára vasárnap délelőtt a 
Duna vizébe ölte magát.

A rendőrség motoros mentőcsónakjainak a 
legénysége napközben többször átkutatta a 
környéket, a fiatal leány holttestét azonban 
nem vetette ki a viz. Estére már minden el
csendesedett és a rendőrök abbahagyták a 
feleslegesnek látszó munkát, mikor újabb 
tragikus esemény történt.

Ugyanazon a helyen, ahol a fehérruhás 
fiatal leány a vízbe ugrott, este kilenc 
órakor egy elegánsan öltözött fiatalem

ber vetette magát át a korláton.
A hid ebben az időben igen forgalmas. A 
járókelők még látták, amint a fiatalember 
felkapaszkodik a karfára, néhányan futva 
indultak feléje. Az egész jelenet azonban 
másodpercek alatt játszódott le és mire az 
első járókelő odaérkezett, a fiatalember már

Felakasztotta magát a feleség, 
a férj utána akart menni

Tragikus esemény játszódott le vasárnap dél
ben a Huszár-utca 8 számú házban. Itt, a ház
ban lakik Wurm Péter kávéházi főpincér a fe
leségével. Wurm tétesztendővel ezelőtt nősült 
és egy szép fiatal, húszéves leányt vett felesé
gül. A főpincér ma délben két órakor érkezett 
haza, hogy ebédeljen. Mikor benyitott a lakás
ba, megdöbbentő látvány tárult a szeme elé:

az ajtó kilincsére hurkolva, felakasztva, 
élettelen testtel találta feleségét.

Kétségbeesetten kezdett kiáltozni, mire bero
hantak a házbeliek és levágták a kötélről Wurm 
Péternél. Segíteni azonban már nem lehetett.

A fiatal asszony már halott volt.
Mikor Wurm látta, hogy nincsen segítség, a fe
lesége meghalt, fájdalmában idegrohamot ka
pott, hangos sikoltozással, önkívületi állapot
ban kirohant a III. emeleti folyosóra és

keresztül akarta vetni magát a korláton, 
az utána rohanó szomszédoknak csak hosszú

Két öngyilkosság a kirándulóhelyen
Budán két különböző kirándulóhelyen kot 

öngyilkosság történt vasárnap este. A Kis- 
svábhegyi-ut 68. számú üres telek előtt ha
ladt az esti órákban hazafelé egy nagyobb 
kiránduló társaság. Mikor a fákkal beülte
tett telek elé értek, megdöbbenve fedezték 
fel egy munkáskülsejü ember öngyilkossá
gát, aki kötéllel egy fára hurkolta magát.

Levágták a kötélről, azonban már nem 
volt élet benne.

A kerületi kapitányságról rendőri bizottság 
érkezeit és átkutatta az öngyilkos ruháját. 
A zsebében

Moráth-PetriF József 40 éves sütemény
kihordó

nevére szóló igazolványokat találtak. Leve
let, vagy más feljegyzést nem találtak a 
zsebében, amiből megállapíthatták volna, 
hogy miért követte el leltét.

Ugyanebben az időben a Farkasréten az 
Ördögorom-csárdából hazafelé tartó kirán
dulók revolverdőrrenés hangját hallották u 
bokrokból. A hang irányába siettek és az

széles lendülettel zuhant lefelé. A következő 
pillanatban a leste hangos csobbanással rá
vágódott a viz felületére és a következő pil 
tanaiban elmerült. A közelben állomásozó 
motoros őrség legénysége nyomban útnak 
indult. Rcflektorsugarak kutató fénysugarai 
pásztázlak át a hid környékét, segíteni azon 
bán már nem lehetett,

az ismeretlen fiatalember elmerült
és csak n viz fekete tükrén fodrozó gyűrűk 
jelezték, hogy nem sokkal előbb halálos (ra 
gédia játszódott le.

A rendőrség vizsgálatot indítóit az ugyan 
azon a helyen történt két öngyilkosság ügyé 
ben. Nem tartják lehetetlennek, hogy

a két öngyilkosság között valami össze
függés van

é*  az este történt tragikus eset követkéz 
menye volt a fiatal leány titokzatos öngvil- 
kosságának.

dulakodás után sikerült megakadályozni az ön
gyilkosságot.

Nemsokára rendőr érkezeit a helyszínre és 
miután Wurm Péter még szinte teljesen ön
kívületi állapotban volt és öngyilkossággal fe
nyegetőzött, a rendőr a főkapitányságra kí
sérte. Itt azután mivel az intézkedő rendőr
tisztviselő ugy látta a helyzetet, hogy ha elen
gedi Wurmot, a kétségbeesett ember öngyilkos 
ságol követ el.

a saját érdelében őrizetbe vették, 
hogy néhány óráig a rendőrségen maradjon és 
ezalatt lecsillapodjék.

A Huszár-utca környékén percek alatt elter
jedt a hire a tragédiának és mindenki mély 
részvéttel beszélt a fiatal házaspár sorsáról. A 
szerencsétlen végeiért Wurmné, aki csak fél
esztendővel ezelőtt ment férjhez, megbetegedett 
és a szép fiatalasszony

a betegségétől való félelmében
követte el végzetes tettét.

egyik bokor alatt hatalmas vértócsában, 
eszméletlenül fekve láttak

egy jólöltözött fiatalembert.
Kezében görcsösen szorongatta a revolvert, 
amellyel az öngyilkosságot elkövette. A 
mentőket hivták, akik megállapították, hogy 

a revolvergolyó a mellébe fúródott.
A zsebében talált iratokból kiderült, hogy az 
öngyilkos fiatalember

Endrész László 30 éves clmfcstőmestcr.
A mentők haldokolva vitték az Uj Szent 
János-kórházba.

Egy öreg kereskedő 
és mások . . .

Ugyancsak vasárnap délután az Eötvös 
utca 23. számú házban lévő lakásán forgó 
pisztollyal főbelőtte magát

Salzer Lajos 70 éves fihzerkcre.skedő.
A golyó a halántékába fúródott és borzal
mas roncsolást végzett. .ír öreg ur azonban 
a rettenetes sérülés ellenére is csodálatos 
módon életbcnmaradf. Hozzátartozói értesí

tették a mentőket, akik néhány perc alatt 
megérkeztek, bekötözték .sebesülését és élet
veszélyes állapotban viliék a Kókus kórház
ba. Levelet nem hagyott hátra, valószínűnek 
tartják azonban, hogy

a nehéz gazdasági helyzet

miatt követte cl végzetes lettét.
A Gróf Zichy Jenő-utca 44. számú házban 

lévő lakásán eszméletlen állapotban akadtak 
rá a hozzátartozói

Flschek Jenő 47 éves magántisztviselőre.

A mentőkéi hivták. akik megállapították, 
hogy nagymennyiségű adalinnal mérgezte 
meg magát. Első segítségben részesítették ét 
súlyos állapotban szállították a Rókus-kór
házba, ahol ápolás alá vetlek.

Kozma Gvula 21 éves gyári tisztviselő né
hány nappal ezelőtt eltűnt a Bibor-utca 5. 
szám alatti lakásáról. Ma azután táviratot 
kaplak a hozzátartozói, amelyben

; Kozma (ívnia tisztviselő
bejelentette, hogv többé nem tér vissza Bu
dapestre és földié már nem fogják látni V 
távirallxíl valószínűnek látszik, hogy Kozma 
Gyula is öngyilkos lett.

Öngyilkos lett Kellner 
József ujpesi gépgyáros

A vasárnap egyik legtragikusabb öngyilkos*  
ságn Újpesten történt. A Jókaiidra 19. szám 
alatl van a Kellner József-féle ismert, jóhir- 
nevű mechanikai gépgyár. Az 52 éves Kellner 
József családja ma délután kirándulni ment és 
és Kellner egyedül maradt a lakásban..

Miután hozzátartozói eltávoztak, 
kinyitotta a gázcsapot, szájába vette a 
gummlcsövet, fejét letakarta egy kabáttal, 
hogy megakadályozza a gáz ellllanását és 
addig feküdt a csap alatt, inig a kitóduló 

gáz megölte.
Mire családja hazaérkezett holtan találta 
Kellner Józsefet, aki gazdasági okok miatt kö, 
vette el az öngyilkosságot.

Borzalmas harakiri 
egy cinkotai villában
Vasárnap egy cinkotai villában borzal

mas öngyilkosságot követelt el Kolczi And- 
rásné 58 éves magánzónö, aki magányosan 
lakott a villaépület egyik lakásában. A 
zárkózott és visszavonult életet élő uriasz- 
szony valóságos harakirit követett el: egg 
nagy konyhakéssel teljesen felmetszette a 
hasál Hörgésérc és segélykiáltásaira lettek 
figyelmessé a villa többi lakói, akik a men
tőket hivták az életveszélyesen sérült uri
asszony segítségére. A budapesti mentők ki 
is siettek Ginkotára és behozták a Rókus- 
kórházba Kolczi Andrásnál, akin azonbag 
már nem lehetett segíteni, mert a kés pen
géje nemcsak a hasfalat szúrta át. hanem a 
beleket is átjárta. A kórházba történt be
szállítás után néhány perccel az életunt 
uriasszony kiszenvedett. Holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe vitték. Az ön
gyilkosság okát egyelőre még nem leheteti 
megállapítani,
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Az angol választás vég
eredménye 287 munkás 
párti, 254 konzervatív

Holtversennyel végződtek a választások —Ilamsay 
Macdonuld vállalkozik kormányalakításra

Az egyes pártokra esett 
’geive a következő képet 

Konzervatív párt 
Munkáspárt 
l.ibcrálispárt 
Pártonkivüliek 
Kommunisták

A mandátumok igy oszlanak 
Konzervatív párt 
Munka párt 
Liberálispárt 
Pártonkivüliek

I/Ondon, junius 2. 
szavazatok össze

mutatják: 
8,536.835 
8,317.025 
5,226.014 

257.317 
50.614

meg:
254
287

57 
8

London, junius 
Az összes lapok megegyeznek annak meg 

állapításában, hogy
n választások holtversennyel végződtek.

amilyenre nem volt példa I88.r> óta, amidőn 
(iladstone csak az ir nacionalisták segítségével 
tudott rövid ideig kormányozni.

Éppen ennek az elriasztó példónak a tanul
ságai alapján óv a legtöbb lap egy koalíciós 
kisérlel megismétlésétől, vagy, az Observer 
szavai szerint, a kisebbségi diktatúrától.

2.

Felavatták Jókai Mór síremlékét
Az első koszorút a kormányzó helyezte el a síremlékre

Ünnepélyes külsőségek közölt ma délelőtt 
avatták fel Jókai Mór síremlékét, több mint 
harminc évvel halála ulán, a Kcrepesi-teme 
tőben. A Lcchncr .lenő és Füredi Bichárd 
alkotta impozáns emlékművel pompázó ró 
zsák: Jókai Mór kedvenc virágai veszik kö
rül. Az. emlékmű felső peremén Jókai egyik 
legszebb mondata áll:

,,.4/ní bennem lélek, veletek megy, ott jog 
közietek lenni mindig. Megtalálsz virágaid 
között, mikor el hervadnak, megtalálsz a fa
levélben. mikor lehull, meghallasz az esti 
harangszóban, mikor elenyészik, és mikor 
megemlékezel rólam, mindig arccal szem
közt fogok veled állani."

A vasárnapi emlékünnep felavató beszédét 
gróf Klebelsberg Kunó tartotta a Budai da
lárda éneke után Éles kénét rajzolt bcszé- 
délien Jókairól, a regényíróról. Utána Sipőcz 
Jenő polgármester i székesfőváros nevében 

1 *' lMcllc át a síremléket és rövid beszédben ál
dozott Jókai Mór emlékének. Hangoztatta, 
hogy Jókai a magyarság számára a magyar 
kultúrának legnagyobb emelkedettségéi kép
viseli és

megígérte, hogy síremlékét, melynek 
kulcsát a kultuszminisztertől átvette, 
őrizni fogja nz egész, magyar nemzet

Egy havi indemnitást kér 
a kormány

Minden őszre marad — Bethlen csak októberben 
veszi át ismét hivatala vezetését

A képviselöház ma folytatja az igazságügyi 
tárca költségvetésének általános tárgyalását. 
Tekintettel arra a körülményre, hogy a parla
menti munkaidő erősen előrehaladt, ezen n 
héten minden nap lesz ülés. A költségvetés tár
gyalása igv is eltart még a jövö hét végéig, 
nincs teh.it remény arra, hogv július elsejéig 
nz uj költségvetés törvényerőre emclkedhessék. 
A felső ház ugyanis keddtől kezdve szintén ülést 
tart és előbb a pénzügyminiszter hat adócsök
kentő javaslatát, majd a vidéki törvényható, 
ságnk újjászervezéséről szóló belügyi javasla-

Heti ellátási dij 45—60 P.

Hallatáit, Gmundon, 
Sec, Kittbflthcl, Mii

Nlita, 
Biar-

Magyarnr-rágnn: Budapest. Balatonlelle, Balaton-
N/emcs. Siófok.

t-seliorMágban TAtralomnic, TAtratúred, Pöttyén, 
harisba <1.

Atiatlrlában: Seninicrinu, 
Förtschach. Vöshu. Zeit nm 
stadt. Veiden. Alterscn s'b.

Svájcban: Montrrux, Pontresina. St Moritz, Gént, 
Laiunnne, Bern. Basel, tnicrlakcn Luzern. Zürich, 
stb.

OlnsiorstAgban \bbAzia, Ixivrann, Vclcnce-Lldó, 
l.imini, Viarcgglo, l.rado N.rvi. Bordighera. stb.

Franrlorst Ágban; PArias. Baule pcauvllle. Trou- 
vitte. Grenoble. Ghanionii. Monton, Cannes. 
Jusns les l'ins. St Raphari. \íx jrs Bains 
rítt. stb.

Angnloraiágbaoj London. Cambridge. Bradford, 
Bt iKhton.

JuCnstlAvIn; Raauzn Bohltscti
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tusi renaló Iroda- Budape V ker 
ocra 4. I.

nrospek. 
AlkatmAny

Bl'DAPESTI penziók.

w,Áx",£, fe, '•■■"tó
'lluúl .11) 77. ww.7.. H,„

Az első taktikai sakkhuzás most kétségtele
nül Baldivin miniszterelnökre vár, aki a hol
napi minisztertanácson fog minden valószínű
ség szerint nyilatkozni. A legtöbb lap azt véli, 
hogy Baldivin haladéktalanul le fog mondani, 
már csak azért is, nehogy egy konzervatív 
kisebbségi kormány megalakításával koalícióba 
kényszerítse a munkáspártot és a liberálisokat.

Egyébként 
a munkáspárt 
kitűnik, hogy

Az „Observcr" 
tel arra .hogy a

vezetőjének nyilatkozatából 
készülnek a kormány át
vételére.

a következőket írja: Tekintet- 
............_ ......nj „ konzervatív párt kisebbségben 
maradt, Baldmin miniszterelnök kötelessége le
mondani. Ebből nyilván az következik, hogy 
a felirali vita folyamán a párt már felhasználja 
számbeli fölényéi, ha Baldwin mégis kormá
nyon akarna maradni.

Ramsay Macdonnld, a munkáspárt vezetője 
kijelentette n „Sunday Times' munkatársa elölt, 
hogy véleménye szerint most a munkáspártnak 
kellene kormányt alakítania.

nevében.
Dr. Berzeviczy Albert a Magyar Tudomá
nyos Akadémia és a Kisfaludy Társaság 
megbízásúból beszélt é.s méltatta Jókai Mór 
tudományos érdemed. Pékár Gyula a Petőfi 
Társaság nevében beszélt és Petőfivel, a ma
gyar égbolt másik nagy ikercsillagával ha
sonlította össze Jókai Mórt, végül Hegedűs 
Lóránt a JőA-uí-család nevében mondott kö
szönetét az ünnepségért. A beszédek elhang
zása után a Szilágyi Erzsébet leányliceum 
növendékei énekeltek, majd a síremlék meg
koszorúzása következett.

Az első koszorút a .síremlékre az ünnep
ségen végig jelenlevő kormányzó tette 

le,
majd sorban egymásután következett 
felsőhöz, Puky Endre a képviselőhöz, gróf 
Klebelsberg miniszter a magyar iskolák és 
Sipőcz polgármester a főváros nevében. Ezr 
illán

Jókai özvegye helyezett koszom! a sírra.
A különböző testületek koszorúinak elhelye
zése ulán a főváros tanulóifjúsága vonult el 
hosszú sorban Jókai síremléke előtt,.egy-egy 
szál virágot dobva a magyar ifjúság nagy 
barátjának, a nagy magyar mesemondónak 
sírjára.

a

Zol fogja tárgyalni, nem valószínű tehát, hogy 
a költségvetéssel julius elseje előtt a felsőház 
is végezhessen. A kormány tehát elhatározta, 
hogy

n hét folyamán benyújtja az Indemnltásról 
szóló törvényjavaslatot. Wekerle Sándor 
pénzUgymlnlszter az. Indemnitást javaslat
ban egy hónapra szóló felhatalmazást kér.
A szanálási időszak kezdete óta ez lesz az 

első eset, hogy a kormánynak indemnitást kell 
kérnie, nini a parlamenti munkabeosztás csőd
jét jelenti. Azalatt a fél esztendő alatt, ami új
év óta eltelt, a képviselőház mindössze egy na
gyobb törvényjavaslatot hozott tető alá: a köz
igazgatási reformot, a többi idő apró kis javas
latok megvitatásával lelt el. Hosszúra nyújtott 
ünnepi szünetek ,a szombati és hétfői napnak 
teljes kikapcsolása okozták a parlamenti mun
kabeosztás csődjét, amelyen most már segíteni 
nem lehet.

A resszortminlszlerek természetesen ma is 
sürgőseknek minősítik készülő törvényjavasla
taikat. Ezek között a törvényjavaslatok között 
szerepel

a .sajtóreform ,a fővárosi reform, a kartcll- 
törvény, a mezőgazdasági munkások bizto

sításáról szóló törvénytervezet
és még egy sereg más javaslat, amelyek most 
már mind kivétel nélkül őszre maradnak. A 
törvényhozás tagjai körében máris a nyári va
káció hangulata uralkodik és könnyen meg
történhetik. hogy junius 15-ikc előtt becsukja 
kapuit a képviselőhöz. J

,irn,r", m'w", .Blóf ■"'"'“'-Felnik ulban
1 Parisból Madrid Mi. Madridban > nínsrö- 

vclsig laiulrsa állal kiküldőn háromtagú bitóit. 

ABBAZIA PALACE-HOTEL
fc?Vliöt'\ul8l.r,n,1'nüí'lö ‘WW’a rail'is elsején. Sajátkapanák. 250szoba, mind- 

'.ía k,n?n.í ós."»«cri kilátással. Nyíri idényben mérsékelt árak. Ugyanazon vezetés alatt mint Keglunhotel, ezelőtt Stótiuia. Kunz Jené vezérigazgató

ság folytat most tárgyalásokat arról az előter
jesztésről, amelyet a népszövetségi tanács ple
náris ülése számára készítenek. Madridból 
Bethlen István gróf miniszterelnök Genfbe uta
zik, ahol rcsztvesz a népszövetségi tanácskozá
sokon.

Gyilkosság 
vagy baleset?

Vasárnap délelőtt jelentették a főkapitány
ságának, hogy a Szentendrei-ulon, a vám közelé
ben, a vasúti töltéstől körülbelül húsz lépés
nyire ismeretlen férfi holttestére akadtak a 
járókelők. A 40—42 év körüli férfin szürke ka
bát, drapp mellény, sárga nadrág volt és a 
holtteslöl mintegy 20—25 lépésnyire egy vado
natúj fekete keménykalapot is találtak .Rend
őri bizottság szállt ki a helyszínre és amikor a 
rendőrorvos megvizsgálta a férfi holttestét gya
nús körülményekre bukkant;

külsérelml nyomokat é.s égést sebeket fede
zett fel az Ismeretlen férfi holttestén.

A halál pontos okát nem lehetett megállapítani, 
de a titokzatos égési nyomok és a súlyos ke
mény tárgytól eredő sérülések azon feltevés 
mellett szólanak, hogy bűncselekmény történ- 
hotelt.

A rendőrség azonnal értesítette az. ügyészsé
get a titokzatos esetről és a vizsgálóbíró intéz
kedésére a Szentendrei-ulon talált holttestet a 
törvényszéki orvostani intézetbe vitték, thol 
mar hétfőn, sorunk ívül megejtik a bonco 'ást.

Vasárnap délutánra a detektiveknek sikerüli 
meg Alapítani, hogs a halott ember

Hajiser Gyula géplakalosmester, aki Új
pesten lakott 

hosszabb ideig aztán elvált a feleségétől és 
Újpestről ismeretlen helyre költözött. Személy
azonosságát egy a zsebében talált cédula alap
ján állapitol'ák meg a detektívek. A rsndőrség- 
ezideig még nem nyomozta ki, hogy Hajtser 
Gyula, a rejtélyes körülmények között holtan 
talált géplakatosmester Újpestről való távozása 
után hol élt és hogy került gyanús körülmé
nyeket eláruló holtleste a szenlendrei-uti vas

úti töltés közelében.

Kérem gyorsan 
a kocsit »

autó-

Lágymé- 
néhány 

24—817

Egy szélhámos vakmerő 
lopása

llanusz László kereskedő, aki a 
nyosi-ul 20. szánni házban lakik, 
nappal ezelőtt megvásárolta a Bp. 
rendszámú négyhengeres hatszemélyes Benz 
automobilt. A kocsit ugyanazon a helyen, 
ahol annak előző gazdája is garázsiroztatta, 
a Gizellá ul 53. számú ház udvarán hagyta.

Szombaton éjszaka egy óra tájban a Gi- 
zella-uti házba bccsöngclett egy 30 év körüli, 
ismeretlen férfi és a házmesternek a követ
kezőket mondotta:

— Kérem gyorsan a kocsit. .4 Benz-kocsi 
uj tulajdonosa küldött, hogy a kocsit azon
nal vigyem cl ho:

A házmester nem gyanakodott, megen
gedte, .hogy a kereskedő nevében jelentkező 
ismeretlen férfi

a Benz-kocslval elhagyja a garázst. 
Vasárnap reggel Hanusz László jelentkezett 
gépéért és akkor kiderült, hogy valami 

szélhámos vitte el az értékes kocsit.
A kereskedő feljelentésére a rendőrség 
hozzálátott a ravasz trükkel ellopott gép
kocsi felkutatásához.

:a.

Tizenketten egy rendőr ellen
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 

Újpesten a Váci ul 1. szám alatti vendéglő
ben mulatott Nyirádi Albert rákosszentmi- 
hályi kereskedő tiz-tizenkét társával. Az 
asztaltársaság már a vendéglőben összekü- 
lönbőzőtt és a hangos szóváltást tovább 
folytatták az utcán, ahol csakhamar

dulakodásra is sor került.
Szívós Géza rendőr figyelmes lett a nagy 
zajra, odasietett és csendre intette a társa
ságot. Az ingerült férfiak erre körülfogták 
a rendőrt és

támadóan léptek fel ellene.
Nyirádi Albert kereskedő pedig mellbevágta 
n rendőrt, aki veszélyeztetett helyzetében 
kénytelen volt

kardot rántani
Az erélyes fellépés sem használt, Nyirádi 
továbbra is támadóan lépett fel a rendőr 
ellen, mire az kivont

kardjával fejbevfcta a kereskedőt.
Közben a rendőr sipjelzésére két másik 
rendőr is a helyszínre sietett, amikor is a 
lizenkétlagu társaság a fején megsebesült 
kereskedőnél együtt elmenekült.

Xz éjszaka folyamán azonban Nyirádi 
Albert jelentkezett az újpesti mentőknél, 
hogy könnyű fejsebét bekötözzék. Az első 
segélynyújtás után az újpesti mentőknél 
jelentkező rendőrök előállították az új
pesti kapitányságra Nyirádi Albertét, akit 
hatóság elleni erőszak vétsége miatt őrizet
be vettek.

Turisták, evezősön, 
weehendezOK 

lássák el hordozható rádiókészüléküket

DG 407
kétrácsos

TUNGSRAM
BAriumcsovekkei

mert csak két 20 voltos anódteiepet 
igényelnek.

KOnnvu lesz a készülék. 

OICSŰ az üzem.

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora

BUDAPEST. 9.15: Gramofonhangverseny. —4 
9.30: Hirek. — 9.45: A hangverseny folytatása.
— 12.00: Déli harangszó az Egyetemi-templom
ból, időjárásjelentés. — 12.05: A rádió házi- 
triójának hangversenye: 1. Mascagni: Paraszt
becsület (ábránd). 2. OfTcnbach: Musette. 3. 
Nardini: Larghetto — 12.25: Hirek. — 12.35} 
A hangverseny folytatása. — 13.00: Pontos idő
jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 14.30x
Hirek, élelmiszerárak. — 16.00: Asszonyok ta
nácsadója. — 16.45: Pontos időjelzés, időjárás- 
és vízállásjelentés, hirek. — 17.00: A Zeneművé
szeti Főiskola művészképző-tanfolyamának 
vizsgaelőadása a Zeneművészeti Főiskola nagy
terméből. — 18.00: Horváth Gyula és cigány
zenekarának hangversenye. — 19.00: Német
nyelvoktatás. — 19.40*  Dr. Kun Andor felolva
sása: „Magyarok Amerikában." — 20.15: A in. 
kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hang
versenye. Közreműködik: Relle Gabriella és 
Székely Mihály, a m. kir. Operaház művészei. —m 
21.15: Ilirck. Bachmann jazzband.

KÜLFÖLD:
BERLIN. 8.30: Mocsányi—Lakos duó. — 9.30í 

Hangverseny.
BRESLAU. 16.40: Strauss János nyitánya, ze

nekari hangverseny. — 20.15: Strauss Jánog
emlékhangveraeny.

FRANKFURT. 12: Wagner Siegfried hangver
seny. — 20: Strauss Ján.os-emlékhangvcrseny.
— 21: Kétzongorás hangverseny. — 22- Régi 
tánczene.

GENOVA. 21.08: Színházi zene.
HAMBURG. 19.25: Strauss János halálánál? 

30. évfordulója alkalmából a hamburgi Városi 
Szinház díszelőadása. — 23: Szórakoztató és 
lánczene.

KATOWICE. 20: Egy operett közv. WarsxM 
svából.

KÖLN. 20: Falusi történetek a zöld Stájerből*  
a gráci alpesi Népszínház vendégszereplése*  
után ahirek, sporteredmények, szórakoztató és 
tánczene.

KÖNIGSBERG. 20: Mozart: „Don Giovsnnl*  
cimü operájának előadása. — 22.30: Későt 
hangverseny.

LEIPZIG. 20: Joh. Slrauss-keringők. — 211 
Kari Rathaus zongorahangversenye és szerzői 
estje.

MILANO. 20.30: Egy operett közv. 
MÜNCHEN. 21.15: Kamarazene.
NAPOLI. 21.02: G. Puccini „Madame Butter- 

fly“ cimü operájának közvetítése.
ROMA. 21: Könnyű zene és C. de Flavis „La 

Donna Dél Suo Sogno" c. vígjátékénak közve- 
tiléise.

STUTTGART. 20: Franc Ifirtler „Nicoltus 
mester" c. színmüvének közvetítése. — 21t
Kamarazene. — 22: Régi tánczene.

WIEN. 11: Délelőtti zene. — 16: Délutáni
hangverseny Grete Neufeld közreműködésével.
— 19: Felolvasás Johann Slraussról. — 19.30: 
Ritka darabok a bécsi természettörténelmi mú
zeumból. — 20: „Dér Kronprinz", egy Strauss- 
novella Róbert Holbaumtól. — 20.20: Johann 
Strauss-esl.

= Lehár dirigál a rádióban. Illusztris 
dirigense lesz csütörtökön este a bécsi rádió 
műsorának. Az osztrák főváros stúdiója 
ugyanis Z/í/irfr-hangversenyt ad cs ennek az 
előadásnak külön ünnepélyességet kölcsönöz 
az, hogy Lehár Ferenc maga vezényli elő
adásra kerülő müveit.

= Pataki Kálmán a rádióban. A berlini rádió 
ezen a héten is közvetíti az ünnepi játékok mű
sorát. Ezek közül is legérdekesebb a szerdai 
lesz, amelynek során a charloltenburgi királyi 
kastély arany gallériájában rendezendő hang
versenyt adják. Ekkor Strauss Richárd Kelet 
dalai cimü szimfóniáját játsszák és a dalokat 
magyar művész: Pataki Kálmán énekli. A ki
váló magyar tenorislát maga Richard Strauss 
kiséri zongorán.

= Lóverseny a rádióban. Az angol ló- 
versenysport legnagyobb eseményét, az ep- 
somi derbyt az idén a rádió is közvetíti 
London és Dawentry szerdán délután két 
órakor részletes rádióriportot ad az epsonti 
derby lefutásáról.

= Andal Piroska magyar nótái. A bécsi rádió 
stúdiójából régi kuruc dalok kelnek szárnyra 
szombaton este. Magyar hangversenyt *d  
ugyanis a bécsi rádió és ennek során természe
tesen magyar művészek is közreműködnek. 
Ezek közöli elsősorban Andal Piroska, aki 
Bokor Pisla cigányprímás és Szilágyi Imre 
hegedűművész kísérete mellett régi magyar uÓh 
iákat énekel,
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egy brutális apa
fiz egyik fiú szörnyethalt, a másikat óietueszélyes 

állapotban kórházba szállítottak
Nagykanizsa, junius 2.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megren- 
íiitó, halálosvégü tragédia játszódott le va 
sárnap délelőtt a zalavármegyei Váralja 
községben.

Süsz József gazdálkodó évek óta ellensé
ges viszonyban éi két felnőtt fiával. Az 
öreg gazdálkodó és legényfiai között napi
renden voltak a veszekedések. Vasárnap 
délelőtt valami csekélység miatt Süsz Jó
zsef ismét belekötött fiaiba. Szó szót köve
tett, majd véres verekedéssé fajult a há’i 
perpatvar. Verekedés közben

az apa felkapott egy vasrudat s azzal 
kezdte verni 27 éves József nevű fiát. 

AZ ütések súlya alatt a legény ájulton a 
földre rogyott, de a brutális apa

a már földön ájultan heverő fiúra több 

hatalmas ütést mért a vasmddal.
A 19 esztendős Süsz János bátyja segítsé
gére sietel. de az apa ekkor őreá támadt és 
reá is több hatalmas ütést mért a vasaid
dal, úgyhogy

a fiatalabb flu is összerogyott.
A szomszédok siettek ekkor a két legény 
segítségére, mert már ugy látszott, hogy a 
brutális apa mindkét fiát agyonveri. Csak 
nagvnehezen sikerült Süsz Józsefet lefogni 
és kicsavarni kezéből a vasrudat.

Mire a szomszédok értesítésére csend
őrök érkeztek a helyszínre az idősebb fin 

sérüléseibe belehalt, mig a 19 eszten
dős Süsz Jánost súlyos, életveszélyes 

állapotban a kórházba szállitották.
A brutális apa megszökött. A csendőrség 
széleskörű nyomozást indított elfogatásira.

MÉG MA...........
kérjen néhány napi díjtalan 
bemutatásra rádió kereske
dőjétől PHILlPS-hangszórót........ phiups

összeütköztek egy autóval.
Az összütközés ereje olyan heves volt, hogy 
a gép felborult és két utasa széles Ívben ki
röpült az ülésből és

véresen terültek el a kövezeten.

A vöröshaju modell vagy a nyolc szekunda 
miatt eltűnt egy fiatal diák

Az áilami iniernátusból is megszökött három tanuló
A főkapitányság eltűnési osztályának statisz

tikája februárbnn és juniusban a félévi és év
végi bizonyítván)osztás idején mindig igen sok 
diákeltűnést mutat. Legnagyobbrészt a várható, 
vagy már megkapott rossz bizonyítvány az, 
amely a kis diákot arra készteti, hogy élbuj- 
dossék a szülői háztól. Vagy világgá akarnak 
menni és akkor Szentendrénél mar leggyakrab
ban feltartóztatják őket a csendőrök, vagy pe
dig öngyilkosságra határozzák cl magukat és 
akkor a Városligetben szolgálatot teljesítő ren
dőr viszi haza őket. Leggyakrabban azonban 
győz a jobb belátás és huszonnégy, vagy leg
később negyvennyolc órai bujdosás után ön
ként ternak haza.

A sablonos, szokásos diákeltünések közül 
azonban most kiemelkedik a tizenhat éves kis 
'Raraszek Endre eltűnése, akit már

napok ófa hiába keresnek szülei.
A flu, aki szüleivel és két nővérével az Iskola- 
utcában lakik, egy budai felsőkereskedelmi is
kola II. osztályú növendéke. Csöndes, jó maga
viseletű fiúnak ismerték mindvégig, aki elvé
gezte pontosan és rendesen iskolai feladatait. 
Az idei tanév kezdetén azonban változás állott 
be, a kis diák előmenetelében, tanulmányait 
mindinkább elhanyagolta, ugy hogy

ax idei félévben nem kevesebb, mint nyolc 
elégtelent vitt haza bizonyítványában. 

Édesapja akkor erélyesen megdorgálta és a Cm 
meg is Ígérte, hogy újból nekilát derekasan a 
tanulásnak és év végére mindent kijavít.

Ebből azonban nem lelt semmi. A kis Kara- 
szek Endre továbbra is csak négyesre felelt az 
iskolában állandóan és

év végére az a veszély fenyegette, hogy 
megint csak nyolc szekundát hoz liaza.

Ezért aztán döntő lépésre határozta el magát 
és pár nappal ezelőtt, mikor szülei benyitottak 
a fiú szobájába, ott hült helyét találták. Az 
asztalon gondosan megvonalazott papiroson 
Írott levél feküdi a következő tartalommal:

„Kedves Édesapám! Nem bírom elviselni a

mentőket hívta, akik Glittát és feleségét első 
segítségben részesítették. Az asszony rend
kívül súlyos sérüléseket szenvedett, fejét be
zúzta és

agyrázkódást szenvedett, 
férje pedig szintén meglehetősen súlyosan! 
sebesült meg. A mentők bekötözés után 
mindkettőjüket a Rókus-kórházba vitték. A 
rendőrség vizsgálatot indított a súlyos mo
torkerékpár szerencsétlenség ügyében.

szégyent, inkább a halál választom. Ne. hara
gudjon reám. Kezeit csókolja, szerető fia, 
Bandi".

Es mint ahogy egy gondos kereskedelmi is
kolai tanulóhoz illik, a dátumot is odaírta a le
vél végére.

A megrémült szülők természetesen azonnal 
a rendőrségre rohantak, majd pedig fcllármáz- 
Iák az egész rokonságot, de

a kis Karnszck Endrének eddig inog nem 
akadtak a nyomára.

Diáktársai elmondották, hegy a fiú hirtelen 
megváltozásának szerelem az oka. Az erős, ki
sportolt és sokkal idősebbnek látszó kereske
delmi iskolás diák

megismerkedett egy vöröshaju modellál, 
aki azóta naponta találkozott vele.

Majd minden délutánjukat együtt töltötték, 
emiatt hanyagolta el tehát tanulmányait a kis 
diák. A legutóbbi hetekben azonban szakiihat
tak a szerelmesek, mert amint barátai elmon
dották, néhány nappal eltűnése előtt feltűnően 
lehangolt és apatikus volt Karaszek Endre, aki 
különben az osztály legjobb kedvű tanulója 
volt,

Ezzel az eltűnéssel cgyidőben, vasárnap je
lentés érkezett a főkapitányságra a makói 
rendőrségtől, amelyben három fiatal urifiu el
tűnéséről számolnak be. A jelentés szerint a 
makói allami internálásból néhány nappal ez
előtt eltűnt három diák: Molnár Albert, Nagy 
Sándor és Orbán Vince V. osztályos tanulók. A 
legutóbbi tanári konferencián mindhárman

Ilitől kaptak.
A konferenciát követő napon a három flu. aki
ket nagyon clkeveritelt az. hogy intőt kaptak, 
eltűntek az intézetből. A házivizsgálat során 
megállapították, hogy a fiatalemberek 

megszöktek az Iniernátusból.
Az intézet igazgatósága nyomban feljelentést 
lett a makói rendőrségen, amely azután átiratot 
küldött Budapestre, mert valószínűnek tartják, 
hogy az elszökött diákok

Budapest felé vették útjukat.
A rendőrség most nagy apparátussal keresi a 
fiukat, akik mindhárman

jó családból származnak.
Személyi adataik és leírásuk a következő: Mol
nár Albert egv városi főmérnök fia, tfi éves, 
szőke, mosolygós, hamvasaiéul Nagy Sándor 
egy postaigazgató fia, 16 éves, szőke, kerek
arcú, kissé nagyorru; Orbán Vince pedig, aki 
egy iskolaigazgató gyermeke, 15 éves, magas, 
barnahaju, kervkarcu. Mindhárman sötétkék in
tézeti köpenyt viseltek.

Körözőlevelet adtak ki 
Palásthy Irén ellen 

„Alaposan gyanúsítható hatóság elleni erőszak 
vétségével44

A pcstvidéki törvényszék vasárnap ugy- 
nevezett személyleirás-körözést bocsátott ki 
Palásthy Irén a Fővárosi Opercttszinház 
volt művésznője ellen, aki, mint ismeretes, 
Ilans Bartsch amerikai színházigazgató fe
lesége lett és ma Amerikában, Angliában és 
Berlinben él. A személylcirás-körözés uta
sítja a rendőrséget és az összes hatóságo 
kát, hogy

amennyiben Palásthy Irén tartózko
dási helyét megtudják, erről nyomban 
értesítsék a pcstvidéki törvényszéket.

A körözés szerint erre az intézkedésre 
azért van szükség, mert Palásthy Irén ala
posan gyanúsítható azzal, hogy 1928 szép 
tember 10-én Sashalmon
hatósági közeg elleni erőszak vétségét kö

vette el
Kiss II. József rendőrrel szemben. A körö

Cípőskafulyában vitte haza és az istállóban 
elásta meghalt gyermeke holttestét 

egy budakalászi parasztasszony
Megrendítő részletekben bővelkedő bűn

ügyet tárgyalt szombaton a pestvidéki tör
vényszék. A vádlott Tóth Péterné, egy buda
kalászi földműves, fiatal felesége, akit

magzatelhajtás és gyermekgyilkossá# 
bűntettével vádolt a királyi ügyészség.

Szuronyos fogházőr kiséri fel a vádlottat a 
törvényszék elé, ahol zokogva tesz vallo
mást.

A vádlott előadásából kiderül, hogy Tóth 
Púlerné ez év nyarán anyai örömöknek né
zett elébe. A fiatalasszony borzasztóan meg
rémült, mikor ennek tudomására jutott, 
mert férje igen szegény földműves, akinek 
még betevő falatra is alig telt. A gyermek 
tehát igen nagy gondot jelentett volna. Ép 
pen ezért

az asszony elhatározta, hogy gyermekét 
még világrajövetele előtt elpusztítja. 

Felkereste hál Budapesten lakó egyik isme
rősét, özvegy Jámbor Lajosnét, aki viszont 
egy, a házban lakó szülésznőhöz, Busula 
Andrásnéhoz utasította. A szülésznő a mag
zatelhajtást meg is kísérelte, azonban ez 
nem sikerült és Tóth Péterné néhány hó
nappal később egészséges fiúgyermeknek 
adott életet.

A vád szerint a gyermekágyban fekvő asz 
szony gyermeke megszületése után negyven
nyolc órával

a szalmazsák alá tette a csecsemőt, pár
nákat és takarói dobott rá, majd maga 
is ráfeküdt és addig nyomta, amig meg

fulladt.
A váddal szemben Tóth Péterné tagadja 

gyermek meggyilkolását, ő ugy adja elő. 
hogy a kisgyermek minden külső beavatko
zás nélkül halt meg és a szülésznő egy reg
gel gyermekét halva adta át neki, ő azután

a kisgyermek holttestét egy clpőskatu- 
lyába lelte és ugy vitte haza.

Otthon a férje a kis csecsemőholttestet az 
istállóba temette el. Mikor a falubeli asszo
nyok pletykája nyomán suttogni kezdtek a 
gyilkosságról, a csendőrök ott is találták 
meg hónapokkal később a csecsemő hullá
ját.

— Nem akartam én megölni a gyermeke
met védckeiik az asszony — hu már
megszületett, felneveltem volna. Ilisz ugy 
szerettem azt a kis apróságot. . .

A szintén vád alá helyezett szülésznő 

zés pontosan közli a szinésznő személyi 
adatait, amely szerint Paláslhy-Pollák Irén 
a neve, Rákospalotán született 1902-ben, 
magyarul és németül beszél, férjezett, fog
lalkozása szinésznő. A személyleirás-körö- 
zés kibocsátását az lelte szükségessé, hogy 
Palásthy Irén az ellene indított eljárás so
rán nem jelent meg az idézésekre és tar
tózkodási helyét nem jelentette be. Isme 
rősei ugy tudják, hogy a színésznőnek 
annak idején

egy utlcvélügyből kifolyóan történt 
afférje

a rendőrrel és azért indult meg ellene az 
eljárás.

I Palásthy Irén a kitűnő, kedves színésznő 
most Amerikában cl és talán nem is tudja, 
hogy milyen szigorú hatósági eljárásba ke-

I véredéit a neve . ..

ugyancsak tagadja a gyilkosság vádját és 
azt állítja, hogy a gyermek halála természe
tes utón következeit be. A férj ugyancsak 
nem akar tudni arról, hogy a gyermeket 
megölték volna. kihallgatott orvos szak
értők véleménye szerint

a fojlogatás a felboncolt csecsemő hul
lán nem állapi Iható meg,

mert a boncolás hossza idővel a haláleset 
bekövetkezése után történt.

A törvényszék Ítéletében csak magzatel
hajtás bűntettében mondotta ki bűnösnek a 
vádlottakat és ezért

Tó’h Péternél kilenc. Busula Andrásné 
szülésznői öt, Tóth Pétert ycdig három 

hónapi börtönre ítélte.
A gyermekgyilkosság vádját a törvényszék 
nem látta beigazollnak.

Pénteken, junius 7-én 
Crépe de Chine imprimé 
a legdivatosabb Irancia és svájci minták, 

elsőrendű minőségek

7.80

Eponge vászon 
drapp, lila, crém és zöld színekben, 

kitünően mosható

—.85
A péntekig beérkező vidéki megrendelése*  

két a tönti árakon szállítjuk

femw
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IBIK I li
Lauri Volpi 

az Operaházban
A világhír szárnyán már régen hozzánk

érkezett Lauri Volpi neve, akit a budapesti 
közönség csak ina ismerhetett meg. Lauri 
Volpi, a ncmyorki Mctropolitán világhírű 
hőstenorja. budapesti vendégszereplései so 
rút a Rigollcltóban kezdte meg. Már az első 
pillanatban meg lehetett állapítani, hogy 
Lauri Volpi

■ világ egyik legintelligensebb, legkultu
ráltabb é« legnagyobb hanganyaggal ren

delkező énekese.
Pompás megjelenése és kitűnő játékmodora 
is hozzásegítene ahhoz, az elhatározó siker
hez. amely nz első felvonás első áriája után 
felhangzott tapsorkánban nyilvánult meg. A 
harmndik felvonásbeli kezlyüáriát, amelyet 
a mi énekeseink rendszerint kihagynak, kü
lön élvezettel hallgatta a közönség. „Az asz- 
azony ingatag" ciinü dal pedig

noha nem hallott szépséggel csendült fel 
a nagy hőstenor ajkáról. Az együttes is ki
tünően bevált, amelyből különösen Palló 
Imrét emeljük ki. A zenekar Fleischcr kar 
naggyal nz élén méltó volt a nagy énekes 
vendégünkhöz. Lauri Volpi sikere előrelát
hatóan a Toscában és nz Aidában csak nö
vekedni fog.

A Rigolettó mai előadása valóságos társa
dalmi eseménynek számítódott. A megjelen 
tek között ott volt n kormányzó és felesége. 
Auguszta főhercegasszony, kormányférílak 
és közéleti előkelőségek egész sora.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap nz időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Jobbára derült és éjjel igen hű
vös idő várható, későbbi hőemel kedét való
színű.

— Klebclabcrg kultuszminiszter a gyer
mekről és a könyvről. A Magyar Könyv
kiadók és Könyvkereskedők Országos Egye
sülete vasárnap a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében tartotta 50 éves ju
bileumi diszgyülését, amelyen a szakma
beliek és igen sok közéleti előkelőség jelent 
meg. A közgyűlésen részt vett gróf Klebels- 
berg Kunéi kultuszminiszter is. A miniszter 
beszédében megemlékezett r.rról, hogy n 
közoktatás szempontjából két fontos prob
léma van; a gyermek és a könyv. Az elszakí
tott területek minit nehéz feladat vár a ma
gyar könyvkiadókra és könyvkereskedőkre. 
— mondotta a miniszter — akiknek fel kell 
venni a küzdelmet Trianonnal. A közokta
tás szempontjából nemzetnevelő munkát vé
geznek a könyvkiadók, fejezte be beszédét 
Klebelsberg Kunó gróf. Ezután még több 
felszólalás következeit.

— Hősi emlékszobor-leleplezés Békásmegye
ren. Békásmegyerről jelentik: József főherceg 
vasárnap reggel Békásmegyer községbe érke
zett nz ottani hősök emlékére felállított hősi 
emlékszobor leleplezési ünnepélyére. József 
főherceg méltatta a 32-es és 1-es honvédek tet
teit, amely csapntlcstek kötelékébe a világ
háború alatt Békásmegyer polgárai tartoztak. 
A beszéd alatt lehullott a lepel nz emlékmű
ről, amely száz hösihalott emlékét örökíti meg. 
Utána József főherceg elhelyezte babérkoszo
rúját a szobor talapzatán. Koszorút helyezett 
még el Almásy László a képviselőház elnöke is.

— A Mekszárdl kórház felavatása. Szek- 
szárdról jelentik: Az uj vármegyei közkórhá- 
znt délelőtt avatta fel a város közönségének 
széleskörű részvétele mellett dr. Voss József 
népjóléti miniszter, aki Dréhr Imre és Seholtz 
Kornél államtitkár s Ripka Ferenc főpolgár
mester kíséretében) autón érkezett a városba. 
A kórház felavatása után dr. Vass József a 
képviselőtestület díszközgyűlésére mont, ahol 
átvette a város díszpolgári oklevelét. A dísz
közgyűlésen Búd János közgazdasági minisz
ter és Szabóky Alajos államtitkár is megjelent. 
A díszközgyűlés után, amelyen megújuló ün
neplésben részesítették a minisztert, dr. Vass 
József Búd János közgazdasági miniszterrel s 
a kíséretében lévő kormányfcrfinkkal Uzdra 
ment, ahol Pesthy Pál nyugalmazott igazság- 
ügyminiszler látta őket birtokán vendégül. A 
miniszter vasárnap esto visszaérkezett a fő
városba.

— A nemzetközt falufejlesatéal kongresszus 
második napja. Vasárnap folytatta tanácsko
zásait a Mezőgazdasági Múzeumban a falu
fejlesztési kongresszus. A kongresszus vasár
napi tanácskozásán Lindcquisl ny. német biro
dalmi miniszter nz iskolai népoktatás jelentő
ségéről tartott érdekes előadást. Hlanchard 
(Franciaország) a francia népművelődé*!  akció 
munkájáról számolt be. Több külföldi felfogás 
után Mitrovics Gyula debreceni egyetemi tanár 
fejtette ki az iskolai és iskolán kívüli népműve
lődés kívánalmait. A kongresszus tagjai vasár
nap délben az állatkerti nagvvendéglőben 
ebédre gyűllek egybe, amelyet a főváros adott 
tiszteletükre Az ebéden dr. Lobmayer Jenő 
tanácsnok üdvözölte a kongresszus tagjait, rá
mutatva n város és a falu közötti kapcsolat je
lentőségére.

— 3X2 = 4 Melater-szappant Wgyt
— Csatlakozás a Revízión Ligához. Vasárnap 

délelőtt 11 órakor nagy népgyülés volt Bony 
hódon a Város főterén, amelynek szónoka, Pa
trik Kálmán gimnáziumi tanár kifejtette a Re 
vízió*  Ligához saló csatlakozás jelentőségét. A 
•yiilés után a Glascr-féle cipőgyár 250 munkása 
és a bonyhádi Percel-féle zománrnemügyár 150 
munkása és tisztusclője bejelentette a ligához 
való csatlakozását.

— Bclitska Sándor varsói követünk át
vette hivatalát. Varsóból írja a Hétfői 
Napló levelezője: Bclitska Sándor mégha 
lalmazotl miniszter, Magyarország varsói 
követe, szabadságidejének leteltével újra 
elfoglalta hivatalát. Ezzel megdőlt minden 
a személyével kapcsolatos kombináció. A 
nagy lengyel lapok hasábos cikkekben mél 
látják Bclitska Sándor személyét és érdé 
meit visszatérése alkalmából. A követség 
személyzetét különben kiegészítették. Első 
titkár Balássy követlégi titkár lett, aki az 
előtt a londoni magyar követségen teljesi 
lett szolgálatot, másodtilkúrnak pedig Pe 
rényi Lukács bárót osztották be.

—- Harsányt Kálmán temetése. Vasárnap dél
után a kerepesi temetőben nagy részvét melleit 
temették el Harsányt Kálmánt, a kitűnő írót. 
A koporsót a Jókai-lepel borította. Vitéz Kende 
Kirchknopf Gusztáv evang. lelkész, püspök
helyettes tartotta az egyházi búcsúztatót. Ez
után a koporsót a székesfőváros által adomá
nyozott díszsírhelyre vitték. Itt Gáspár Jonő a 
Petőfl-Társaság képviseletében könnyezve mon
dott búcsúbeszédet.

A Gyógypedagógiai Társaság értekezlete. 
A Magyar Gyógypedagógiai Társaság vasárnap 
tartotta harmadik országos értekezletét. Az 
ülésszakot megelőzte az alakuló gyűlés, nme- I 
lyen Rottenbiller Fiilöp dr. helyettes államtitkár 
elnökölt. Ezután a választás következett. El
nökké Rottenbiller Fülöpöt választották. Nagy 
.Árpád dr. helyettes államtitkár, mint diszclnök 
megnyitóbeszédet mondott. Délután kezdődött 
az ülésszak, amelyen több tartalmas előadást 
tartottak.

•— , Felakasztotta magát a mestergeren
dára egy kereskedő. Békéscsabai tudósítónk 
jelentése szerint Kondoros békésmegyei köz 
ségben Visz kok János tekintélyes termény- 
és galmnakcrcskcdö öngyilkosságot követelt 
cl cs mire ráakadtak, már halott volt. Visz- 
kok és felesége közölt szombaton bizonyos 
üzleti természetű differenciák miatt heves 
szóváltás támadt és ennek során az izgatotl 
kereskedő berohant lakásának egy távolcső 
szobájába, oda bezárkózott és a mester
gerendára fölakasztotta magát. A mit sem 
sejtő családtagok csak órákkal később in
dultak a kereskedő keresésére, levágták a 
kötélről, de már segíteni nem tudtak rajta, 
mert meghalt.

— Lehncr ITugót megmentették. Berlinből 
jelentik: A Hom-fllmtarsaság táviratot kapott 
Trenkertől, az Északi Jegestengerrc kiküldött 
német fllmexpediciő egyik tagjától, aki meg
erősíti, hogy Lehncr Hugót, az expedíció tag
ját megmentették. Lehncr hóvakságot kapóit. 
A jég zajlik és a rossz idő megnehezíti a to
vábbi kutatásokat. Az expedíció Hobby nevű 
hajóját a jég körülzárta.

— 3253 áldozata van a perzslal földrengés
nek. Teheránból jelentik: Khorasszan tarto
mány kormányzójának ideérkezett jelentése 
szerint a május elsejei földrengésnek 3253 env 
heréiét esett áldozatul. A sebesültek száma 
rendkívül nagy. A földrengés a tartomány 88 
faluját döntötte romba.

— Baracs Károly dr. temetése. A részvét im
pozáns megnyilatkozása mellett temették cl 
vasárnap délután Baracs Károly dr. udvari ta
nácsost, a budai hitközség volt elnökét, a far
kasréti izr. temetőben. Kiss Amold rabbi beszé
dében rámutatott arra, hogy most a gyász nap
jaiban állapította meg. hogy a budai hitközség
hez névtelenül küldött számos jótékonycélu 
adomány Baracs Károlytól származott, aki ily 
módon titokban, névtelenül gyakorolta a legne
mesebb emberi erények egyikét: a jótékonysá
got. Dr. Edelstein Bertalan, budai főrabbi meg
ható gyászboszéde után dr Heller Bernát sze
mináriumi tanár búcsúzott el az elhunyttól, 
akinek temetésén nagyszámú előkelő közönség 
jelent meg, többek között az ősz szegedi főpap, 
Lőtv Iméntid is.

— 2X2 = 4 Melster-ssappanf végy!
— Az utcán összeesett és meghalt Gyar

mati)? Viktor miniszteri tanácsos. Vasárnap 
délután három órakor a Lánchíd budai híd
főjénél hirtelen rosszul lett és összeesett egy 
elegánsan öltözött idősebb ur. A mentőket 
hívták, akik azonban már csak a beállott 
halált konstatálhatták. Az öregur zsebében 
talált iratokból megállapították, hogy Gyar
mat hy Viktor a neve, hatvanöt éves nyugal
mazott miniszteri tanácsos. Gyarmathy Vik
tort szivszélhüdés ölte meg. Holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították.

— Lederer Rózsa zeneiskolájának növendék
hangversenye jun. 11-én ’/t8-kor. (Z.)

— Izgalmas autós hajsza a tolvaj kaszlrnő 
után. Rita Mária újpesti kaszimő ellen bejelen- 
éjrkezett a rendőrségre, mért egy kereskedőtől 
czerötszáz pengőt lopott és eltűnt a városból. 
Vasárnap n békéscsabai detektívek megtudták, 
hogy Rita Mária Békéscsabán tartózkodik, autót 
bérelt és Szegedre akar menni. Az autó el is 
indult n tolvaj kaszirnövel, mire a detektívek 
is autóra ültek és izgalmas hajsza után az al
győi kompnál utoléiiék a menekülő leányt. 
Rita Máriát elfogták és letartóztatták.

— Az Országon Serléskcreakedolml Egyesület 
vasárnapi közgyűlése. Az Országos Sertóskeres- 
kedclmi Egyesület vasárnap tartotta ezévi ren
des közgyűlését. Feiler József elnök megnyitó
beszéde után Pogány Dániel titkár terjesztette 
elő évi jelentését é.t a közgyűlés megválasztotta 
az Egyesület tisztikarát Elnökké ismét Feiler 
Józsefet választották meg.

— A közóhajnak engedve a 30 000 pengős 
nyeremény fölemelése helyett egy uj 20 000 

sorsjáték játéktervébe é.s ezáltal valamint a 
nyereményclí összegének 00%-a) való felémé- 
* "J " ,nfífréxi óri*"  "lódon meg
javult. Azonkívül 15.000 pengő, 2 darab 5000 
pengő. 4 darab 2500 pengő. 5 darab 2000 pengős 
' ’ ''.'ercmény van. Egész sorsjegy ára 3 
peri!*  Ml •-.r-j.jT ,r. 1 jo. Huii. már S .In, 
Moiubalon.

— Halálra gázolta az autó az országúton. 
Nagykanizsáról jelentik: Kovács Anna 14 
éves peremartoni földmüveslcány a nádas- 
ladányi országúton ebédet vitt a közeli gyár
ban dolgozó bátyjának. Az országúton gyors 
iramban szaladt el egy uradalmi autó, 
amelyet Kajái Dezső vezetett. Az autó veze
tője nem vette észté az országúton haladó 
leányt és elgázolta. A szerencsétlen leány 
néhány órai szenvedés után meghalt. A ha
tóság megindította az eljárást.

— ünnepség a budapesti olasz követségen. 
Ma délelőtt lt órakor a budapesti olasz királyi 
követségen Durini di Monza gróf olasz követ
nek és feleségének, továbbá Oxilia ezredes ka
tonai attasénak, Antuzo Filippe és Tibori 
Georgo dr., Bcrctta, a Dobolarovo budapesti 
igazgatója, Sicilia Italo tanár kulturattasé s az 
Avant Gárdisták és a Balillák a milánói egye
tem Budapesten tartózkodó tanárai és hallgatói 
jelenlétében folyt le az olasz alkotmány év
fordulójának alkalmából rendezett házi ünnep
ség, amelyen a budapesti olasz kolónia vezetői 
is részlvettek. Durini di Monza gróf rövid be
szédet intézett a jelenlevőkhöz. Beszédében 
hangsúlyozta a nap fontosságát és magasztalta 
a nagy olasz triászt: Itáliát, a királyt és a 
Duce-I. Utána a Balillák és a fiatal olasz kis
lányok, aPizzolo Italiano énekkara hazafias da
lokat adott elő, majd a követség a megjelente
ket gazdag büíTével vendégelte meg.

— A Balatonba fulladt egy 4 éves kislány. 
Tihanybái jelentik: Halálosvégü szerencsét
lenség történt vasárnap a tihanyi kikötőben. 
Budai István siófoki hajóslegény 4 éves 
leánykájával, Ilonkával, vasárnap délben 
Siófokról uszályhajón Tihanyba érkezett. A 
kikötőben a 4 éves gyermek abban a pilla
natban, mikor a hajó megállt, a hajó szélé
ről véletlenül beleesett a vízbe. Mire a Rala 
Ionból kiemelték, már halott volt. Az eljárás 
megindult annak megállapítására, hogy a 
halálosvégü szerencsétlenségért kit terhel a 
felelősség.

— Egy amerikai magyar levél következ
ményei és más körözések. A budapesti törvény
szék körözőlevelet bocsátott ki Ágoston János 
magyar származású amerikai állampolgár ellen. 
Ágoston, aki Csikúgóban vállalkozó, tavaly Bu
dapesten járt és miután visszatért Amerikába, 
levelet irt a budapesti rendőrség főkapitányá
nak é.s ebben bepanaszolt egy rendőrtanácsost, 
akivel szemben sértő és gyalázó kifejezéseket 
használt. Emiatt hivatalból üldözendő rágalma
zás címén eljárás indult Ágoston ellen, aki 
ellen most körözőlevelet adlak ki. — A buda
pesti törvényszék vizsgálóbírója elfogatóparan
csot adott ki Eidelesz Oszkár 40 éves keres
kedő ellen. Eidelesz az elfogatóparancs szerint 
alaposan gyanúsítható azzal, hogy többrendbeli 
csalást és sikkasztást követett el több budapesti 
személy terhére. — Ugyancsak körözőlcvelet 
adott ki a törvényszék egy régebben történt 
cigánygyilkosság ügyében. Dévaványa határá
ban meggyilkolták és a kútba dobták Rafael 
Mária 27 éves cigányleányt. A nj-omozás során 
megállapították, hogy a kegyetlen gyilkosságot 
Farkas Bandi és Farkas Guszti cigánylegények 
követték el egy Farkas Józsefné nevű nő 
segítségével. Most elrendelték mindhármuk kö
rözését.

— A trafikosok és a vasárnapi munkaszünet. 
A Dohánykisárusok Országos Szövetsége vasár
nap délután a régi kópviselőházban tartotta 
évi közgyűlését. Diendorfer Miksa, nyugalma
zol! ezredes elnöki megnyitójában kifogásolta, 
hogy mig a békében négyszáz trafik volt Buda
pesten .addig most ezerkétszáz van. Kisebb 
vita után elfogadták a pénztári jelentési, majd 
Sikolya István a titkári jelentést terjesztette 
elő, amelynek során izgalmas vita indult meg 
a dohánytőzsdék vasárnapi munkaszünete jgyé
ben, amelyben olyértelmii határozatot hoztak, 
hogy vasárnap lehetőleg csak a kiránduló 
helyeken lévő dohánvlőzsdék tarthassanak 
nyitva. Ezután megválasztották az egyesület 
uj választmányát.

— A rabblképzőintézet növendéket az elcsell 
hősökért. A Ferenc József Országos Rabbi
képző Intézet Bacher Vilmos Köre az intézet 
dísztermében kegyelete*  ünnepség keretében 
áldozott az elesett hősök emlékének. Az ünne
pélyen Blau Lajos dr. rektor vezetésével meg
jelent az intézet teljes tanári kara. Csetényi 
Imre dr. tanár megnyitóbeszédében utalt a Hő
sök Emlékkövének jelentőségére. Weinberger 
Mózes önképzőköri főtitkár ünnepi beszéde 
után a rabbiképző növendékei szavaltak. Az 
ünnepély a Himnusz eiéneklésével ért véget.

— Az Ingyenkenyér és a Fröbel Egyesület 
közgyűlése. Az Országos Gyermekvédő Fröbet 
Egyesület vasárnap délelőtt jubiláns közgyűlést 
tartott, amelyen dr. Bakonyi Kálmán nyugalm 
táblai tanácselnök, az egyesület elnöke, ismer
tette az egyesület negyvenéves történetét, majd 
dr. Hepp Baján Ernő osztálytanácsos, a népjó
léti minisztérium képviseletében üdvözölte a 
jubiláló egyesületei. A főváros képviseletében 
dr. l enczel Géza tanácsjegyző jelent meg. 
Ugyancsak vasárnap délelőtt tartotta közgyűlé
sét az Ingyenkenyér Egylet is, amelynek jóté
konycélu tevékenységét Bakonyi Kálmán elnök 
ismertette.

— Halálos kártyázás. Szombaton éjjel a 
Gólya-utca 39. számú házban lévő vendéglő 
egyik helyiségében Vargha Pál 38 éves bognár
mester két barátjával kártyázott. Snapszlit ját- 
szóltak és a játék izgalmai között Vargha Pál 
éppen akkor, amikor a negyvenest bemondta, 
hirtelen lefordult a székről és összeesett. Éleszt
getni próbálták, de hiába. Kihívták a mentő- 
két. akik megállapították, hogy a bognármester 
hirtelen szivszélhildésben halt meg. A megálla
pítások szerint Vargha Pálnak régebbi szívbaja 
volt és a játék izgalma okozta a hirtelen szív- 
szélhüdést. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe vitték.

— 2X1 — 4 Meister-szappant végyt
-- A Károly klrály-ut 18. szám alatt elkészült 

a főváros egyik legragyogóhb kávé.háza, a 
.,Splendid"-kávéhtit. mely a mai és jövő kor 
igényeinek megfelelően és a nyugati államok
ban meghonosított legmodernebb berandesésod 
megnyílt.

— Egy cégvezető súlyos motorkerékpár 
szerencsétlensége Békéscsabán. Békéscsabai 
tudósilónk jelentése szerint Michnay Sándor, 
cégvezető súlyos motorkerékpár szerencsét
lenséget szenvedett vasárnap a békéscsabai 
országúton. Michnay, aki régi ismert autó
vezető, motorkerékpárján a város felé tar
tott nyolcvan kilométeres sebességgel. A gép 
hátsó kerekénpk pneumatikja hirtelen le
vált és a gép ennek következtében felbillent. 
Michnay széles Ívben röpült ki a gép nyer- 
gépö! és oly szerencsétlenül zuhant egv kő
rakásra, hogy a mentők súlyos csonttöré
sekkel, életveszélyes állapotban szállították 

a békéscsabai közkórházba.
— Megint elmenekült egy gázoló autó.

Vasárnap hajnalban az Angyalföldön • 
Béke-ut és a Szegedi-ulca sarkán egy va
dul száguldó automobil elütötte Nagy Itt*  
ván 24 éves vasmunkást, aki súlyos sérülé
sekkel. vérbcborulva terült el az ut köveze
tén. Az esetnek szemtanúja volt több korai 
járókelő, akik a közben értesilett rendőr
őrszemmel együtt a helyszínre siettek és 
hangosan kiáltottak a gyors tempóban to
vább robogó automobil után, hogy álljon 
meg. A soffőr azonban még gyorsabb iram 
mai továbbrobogott a Békc-uion, úgyhogy) 
a felelösségrevonás elől sikerült elmenekül
nie. Az életveszélyesen sérüli Nagy István 
vasmunkást a mentők a Rókus-kórházba 
szállították.

— A tiz éves ÉME. Ak Ébredő Magyarok 
Egyesülete vasárnap délelőtt ünnepelte fennál
lásának tizedik évfordulóját. A régi képviselő
háziján tartottak közgyűlést, utána pedig a Sas*  
Körben diszlakoma volt. Az elhangzott szónok*  
latok után a közgyűlés elhatározta, hogy táv
iratilag üdvözli Magyarország kormányzóját*  
Mussolinit és Rothermere lordot.

— öngyilkos lett, mert nem mehetett el a 
leventemulatságra. Bucsi Lajos zalaszántói szol
galegény vasárnap reggel gazdájától pénzt kért, 
hogy elmehessen a leventemulatságra. Bucsi 
gazdája megtagadta a kérést, mire nz érzékeny 
lelkületű legény elkeseredésében a ház egy 
félreeső helyén felakasztotta magát. Mire rá
talállak meghalt. A 21 éves szolgalcgény ugyan- 
azzal a kötéllel hajtotta végre cselekedetét*  
amellyel néhány héttel ezelőtt öccse, Bucsi Fe*  
renc 17 éves asztalostanonc a községben fel*  
akasztotta magát.

— A Magyar Műszaki Szövetség országos 
nagygyűlése. A gyakorlati mérnökök, felső 
ipariskolát végzett műszaki munkaerők és 
munkaadók leányfalvi Lingcl Károly elnöklete 
alatt álló érdekképviselete a Magyar Műszaki 
Szövetség, folyó év őszére országos nagygyűlés 
összehívását határozta el. Részletes prospektus
sal a Magyar Műszaki Szövetség titkári hiva
tala szolgál. (V., Mérleg-utca 2.) A Magyar Mű
szaki Szövetség Műszaki Közlöny elmen igen 
nívós szaklapot állított a technikai haladás 
szolgálatába.

— Beleesett a meszesgödörbe. Pécsi tudósi*  
tónk jelenti, hogy Gegulics Lajos pécsi szőlő
tulajdonos szőlőjében sétálva, eddig még meg 
nem állapított módon beleesett a meszes
gödörbe. Kiáltozásaira természetesen odarohan
tak a szőlőben foglalatoskodó munkánk és ki
húzták a szerencsétlen embert a gödörből. 
Azonnal értesítették a mentüket, akik hord
ágyra is tették a szerencsétlen szőlőtulajdonost*  
de mire az autó beért vele a sebészeti klini
kára, Gegulics Lajos útközben kiszenvedett.

A DIVATOS ÉS
KI.ftKEI.O RUHÁZKODÁST 

a gyakorlott szabó és nemcsak a drága ruha 
által lehet elérni Ha olcsón és jól akar ruház- 
kodni, keresse fel László Sándor férfiszabó
mester kitűnő hirnevü üzletét (Rákóczi-ut 50.)« 
ahol az előrehaladott idény miatt és hogy mun
kásait foglalkoztatni akarja, saját műhelyében 
készit rendelésre mérték után többszöri próbá
val elegáns férfiöltönyöket a legdivatosabb szö
vetekből, leszállított árban 80 és 90 pengőért. 
Minden darab remek szabásban és kifogástalan 
kiállításban készül. Mintákat vidékre bérmentve 
küld. Az árakat úgy állapította meg fenti cég, 
hogy szétvigyék hírét az egész országban. Fel
hívjuk t. olvasóink figyelmét ezen megbízható, 
30 év óta fennálló cégre.

— Szombat. Érdekes tartalommal jelent meg 
ezen a héten dr. Kenéz-Kurlánder Ede fele
kezeti hetiszemléje, a „Szombat". A láp érdekei 
cikkekben és riportokban emlékezik meg a 
zsidó felekezeti élet eseményeiről.

— Vlzagaelőadás. Adorjánná növendékei jól
sikerült vizsgaelőadást rendeztek vasárnap dél
előtt a Royal Orfeumban. A szereplők közül 
meg kell dicsérni Biel Editet, Wciszberger Ka
tót, Zöldhelyi Évit, Vas Zsuzsit, Gonda Magdát, 
Vidor Zsozsót, de az előadás valamennyi sze
replőjét is.

O A Földhitelbank Részvénytársasig XVIII. 
évi rendes közgyűlése Paupera Ferenc dr. el
nöklete alatt egyhangúlag elfogadta az igazga
tóság által előterjesztett mérleget, amely 
1,087.408 pengő 55 fillér tiszta nyereséget mu
tat ki és elhatározta, hogy az 1928. évi szel
vényt 6 pengővel váltja be Budapesten az inté
zet központi pénztáránál. Az igazgatóság uj 
tagjául saárdi Sommsich Miklós és Henry John 
Garthwaltet választotta meg.

O A Magyar Cukoripar Részvénytársaság 
közgyűlése az osztalékot 10 pengőben állapí
totta meg, mely május 31-től kerül kiűzetésre.

Ö A .,Mcrcur*  Váltrttízlcfl Részvénytársaság*  
Budapest, igazgatósága megállapította az 1928. 
évi mérleget, mely 85.809.70 pengő tiszta nye
reséget mutat ki. Az 1929 junius 8. napjára 
egybehívandó XXXIII. évi rendes közgyűlés elé 
azon javaslatot terjeszti, hogy a kimutatott 
tiszta nyereségből, a tartalékalap megfelelő do
tálása mellett 5%, azaz a teljes évi osztalék
jogosultsággal biró régi részvények után 1 P, 
a félévi oszlalékjogosullsággal biró uj kibocsé. 

tásu részvények után pedig 50 fillér osztalék 
fizettessék ki.
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Gullkosságazországulon
A nagykanizsai országúton szétvert téliéi, 

holtan találtak egy asszonyt
Nagykanizsa, junius 2.

(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Borzal
mas leletre bukkant a Nagykanizsa és 
Böhönve közötti országúton a böhönyei 
csendörörs vasárnapra virradó éjszaka. Az 
országúton

meggyilkolva találták Torma Ferenc 
taksonyi földműves özvegyét.

A vasárnap délelőtt végrehajtott boncolás 
megállapításai szerint az asszonyt fado- 
ronggal, vagy ahhoz hasonló szerszámmal 
verték agyon. A csendörség nagy appará

Kínos incidens a Hősök emlék
ünnepén a református lelkész 

beszéde miatt
Nagykanizsa, junius 2.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Pátka, 
fehérmegyei községben kínos incidens zaj
lott le az Ismeretlen Katona emlékművének 
leleplezésével kapcsolatosan rendezett Hő
sök ünnepén. Az emlékbeszédet dr. Mészá
ros István helybeli, nemrégen megválasz
tott református lelkész tartotta, aki beszédé
nek erősen Habsburgellenes és Kossuth- 
párti tendenciát adott. A beszéd a hallgató
ság egyik részének nem tetszett.

Sokan eltávoztak az ünnepség színhe

MAGA A FÉRJEM MENYASSZONYA?
Hajnali házassági botrány a Rákóczi-uton

Vasárnap a kora hajnali órákban botrá
nyos jeleneteknek voltak a szemtanúi a 
Rákóczi-ut járókelői. A Rákóczi-ut és a 
Szövetség-utca sarkán egy autótaxi állott 
meg, amelyből egy fiatalember szállott ki és 
becsöngetett a Rákóczi-ut és a Szövetség
utca sarkán lévő házba. Amikor a házmes
ter megjelent, az autótaxiból egy csinosan 
öltözött hölgy szállott ki és megkérte a ház
mestert arra, hogy fiatalember hozzátarto
zójával együtt az autótaxiban lévő vőlegé
nyét. aki mulatozás közben rosszul lett, ba
rátja segítségével vigye fel a házban lévő 
másodemeleti lakására. A házmesterné 
furcsa tekintettel végigmérte az ismeretlen 
hölgyet, majd az autótaxiban ülő férfit, 
Schuster György kereskedőt, a ház lakóját, 
akin az első pillanatra meglátszott, hogy

MEISTER 
MEISTERI?Xpp^ 

MEISTER

Miss Rose Dolly 4000 dolláros 
csekkel ajándékozta meg 

első mecénását
Egy ismert pesti kártyajátékos szerencséje

Baráti körében közirigylésnek örvendő fő
hőse a történetnek a főváros vízmüveinek egy 
nyugalmazott mérnöke, aki abban a világban, 
ahol chemin de /cr-eznek és lovat fogadnak, 
mint páratlanul elegáns és angol hidegvérű 
pointeur ismeretes.

A mérnök ural Újabban erősen üldözte játék 
közben a pech és lassan-lassan kiapadtak ösz- 
szcs pénzforrásai. És ekkor gondolatai a 
múltba menekültek, kcrcsve-kutalva a régi is
merősök között, akit „kisegítő tőke" erejéig 
esetleg hitelezésre lehetne birni. ,

Eszébe jutott az az idő, amikor a Dolly 
Sisters mamája

nem volt még két olyan vllághlrességnck 
az édesanyja,

akik fejedelmi vagyon lláncoltak össze, hanem 
egy pici szegény öreg asszony csupán az Agg
teleki-utcában, akit a rokonsága elhanyagolt ős

tussal fogott hozzá a nyomozáshoz. Annyit 
sikerült megállapítani, hogy a 42 esztendős 
szerencsétlen asszonyt a hajnali órákban 
gyilkolták meg.

öz vegy Torma Ferencnének több hara
gosa volt, ezeket vasárnap előállították a 
csendőrségre és megkezdték kihallgatásu
kat. A csendörségnck az a feltevése, hogy 
özvegy Torma Ferencnél

egy férfiismerőse gyilkolta meg.
A csendőrség reméli, hogy a gyilkost egy
két napon belül sikerül kinyomozni

HZ UJ
SUPER
SIX-EN

lyéről,
de voltak olyanok is, akik nem tetszésük
nek közbeszólások formájában adtak kife
jezést., Természetesen akadlak olyanok is, 
akik egyetértettek a beszéd gondolatmeneté
vel és ezek azután a lelkész pártjára állva 
visszafeleltek a zajongóknak. Csakhamar

parázs botrány
keletkezeti, amelynek minden valószínűség 
szerint folytatása lesz, mert a beszéd befe
jezése után többek ellen megindult a vizs
gálat.

teljesen illuminált állapotban van. Az autó
taxin érkezett fiatalember segítségével fel
vitte Schustert annak másodikemeleti laká
sára. A házmesterné azonban még mielőtt 
elindult, egy megjegyzést kockáztatott az 
autótaxiban helyet foglaló és férfihozzátar
tozójára várakozó elegáns nő felé:

— Csodálom, hogy Schuster ur az ön 
vőlegénye, hiszen ő nős ember; felesé
gével együtt lakik a ház második 

emeletén.
A házmesternének, ugvlátszik, igaza volt, 

mert pár perc múlva hiányos éjszakai öltö
zékben megjelent egy idősebb hölgy és rá
támadt az autótaxiban nyugodtan várakozó 
elegáns nőre:

— Maga az én férjem menyasszonya?
— kérdezte tőle indulatosan és a következő 
pillanatban hatalmasat sújtott az autótaxi
ban helyet foglaló, meglepetéséből még fel 
sem ocsúdott ismeretlen nő arcába. A han
gos botrányra csakhamar összesereglettek 
az utca járókelői, a rendőr igazoltatta a 
botrány szereplőit és a hatóság Schuster 
Györgyné, valamint az autóban ülő Fekete 
Illus állásnélküli magántisztviselőnő ellen 
az eljárást megindította.

aki valnmi misztikus rajongással csüngött azon 
az ábrándján, hogy

két kis leányával Párizsba kell kivándo
rolnia,

ha meg akar szabadulni a szegénység nyo
masztó terhétől.

A mérnök ur, akit felesége révén rokoni kö
telék fűzött az ismeretlenség ködfályola mö
gött lappangó két csillag édesanyjához, egy 
jól végződött májusi miting végén, amely a 
vízellátás szakértőjét kiragadta a vizből és őt 
átmenetileg a békebeli gazdagok sorába iktatta, 
a hazárd nyerők krőzusi gesztusával

átnyújtott a Párizsba sóvárgó özvegynek 
5(10 koronát,

amivel hozzásegítette öt, hogy ábrándját valóra 
váltsa és hozzásegítette a két pesti polgári kis
leányt ahhoz, hogy — a világmárkákká válja
nak.

Ezek jutottak eszébe a mérnök urnák és gon
dolatait levélbe foglalva, elküldte Dolly Rózsi
kénak.

Dolly Rózsika elolvasta az ő jóságos „Dezső 
bácsi“-jnnak levelet s nz abban eléje táruló 
gazdasági vesztcségi listából csak annyit érlelt 
meg, hogy Dezső bócsi-nak nem megy fényesen 
a sora.

De ezt aztán regényhősnöhöz illő nohllilás- 
snl értette meg: sürgönyileg meghívta hajdani

fagylalthoí

Négy hidraulikus lökhárító
Gumiba ágyazott motór
Kettőshatásu por- és vízmentes 

négy kerékfék
Elektromos benzin- és olajóra
Görgős csapágyakon működő 

kormány
Állítható ülések
Kb. 115 km. max. sebesség stb.

mecénását vendégül párizsi palotájába.
A mérnök ur másnap reggel már — a klub

társak összegyűjtött pénzén — Párizs felé ro
bogott. Alig lépett ki a vonatból és szállodájá
ban magára öltötte a mindenkor vasalt fekete 
saccóját, rohant miss Rose Dőli}' palotájába, 
ahol szolgálatkész lakáj percek alatt úrnője elé 
vezette a pesti vendéget.

Órákat töltött a szerencse fia Miss Dolly fe
jedelmi /mmc-jában, aki bájosan frissitetlc föl 
gyermekkori emlékeit s kérdezősködött az ő 
Dezső bácsijától régi kedves pesti ismerősök 
felöl.

A iukullusi lakoma vegén végül azt is meg
kérdezte a ház asszonya, hogy mcgkapta-c. 
Dezső bácsi a dollárcsekket?

— Hogyan nem? No, ez érthetetlen. De a 
titkárom mindjárt intézkedik. Visszarendeljük 
a pesti banktól s addig ön kedves vendégünk

Egy jogtalanul kivégzett ember 
haláláért kártérítésre kötelezték 

a rögtönitélő bíróság tagjait
Alkotmányos szerv volt-e a Károlyi kormány hadügyminisztere?

A Károlyi-forradalom kitörése után az or
szág különböző vidékein fosztogatások és rab
lások fordultak elő, amelyek elnyomására a 
budapesti csapatparancsnokságok számos ki 
sebb osztagot küldtek ki. Egy ilyen csapatnak 
Tőrök József adonyi adótiszt, valamint We- 
szely Islváh főhadnagy voltak a vezetői. Ez az 
osztag Dunaadonyra ment. Itt elfogtak egy 
Jónás Gyula nevű fiatalembert, akit fosztoga
táson tctlenérlck .A csapatból rögtönitélő bíró
ság alakult, amely a szerencsétlen fiatalembert

halálra Ítélte és nyomban agyon Is lövette.
Jónás Gyula egyetlen eltartója volt özvegy 

édesanyjának, aki pár évvel az eset után ki
nyomozta azt, hogy a kivégzésben és a halálra 
ítélésben kik működtek közre és ezek ellen 
kártérítés iránt pert tett folyamatban azzal az 
indokolással, hogv a statári.ilis ítélkezéshez és 
az Ítélet végrehajtásához a különítmény tagjai
nak joguk nem volt, a jogtalan kivégzéssel öt 
eltartójától fosztották meg, miért is járadék 
megítélését kérte. Keresete alátámasztására 
előadta azt is, hogy az akkori

hadügyminisztérium kifejezetten megtil
totta

a rend helyreállítására kiküldött karhatalom
nak, hogy a tétlenért egyéneket saját hatáskö
rűkben kivégezzék.

A keresettel szemben Török József arra hi
vatkozott, hogy noha őt a statáriális jegyző
könyv a bíróság tagjának tünteti fel, ő az ítél
kezésben nem vett részt és ennek igazolására 
tanukra hivatkozott, akik állításait megerősí
tették, Weszely István volt főhadnagy ismeret
len helyein tartózkodott, miért is részére a bí
róság ügygondnokol rendelt ki, nki azt a vé
dekezést terjesztette elő, hogy a kivégzéssel 
jogsérelem nem történi, meri abban nz. időben 
az ország egész területére a fosztogatások meg
akadályozása céljából

rögtönbiráskodás volt kihirdetve,
A hadügyminiszternek az a rendeleté, hogy a 
fosztogatókat a katonai bírósághoz kell bekí
sérni, de azonnal kivégezni nem lehet, állás
pontja szerint azért nem jöhet figyelembe, 
mert az akkori hadügyminiszter

nem volt alkotmányos szervnek tekinthető 
és igy intézkedéseit, mint törvénytelenekéi 
senki sem tartozott követni.

Most tárgyalta nz ügyet a Kúria Rácz-taná- 
csa és az anya keresetét Török József adóliszt
tel szemben elutasította. Wcszelv főhadnngv- 
gvnl szemben azonban amink hely tadott. Az 
ítélet indokolása szerint nz adótiszt beigazolta, 
hogy a cselekmény elkövetésében részt nem 
vett. A főhadnagyra nézve azonbnn a Kúria

megállapította a kártérítési kötelezettséget 
azért, meri neki, mini karhatalmi szózadpn 
runcsnoknak jogköre, külön felhatalmazás hiá
nyában sem statárium hirdetésére, sem rög- 
lönitélő bíróság megalakítására, sem az elfo

Kossuth Lajos-u.6.sz.

marad.
De az elegáns és szorgalmas pointeur mente

getőzött, hogy sok a dolga, sajnos, utaznia 
kell. Majd inkább otthon átveszi a csekkel. 
Rohanás a szállodába, onnan a vonathoz és 
másnap újból itthon a hajdani mecénás, akit 
már vári a világhírű magyar táncosnő feje
delmi ajándéka:

egy kerek 4000 dollárról szóló csekk.
És a szerencsés „Dezső bácsit" mostanában 

„főmérnök" urnák szólítják klubjában, a szé
kére a chemin de fer-aszlalnál párnát tesznek, 
hogy kényelmesebben ülhessen s a gondolatát 
is lesik.

S ez most már állandónak Ígérkezik, mert a 
másik Dolly-nővér is meghívta októberre 
fontainebleaui villájába vendégül a szerencsés 
mérnök urat.

gott egyének kivégzésére nem terjedt ki. Ha aa 
ország egyes területén statárium is volt elren
delve, a karhatalomnak a tettesek elfő, 
galására volt jogköre, az ítélkezés a rendes bí
róságok hatáskörébe tartozott. Közömbös az, 
hogy az akkori hadügyminiszter alkotmányos 
szervnek tckinlendő-c és hogv annak tiltó ren
deletét a főhadnagy követni tartozott volna-c, 
mert mindenképen kétségtelen az, hogv a fő
hadnagynak senkitől sem volt felhatalmazása 
arra nézve, hogy embereket kivégcz.tcsscn, mi
ért is az özvegynek okozol! kárért felelősség
gel tartozik. V. y.

A

detektiuregehvek
KIHALVA!

KÉT UJ OLCSÓ WALLACE:

A HÁROM TÖLGY TITKA
a pénzhamisító

PENGŐ
KÖTVE 3.20 PENGŐ

DANTE KIADÁS
MINDENÜTT KAPHATÓ!
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SZIA II Á Z
A Belvárosi Színház társulata 
felhatalmazást adott a bűnvádi 

eljárás megindítására
Molnár Dezső dr. ultimátuma a Belvárosi 

Színház volt vezetőségéhez
A mult héten elsőnek számoltunk be ar

ról, hogy a Belvárosi Szinház bukásával 
kapcsolatosan a szinészszövetségben fel
merült az a terv, hogy a színházi bukások 
ügyét a jövőben alkalmas esetekben, hason
latosan ináscélu üzleti bukásokho'.

bűnügyi útra fogják terelni.
A Belvárosi Színház színészei és alkalma
zottjai május hó 20 án egy fillér nélkül nz 
utcára kerüllek és ekkor kiderült, hogy 

nincs meg a gázsijukból levont é« álta
luk befizetett pénz sem, amelyből a 
színháznak tartalékalapot kellett volna 

csinálni a nyári gázsik fedezésére.
A színészek által lefizetett, mintegy 6500 
pengőre, a szinészszövetség már régebben 
beperelte a Belvárosi Színházai. A pert a 
szinészszövetség meg is nyerte, de az Ítéle
tet nem haj tót la végre dr. Molnár Dezső, a 

Ilyen míg nem volt lludapesten
A világ legérdekesebb dnrahfn 4
Páratlan színházi szenzáció as
Mulatságos Cs Izgalmas HLJe

IŐ VÁROSI OPI.IirrTSZl.VÍIIÁZ

Gaál Franciska nagy bajt 
okozott M.atyinak

Nincs primadonnája a nyári revünek, amelyben Féld Mátyás 
megoldotta a

A színházi krónikások Féld Mátyás évenként 
rendszerint visszatérő nyári reviijéhez kötik n 
színházi szezon végét és n színházi uborkasze
zon kezdetét. Az idén, még amikor egyes kő- 
szinházak uj bemutatóm készülnek, Matyi ez
zel nem törődve, boritotla fel n szinliázi króni
kások időjelző rendjét. Féld Mátyás uj darab
jának, n „Ml lesz a zsidókkal? cimü revünek 
próbái tegnap megkezdődlek, holott a meteo*  
mlógini intézet rendkívül változékony időt, sőt 
éjjeli fagyot is jósol.

A próbák azonban egyelőre n primadonna 
nélkül folynak. Mntyi leszcrződlelctl primadon
nája, Gaál Franciska, idegkimerültségére való 
hivatkozással nem vállalja a „Mi lesz a zsidók
kal" cimü revü vezető szerepéi.

— Nagy bajban vagyok — panaszolta Féld 
Mátyás, a Budapesti Színház igazgató-szerzője, 
— mert

■ szerepet egyenesen Gaál Francinak írtam, 
aki égés: télen biztatott, hogy nyáron nálam 
játszik. Most egyszerre nyaralni kell mennie... 
Nem baj. gondollnm, — keresek másikat. De 
ugylútszik

(PAUL
^EGENER,)

SENORITA
(BEBE DANIELS )

KAMARA Á CORVIN
Mit suso( 
a fehérakác

szövetség ügyvezető elnöke azért, mert nem 
akarta ezzel a végrehajtásával idő előtt vál
ságba sodorni a Belvárosi Színházat. A 
színház tagjait Molnár Dezső dr. tegnap 
este társulati ülésre hívta össze és felhatal
mazási kert arra az esetre, hogy ha kell, 
bűnvádi eljárást indíthasson azok ellen, 
akik felelősek a színészek hatezerötszáz 
pengős nyári gázsijáért.

A Belvárosi Színház társulata felhatal
mazást adott a bűnvádi eljárás megin

dítására

Molnár Dezsőnek, aki most ultimátumot 
küldött a szinház vezetőségéhez, hogy há
rom napon belül fizessék be a színészek 
hatezerötszáz pengőjét. Ezzel az összeggel 
átmeneti segítséget lehetne nyújtani a Bel
városi Sinház színészeinek és alkalmazót 
tainak.

zsidó kérdést
nz Idén a primadonnáknak nagyon ttok 

pénzük van,
meri bármelyiknek bármilyen hajmeresztő nagy 
összeget ajánlok fel, a válasz az, hogy nem 
játszanak nyáron, hanem nyaralni mennek...

— A Mi lesz a zsidókkal? cimü uj darabom
ban — folytatta Matyi — illetékesnek tartottam 
magamat megoldani art a zsidó kérdést, amely
hez senki sem mert nyúlni. Pest-Budát a ke
resztényeknek hagyom, ft zsidókat pedig Óbu
dára telepítem át. A Határ-utca végén egy so
rompó van és azon egy tábla, amelyen ez a 
szöveg áll: Zsidóknak tilos a kimenet',, Termé
szetesen Pest-Buda lakói belátják, hogy ők nem 
tudunk zsidók nélkül élni és deputációba men
nek Óbuda előkelő zsidóihoz és addig beszél*  
nek lelkűkre, amíg ezek visszatérnek.

— Hanem ha a zsidókérdést meg is oldottam, 
a primadonnakérdés nem megy oly könnyen — 
morfondírozott a nyári bohózatok jeles szer
zője. — Mondja — fordult hozzám — mi az. 
hogy nyaralni? Én sohasem nyaraltam életem
ben. Igaz, hogy nem is kínáltak nekem négyszáz 
pengő esti fellépti dijat!....

UTOLSÓ ÉJSZAKA
(.LILY DAMITA)

..Akácvirág. susogó fehér virágom, 
Akácvirág, te vagy az egész világom. 
Susogj, susogj oly halkan, mint a falevél 
Mikor pihenni tér a langyos esti szél''

• • •

A Budai Ncfnkiir pompM operett*  
újdonságának slágere. Ma én minden eato

Helyárak: ÍO fillértől 6 pengőig

színházi napló
Vasárnap este fejezte be idei szezonját ' 

az Andrássy-uti Szinház, amely utolsó 
műsorával rekordot állított fel. Százhúszon- . 
hétszer játszotta Gaál Franciska vendég
szereplésével ezidei utolsó műsorát, amely 
egyúttal jövő évi megnyitó műsora is lesz. 
Nagyon valószínű, hogy az Andrássy-uti 
Szinház a jövő szezonban már az Urániá
ban nyílik meg, az erre vonatkozó tárgya
lások már a befejezés felé közelednek.

Szőke Szakáll terjengős és sok helyen unal
massá váló háromfelvonásos vigjátéka a 

Rmjai Orfeum nyári kabaréjának gerince. Szőke 
Szakáll, akit az első felvonásban zugó tapssal 
fogadtak, kétségtelenül a rossz darab miatt se
hogy sem tudott az előlegezett bizalomnak 
mégfelelni. Győry Matild, Dénes György, Pethes 
Sándor és Kelety László egy-egy pompás figu
rát játszottak a „Lyoni követ" cimü Szőke Sza- 
káll-tré fában. A műsor legsikerültebb száma 
llarmath Imre „A sróf a vizbefult" cimü 
bluettje volt, amelyet Rolkó, Sándor József és 
Sárossy adtak elő kitűnően. A műsor töobi ré
szeiben különösen feltűnt Sugár Flóri pompá
san előadott táncos énekszámával és Gábor 
Mara remek alakításával.

A jó riport minden érdekessége, a dráma 
expanzív izgalma jellemzi a Fővárosi 

Operettszinháznak a „Pók" cimü újdonsá
gát. Nem tudni, hogy az ilycnféle riport- 
dráma-e a jövő műfaja, de annyi bizonyos, 
hogy a közönség falja, habzsolja minden 
szavát. A júniusi kánikulának induló idő
ben valóban jó munkát végzett az Operett
színház, amikor teljesen újszerű, szórakoz
tató, de mégis etikai alappal biró, könnyen 
emészthető darabbal áll a közönség szol
gálatára. A riport a napi esemény drámai 
feldolgozása, alakjai a má-ban élő emberek. 
A Pók színészei, de különösen rendezője 
(a kitűnő Szabolcs Ernő), pompásan meg
érezték ezt. Kabos életből formált bűvész
figurája, Sarkady Aladár színigazgató kari
katúrája, Baló Elemér megdöbbentően reá
lis médiumalakja, Radó Sándor és Vendrcy 
két pompás csirkefogója Gál Dezső intuitív 
intelligens orvosa éppen úgy szolgálták a 
kétségtelenül bekövetkezendő sikert, mint 
Kertész Dezső detektivfőnöke, Gombaszögi 
Ella humora és Székely Lujza szépsége.

A Fővárosi Operettszinház, mint ismeretes, 
minden előadás végén egy arany pókot 

sorsol ki a publikum között. A szombati pókot 
Haar Ilonka, (Rákóczi-ut 6) nyerte. Nyere
ményéért azonban még nem jelentkezett. A 
Fővárosi Operettszinház igazgatósága a Hétfői 
Napló utján kéri Haar Ilonkát, hogy arany
pókja átvételéért jelentkezzék a szinház iro
dájában.
TUfa kezdte meg a próbát a Magyar Szin- 

ház a szezonzáró bohózatából. A bo
hózatot Birabeau és Dolley írták, de Stella 
Adorján teljesen átdolgozta és zenés mű
fajt csinált belőle. A zenés bohózat arról 
szól, hogy egy pincér elvesz egy szobalányt 
feleségül, aki a nászéjszakán megszökik 
tőle, öt év múlik el és ez egykori szobacica 
művészi pályán nagy karriert csinál. 
Ekkor felkeresi elhagyott férjét, megkéri 
arra, hogy váljon cl tőle. A férj erre egy 
feltétel alatt hajlandó, ha tartozását meg
fizeti. A tartozás az a nászéjszaka, amelyet 

■ a művésznő öt évvel azelőtt nem teljesített.
Amikor ezt a darabot Párizsban bemutat
ták, a magyar lapok utaltak arra a különö
sen magyar izü szenzációra, amely abban 
mutatkozott meg .hogy egy ismert magyar 

l művésznő karrierje és házassága veszedel
mesen hasonlít a francia szerzők figuráihoz. 
A teljesség kedvéért meg kell említenünk, 
hogy az illető magyar művésznő már elvált 
a férjétől, akit egykor otthagyott.

Salamon Béla társulatával ma Miskolcon 
lépett fel óriási siker kíséretében. Pót szé

kes ház volt ezúttal a miskolci színházban 
Salamon Bélát és társulatának tagjait, Lengyel 
Gizit, Orsolya Erzsébetet. Jármy Karolát, Sd- 
rosy Andort, Komlós Vilmost, Berki Józsefet 
Fenyő Árpádot melegen tapsolta a közönség. 
A turnét Forgács Jenő vezeti.

Zeneművészeti Főiskola legjobb hat növen
déke száll sikra az idei „Rcményi-dijért", 

amely egy Reményi heged ükészitő-mester által 
alkotott 1600 pengő értékű hangversenyhegedü. 
A nagyon érdekesnek Ígérkező versenyt, ame
lyet szabad bemenet mellett 6-án délután 3 
órakor tartanak meg a Zeneművészeti Főiskolo 
nagytermében, Hubay Jenő dr. igazgató elnök
lete alatt tartják meg. Előkelő zsűri Ítéli oda a 
legjobban játszó növendéknek az értékes Re
ményi-dijat. ,

a zt olvasom valahol, hogy a „Drei Gro- 
schien Oper‘‘-t egy most létesülendő 

szinház számára, dr. Bence Zoltán miniszter
elnökségi titkár dolgozza át. Ez a hir nem 
is keltene különösebb izgalmat akkor, ha 
színházi körökben nem tudnák jól azt, hogy

a Drei Groschen Opcr-t egyik sztnházunk 
már két énnel ezelőtt előadási programjába 
vette, de valljuk be őszintén, nem merte 
előadni. Berlin legnagyobb sikere, a „Drei 
Groschen Oper“ a Háromgarasos opera, 
tudniillik kissé bátrabb hangon és szellem*  
ben tárgyalja a modern kor problémáit, 
mint azt nálunk a színházi cenzorok meg
engedhetőnek vélik. Az a kiváló iró, akt 
magyar színpadra már átdolgozta a Drei 
Groschen Opert, a szinház kérésére sem volt 
hajlandó teljesen megváltoztatni a kiváló 
mű célját, hangját és tendenciáját, éppen 
ezért a szinház sajnálattal kénytelen volt 
egyelőre elállni előadásától. Most, hogy a 
különben érdemes és kitűnő, de általunk 
eddig még írónak nem ismert miniszterelnök
ségi titkár, akit a különböző cenzúrabizott
ságoknál láttunk működni ceruzájával 
végigszánt a Drei Groschen Oper librettó
ján, önkéntelenül erre kell gondolnunk: 
Mi az. hát már a miniszterelnökségen „szín
házi sajtóiroda” i slétesül, amely alkalmas 
hangszerelésben harmonizál ja a cenzorok 
fülének nem kellemes muzsikát!

Boldog jövőt biztosit magának
szép, kézműves. villamosnál fekvő gyümölcsös 

telkeimből 5 évi risztéire vásárol
törlesz’ésre házat építtet. Anyaghltelt adok enlt- 
kezéshez. vagy telkére házat építek részletfizetésre 

nntTI imnp volt bankeégvezető, Bu’spest V, Gró*  MII II lullld Tisza István utca 10 (azelőtt Fürdő-ntcs). dULII LHJUu Alapítva 1897-ben. Telefon Aut. 800-05

Vasárnap délután a Magyar Színházban az 
Országos Szinészegycsület szinészképző is

kolájának harmadéves növendékei tartották 
évzáró vizsgájukat. Stella Gyula tanár betanítá
sában a „Kaméliás hölgy“-et adták elő, meg
lepően jó előadásban. .4 címszerepet Csillag 
Anna játszotta sok drámai erővel. A vezető 
férfiszerepekben két kitűnő fiatal színész, Ká
rolyi József és Dénes Ervin tűntek fel, k.llemes 
meglepetést keltve. Nagy kvalitást árult el 
Lovag Mimi.

Az 52-ik közhasznú és jótékonycélu 
magyar kir. állami sorsjáték 

húzása mar 8-án 
szombaton délután 
17.000 nyereményt sorsolnak ki.

Főnyeremény

30.000 P
További nyeremények: 

20.000 P, 15.000 P, 10.000 P, 
azután több 5000 P, 2500 P, 2000 P, 
1000 P síb., melyek mind készpénz

ben fizettetnek ki.
A sorsjegyek árat__________

11 drb 3 pengő [_*/»_=_l t/3 pengő ]
Knphntó minden bank- és sorsjAtéküzletben, 

dohAnytőzsdében, postahivatalban.
A Székesfővárosi magy. kir. PénzügyigazgatóeAg 
figyelmezteti t. olvasóinkat, hogy a m. kir. Állami 
sorsjegyeknek is csak akkor van nyereményigényük, 

ha azok húzás előtt kifizettettek.
Azon esetben, ha tehát bármilyen okból a sorsjegyek
re nem reflektál, az rögtön visszaküldendő.

Magyar Légiforgalmi RT.
NYÁRI MENETREND
érvényes május t-től augUMtns Síig.

615 17.00 t ■ UUDAFES1 a é. *9-50  18.35
8.00 18.45 é. ♦ WIEN | L 8.15 17 00

* Vasárnap 9.00 órakor indul ' 

Közvetlen csatlakozások Európa összes állomásai télé 

Az autóbusz Budapesten a Vndászk Őrt -szállodától 50,' 
Wicnben a Hotel Bristoltól 40 perccel a repülőgép j 

indulása előtt indul.

Felvilágosítás ét Jegyváltás:
Budapesten a Magyar Légiforgalmi R.-T légfntazásf | 

irodájában. IV. Váci-utea 1. Tel.: 808—88.

A Központi Menetjegyirodában és annak összes 
fiókjaiban '

Wlenben: Lnftreiseböro dér Osterr Luftverkehrs 
A.-G.. I.. Kártncrring b. Tel. R 28—1—21.

Posta- és esomagforgalom Európa valamennyi álló-' 
mása felé. Felvilágosítások, tarifák és menetrendek 
a társaság szállítási osztályánál Telefon: SAS—89.
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József főherceg tihanyi villájából 
akarják megalapozni a magyar ifjúság 

cambridgei egyetemét
A Köztisztviselők. Fogyasztási Szövetkezete

A balatoni kirándulók valamennyien 
gyönyörködtek már József főhercegnek a 
tihanyi hegyoldalban a biológiai intézettől 
nem messzire épült kastélyában. A kastélyt, 
amely

a tihanyi panoráma egyik legszebb 
pontja,

néhány esztendővel ezelőtt építtette József 
főherceg. Két emeletes a kastély, hatvan 
szobából áll, remeke az építőművészeinek 
és hatalmas kiterjedésű angol park övezi. 
Ezzel a kastéllyal kapcsolatban érdekes 
terv merült fel. Az érdekelteket már régen

foglalkoztatja az a gondolat, hogy az elő
kelő társadalmi osztályokhoz tartozó fiata
lokat, akiknek egyrésze külföldi egyeteme
ken tanul, a nemzeti érzés ébrentartásának 
szempontjából egy ideig itthon kell tartani. 
Most arról van szó, hogy

megvásárolnák József főhercegnek több
milliárdos költséggel épített kastélyát 
és ezzel megteremtenék egy magyar 

Cambridge alapját, 
ahol főként az előkelő ifjuság nyerne ki
képzést, akiknek igy nem kellene külföldre 
menni.

bútor- és lakberendezési osztályában
IX. Tinódy-utca 3. (Mester-utcai székhazunk mellett)

Telefon: József 419-05 
Minden igénynek megfelelő, elsőrendű, szolid kivitelű 
bútorok (ebédlő-, háló- urifezoba stb.) és 
lakberendezési tárgyak 
szőnyeg, csillár rádió zongora stb. is) 

előnyös áron, kedvező fizetési feltételek 
mellett kaphatók

rekiotse meg butor- 
osztályunk mlntatermeit

Előkelő, díszes közönség előtt 
leplezték le vasárnap Türr István 

emléktábláját

a rendőrnek esett és csak miután lefogták 
sikerült őt Igazoltatni.

Kitűnt, hogy Cecília SchafTer 31 éves németor
szági artistanő ,aki hosszabb ideje lakik a fő-

> városban, ahol azonban eddig semmiféle szín- 
(pádon szerződése nem volt. A külföldi artista, 

nőt előállították a rendőrségen, ahol csend há- 
borítás, botrányokozás és hatóság elleni erő

szak címén megindult ellene az eljárás

Vasárnap délben ünnepélyes keretek kö
zött, nagy és díszes, előkelő közönség je
lenlétében leplezték le a Türr István-utca 
7. számú ház falán Türr István tábornok, a 
nagy szabadsághös emléktábláját. Horváth 
Nándor kormányfötanácsos áldozatkészsé
géből létesült a bronz emlékmű, amely 
Kisfaludy-Strobl Zsigmond szobrászművész 
sikerült alkotása. Az emlékműn a követ
kező felirat van Türr István babérággal 
övezett bronz reliefje alatt: „Türr István 
tábornoknak, a szabadság harcosának, kőt 
nemzet hősének, kegyelettel Horváth Nán
dor 1929.‘

Az ünnepi aktuson az olasz követ képvi
seletében résztvett Amfuzi Filipo olasz kö- 
vetségi titkár és Widmár sajtóiitkár, a csa
lád részéről Türr Stefánia és Türr Ervin, 
Guilleaume altábornagy, Fabri Cotty gróf
nő, báró Balázs György altábornagy. Sár
kány altábornagy, Gonda Béla iró, a sza
badsághös barátja, Bódy Tivadar, a fővá

ros részéről Liber Endre és Lamotte Ká 
roly tanácsnokok, Ziegler Géza és Glück 
Frigyes bizottsági tagok és sokan mások. 
Kivonult ünnepi díszben, zenekarral a 
Türr István, a gróf Edelshcim Lipót és a 
Csepel Harcos Iladaslyán Egyesület, ka
kastollas, egyenruhás tagjaival. Olasz gyer
mekek fasciszta egyenruhában álltak disz- 
örséget.

Horváth Nándor kormányfőtanácsos, az 
emlékmű felállitója, üdvözölte a nagy hős 
egyetlen élő gyermekét, Türr Stefániát és 
keresetlen szavakkal kérte a főváros képvi
selőjét, vegye gondozásba az emléktáblát. 
Liber Endre tanácsnok megköszönte az em
lékmű felállitójanak nemes áldozatkészsé
gét s beszédét azzal fejezte be, ha az uj 
nemzedék ifjai Türr István példáját köve
tik és az ö fanatikus hazaszeretetét, szabad
ságvágyát helyezik mindenek fölé, úgy nem 
kell sokáig várni Magyarország feltámadá
sára. Az ünnepség a Himnusszal ért végeit.

Valorizációs per a Sophianum Mikszáth 
Kálmán-téri palotája miatt a volt tulajdonos, 

Vécsey bárónő és Hauser Sarolta között
A bíróság százszázalékos valorizációt ítélt meg és a hátralékos 
vételár fejében 253.000 pengő megfizetésére kötelezte a vevőket

Kínos incidens egy belvárosi harisnyakereskedésben
Botrányokozás miatt előállítottak egy külföldi artistanőt, 

aki idegrohamában rátámadt egy kereskedőre

Bánovszky János volt huszárszázados in
dította meg a pert a Sacre Coeur budapesti 
apácarend két előkelő tagja, báró Vécsey 
Mária és Hauser Sarolta ellen 353.603 ko
rona ingatlanvételár hátralék kifizetésére, 
amelynek ellenében most valorizáltan 
253.812 pengőt követelt. Bánovszky János 
1916-ban eladta az alpereseknek a Mik
száth Kálmán-tér 1. számú háromemeletes 
házal 820.000 koronáért. A szerződés alá
írásakor 100.000 koronát fizettek és a to
vábbi öszegek kifizetését

a leszerelés napjától számított egy éven 
beiül vállalták.

Az erősen romló koronában kifizetett vétel
ár azonban a bérpalota valóságos értéké
nek huszonhatod részére csökkent és ezért 
Bánovszky a valorizációs törvény alapján

az elértéktelenedett vételárhátralék sz.ázszá- 
zalékos valorizációját kérte a bíróságtól. 
Szerinte ez 263.896 pengőnek felel meg, 
azonban elvből levonta a tényleg fizetett 
összegek értékét, 10.082 pengőt, úgy hogy 

253.814 pengő erejéig peresítette Ve- 
csey bárónét és Hauser Saroltát.

Hankovszky dr. járásbiró tárgyalta az ér
dekes port és a felsorakoztatott adatok 
alapján a bíróság az alpereseket egyetem
legesen, végrehajtás terhével kötelezte, 
hogy az eladónak 25.3.812.88 pengő és en
nek 1920 március 11-től járó 5 százalékos 
kamatát fizessék meg. A kérdés eldöntésé
nél a bíróság álláspontja szerint az ügy
döntő méltányosságnak az felelt meg, hogy) 
az eladó kapja meg az május 1.3 i ér
tékű vételárat.

Szombaton este, pár perccel az üzleti záróra 
előtt Salgó Géza Kristóf-tér 2. szám alatti ha
risnyaüzletébe egy elegánsan öltözött hölgy lé
pett be. Az elegáns külsejű, külföldi akcentus
sal beszélő hölgy kiválasztott egy finom mintá
zatú fürdötrikót, hogy azt megvásárolja. A ke
reskedő már be akarta csomagolni a fürdő-' 
ruhát, amikor eszébe jutott, hogy éppen ezt a 
darabot, amelyet a vevő kiválasztott, ’ tulajdon
képpen már leelőlegezte egy másik hölgy és a 
fürdődressz csak azért maradt az üzletben, mert 
kis igazítást kellett rajta eszközölni. Salgó Géza 
bocsánatkérés közben szabadkozott, hogy a 
fürdődresszt nem szolgáltathatja ki és másikat 
ajánlott fel az asszonyuk, aki azonban ragasz
kodott a kiválasztott fürdőruhához.

Ebben a pilanalban autótaxi állott meg az 
üzlet előtt, amelyből egy idősebb hölgy lépett 
ki. A kereskedő előbbi vevőjétől bocsánatot 
kérve, az autótaxin érkezet thölgy elé sietett és 
mosolygós áhrázattal jelentette, hogy az igazitás 
a kiválasztott fürdőruhán megtörtént és azt már 
be is csomagolja. A kereskedőnek erre a kije
lentésére vér öntötte el az előbb érkezett hölgy 
arcát, s az

magúból klkel.cn német nyelven szidalmaz 
ni kezdte a kereskedőt, akinek kezéből a 
fürdőtrikót kikapva, azt darabokra akarta 

tépni.
Az üzlet tulajdonosa sápadtan állt az üzleti 
pult mögött és az elegánsan öltözött, ismeretlen 
hölgyet, aki észrevehetően idegrohamot kapott, 
csittitani próbálta. Ez azonban nem sikerült. Az 
ismeretlen vásárló még hangosabban kezdett 
kiáltozni ,sőt durva szavakkal támadt a keres
kedőre. A hangos kiáltozásra figyelmesek lettek 
az utcai járókelők és pillanatok alatt valóságos 

csődület keletkezett a Kristóf-térl üzlethe
lyiség előtt.

A csődület láttára csakhamar rendőr is termett 
a helyszínen. Midőn az ismeretlen vásárló az 
üzletben a rendőri meglátta, újból ingerülten 
kifakadt, majd hirtelen fordulattal el akarta 
hagyni az üzletet. Az üzlet tulajdonosa ekkor 
azonban felelősségre vonta a magáról megfeled
kezett ismeretlen nőt, aki erre

karját magasba emelve, a kereskedőt csak
nem tettlegesen Inzullálta.

A rendőr igazolásra szólította fel a tempera
mentumos nőt, aki

Beaupréau nyerte 
az osztrák derbyt

Legjobb SZabÚSték Jó minőség

Panama aoacsinoeüé 6
Férflfehérnemflek méret eaertnt ta kéwtUnek.

Sifónlng puplln mellel a 7’
Oxfordszövesö Ing b bo

Selyemfényű pupllning *’ 9'8»
Pup'lnlng bélelt mellel ... 1T“

la Oxford dlvallng, .. . . . . . . . . . .  9
OXfOrdlng fcQlönl.gnaé, a legújabb mlnlékkal 11'8B

Pupllning ■■*.  'T.'’'’ 13-80
Bemberg selyeming 12-00

Rövid frensch nadrág_ _ _ _ _ _ _ _  i.w
Zeflr rövidnadrág __ _ _ _ _ _ _ _ _  2”

Cérna rajé és zelirnadrág
la pnpllnnadrág, rövid ... 3“ L

II. Corvas,
A hajdani császárváros ragyogó tavaszi idő

ben, hagyományos külsőségek közöli, az osz
trák és a magyar mágnásvilág és a Budapest
ről felránduló sporlmanek élénk érdeklődésé
től kisérve, ma ünnepelte dcrbynapjál, amely a 
forgandó idők változásával sem veszitell sem
mit varázsából a sporlmanek szemében.

Becs e társadalmi és sportünnepe, mint ta
valy Tiszavirág révén, úgy ezidén is a magyar 
tenyésztés fölényét igazolta az osztrák fölött és 
újabb diadalt hozott a magyar telivérnek.

A Király-dijat nyerő Beaupréau. Pázmánnak I 
és Boculának e remekbe termett fia szerezte , 
tneg nekünk és Springer-Fould bárónőnek, a 
lesvári ménes úrnőjének azt az örömet, hogy a 
tőlünk különvált Ausztria versenyüzemének leg
nagyobb tenyészversenyét, a magyar tenyész
tés újabb jelentős eredményeként könyvelhet
jük el.

Beaupréau, mint bécsi tudósítónk jelenti, 
nem csak küllemével vált ki a tizennégy kom- 
battáns közül a derby parádéjánál, hanem a 
versenyben is fényesen oldotta meg feladatát, 
egész utón dominálva a szokatlanul népes (lei
det, amelyben lovainkon kiviil képviselve vol
tak az osztrák háromévesek évjáratának leg- 
kiválóhhjai is, végül is fölényesen győzött és 
győzelme, annak realitása és abszolút korrekt
séggel manazsált istállójának jóhirneve révén 
egyike volt n legnépszerűbb derby-győzelmek- 
nek, amiket csak a turf annalcsei valaha is 
feljegyeztek.

Rothschild Alfons báró Corvusa és Schiffer 
Miksa Discusa foglalták el Páz.mán kenternverő 
fia mögött a helyeket. A derbynap részletes 
eredményét itt adjuk :

I. FUTAM. 1. Dnmsel (2’/») Szabó L. II . 
2. Phönix (2%) Szilágyi. Futottak még: Her- 
mes, Csinos, Sieglinde — II. FUTAM. 1 Mon- 
síim (4) Stircula, 2. Ping-pong (4) Csuta. Futot
tak még: Seagull, Ben Húr, Histrio. — III. FU
TAM. 1. Pergola (l'/4) Sliglicz, 2 Dívó (2*/»)  
Balog, 3. Rosencavallier (8) Varga. Futottak 
még: Valencia, Inpair, Hunyad, Flash light. 
Kinoprinz, Sirius. — IV. FUTAM. (Osztrák 
Derby.) 1. a Letuárl ménes Beaupréau ja (l'/4) 
Esch V., 2. Rothschild A. báró Corvus-n • (2'/j) 
Szabó L. II., 3. Schiffer Miksa Discus-s (10)

III. Discus
Szilágyi. Futottak még: Somogy. Auf zum Run
dén, Perle. Buzogány, Robinson, Sankt Félix, 
Nordwind, Wahrhaft Marc.o Polo, Harmonie és 
Mohács. — V. FUTAM. 1. Rejtély (pari) Szabó 
L. II. 2. Red Dragon (6 : 10 reá) Szilágyi. —
VI. FUTAM. 1. Eszemadla (2) Rajcsik, 2. Pás- 
Irana (1%) Albrecht. Futottak még: Novillero, 
llorvmir. — VII. FI TAM. 1. Plz Palü (2%) 
Gutái, 2. Pellil (2) Szilágyi), 3. Chaplin (5) 
Szenté. Futottak még: Milleloc, Orlow Milona. 
Osmau Pascha.

Káposziásmegyeri versenyek
Kellemes időben folytak le a káposztát- 

megyeri versenytéren a Pestvidéki Versenyügy 
let megnyitónapjának versenyei. A részletet 
eredmény itt következik:

I. FUTAM. 1 Klárika (2'/t) Stanck. 2 Pravda 
(pari) Csató, 3. Eszék. Anlinca feltartatott. 2 h-4 
rossz harmadik. Tót.: 10 : 26. — II. FUTAM.
1. Kardos (l'/j) Frosch. 2. Salvia (pari) Csató, 
3. Nesze (2) Stanke Futott még: Caprice II. 
8 h., 8 h. Tót.: 10:20. — III. FUTAM. 1. Felhő 
Róz.-i Í2i Cscszkovics. 2 Szomszédasszony (2*/t)  
Fodor. 3. Rege (5) Klimscha. Futottak még: 
Pillangó. Hetykclány, Safaladi, Fűlemile, Ma- 
zurka Neves, Maisy, Gondtalan Szirén. Tibi. 
Arabella, ötnegyed hosszal nyerve, ’/» hosszal 
harmadik. Tót : 10 :25 .Helyre: 10:12, 14, 23.
IV. FUTAM. I. Fuligula (6:10 reá) Pályi.
2. Bánatos (3) Klasárszky, 3. Basaharcz (4) 
Barcza. Futottak míg Baksis, Potya, Rokoko, 
Naspolya, Csillogó III Háromnegyed hosszal, 
2 hosszal. Tót.: 10:19. Helyre: 10:11, 15, 13.
V. FUTAM. I. Sallnettc (5) Sajnovils, 2. Rabon- 
bán (41 Dósai, 3. Nanda (pari) Siszter. Futot
tak még: Róna, Sejk, Voici Fatálist, Bc.au 
Gestc, Pajkos, Dolmány, Komintern. Fejhosszal, 
fejhosszal. Tót.: 10 :91. Helyre: 10:23. 18. 14. 
VL FUTAM. 1 Ámen (1%) Blaskovils, 2. Bona 
Dea (2%) Fodor ,3. Futár (4) Csapiár. Futót- 
lak még: Prímás. Koma. Háromnegyed hosszal, 
félhosszal. Tót.: 10:32. Helyre: 10:19. 22. —
VII. FUTAM. 1. Sevcrlna (2) Csapiár. 2 Kirgia 
(l’/t) Cscszkovics), 3. Rácz Pali (10) Siszler- 
Futottak még: Eszmény, Poscuse, Kék ibolya^ 
Bakfisch, Emeletes tót.

rovtai jnegrend«esc*et tnanvftttel

Jó mlnóBéiro 
flanpilfiKnrA *'<>&<>’ kockás, llUllClluRUI U cca 140/XOO nagyság

E kót cikknél a portókOltaéget telnzAmííjnk

Kórházi termekben nélkülözhetetlen a
Tungsram opai-takaróltlámDa

Szabályozható nagyobb Nem kápráztat,
és kisebb fényerősségre. kíméli a szemet.

Kapható mindenütt
Gyártja: Egyesült izzólámpa es winamossógi R.-T,

klkel.cn
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A legelegán
sabb motor
kerékpár a pyvirnnvEh H M HBBB iML^ Hbfll d’élégancc-on a

Ifi @ RHrWi B80É legszebb autók
üs El., x ESS! ■ ',fi motorkerók-

11 B párok

Sportautó: Heteit Sándor KMAC (Bugatti I 3.27.1 mp. Petrovich Vidor MKC (Bugatti) 3.a9 
sport) 3.17.3 mp. Gróf Zichy Tivadar (Á. D.) mp. Berkó László KMAC (Steyer) 5.53.2 mp. 
3.18.2 mp. Lyka István MAC (Bugatti compr.)| (k- s>a. ,j

e o Romié
megnyerte a nagydijat í

méray motorkerékpár Részuénytársaság
eladási központja: Budapest, IV., Váci-utca 1.

AUTONAPLÓ
A Budapesti Sport Egylet 

hármashatárhegyi versenye
Heteés Sándor (Bugatti) 0 9 mp.-es győzelme 

gróf Zichy Tivadar felett

IBABA-KBUPP 
I RÁBA-A. F.Á 
I AUTÓBUSZOKAT ES 
■ TEHERAUTOmOBILOKAT 
minden Rprciális cólrs nikalmns, minden lek ntetben a 
legmodernebb kivitelben és minden nagyságban gyárt a 

magvar waggon- Gépgyár Rt 
Automobllgvára. Gyűr

pillanatban elugomiok, ugy hogy akkor Horthy 
István is biztos kézzel ragadta meg motorja 
kormányát és csakhamar

sikerült egyenesbe hozni a gépét.
Félegy volt, amikor Zichy Tivadar gróf elin

dult Auslro-Dalmler-ve\ és tiz percre rá már a 
céltól telefonon jelentették is a hozzávetőlege
sen kiszáinilolt eredményeket. Érdekes megem
líteni sport szempontból, hogy Heteés Sándor, 
az ismert versenyző

csupán kilenctized másodperccel előzte meg 
Zichy grófot,

holott kompresszoros Bugattijáló] a sportkö- 
zönség jobb eredményi várt, tekintettel arra, 
hogy Zichy gróf kocsija több esztendős múltra 
tekinthet vissza.

A mai sporleredmények a kővetkezők:
Motorkerékpárok: Abszolút győztese Balázs 

László KMAC (Sunbean) 2.59.25 mp. II.

ROYAL
CORD

Központi igazgatóRág Kndnpcat, Deák Ferenc*  utcai IN. Telefon • MN—50, HÍM—59.
Budapesti favltá műhely és alkatrészraktár Here*  pral-ut 20. Telefon • .1. 453—84.
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Mercedes-Benz, Steyr XII., Lancia-Lambda, Austro- 
Daimler, Minerva és Rolls-Royce autók nyerték el 

a Concours D’Elegance arany szalagjait
Fényesen sikerült a második magyar autószépségverseny

A margitszigeti autószépségversenyen több, 
mint száz ízléses, modern, sőt művészileg épí
tett automobil vonult el a miiérlő közönség s a 
bírálóbizottság asztala elöli. A MAC sporttele
pén egybegyüll díszes és előkelő közönség 
maga is birálgatolt az autók felett és látható 
volt a publikumon, hogy szinte minden fel
vonult, válogatott autót a legelsők sorába osz
tályozták volna. Hivatalosan a Grand Prix 
d’Honneur jelzővel és aranyszalaggal nyolc 
automobilt tiszteltek meg, köztük három Mer- 
ccdes-Benz kocsit, egy Steyr XII. csukott sport-

autót, egy Lancia Lambdát és Austro-Daimlert, 
egy Minervát As az egyetlen felvonult Rolls- 
Royce autót. Külön feltűnést keltett az autó
szépségversenyen a káprázatosán szép magyar 
gyártmányú karosszériák tökéletessége és Ízlé
sessége A magyar gyárosok közül Nagy Géza 
tömegesen nyerte el a pálmákat. A publikum 
szavazatai révén a Közönség Nagydiját a 109. 
starlszámu Minerva canbriolet autó, Somogyi 
Pál Károly dr. tulajdona nyerte meg. Az Úr
vezető autószépségversenye kiemelkedő esemé
nye volt a magyar automobilizmusnak. K. S.

Concours (TElégance 1929,ROLLS

A iury Ítélt — a közönség szavazott:

ROYCE

MINERVA Cabriolet (tulajdonos: Somogyi Pál Károly dr.) a Grand 
Prix d'Honneur, ar nyszalag és a Közönség 
Díjának nyertese.

MINERVA Llmousine (tulajdonos: báró Madarassy-Beck Gyula (a 
Grand Prix és ezüstszalag nyertese.

MINERVA Pulimann-Cabriolet kategóriájának első díját nyerte 
MINERVA Pllllniann-LiniOllSine seria-karosszériával kate

góriájának első diját nyerte.
MINERVA Llmousine seria-karosszériával kategóriájának első 

díját nyerte.

tősége, Kmac képviseletében id. Krisztinkovlch, 
» klub igazgatósági tagja, valamint dr. Szlávy 
Béla titkár.

Mintegy rögtönzött kis háború, olyan pokoli 
rajjal kezdett dübörögni a minden izében resz
kető motorkerékpárok tömege a start pillana
tában és amikor az első gép vadul elugroll a 
fehér startszalagról, három percenként követ
kezett a második, harmadik, majd a könnyű 
kis gépeket n verseny slárjai, a karcsú és sebes 
Rugatti-kocsik követték. A verseny szerencsé
sen minden incidens nélkül zajlott le, de ez 
inkább a résztvevők fegyelmezettségének, mint 
a rendezőségnek tudható be, akik

nem tudták legyőzni n premier Irgalmát 
és sokszor bizony egymást megcáfolóan intéz
kedtek, sőt megtörtént az is, hogy két gép 
kénytelen volt a start után megfordulni és is
mét a szalaghoz állni.

Nagy izgalmat keltett a jelenlevők sorában 
ifj. Horthy István majdnem végzetessé válható, 
dr szerencsés lefolyású esete. A kitűnő ver
senyző nz indító-zászló lecsapódása után teljes 
gázzal indult I’gylátszik azonban egy másod
perccel később kapta fel a ballábát, a gépe meg- 
farolt, majd baloldalt egyenesen

a pálya szélén várakozó tömeg felé csú
szott.

A közelben tartózkodóknak sikerült az utolsó

Pneumatik Árusító Rt.
Andrássy-ut 27. Telefon: Aut 134—78.

GYÁRI VEOJEDV

^r9(l!iessy Zoltán BSE (Velocelte) 3.07-3 mp. 
111. Feledy Pál dr. KMAC. (Sunean) 3.12.3 mp. 
Iliid Károly MAC (OK. Supreme) 3 21.3 mp. A 
szólók között a legjobb részidőt Zamecsnik Ti
vadar futotta, az utolsó forduló előtt azonban 
motordeffekt miatt a versenyt felada.

Cyclccar: Bezsilla Nándor dr (Morgan) 
1000 cm. 3.54.5 mp.

MAC HŐSÜK EMLÉKVERSENYÉN

A GRAND PRIX D’HONNEUR és ARANYSZALAG
nyertese a

ROLLS-ROVCE
transformable
---------*--------- -

miNERua
Automobilkereskedelmi Részvénytársaság

Budapest IV, Váci ucca 3

)( Közlekedési rendőrt kér Siófok. A siófoki 
országúton az első tavaszi napok óta minden 
képzeletet felülmúló autóforgalom van. A két 
püskösdi napon érte el a siófoki autóinvázió 
a legmagasabb pontját, amikor is olyan tömegű 
magyarországi és külföldi kocsi érkezeti a Sió 
partjára, mint azelőtt soha Most legutóbb egy 
nagyobb német kirándulótársaság érkezeit 
ugyancsak autón Siófokra s előre is jelezték 
egy újabb német kirándulócsoport, nagyrészt 
fiatal párok érkezesét Siófok vezetősége, amely 
mindent elkövet, hogy a rohamosan fejlődő 
fürdőhelyet tovább fejlessze cs építkezéseivel, 
berendezkedéseivel a leghíresebb tengerparti

Csak az győzött, aki

LARDOLIVE RICIT
motorolajat használt

Automobilon abszolút 
győztes:

lovag Haupt Károly (Lancia)
Második:

Csnthó Gyula (Fiat) 
Helyezett:

Szénásy Alán (Austro Daimlcr)
Vigyázó Miklós (Fiút) 
Waldberg Endre (Fiat) 

Vcrebólyl László (Lancia) 
Horchler Frigyes (Morrls) 

Szűcs Kopasz László f iatra) 
P. bzaicli Ottó (Fiat) 
Molnár Gyula (Fiat)

Oldalkocsis motorkerékpáron 
abszolút győztes: 

Urbach László (A. J. S.) 
Második:

Szigethy István (Harley Davidson) 
Helyezett: 

Dús Jenő (Méray) 
Pitroíf Miklós (Gillet)

Szóló motorkerékpáron 
győztes: 

Urbach László (Harley Davidson)
Helyezett:

Zboray Ferenc (DKW) 
Mayer Mihálx »BSA) 

Révész Imre (Velocelte)
Ai autókhoz Lardolinc Iliéit „BB“ olajat használtak a győztesek 
Ha szereti autóját és pénzét, ha hasonló teljesítményeket baj nélkül akar élvezni, 

használjon
LARDOLINE RICIT motorolajat
Kérje minden autó- m o t o r k e ré k p ár - és műszaki üzletben

fürdőkkel is felvegye a versenyt, a mindjobban 
növekvő autóforgalmat is rendszabályozni akar
ja. Éppen ezért, értesülésünk szerint, a siófoki 
hatóságok a siófoki utak bizonyos pontjaira 
közlekedési rendőrök felállítását kérték, azzal 
a megokolással, hogy nyáron, mikor, az elő*  
jelek szerint, még nagyobb tömegekben érkez
nek majd gépkocsik a Balatonra és különösen 
Siófokra, — ahol különböző autóversenyeket 
rendeznek —, olyan torlódás várható, amelyet 
csak közlekedési rendőrök permanens szolgá
lata tudna megrendsznbályozni. A jelek szerint 
tehát Siófok lesz az első magyar fürdőhely, 
amelynek kapui előtt közlekedési rendőr fogja 
az autókat irányítani

)( Az Autóbaleset Büntető és Kártérítési Joga 
címen igen érdekes, népszerűén megirt jogászi 
munka hagyta el a sajtót. A könyvecske szer
zője dr. Sándorfl Kamill egyetemi magántanár, 
kir. ítélőtáblái bíró, a fejlődő magyar automo
bilizmus következményekén jelentkező összes 
jogi eseteket tárgyalja és könyvének tárgya egy
formán érdekli az autófartót, az úrvezetőt, a 
soffőrt, a bírót és ügyvédet. A nyolcvanoldalas 
könyv ára 2 pengő és mindem könyvesboltban 
kapható.
_ )( Hetvenhat ujitás az 1929-es uj típusa 

Essex-Super-Six-aulókon. Az amerikai automo*  
mobilgyártás igazi szenzációja volt a Hudson- 
gvár legújabb typusu kocsijainak, az 1929. évi 
Essex-Super-Six-kocsiknak megjelenése a pia
con. Az uj typus nem kevesebb, mint hetvenhat 
újítást tüntet fel az eddig is elsőrangú tavalyi 
typusu Essex-Super-Six gépkocsival szemben. 
Az újításoknak ilyen tömegét egyetlen más gép
nél sem találjuk meg. A gyönyörű vonalvezetésű 
uj karosszériák a legnagyobb kényelemmel és 
fényűzéssel vannak berendezve, az áttervezett 
géprendezés pedig még a közmondásos Essex 
üzembiztonságot is felülmúlja Ha figyelembe 
vesszük az uj typusoknak alacsony árát, akkor 
válik csak érthetővé, hogv a gyár uj typusát 
miért nevezte el „Essex The Challenger"-nek, 
vagyis Essex a kihívó bajnoknak. Az ötvenöt 
tényleges lóerős Essex legfontosabb újításai 
közül felemlítjük a szelepek nngyobbitotl nyila
sát, az uj typusu Marvel gázositót, a hengerfej 
és robbanólér újszerű kiképzését, a tökéletesí
tett olajozási rendszert, a négy hydraulikus lök
hárítót, a keltősmüködésü négvkerékféket, mely 
az eddigi közönséges fonott belétek helyett 
zajtalanul működő és kevésbé kopó fémbetétek
kel van ellátva stb A legújabb typusu Essél- 
Super-Six-gépek mái megérkeztek a képviselő 
Bárdi József céghez, Budap t. IV Kossuth 
Lajos-utca 6. sz. alá
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Az első júniusi vasárnap 

után is bizonytalan a bajnok
ság és a kiesés sorsa

A Hungária az első percekben szerzett egyetlen 
góljával győzedelmeskedett Újpest fölött — Fél
tucat góllal győzött a Ferencváros és a Nemzeti 
Szegeden és Szombathelyen — A kiesési derby — 

döntetlen
A kudarccal végződött angol mérkőzések 

után vasárnap ismét bajnoki meccsek ke
rültek a játékrendre. A vasárnapi zsúfolt 
tribün ismét tüntető bizonyságát szolgál
tatta annak a régi tapasztalatnak, hogy 
nincs vonzóbb sporteredmény a bajnoki 
küzdelmeknél.

Az átalakított újpesti Stadion valódi 
bombaprogrammal kedveskedett a magyar 
futballközönségnek. A Hungária—Újpest 
döntöjellegü bajnoki küzdelmén kivül a 
kiesés kérdésében sorsdöntő Vasas—Budai 
33-as mérkőzést szervírozta a publikum 
asztalára. Ám a bajnokság kérdésében az 
első júniusi vasárnap után is a legnagyobb 
bizonytalanság uralkodik.

A Hungária minimális góldifferenciá
val, az első percekben szerzett góljával 

győzte le az ellenfelét.
A Ferencvárosnak ellenben korántsem 

volt olyan súlyos probléma a szegedi mér
kőzés, mint ahogyan az ellentáborban re
mélték.

A Ferencváros a Bástya felett aratott 
6:0-ás győzelme két irányban adott 
választ: a kishitüek és az ellentábor 

felé.
All tehát a harc változatlan izgalom kö

zép -tte a két nagy rivális közölt. De nem
csak a Ferencváros győzött féltucatnyi gól
differenciával, hanem

a Nemzeti is hat gólt juttatott a Saba- 
ria hálójába,

még kétségbeejtöbbé téve a szombathelyi 
csapat helyzetét.

Nem tudott tiszta helyzetet teremteni a 
„kiesési derby" sem, amennyiben

a Budai 33 ások és a Vasas bajnoki 
harca döntetlenül végződött.

A Bocskavnak elegendő volt egyetlen gól 
is mérkőzésének megnyeréséhez, bebizto
sítván egyelőre negyedik helyét.

Bonyolódik a helyzet 
a „sereghaitók" körül

Legalább is ezt mutatja a bajnoki táblázat, 
amelyen a Vasas immár megelőzte — ha mind
járt viszonylagosan is — Kispestet. Viszont a 
Budai 33-as hasztalan szerzett egy pontot. 
Kispestnél rosszabb gólarányával megmaradt
az utolsóelőtti helven.

A bajnoki tabella a 
igy fest:

vasárnapi meccsek után

1. Ferencváros 34 (77-19)
2. Hungária 32 (60—19)
3. Újpest 26 (56—32)
4. Bocskay 22 (33—37)
5. III. kér. FC 20 024—29)
6. Bástya 19 (34—33)
7. Nemzeti 19 (32—35)
8. Somogy 15 (24—43)
9. Vasas 14 126—57)

10. Kispest 13 (20—42)
11. Budai „33" 13 (28—54)
12. Sabaria 11 (24—44)

Kalmár egyetlen gólja 
két bajnoki pontot hozott 

a Hungáriának
Hungária— Újpest 1:0 (1:0)
Már a kora délutáni órákban megindult a 

népvándorlás az újpesti Stadionba, amelynek 
uj. kibővített nézőterét n Hungária—Újpest 
bajnoki mérkőzésével avatták fel. Autók vég
telen sora, külön villamosok szállították ki a 
mintegy 25.000 főre tehető közönséget a most 
már tényleg sladionszerü benyomást keltő új
pesti pályára, ahol — mint nyitást — rádió
muzsikál szervíroztak elsősorban a publikum
nak.

Maga a mérkőzés nem larlozott a legszebbek 
közé, bár az elejétől végig rendkívül heves 
iramban folyt le. A mérkőzés sorsa az első fél
idő 4. percében dőlt el.

Hirzer kiugrik és Kalmárhoz passzol, 
utóbbi a labdát hátrahuzza és a rosszul 
helyezkedő Acht mellett élesen a sarokba 

helyezi.
Néhány perc múlva Kalmár összeütközik Achl- 
tal, aki elterül a földön és csak tiz perc eltel 
tévéi válik ismét harcképessé. A 30. percben 
Újpest komort ér el, majd Auer hatalmas bom
bája a felső kapulécről pattan vissza. A 36. 
percben újabb újpesti komor. Az utolsó perc
ben Mandl Vederrel történt összecsapásának 
folyományaként megsérül.

A szünetben kiderüli, hogy Achtnak orrsö- 
vénytörése, Manóinak pedig arccsontzuzódása 
van. Szünet után Újpest frontba kerül, anél
kül azonban, hogy a kitűnő Hungária-védelcm- 
re nézve veszélyt jelenteit volna. Hirzernek 
kitűnő gólhelyzete akadt, de hét lépésről kapu 
mellé lőtt.

Rekordközönség előtt — 
rekordgyőzelem 

Ferencváros—Bástya 6:0 (5:0)
Szeged, junius 2.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjclen- 
tésc.) Bemek időben, nyolcezer főnyi közönség 
előtt olyan eredménnyel végződött a Ferenc
város—Bástya mérkőzés, amelyre még a baj
nokcsapat sem számitott. A Ferencváros való
sággal gólözönncl boritolta el a Bástya kapu
ját, aminek oka az volt, hogy a Bástya szinte 
tragikusan összeomlott a döntő pillanatokban. 
Voltak játékosai, akik megmagyarázhatatlanul 
szinte részt sem vetlek a küzdelemben egyetlen 
percig sem. A mérkőzés sorsa tulajdonképen 
már az első negyedórában eldőlt, amikor

a Bástya Idegesen kapkodva, egyetlen 
egészséges akciót sem tudott produkálni.

Ezt az összeomlást pedig a zöld-fehér csatárok 
alaposan kihasználták és egymásután indítot
ták veszélyes támadásaikat a Bástya ellen, 
aminek következménye az lett, hogy a 14-ik 
percben a Ferencváros már három behozhatat
lan góllal vezetett. A Bástya ekkor már telje 
sen összeomlott, energiállanul és láthatóan ide
gileg is összeroppanva nézte a Ferencváros gól
özönét.

A játék nagy küzdelemmel kezdődött. Az első 
támadást a Ferencváros indította és a negye 
dik percben Lvka szabadrúgásából Kohut Be- 
neda mellett a kapuba tólja a labdát. A 13-ik 
percben Toldi a kis Takácshoz passzol, aki 
Beneda hibájából a sarokba lövi. A következő 
percben meg van a harmadik gól is, amelyet 
Túrái lő, kirúgva a labdát a gyámoltalan Be
neda kezéből. A Bástya most olykor-olykor fel
élénkül, de eredményt nem tud elérni. A 25-ik 
percben Kohut beadását Takács tiz lépésről 
góllá értékesíti. Ez már a negyedik ferencvárosi 
gól, az ötödiket pedig a 30-ik percben szerzi 
meg a Ferencváros, amikor is Toldi Takács 
labdáját a hálóba juttatja.

A második félidőben a Ferencváros ragyogó 
játékot produkál, amit annál is inkább meg
tehet. mert a Bástya alig mutat ellenállást. A 
csatársoron még az sem segít, hogy a teljesen 
lehetetlen Possákot a szélére t-.'zik. Mindössze 
a szegedi védelem dolgozik, azonban nem tudja 
megakadályozni, hogy a 25-ik percben Kohut 
beadását Takács ne juttassa a hálóba. A mér
kőzés utolsó perceiben a Bástya belső csatár
sora gólhoz juthatott volna, gyámoltalan és 
energiállan játékuk azonban ezt meghiúsította.

A Ferencváros kétségtelenül nagy játékot 
mulatott Szegeden, de objektív bírálatot még 
sem lehet alkotni erről, mert számottevő ellen
fele nem volt a pályán. A Ferencvárosiak nem 
dolgozlak kápráztató trükkökkel, de a gyámol
talan szegedi játékosok miatt mindenre volt 
idejük. Ki kell emelni a belső csatársort, vala
mint Bukovit és Obitzot. A védelemnek alig 
volt komoly munkája. A Bá'tya csapatából 
mindössze Korányi és Wahl Hintek ki, akik 
nagy munkát végezlek. A csatársorban csak 
egyetlen épkézláb ember volt: Varga. A máskor 
szilárd Weiglhofer az első pereljen Icsánlull 
már és 39 percig jóformán alig produkált em- 
litésreméltőt.

A „kiesési" mérkő
zés eredménye sen

kinek sem táj
Budai 33-as — Vasas 1:1 (1:0)
Ki átalakított újpesti Stadiont fölavató 

bombaprogram nagy érdeklődéssel várt ese
ménye a Budai 33-asok és a Vasasok kiesési 
mérkőzése nem hozta meg a várt döntést. Maga 
a sportszerű rész nem okozott különös izgal
makat, ám annál többet a külsőségek, a körül
mények, amelyek sorsdöntő fontosságúvá tet
ték a mérkőzést

A publikum egy jogosnak véli, de meg nem 
adott tizenegyes miatt, no meg Búza kiállí
tása folytán felizgatva, viharos tüntetést 

rendezett Széli László bíró ellen.
A tüntetésre a biró ítélkezései hem szolgál 

(attak alapot. Búza kiállítása jogos volt, meri 
megrágta Titkost, mégpedig akkor, amikor nem 
volt nála labda. Viszont a reklamált tizenegyes 

(nem járt * Vasasoknak, hanem inkább talán 
g Harminchármasoknak volna némi joguk a

zokszóra egv, a tizenhatos vonalon belül elkö- I 
vetett gáncs miatt.

A vihart Zsarnóczay János országos alelnök I 
szigorú intézkedése csillapította le. Szó- I 
csövön hirdették ki, hogy a r.ajongó tribün- I 
részt klüritlcti a pályavezetőség, ha a 

publikum nem csöndesedlk le.
A Harminchármasok pompás összmunkájuk

kal, gólratörö játékukkal már az első félidő
ben a magtik javára dönthették volna el a 
mérkőzést. A szemkápráztató futballt játszó 
budai csapat azonban adós maradt akcióinak 
befejezésével, sőt a második félidőben produ
kált bizonytalan játékával, — amelyet a kon
díció hiánya magyaráz — még a mérkőzés első 
részében megszerzett gólelőnyét is elveszitette. 
A Buza kiállítása folytán tizes létszámra le
apadt Vasas-csapat ellenfelének gyöngéit ki
aknázva, Remmer hősies és önfeláldozó játé
kán felbuzdulva és jó védelmére támaszkodva, 
rákapcsolt és sikerült is a mérkőzést döntet
lenné tennie.

Ennyiben foglalhatnék össze a „kiesési" mér
kőzés rövid kritikáját. A Budai 33-as Titkos 
sarkos lövéséből szerezte meg a vezetést az első 
félidő 14. percében, míg a Vasasok kiegyenlítő 
gólját a második félidő elején Himmer korner- 
böl fejelte.

A Nemzeti nagy bajnoki 
győzelme Szombathelyen 

Nemzeti — Sabaria 6:0 (3:0)
Szombathely, junius 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A Sabaria kaposvári bravúrja után mint 
egv favorit indult küzdelembe tegnap a Nem
zeti ellen. A hívek bizalma teljesen érthető 
volt, hiszen a szombathelyi legénység határ
talan lelkesedésről telt tanúságot az Űrnapján 
idegenben lejátszott mérkőzésen. A tegnapi 
győzelem lehetősége adva is volt, hiszen egy
részt otthon kelleti játszania, másrészt a 
Nemzeti nem azokkal a reményekkel utazott 
Szombathelyre, mint amilyenekkel a verhetet
len csapatok szoktak utrakelni.

A Sabaria teljesen csődöt mondott ezen a 
mérkőzésen. Az első gól a 11. percben esett 
Odry lövéséből. A 26. percben Győry, a 43. 
percben pedig Rémay II. labdája akadt meg 
a szombathelyiek hálójában.

A második félidő góljainak sorozatát 
Rémay II. nyitotta meg. A 29. percben Odry, 
a 33. percben pedig ismét Rémay II. a gól
lövő.

A Nemzeti ezután már nem nagy ambícióval 
dolgozik és a mérkőzés unalmas mezőnyjáték
kal ér véget.

Nagyon csinos

grenadin 
ruha

igen ízléses mintákkal, kü
lönböző divatos fazonok

ban és nagyságokban, 
fehér opálbatiszt gallér- 
ral, csipkével díszítve.
Rendkívül jutányos ára

0.0
*í 11is

Postán utánvéttel, 
bérmentve szállítunk.

A gólnélküli félidő után újrakezdéskor So
mogy csapata hatalmas iramot diktál, melynek 
azonban hamarosan áldozatul esik. A 8. perc
ben

Vince lövéséből ered a Bocskay győzelmet 
jelentő gólja, 

mellyel igazolódott a csapat nagyobb technikai 
képessége. A győztes csapatban kitünően szere
pellek Bangi, Sághy, Vince és Tele kés. A So
mogyiul Szattyán és a veterán Blum nagy
szerű játéka tűnt ki.

Szőrme-, szőnyeg " pénzkö caönnel
RBFITFFI n Váci-utca 21. Aut. 887-27 DKE11IELU gamnt összköltséggel 10) P után havi P 1.2Ö

A III. kerületiek veresége 
Pozsonyban 

Bratislava—-111. kér. FC4:1 (3:0)
Viszik a bajnoki pontokat 

Kaposvárról
Bocskay—Somogy 1:0 (0:0)

Kaposvár, junius 2.
(.4 Hétfői Napló tud. telefonjelcntése.) Ket- 

ezcrölszáz főnyi közönség gyűlt össze Kapos
várott a „somogyi" derbire. Hatalmas csatát 
vívott egymással a két vidéki csapat s

a győzelem legminimálisabb arányban ki- 
érdemclten jutott a Bocskaynak.

Az első félidői én \/ <r. K mez. r-v jólé-k fc. 
Ivik igen heves iramban, de a védelmek min 
den veszélyesebb helyzetet biztosan utasítanak 
vissza.

Pozsony, jun. 2
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen. 

lése.) Kétezerötszáz néző előtt mérkőzött va
sárnap Pozsonyban a 111. kér. FC szabadnapos 
legénysége a Bralislavával. Az óbudai csapat 
igen gyenge formál futott ki és így az 14 ará
nyú vereség reális eredményként fogadható el. 
A Bratislava góljait Schmarcz, Testál. Uher és 
Sorai rúgták. A III. kerületiek becsiilctgólja ■ 
második félidő 30. percében tizenegyesből esett 
Tomecz lövéséből.

Egyéb külföldi eredmények:
Prága: Bohemians—Teplitzer FK 4:4 (1:6)»

— Slavia—Viktória Ziskov 2:1 (1:0)-
Bécs: Rapid—Wacker 4:2 (3:1). — WAC— 

Nicholson 3:2 (1:0). — Hertha—Brigittenau
5:3 (1:0). — Floridsdorf—Admira 4:4 i2:2).

A M. A. C,
HŐSOK EMLÉKVERSENYÉN

május 26-27-én. 24 óra 1200 kilométer
ABSZOLÚT GYŐZTES:

LAMBDA I.oviig Haupt Károly

LAMBDA
LAMBDA Verebélyl László

vezette . Ifi. Vitéz Horthy
Miklós

Grand Prlx

LANCIA
Grand

LANCIA

LANCIA

LANCIA 
LÁNC JA
LANCIA

A CONCOURS D’ÉLÉGANCE
május 30

d’Honneurd nyerte: (aranyszalag) 

LAMBDA Strasser Rlchárdné 
Prlx-t nyerte: (ezlistszalag) 

LAMBDA Lovag Haapt Károly 
I.-sft dijat nyerte :

LAMBDA Báró Sardagna László
ügyességi verseny: l.-sö dij:

LANCIA LAMBDA Urbaeh László
Ill.-lk díj

LANCIA LAMBDA
A MISKOLCI SZÉPSÉGVERSENY

Május 19
ABSZOLÚT GYŐZTESE:

LANCIA LAMBDA Gróf Serényi Istvánné

vezette:
Pollák Mihály
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Tisztjeink megvédték 
a magyar kard becsületét

Pillér György százados Európa katonatiszti kardbajnoka — Anselmí a 
második helyre szorult — Rády József alezredes a harmadik, Hámory 

Gaszton főhadnagy a negyedik

önfegyelem, szorgalom, magyar lelkesedés — e három tulaj
donság segítette újabb győzelemre a magyar kard forgatóit

Elveszítettük az első európai 
amatőrkupa-mérkőzésünket 

Lengyelország - Magyarország 5:1 (1 •' 11
Ponen, junius 2. I törkupa mírkSlísünket 5:1 (1:1) arányban 

Ssüksravu távirat Jclrntí, hogy a Lengyel-| A m^”rOk

ország ellen tegnap lejátszott Európai Ama- Halas lOlte.

Ar Európa katonatiszti vivóbnjnoksógnk n 
vasárnapi utolsó napon a kard egyéni bajnok
sággal érték el az érdeklődés tetőpontját Már 
kora reggel katonatiszti uniformisok tarkasága 
jelezte az Iparcsarnok körül a készülődő nagy 
eseményt. Heggel A órakor

tizenegy nemzet részéről negyvenkilenc 
katonatiszt-versenyző állott ki n selejtező 

mérkőzések nyolc csoportjában.
Innen huszonnégy vívó került tovább nz elő
döntőbe, ahol három csoportban folytatódlak a 
küzdelmek. A nagy nemzetközi konkurrencia 
erősen éreztette hatását, de a magyarok, né
hány versenyzőnk el vérzése árán biztosították 
maguknak a döntőben való részvétel majoritá
sát

Az első csoportból Pillér, Pirzio-Riroli 
(olasz) 5 és llámory 4 győzelemmel, a máso
dik csoprfból Dldyarik 6. Gfellner 5 és de Jong 
(holland) 5 győzelemmel, végül a harmadik 
csoportból Anselmi (olasz) 7, Rády 5 és Lubicz- 
Nyer (lengyel) 4 győzelemmel kvalifikálták ma
gukat n döntőre. A kilences döntőre ezek sze
rint öt magvar, két olasz, egy lengyel és egy 
holland tiszivivó készülődött elő. Minden ki
látásunk megvolt tehát a magynr győzelemre.

Délután 3 órakor újból megelevenedik az 
Jpnrcsnrnok környéke Autókon és gyalogszer 
rcl igyekszik sűrű rajokban a nagy esemény 
színhelyére az. internál ionális összetételű ér
deklődők tömege. A bejáró előtt rendőrök és 
katonai rendezők sima elhelyezést biztosítanak 
mindenki számára, ugv hogy 4 órakor zsúfolá
sig tömve van a fő píanst körülvevő tribün és 
■ bejárattal háttal, felállított pirosszőnyeges 
díszsátor, amelyen ekkor már olt látjuk gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminisztert, gróf Csáky 
Karoly honvédelmi minisztert. Gömbös Gyula 
honvédelmi államtitkárt, a külföldi diplomáciai 
testület tagjait, élükön gróf Durini di Monza 
olasz követtel és a tábornoki kar számos tagját 
hölgy hozzátartozóikkal együtt.

Negyed őt órakor nagy éljenzés fogadja v. 
Tcrstyánszky Ödön ezredes világbajnokunk be
jelentését, aki közli a döntő résztvevőinek név
sorát. Megalakul a hatos zsűri, melynek elén 
az elnöki szerepkörben mindenki megnyugvás
sal fogadja a lovaglópálcával kiálló Ánnpacb 
közismert alakját.

Félöt van. amikor feszült várakozás közben
n kötélzettel elkerített plánéra lép nz első 

pár: Pillér- Hámory,
hogv a honfitársak körvivásávfol megkezdjék a 
döntő küzdelmet. Néhány akció és megvan az 
első győzelem

Pillér győz 5 : 3-ra.
Az idegesség atmoszférája azonban nem csilla
pul mert mindenki aggódással nézi a honfitár
sak heves küzdelmét, amelyből egy idegen har
madik győzelmét sejti elérkezni.

A magyarok körvivása közben érkezik meg 
Horthy Miklósi kormányzó és felesége. A zene
kar a Himnuszt intonálja s mindenki, vivő.

Impozáns keretek között, 1500 versenyző rész
vétele mellett bonyolították le az atlétikai 

munkásbajnokságok küzdelmeit
Az athlétikai munkásbajnokságok második 

napján, vasárnap a mnnkássporl impozáns ün
nepsége zajlott le a Millenáris-pályán.

Igazi, bensőséges ünnepe volt ez a verseny, 
n tömegsportunk amit ékesszólóan Igazol 
nz 1500 résztvevő és hétezer főnyi közön

ség.
Ar athlétikai bajnokságok ennek nz ünnepnek 
csak egyik programpontját jelentették és jelen
tőségben alatta maradtak a keretnek: a torna 
és egyéb sportmutatványoknak. Nagyon helye
sen járlak el a verseny rendezői, mert igy 
igazi bemutatóját adták a munkásság inindcn- 
oldnlti sport müve Őségének

A versenyt megnyitó ünnepélyes felvonu
láson 1500 munkávsportember vett részt, 

1200 tornász és 300 egyéb sporlférfiu Képvi
selve volt a vidék és a külföld is. Szegei 120, 
6r.oinok 25. Miskolc 10, Debrecen 15, Győr io 
személlyel képviseltette magát, n külföldet fi 
német. .> osztrák és I cseh versenyző jelentette. 
Képviselve volt mindkét nem és minden kor, 
és minden kategória tudása javát nyújtotta.

ratra-ut c«l 1». rzíltu »Bro»raiC»n

2-3-4 szobás
előkelő kivitelű 

lakások 
központi fűtéssel, melogvizszolg&ltatáMal 

azonnalra kiadók
Bővebbet a bel)színen, vagy 

Katona. Székely, Molnár építészeknél 
SzeméiynAk-utca > 
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néző egyaránt feszes vigyázba meredten adja 
meg az államfőnek kijáró tiszteletei. Pár perc
cel később Jőzsef főherceg és Auguszta főher
cegasszony alakja tűnik fel a díszpáholy sző
nyegén.

A magyarok vívása közben nem kelt különö
sebb emóciót Pirzlo-Beroli olasz altábornagy 
visszalépésének bejelentése, amely után Ansel- 
rnire hárult az. olasz kaid becsületének meg
védése.

A körvivás után Pillér 4, Uhlyarik 3, Rády 2, 
Hámory 1 és Gfellner 0 győzelemmel áll ki a 
háromtagú inlernacionális mezőnnyel szemben. 
Pillér erősen favorit ,de mit rejteget Anselmí 
vívása7

Nincsen baj, a magyar kardhegemónia meg
védése jó kezekbe van letéve.

Anselmí Pillértől és Rádytól kikap és ezzel 
Pillér az egyenesben |ár.

Utolsó asszóját ugyan elveszíti 5 : 2-re, de 
Jong ellen, de ez már nincs befolyással a végső 
helyezésre, nmely a következőképpen alakult ki:

Bajnok: Pillér György százados (magyar) 
6 győzelem.

2. Anselmi Renalo őrnagy (olasz) 5 győzelem.
3. Rády József nlezercdes (magyar) 4 győ

zelem.
4. Hámory Gaszton főhadnagy (magyar) 3 

győzelem.
5. Vitéz Uhlyarik Jenő százados (magyar) 3 

győzelem.
fi. Lubicz-Nycz főhadnagy (lengyel) 2 győ

zelem.
7. Gfellner Antal százados (magyar) 2 győ

zelem.
8. de Jong őrnagy (holland) 2 győzelem
Elénk taps fogadja Anspach francianyelvii 

bejelentését a magynr győzelemről, amely Pil
lér György zzázadoz eddigi győzelmeire feltette 
a koronát. Elsősége abszolút megérdemelt, vívó 
tudása messze felülmúlta n mezőnyét, Anselmi 
személyében inlernacionális név birtokába ju
tott a második hely, amely az olasz kardvívás 
tényleges erejét katonatiszti viszonylatban is 
híven kifejezi. Csupán Pillértől és Rádytől 
szenvedett vereséget. Rády szerencsétlenül vi
vőit, különösen Lubicz-Nycz elleni asszójában. 
A többi magyar tudásának megfelelően szerepelt. 
A szimpatikus, örökké mosolygó lengyel Lubicz- 
Nycz nagy kvalitásokról telt bizonyságot, kü
lönösen Rádyvnl vívott asszójában. A holland 
de Jong a mumus szerepét játszotta, de csak 
a magyarokkal. Pillér és Uhlyarikkal szemben.

A ritkán látott mintaszerű rendezéssel és bí
ráskodással lebonyolított, protestánsoktól men
tes verseny befejezése után gróf Czáky hon
védelmi miniszter magyar és francia nvclvii 
beszéde után a három asztalon elhelyezett ér
tékes versenydijak kiosztása következett a 
közönség sűrűn megújuló ovációja közben. Ha
tártalan lelkesedés közben, a magyar imádság 
fenséges akkordjai mellett két ízben szökött 
fel a győzelmi árhócra a háromszintű lobogó.

Azt hirdette, hogy a magyar kard verhe
tetlent

Igen nagy siker arattak a zenés szabadgyakor
latok, a nők ritmikus tornája, a gyermekek 
fabotgyakorfata és a hármas rúdugró csapat. 
Az izgalmat a tornaszámok között lebonyolí
tott athlétikai versenyek váltották ki. A kül
földi konkurrencia erősen érvényesült. A né
metek három, ar osztrákok egy bajnokságot 
vittek haza. Az eredmények, ha nem is min
denesetben kitűnőek, de elismerésre méltóak

Részletes eredmények:
100 m. síkfutás: 1. Hold! (Berlin) ll.fi mp.

2. Gál (MTE) H A mp. 3. Farkas (Nyomdász) 
11 A mp.

1500 m. zikfütőt: 1. Wnltcr, (Nürnbergi 4 p. 
15 fi mp. 2. Rózsa (MTE) 4 p. 17.9 mp 3. 
Lendvai (Vasas) 4 p 18.8 mp

W m síkfutás ifjúsági: 1. Vértes (ESC) 
24 fi mp. 2. Mocsai (ESC) 25 2 mp 3. Gold- 
berger (MTE) 25.8 mp.

Magasugrás: 1. Fuch’lochen (Stuttgart) 180 
cm. 2. Csépav (MTE) IfiO cm 3. Neumann 
(Leipzig) 180 cm.

Női magasugrás 1 Miskev (MTE) 125 cm.
2 Bosner (MTE) 120 cm. Bttmnfnrd (Szeged) 
112 cm

ioo m. zikfutáz: I Vértes (ESC) 52.2 mp
2. Cséfni (MTE) 52 4 mp 3. Heldt (Berlin) 
55 mp.

100 m. női zikfutáz I Arnold (MTE) 14.8 
mp. 2 Dianicska (Vasas) 15 mp 3. Prohászka 
(Vasas) 15 2 mp

200 m. gátfutás: 1. Schubert íWien 28.8 
mp 2. Kajári (Vasas, 29 4 mp. 3. Cséfni 
(MTE) 20 4 mp.

*Xl00 m. női stafétafutás: 1. MTE 58.2 mp.
2. \ asns 61 mp. 3. Nyomdász 65 mp.

9000 m tik futás ifjúsági: 1. Alniási (MTE) 
0 p. 42 mp 2 Ambrus (Vasas) 0 p. 55 mp.
3 Knpcsándl (MTE) 10 p. 24 mp.

♦XlfM m ztafitafutás: MTE n) 3 p 42 mp.
2. MTE b' 3 p. 49 mp 3. Vasas 3 p. 54 mp.

Becsben a második napon is 
mérsékelten szerepeltek 

a magyar atléták
Távolugrás: 1. Hellfrich (Graz) 657 cm. 

2. Beck (WAC) 643 cm. 3. Hajdú (FTC) 605 cm.
Sulydobás: 1. Chmelik (Slavia) 1352 cm. 2.

Hunyadi (BBTE) 1330 cm. 3. Mihály (MTK) 
1290 cm.

Gerelyvetés: 1. Budaváry (BBTE) 5703 cm. 
2. Umfahrer (Graz) 5692 cm. 3. Bcnes (Slavia) 
5593 cm.

A BBTE MOTE versenye
Csekély érdeklődés mellett hibátlan rendezés

ben folyt le a BBTE és MOTE másodosztályú és 
junior számokból álló atlétikai versenye. Az 
elért eredmények nem igen emelkedtek túl az 
átlagon s mindössze Bajor (BSE) 17 mp és 110 
méteres gátfutó eredménye és e szép küzdelmet 
vívó Sugár (MTK) és Szentgyörgvi (MAC) 500 
méteren elért 1 p 09 mp-es ideje említhető meg.

Részletes eredmények:
100 síkfutás II. o. 1. Sárvári (BEAC) 116 mp. 

2. Vezér (FTC) 6 mp. 3. Németh (BSE) 116 mp. 
— 110 m. gátfutás II o. 1 Bajor (BSE) 17 mp.
2. Göndör (MOTE) 17.6 mp 3. Klamár (KAOE) 
20 mp. — Távolugrás II o. 1. Dankó (MAC) 
625 cm. 2. Hegyi (MAFC.) 609 cm. 3. Gollkovits 
(FTC) 602 cm — 2000 m síkfutás junior. 1. 
Osz.ip (MOTE) 6 p 16 mp 2. Róna (FTC) 6 p 
27.2 mp. 3. Róth (MOTE) 6 p 56.6 mp. — 
500 m. síkfutás II. o. 1. Sugár (MTK) 1 p 09 
mp. 2. Szenlgyörgyi (MAFC) 1 p 09 mp. 3. 
Sarkadi (KAOE) 1 p 10.4 mp. — Magasugrás 
junior. 1 .Soós (BSC) 165 cm 2 Omaszta (MO
TE) 160 cm. 3. Dankó (MAC) 160 cm. — Suly
dobás junior. 1. Bajor (BSE) 1185 cm. 2. Osz- 
termann (MOTE) 1134 cm 3. Ludas (BBTE) 
1094 cm. — Hármasugrás junior. 1. Göndör 
(MOTE) 1275 cm. 2. Tóth (FTC) 1255 cm. 3. 
Kocsmát- (MAFC) 1225 cm. — 5000 m. síkfutás 
junior. 1. Adolf (RAFC) 17 p 34.6 mp. 2. Eis- 
rich (SAC) 17 p 40 mp. 3. Sohár (MOTE) 17 p 
43 mp. — 4X100 m. staféta junior. 1. MAC 
(Dankó, Gcde, Pcrczel, Somfai II.) 46 8 mp. 2. 
FTC (Galkovits, Kertész, Vezér, Hermann) 47.3 
nip. _ 0) csapat 1 MOTE 47 8 mp. 2. SAC 
48.6 mp. 3. MÁV 48.6 mp

A Pannónia szenior nyolcasa 
győzött a vasárnapi próba

versenyen
A Magyar Evezős Szövetség szezónnyitó 

amntőrversenye. amely azt a célt szolgálta, hogy 
az ifjú nemzedéknek alkalmat adjon a nagv- 
regntták megelőző erőpróbára, a legnagyobb 
siker jegyében folyt le a Margitsziget pesti 
Dunaágában. A verseny minden egyes számában 
pompás küzdelmeket vívtak az ifjú evezősgárda 
tagjai.

Az újoncok bemutatkozása mellett nagy je
lentősegei adott a szezénnyitó-versenynek, hogy 
ennek keretében vívták meg párharcukat a 
Hungária és a Pannónia szenior nyolcasai a 
Budapest—Bécs -Berlin városközi nyolcas
mérkőzésre való kiküldetésért.

A küzdelemből n Pannónia nyolcasa került 
ki győztesként.

A Hungária a kilátástalanná vált versenyt a 
cél elölt kb. 500 méterrel feladta. A gyöngébb 

.eredményeket az erős hullámzás magyarázza.
Az evezősszezon megnyitó-versenyének ered

ményei:
Válogató nyolcasverseny.

1. Pannónia 7 p 15.8 mp.
Palánkos négyevezösverseny kormányossal. 

1. BEC 7 p 56.2 mp. 2. Váci SE e. o. 1 hosszal.
3. Műegyetem.

Szkiff-verseny. 1. FTC (Wnistecker) 8 p 57 
mp. 2. Szendcy II (Neptun) 9 p 09.4 mp. 3 
Gurszky (Váci SE) 9 p 19 2 mp.

Palánkos négyevezős verseny kormányossal, 
újoncok részére. 1 Pannónia 7 p 58.3 mp. 2 
FTC 8 p 07.8 mp 3 MAC.

Palánkos nyolcevezősverseny kormányossal. 
1. Hungária 7 p 20 mp. 2 Váci SE.

Négyevezösverseny kormányossal, magyar 
gyártmányú palánkos baják részére: 1. Szent 
íslván EC 8 p 06 mp 2. BEC 8 p 18.4 mp.
3. FTC.

Országos motorverseny 
Debrecenben

Debrecen, junius 2.
A Tiszántúli Automobil Klub vasárnap dél

után négy órakor rendezte a Diószegi-uti ver
senypályán klubközi országos motorversenyét. 
Ez a verseny volt Magyarországon nz első- 
izben megtartóit motorverseny. A versenyen 
indultak a Tiszántúli Automobil Klub, a buda
pesti, miskolci, nyíregyházi és egri motorosok. 
A versenyt befolyásolta a kedvezőtlen, igen 

SZMI rendelő vér- és nemtbeta 
vek részére. EzMt Ml- 
MPM0-MH. Renddé*  
egén sáp. MMaiMrt gy 
LMM RáínMRl raeabee

Df.KAJQftCSYitakorvoa
■■■EnRRMHMMOMnni rendel 10-4 és 7-S-
ViiU Jaaae.-körút 2 m. térti4* női betegeknek

100 méteres síkfutás: 1. Knemilzky (Prága, 
University) 10.8 mp. 2. Geisler (WAF) 11 mp.
3. Raggambi (BBTE) 11.1 mp.

5000 m. síkfutás: 1. Kostyák (Brünn) 15 p. 
38 mp. 2. Shzarslyck (Zidenice) 15 p. 47 mp.
3. Kulcsár (MAC) 16 p. 14 mp.

ÍOOXÍOOXSOOXMO stafétafutás:
1. BBTE (Raggambi, Odry, Szalay, Barsyfl 

2 p.”2. WAF 8 méterrel hátrább.
Treatlon (magas, sulydobás 100 méteres sík

futás). 1. Késmárky (BBTE) 2030 pont. 2. Mi
hály (MTK) 1947. 90 pont.

hűvös, szeles, esőrehajló időjárás. A motorver- 
seny részletes eredményei a következők:

175 kcm. kezdők versenye, 7 kör (1 kor 
400 m.): I. Berényi István (FTC) Huh motor, 
idő: 5.18 átlagsebesség. — 950 kem-es kezdők 
döntője, 10 kör: 1. Hlatky Ede, idő: 528 átlag
sebesség: 4 4.60. — 500 kem-es kezdők dontoje, 
félkörön: 1. Berényi Sándor (DAC), Ariéi mo
tor, idő: 4.36. Legnagyobb sebességet futotta 
54.50. — 175 kcm. verseny, 20 körön: 1. Beré
nyi István (TTC), Pueh motor, idő: 10.27, átlag
sebesség 2.47. — 270 kem-es verseny, 20 körön: 
1 Kis László (FTC), Pueh motor, idő; 9.53, 
átlagsebesség 49.5. — 970 kcm-cs motorosok 
versenye, 20 körön: 1. Hlalki Ede (DTTMAC), 
idő: 10.02, átlagsebesség 2.48. — 500 kcm-cs 
motorverseny, 20 körön: 1. Pelfner István, idős 
9, átlagsebesség 49.

Az oldalkocsis gépek versenyei Bauer (MIK)
nyerte.

Az országos klubközi motorversenyben 
Hortobágy Ferenc első lelt (TTAC) 7 ponttal.

Vasárnapi sporthírek
X a hosszutávu országúti kerékpáros baj

nokság első fordulóját vasárnap bonyolítottak 
le a Budapest—Talalóváros—Budapest közölti 
160 km-es távon. A versenyt Vida (BSE) nyerte 
4 óra 27 p 10 mp-es idővel klubtársa Csepreghy 
elölt. A haladók versenyében Tetnovszky (Vilá
gosság), a kezdőknél Simon (BSE), a szeniorok 
köz,ül Kozdon (UTE) gyözötl. Istenes II-I, aki 
súlyosan bukott, kórházba szállitották.

X Egy nemzetközi és egy bajnoki vizipoló- 
mérkftzés került lejátszásra vasárnap a BSzKRT 

nemzetközi uszóversenyén. A vendégszcreplö 
bécsi WAC 3:2 (1:2) arányban győzte le a 
BSzKRT tehetséges fiatalokból álló együttesét. 
A bécsiek góljait (daser (2) és Adler dobták, 
mig a BSzKRT góllövöje Pollák és Csorba volt. 
— Az MTK az NSC-vel játszott bajnokit. A 
meccset fölényes játék után az M FK nyerte 
meg 8:0 (3:0 arányban, Lajta (3), Keserű I. 
(3) és Honionnai (2) góljaival.

X Kispest csapata kikapott Miskolcon 2 : 1 
(1 : 1) arányban az Attilától.

X Nemzetközi gyephokkl-mérkőzés volt teg
nap a lóversenytéri pályán, ahol a bécsi Ármi
nén 2:1 (0:0) arányban győzte le a Magyar 
Hockcy Club csapatát. A gólokat Katrein, Warga 
és gróf Tcleky ütötték.

X Bárány István uj négyszázas rekordot 
úszott Pécsett. Pécsről jelentik: Bárány István 
a pécsi Malcter-uszoda ötvenméteres medencé
jében 400 méteren uj rekordot úszott 5 perc 
17.6 mp-es idővel. (Régi rekord 5 p 21.4 mp.) — 
Az 50 méteres gyorsuszásban Bárány 26.2 mp es 
idővel beállította a régi országos rekordját.

X Küzdelem a Rothcrmcre-scrlegért. Sáfor- 
aljaujhelyről jelentik: A v.dékr városok Ro- 
thermcre-vándorserlcgéért — melyet a múlt év
ben Újpest hódított el, vasárnap Sátoraljaújhely 
és Nyíregyháza tcnniszcsapalai mérkőztek. A 
Sáloraljujhelyen megtartott mérkőzésen a vá
ros csapata 9:2 arányban győzött. A győzelmet 
a férfi-egyesben Földes, a férfi-párosban Szö
rényi és Jenilzkcy, a vegyespárosban pedig 
Jenitzkey és dr. Weiszné szerezték. A nyíregy
házaink részéről báró Vay a férfi-egyesben es 
Szirmay Sári a női-egyesben nyeri meccset. A 
győztes sátoraljaújhelyi csapat legközelebb 
Pécs válogatottjaival kerül össze.

X Ésr,ak Délnyugat ellen. Pécsről jelentik: A 
délnyugati amatőr futballkerület csapata teg
nap Pécseit n>éiközött Észak válogatottjaival. 
A mérkőzést 1:1 arányban végződött félidő 
után Észak nyerte meg 4:l-re.

X Salamander Sport Club—Llchtmann SC 
8:3 (3:2).

X A francia tennlszbajnokság férfiegyes szá
mának döntőjében Borotva—Cochet 7:5, 5:7, 
7:5, 5:7, 6:4, a női egyesben Helen Wils— 
Mnlhieu asszony 6 : 3, 6 : 4.
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