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Egy bestiális apa borzalmas merénylete
Többszázezer pengős uáltúhamlsltás miatt várat
lanul letamziatták dr. zob mihelyt, az országos 

Központi mtoiszöeetbozet sümegi igazgatóim
nemieiezo emberek nevere vem: es weiwse? imíshi — A Mz»as 

során több mázsa iratot foglallak le zob dr. lakásán
nagy feltűnést Kelten az eioKelű bankigazgató íewzMsa

Sümeg, junius 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Sümeg városát néhány nap óta ér
dekes és nagyjelentőségű rendőri esemény 
tartja izgalomban. A zalaegerszegi ügyészség 
ugyanis néhány nap óta szenzációs váltóba- 
misitási ügyben folytatott nyomozást a vá
rosban és ezt a nyomozást ma délelőtt vá
ratlan letartóztatás követte. A letartóztatás 
Sümegen óriási konsternációt keltett, mert

dr. Zob Mihály ügyvéd, a Sümegi Hitel
szövetkezet ügyvezető igazgatója, akit 
ma a Zalaegerszegről kiszállt vizsgáló
bíró előzetes letartóztatásba helyezett, a 
város legelőkelőbb emberei közé tarto

zott.
Néhány héttel ezelőtt Beöthy István apát

plébános, az O. K. H. sümegi fiókjának: a 
Sümegi Hitelszövetkezetnek igazgatósági 
tagja, különböző kisebb visszaéléseket fede
zett fel a vállalat vállóoszlályának ügyke
zelése körül. Azonnal közölte észleletéit a 
szövetkezet igazgatóságával és csakhamar 
megállapították, hogy

a visszaéléseket, mindenki legnagyobb 
megdöbbenésére dr. Zob követte el.

Dr. Zob Mihály Sümeg város legelőkelőbb 
társaságainak tagja, jómódú ember hírében 
álló közismert ügyvéd, a Sümegi Hitelszö
vetkezet ügyésze és ügyvezető igazgatója. A 
Szövetkezet igazgatósága ezvkután felszólí
totta dr. Zob Mihályt, hogy az apróbb visz- 
szaéléseket rendezze záros határidőn belül.

Mivel a Zob dr.-nak adott terminus lejár 
fával a rendezés nem törlént meg, éppen 
ezért a Szövetkezet igazgatósága most már 
indittatva érezte magát arra, hogy az O. K. 
H. budapesti központjától

revizor kiküldését kérje.
A revizor főlisztviselő csakhamar meg is 
érkezett Sümegre és néhány napos könyv
vizsgálat után megállapította, hogy

hitelszövetkezetnél óriási összegű váltó 
és kötvény-hamisítások történtek, ame
lyeknek minden valószínűség szerint dr. 

Zob Mihály igazgató a tettese.
A körülbelül

kétszázezer pengőre tehető újonnan fel
fedezett hamis! lás 

mellett eltörpülnek azok az apróbb vissza
élések, amelyeknek rendezéséi Zob dr. el
mulasztotta. •

A Sümegi Hitelszövetkezet igazgatósága 
természetesen azonnal feljelentést tett a za
laegerszegi ügyészségen a revizori jelentés 
alapján, váltó- és kötvényhamisitás miatt 
dr. Zob .Mihály ellen. Az ügyészség nyomban 
megindította a nyomozást és a nagyszámú 
tanuk kihallgatására

csütörtökön . vizsgálóbíró szállott ki 
Sümegre.

A sümegi járásbíróság épületében két napon 
keresztül szakadatlanul folytak a kihnllga 
tások. Híreivel, ulán

a sümegi esendői ség u dz .^úíóbiró uta-
■iUaára őrizetbe veti, dr. Zob Mihály

Igazgatót.
A tanúvallomásokból ugyanis a vizsgálóbíró 
megállapítása szerint Zob Mihály alaposan 
gyanúsítható, hogy ő követte el a váltó- és 
kötvényliamisitásokat. Az előkelő sümegi 
ügyvéd őrizelbevélele ulán csakhamar 

házkutatást is tartottak dr. Zob Mihály 
lakásán

és ennek során több mázsa szövetkezeti ira
tot foglaltak le. Az iratok, váltók és kötvé
nyek szortírozása most folyik é.s bírósági 
becslés szerint hetekig fog eltartani amig

MacDoiiald személyesen megy el 
a Népszövetség legközelebbi ülésére

A kiil- és belpolitikai béke megszilárdítását tekinti löSeladatának
London, junius 9.

flamsav MacDonald miniszterelnök teg
nap délután a kormány eskütétele után egy 
Londonban leadott rádiószózalban fordult a 
nemzethez, elsősorban megköszönve a belé- 
hclyezelt bizalmat és biztosítva az országot, 
hogv

főfeladatának a teljes béke megszilárdí
tását tekinti ug.v belpolitikai téren, mint 

külpolitikai vonatkozásban.
A legnagyobb figyelmét fogja fordítani a 
munkanélküliség leküzdésére. Nem osztja 
azt a nézetei, hogy a munkanélküliséget egy 
éven belül a normális színvonalra lehetne 
csökkenteni.

Tekintette) a lefegyverezési kérdés rend 
kívüli fontosságára, valamint az idegen ha
talmakkal való barátságos eszmecsere és 
megegyezés szfikségességére.

személyesen fog elmenni a legközelebbi 
népszövetségi ülés megnyitására.

Igyekezni fog az Amerikával való viszonyt 
minél szívélyesebbé alakítani. Nagy gondot 
lóg fordítani az ipari rekonstrukcióra és a 
többtermelésre és elő fogja segíteni a mun
kások és munkaadók közötti összhang bizto
sítását.

A miniszterek tegnap délután meglátogat 
Iák a minisztériumokat és megismerkedtek 
azok fontosabb osztályvezetőivel. A parla
ment első ülése junius 25-én lesz, de ezt az 
első ülést a megalakulás formaságai fogják 
kitölteni.

A parlament ünnepélyes megnyitása ju- «
Ibis 2-án lesz, valószínűleg rövid trón

beszéddel.
.4 felirathoz a liberális párt fog módosítást 
javasolni a válasz tó jogi reform tanulmányo
zásáról. Általában azt hiszik., hogy a fel
irati javaslatot a parlament módosítás nélkül 
fogja elfogadni. Julin- közepén n Ház meg
kezdi nvári sziiiile'él. am.lv októberig tart I

Sajtókörökhen azt hiszik, hogy
MacDonald jóidéig nem lesz nehéz pár- | 

mindegyikről külön-kiilön megállapítható 
lesz, hogy hamis-e vagy sem.

A sikeres házkutatás után a Sümegre ki
szállott vizsgálóbíró

váltó- és kötvényhamisitás büntette 
miatt előzetes letartóztatásba helyezte 

dr. Zob Mihályt
és intézkedett, hogy még vasárnap dél
után szállítsák át a zalaegerszegi ügyészség 
fogházába.

Az eddigi nyomozás adatai szerint dr. Zob 
Mihály a visszaéléseket egyrészt úgy kö

lamenti helyzete, ha gondosan kerül 
egyes belpolitikai területeket, 

amelyek közé számítják különösen a szak 
szervezeti jog reformját és a nyolcórai mun
kaidőt a bányákban. Gazdaságpolitikai téren

FÉLRE AZ ÖNÉRDEKEKKEL...
— mondotta magas szárnyalásu beszédében 

Szombathelyen a hercegprímás
Szombathely, junius 9.

6-1 Hétfői Napló tudósitójától.) Szombaton 
délben Szombathelyre érkezett dr. Serédi 

'Jusztinján biboros-hcrccgprimás. A város 
közönsége ünnepélyes fogadtatásban részesí
tette. Díszkapun át vonult be a főpásztor 
gróf Mikes János püspök és Darányi Ferenc 
dr. főispán kíséretében a szombathelyi szé
kesegyházba, ahol áldást oszlott a templo
mot zsúfolásig megtöltő hívekre. Szombat 
helyről Kőszegre utazott, majd délután négy 
órakor ismét visszatért Szombathelyre, ahol 
az eléje járuló küldöttségeket fogadta. Jöb- 
bek között a római katolikus egyházközség, 
a reformátusok, a kongresszusi izraeliták és 
az ortodox izraelita hitközég küldöttségé 
üdvözölte a hercegprímást, aki az izraelita 
hitközségek üdvözlésére igy felelt:

— Az emberszeretet szorosan összefügg 
az Isten szereidével. Nem lehet, hogy va
laki igazán szeresse embertársát, anélkül, 
hogy az Istent no szere se és viszont az sem 
lehetséges, hogy valaki Istent igazán sze
resse, anélkül, hogy embertársait szeretné. 
Istenre visszavezetve kell gyakorolnunk a 
felebaráti szerctetet.

Megértéssel tudunk csak igazán együtt
működni édes hazánk javára.

Számos hatósági és társadalmi testűiéi üd
vözölte ezután a hercegprímást, aki este a 
szombathelyi püspökvárban tartott duzya-

vette el, hogv
nemléfező egyének nevére állított ki 
nagyösszegii váltókat, vagy pedig a 
váltóürlapokat nagyobb összegre javí
totta ki, mint ahogy azt eredetileg a ki

bocsátó kiállította.
A szövevényes bűnügy óriási komplexumá
nak áttanulmányozása hosszú heteket vesz 
majd igénybe. Zalaegerszegen különben a 
vizsgálóbíró hétfőn délelőtt kezdi meg a le
tartóztatásban lévő dr. Zob Mihály részletes 
kihallgatását.

a kormány valószínűleg a fő iparok rcorga- 
nizálá'ára. továbbá a kiviteli hitelek állami 
garantálására, olcsóbb iparfejlesztő kölcsö
nökre és termelést fejlesztő intézkedésekre 
fogja figyelmét irányítani.

csorán veti részt, ahol megjelent Vasvár
megye számos előkelősége, valamint Ap- 
ponyi Albert gróf is. A vacsora idején mint
egy

hat-nyolcezer főnyi tömeg hullámzott n 
szonibaihclyi püspöki palota előtt, 

ahol a Haladás-dalkör szerenádot adott a 
hercegprímás tiszteletére, aki többedmagá- 

megjelcnt a püspökvár erkélyén.
Szombathely lakossága nevében Pintér La
jos dr. ügy véd üdvözölte a tömeg soraiból a 
hercegprímást. aki az erkélyről a közönség
hez intézel! válaszbesz. (lében többek közölt 
ezeket mondotta:

Magyarország csak addig és okkor lesz 
Magyarország, amig a buzgó vallásosság és 
az őszinte, nyílt hazaszeretet halja át min
den polgárát.

Félre nz egyént érdekekkel, nz erkölcs- 
telenséggel. G ok az Isten szent törvé
nyeinek betartása és a haza’zcretet tar
tottak fenn bennünket ezer éven át. Ha 
Magyarország életét még egy ezredévvel 
meg akarjuk hosszabbítani, be kell tar
tanunk az Isten parancsolatait és önzet
lenül, teljes odaadással kell szolgálnunk 

nemzetünket.
Serédi Jus.tinián hercegprímás vasárnap 

reggel gróf Mikes János püspök kíséretében 
autón Cclldömölkrc utazott.



2 __________________________ HÉTFŐI NAPLÓ Budapest. 1929 junius 10,

Trianon kilencedik évfor
dulóján tiltakozó nagy

gyűlést tartottak 
a társadalmi egyesületek

Vasárnap a trianoni békeszerződés kilence
dik évfordulóján a Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége és a Revíziós Liga a Szabadság
téren impozáns nagygyűlést tartott, amelyen 
részt vettek az összes társadalmi egyesületek. 
Délelőtt tizenegy órára volt kitűzve a tria
noni tiltakozó gviilés kezdete, de már jóval 
tiz óra előtt betöltötték a teret a gyűlésen 
résztvevő társadalmi egyesületek tagjainak 
ezrei

A Törekvés dalárda a Hiszekegyet éne
kelte el, majd

Szonfugh Tamás.
a TESz országos elnöke mondott megnyitó
beszédei, amelyben tiltakozott a trianoni 
igazságtalanság ellen.

Vóry Albert 
országgyűlési képviselő állott a szónoki 
emelvényre és a többek között a következő 
két mondotta:

— Ha Magyarországot életre akarjuk 
hívni, meg kell teremteni a nagy magyar 
egységet. Nem lehet, felekezet, párt-, osztály

A revízió kapuinak kulcsa 
a demokrácia

Fábián Béla beszámolója
Vasárnap délelőtt tartotta meg beszámo

lóját Fábián Béln Pesterzsébeten, a Pflum 
mozgóban, amelynek nézőterét ez. alkalom
mal több mint kétezer ember töltötte meg.

Teszik Pál megnyitó beszéde lilán
Fábián Béla

beszámoló beszédében bírálat tárgyúvá telte 
o kormány gazdasági, belügyi és külügyi 
működését.

— Hiába rendezünk mi anyák napját, 
mondotta Fábián — ha az anyáknak nincs 
egyetlen nyugodt éjszakájuk. Hiába áll a 
halott hősük emléke, ha megfeledkezünk a: 
élő hősökről.

Hiába döngetjük a revízió bezárt ka
puit, amikor iiz egyetlen kulcsot, u de

mokráciát kidobjuk az ablakon.

A vadvizek lecsapolása miatt 
megszűnt a harmatozas 

az Alföldön
A Duna Tisza közén több mint 130.000 hold 

vadvizének Iccsapolására megalakították n 
Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulatot. A 
társulat kormánybiztosává a földmivclcsügyi 
miniszter Rohringer Sándor műegyetemi tanárt 
nevezte ki. aki azután nagy.’ tervezetet dolgo

különbség ebben a kérdésben. Utalok Hcr- 
czeg Ferenc felhívására, amelyet a magyar 
szociáldemokrata párthoz intézett és

én is felkérem őket, csatlakozzanak a 
Magyar Revíziós Ligához.

X következő szónok
Urmánczy Nándor

volt, aki 
határozati javaslatot 

olvasott fel, amelyeben a nagygyűlés a Tria
noni szerződés kilencedik évfordulóján kije
lenti, hogy a békeszerződést nem ismeri el, 
annak mielőbbi megváltoztatását követeli bé
kés utón, vagy ha ez nem menne, fegyverrel 
is.

Követeli továbbá az általános védkötele- 
lezettség behozatalát 

és megbízza a TESz-t és a Revíziós Liga el
nökségét, ezt a határozatot haladéktalanul 
juttassa cl a kormányhoz.

A nagygyűlés a Himnusz hangjai mellett 
ért véget.

Pesterzsébeten
Fábián nagy óvációval fogadott beszéde 

után
Pakots József

a nyomasztó gazdasági helyzetről beszélt, 
amely megkövetelné, hogy minden kor- 
mányférfl takarékoskodjon.

Pakots után
Bródy Ernő dr.

emelkedett szólásra és inegál lapította, hogy 
|a demokrata pártnak négy képviselője tu
lajdonképen az egész magyar népnek négy 
képviselője. A magyar gondolatok élő meg
nyilatkozásai ők és a magyar jövőnek ér
lelői. Beszámolóra nincs is szükségük, mert 
minden felszólalásuk tulajdor képen cgy- 
egy harcos beszámoló.

zol ki a vadvizek Iccsapolására alkalmas csa 
tornák megépítésre. A munkálatokat e tervezel 
alapján végre is hajtották. .4 főcsatorna, amely 
Dunaliarasztitól Bajáig terjed, már cl is készült, 
de befejeződött több mcllékcsalorna építése is. 
Az építési költségekről a parlament 1925-ben

törvényt is alkotott. Ezek alapján a kormány a 
földmivelésiigyi tárca terhére

öt millió aranykoronát folyósított 
s ezt az összeget a földbirtokosoknak és gaz
dáknak adott előlegnek tekintette s úgy rendel
kezett, hogy a kölcsönt 1931 tői 1040-ig arányos 
részletekben kell megtéríteniük.

A lecsapolási munkálatok, a hírek szerint, nem 
hozták meg a várt eredményt és az érdekelt 
földbirtokosok

panasszal fordultak a földmlvclésügyi mi
niszterhez.

Előadásuk szerint a lecsapolás következtében 
több mint 15.000 hold szikes terület teljesen el
értéktelenedett. Ezeket a területeket a Icsapo- 
lás előtt legelőnek és kaszálónak használhat
ták, a lecsapolás után azonban

a földek teljesen kopárak s még fü sem nő 
rajtuk.

,I4> rádiót akar?
.70 csöveket válasszon!
.. . természetesen

Tungsram MPiumcscwkeii
I Nagyfrekvencia: R 406, detektor G 407 vagy G 400.

Kisfrekvencia: L 414, végerősítő: P 414, kétrácsos: DG 407 8

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora

BUDAPEST
9.15: Hangverseny. 9.30: Hírek. 9.45: A hang

verseny folytatása. 12.00: Déli harangszó az. 
Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: 
Gramofonhangverseny. 12.35: A hangverseny 
folytatása. 13.00: Pontos időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelentés. 14.30: Hírek, élelmiszerárak. 
16.00: ,,Asszonyok tanácsadója". 10.45: Pontos 
időjelzés, időjárás-, vízállásjelentés és hírek. 
17.10: Tót-magyar nyelvoktatás. 17.40: Radics 
Béla és cigányzenekarának hangversenye. 19: 
Német nyelvoktatás. 19.40: Csathó Kálmán fel
olvasása: 20.30: A középeurópai müsorsorozat- 
ban a berlini Stúdió műsorának közvetítése. 
Közreműködnek: Leider Frida (szoprán) éne
kesnő, Feucrmann Emanuel gordonkaművész 
és a berlini rádió zenekara. Vezényel: Seidler- 
Winkler Brúnó karnagy. 1. Mozart: „Don Juan" 
operájának megnyitója (Zenekar). 2. Haydn: 
D-dur gordonkaversenye, zenekarral. (Feucr- 
niann-gordonka és zenekar). 3. Beethoven: „Fi- 
delio" operájából „Abscheulicherl Wo eilst du 
Ilin" (Leider és a zenekari. 4. Marschner— 
Pitiáner: „Templer und Jiidin" operájának
megnyitója (Zenekar). 5. Richard Strauss: a) 
Cácilie; b) „Traum durch die Dáinmerung". 
(Leider.) 6. Wagner: „Tristan és Isolde" operá
jának előjátéka és a „Liebeslod*  ‘részlete (Lei
der és a zenekar). 22.10: Pontos időjelzés, idő
járásjelentés és hírek. Majd: Bachmann jazz- 
band a Dunapalota-nagyszállóbói.

KÜLFÖLD.
Berlin. 20.30: Nemzetközi hangverseny közv. 

Wicnbc, Budapestre, Warszawába és Prahába.
Breslau. 20.15: Róbert Hernried zenemüvei.
Bmo. 20.30: Hangversenyközvetités Berlinből, 

középeurópai miisorcscre.
Frankfurt. 20.15: Herbert Heyner énekhang

versenye. 21.15: Norvég zene. Utána gramofon
hangverseny, indulók és keringök.

A panasz következtében a földmivelésügyi mi
niszter szikvizjavitó akcióját erre a vidékre is 
kiterjesztette, de a földbirtokosok az akciót 
nem vették igénybe, mert

egy hold feljavítást költsége kétszer annyit 
tesz ki. mint amennyibe egy hold fekete 

föld kerül
és emellett a feljavított szikes föld csak négy 
évig biztosit eredményt.

De nemcsak a szikes területek birtokosai pa
naszkodtak, hanem az egész Duna—Tisza köze 
földbirtokossága, mert a lecsapolás miatt csapa- 
díkszegénnyé leit a vidék

megszűnt a harmatozás,
ami nagyon károsan befolyásolja a földek ter
méshozamát.

A földmivelésiigyi miniszter a panaszok ha
tása alatt ankétot hívott egybe és elhatározta 
a Duna—Tisza köze fásítását.

Hamburg. 19.55: Giovacchino Forzano „Sly" 
cimü operájának közvetítése. 23.15: Gramofon- 
tánczene.

Katowice. 20.30: Nemzetközi hangverseny.
Köln. 20.10: „Felhőkkel a szelek szárnyán", 

hangverseny, utána újsághírek, sporthírek és 
kávéházi zene közvetítése.

Könlgsberg. 21.25: A japánok zenéje. 22.30: 
Tánczene.

Lelpz.lg. 21: R. Slrauss-est, a zeneszerző 65. 
születésének évfordulója alkalmából. Utána 
tánczene.

Milano. 20.30: Coscina ,Lc Béllé Di Nőtte" c. 
operettjének közvetítése.

München. 19.35: AlbertLortzing: „A fegyver- 
kovács" cimü operájának közvetítése.

Napolt. 21.02: Donizetti: „Lucrezia Borgia“ c. 
operájának közvetítése.

Wien. 20.30: Hangversenyközvetités Berlinből, 
középeurópai inüsorcsere. Utána: Esti hangver
seny.

= Lauri Volpi csütörtökön Berlinben 
énekel. Lauri Volpi, a világhírű olasz teno
rista. aki néhány nappal ezelőtt óriási si
kerrel vendégszerepelt Budapesten, csütör
tökön Berlinben énekel és hangversenyét 
a rádió is közvetíti, 8 órai kezdettel.

= A Nemzetközi Rádió Unió Budapesten ülé
sezik jövőre. A Nemzetközi Rádió Unió 
Lausanneban tartotta tanácsüléseit. A nemzeti 
együttműködés bizottságába az Unió tanácsko
zásai során beválasztották Szöts Ernő igazga
tót, a budapesti Stúdió vezetőjét, aki a konfe
rencián Magyarországot képviselte. A legkö
zelebbi tanácsülés 1929 októberében Barceloná
ban lesz, mig az 1930-as közgyűlés színhelyéül 
Budapestet választották.

= Junius 15-én kezdi a gráci nagyadó mű
ködését. Az uj gráci nagyadót hivatalosan 
junius 15-én nyitják meg. A megnyitási ünnep
ség délután két órakor kezdődik. Legelőször 
ünnepi megnyitó hangversenyt közvetítenek, 
majd pedig hivatalos kiküldöttek beszélnek. 
Végezetül a gráci városi zenekar ünnepi kon
certet ad.

Junius
10-t öl

Junius 
22'ig

Poétái megrendeléseket utúov, téllel 
köhrefzment ’Ron azÁII!t:ink

penieken 1 napig
Francia

Foiilurd-selyem
a legújabb klmlntAiA-nhhnn
la cérna

FAtvolh írlsuya 
minden dlvMs-.ln*  en

4
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Letartóztattak egy bestiális 
agat, aki két leibujtott legénnyel 

együtt merényletet követen 
el kisleánya ellen

rA' rendőrség bűnügyi praxisában példát
lanul álló bestiális cselekmények mialt 
tartóztatlak le a főkapitányságon egy negy
ven év körüli, józsefvárosi iparosembert, 
egy háromgyermekes családapái, aki tizen
két esztendős, alig fejlett kisleánya ellen 

bestiális erőszakosságot követett el.

A vadállali apa felbérelt egy busz éves 
aszfaltmunkást és egv huszonnégy éves 
napzámost, hogy kisleányát környékezzék 
meg és

kerítsék hatalmukba,

szörnyű esemény meg is történt, a tizenkét 
csak azért, hogy azután ő is viszonyt kezd
hessen a szerencsétlen kileánykával. A 
éves kislány súlyosan belebetegedett az erő

A vörös hadsereg budapesti 
városparancsnokának monstre 
bűnügyét e héten tárgyalják

A kominün bukása óta egy hatalmas jugoszláv hajózási 
vállalat élén állott

Több mint tiz esztendővel a konimun bu
kása után kerül csak a bírái elé a proletár
diktatúra egyik legexponállabb szereplője: 
a vörös hadsereg budapesti városparancs
noka, Birinyi Béla.

Birinyi Béla magántisztviselő volt a kom
munizmus kitörése elölt. Amikor kikiáltot
ták a proletár-diktatúrái, Birinyi is belépett 
a vörös hadseregbe, ahol úgyszólván

egyik napról a másikra csinálta meg a 
maga karrierjét: Az egyszerű vörös 
tisztből Budapest városparancsnoka lett.

Elet és halál ura volt a vörös városparancs
nok, akinek rövidesen a kommun bukása 
után sikerült megszöknie Kun Béláikkal 
együtt Magyarország területéről. Birinyi 
nem követte a népbiztosokat Oroszor
szágba, hanem Bécsböl, ahova szökésük első 
útja vezetett Jugoszláviába ment ál és itt 
telepedett le. Amilyen gyorsan csinált kar
riert a vörös hadseregben, olyan gyors kar
rier emelte előkelő és komoly pozícióban 
Uugoszláviában is.

Egy nagy hajózási vállalat főtisztvise
lője lett, majd rövidesen a vállalat 
élére került, mint ügyvezető igazgató.

Ez a hajóstársaság bonyolitolta le Jugo
szlávia kivándorlási forgalmának legna
gyobb részét, Birinyi hatalmas összegeket 
keresett, már olyan biztonságban érezte ma

Izgalmas „kísértett
üldözés a Teve-utcában

A kisértet huhogott, cserepeket dohéit éjfélkor
— és hetek óta fosztogatta a padlásokat

Amerikai delcktivregénybc illő, vagy a film 
vásznára kívánkozó, mulatságos kísérlet üldözés 
színhelye volt tegnap egy angyalföldi bérka
szárnya. A rendőri letartózta’ással végződő 
mulatságos kisértetüldözés előzményei a követ
kezők:

A Tevc-utea 32. szánni ház padlásáról néhány 
hét óta különböző értéktárgyak: főleg fehérne
műik tűntek el. Bármennyire is ügyeltek és 
gyanakodtak, azonban a házbeliek sehogysem 
tudtak a titokzatos tolvaj nyomára bukkanni. 
Végre is

elhatározták, hogy minden éjszaka más és 
más lakó fog megbújni a padláson, amíg 
valamelyiknek majd sikerül a tolvajt nya- 

koncslpnlc.
így is történt A különös őrállás megkezdődött, 
azonban minden, eredménye csak az lelt, hogy 
a gyengébbszivii „örök"

azzal a hírrel térlek vissza, hogy a padlá
son kisértet járkál.

Elmondották, hogy pontban 12 órakor titokza
tos huhogásszerü zaj tölti be a padlást, a pad
lás rekesze® ajtói csikorognak, mintha valaki 
egyszerre tiz helyen nyilogalnft őket, de mikor

FELIÖRÉSES 
fogyástól megkínzott 
lábalt azonnal rend*  
boltozza egy

Szent íkikus 
lábsósfUrdfl 
ElegraM, ha egy 
ivőKonóI Rókus-láb
adt felold agy lavór 
meleg lóbvlzbrn éa 
ézt.T'tt ltibn.lt vngr 
10 neir g. Erén idő 
múlva a való- 
itiggal ujósztile nők,

gyógyszerUrr.'cbsn éa drogéria boa. — Főraktár
Ríwirc cvteiMunáH. fUUüJ-ulia 

szakosságokba és mikor édesanyja orvoshoz 
vitte a gyermekei, kiderült, milyen emberte
len bűncselekmény történt.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben 
és csakhamar megállapította a teljes tény
állást. A bestiális apa vasárnap délelőli 
a rendőrségen

mindent bevallott,
megnevezte a két fiatal munkást, akiket a 
szörnyű tett elkövetésére felbujtott és be
ismerte a maga bűnösségét is. A megneve
zett két fiatal munkást előállították a fő
kapitányságra és a kisleány apjával együtt 
letartóztatásba helyezték őket.

A bestiális bűncselekmény három tettesét 
vasárnap délután már át is kísérték az 
ügyészség fogházába.

gát, hogv szabadon utazgatott Jugoszláviá
ból külföldre, noha a budapesti vizsgáló
bíró elfogató parancsa ott feküdt Európa 
minden rendőrhatóságának az asztalán, 
mert Birinyit

szökése után egész Európában köröz
ték.

Néhány hónappal ezelőtt Belgrádiból Sza
badkára utazott Birinyi Béla. Alighogy 
megérkezett ide, névtelen feljelentés érke
zett a szabadkai rendőrségre. A feljelentő 
elmondotta, hogy

Birinyit a magyar hatóságok csalások, 
sikkasztások és egyéb bűncselekmények 

egész seregéért körözik.
Itt rövidesen letartóztatták, kiadatási fog
ságba helyezték, majd útnak indították Ma
gyarországra. így került kézre a vörösőrség 
volt városparancsnoka, aki közel tiz éven 
keresztül a hatalmas jugoszláv hajózási 
vállalat élén állóit. A királyi ügyészség Biri
nyit tizcnhatrcndbeli sikkasztással, négy
rendbeli csalással és többrendbeli hatósági 
közeg elleni vétséggel vádolja, mert mint a 
vörösőrség városparancsnoka nagy értéke- . 
két csalt ki és sikkasztott el ismerőseitől.

A héten már főtárgyalásra is kerül 
a volt vörös városparancsnok monstre bűn
ügye.

lámpásaikkal odavilágitottak ahonnan a zaj hal
latszott — ott senkit sem találtak.

A kisértet, aki igen ügyesen végezte dolgát, 
később nem elégedell meg azzal, hogy a padlá
son őrtnllókat felemlítette meg, hanem

éjfélkor cserepeket dobált a háztetőről az 
udvarra

A lakók végül is megsokallák a dolgot és 
most már monstre hajlóvadászatot határozlak 
cl a „kisértet" ellen. Botokkal, seprönyelekkel 
felfegyverkezve valamennyien felmentek a pad 
lásra, ahol ponban tizenkét órakor a 

kísérteties jelenetek újból megismétlődtek.
A huhogás megkezdődött, az ajtók csikoroglak, 
akadtak olyanok is, akik a sötétben ide-oda 
cikkázó fehér árnyakat láttak. Hiába keresték, 
azonban magát a kísérteiét — kezdetben nem 
bukkanlak rá Felkutatták az összes padlásrc- 
keszeket, mig végül

felel a Dorco cipő legelső-' 
rangú minőségéért. Jlz 

Ön érdeke, hogy 
\ ügyeljen a védjegyre! 
MMMiwiHirri MiiiiiiinmiíiimnJ 

az egyik kémény mögött, megtalálták a kí
sértet éléskamráját, 

ahol füstölthus, szalámi, fehérkenyér volt gon
dosan elrejtve, bizonyítékául annak, hogy néha 
még a kísérlet is megéhezik. Ezekulán bizo
nyosra vették, ha az elemózsiája ott van, akkor 
a kisértet sem lehet messze. Órákon ál tarló 
keresgélés ulán az egyik padlásrekcszbe be
nyitó lakók gyanús motoszkálást hallottak és

u következő pillanatban kialudt a gyertya 
kezükben,

mintha földöntúli hatalom fújta volna el. A kél 
ember persze nem ijedt meg, újabb gyertyákat 
hoztak és most már alaposan átkutatták ezt a 
padlásrészt. Legnagyobb meglepetésükre

az egyik gerenda tetején kötélhálóban egy 
fiatalembert találtak,

aki mikor nem túlságos barátságosan lehivták 
onnan, a túlerőt látva, készséggel lemászolt 
furcsa helyzetéből és minden kertelés nélkül 

bevallotta, hogy a kísértet jól jövedelmező 
szerepét ő játszotta.

Hetek ófa élt a ház padlásán clrcjlőzködvt, 
csak szürkületkor szökött ki onnan és abból élt, 
hogy a felfeszitetl padlásokból ellopott külön
böző értéktárgyakat eladta, ö volt az, aki hu
hogott éjfélenként a padláson, ő csikorgatta az 
ajtókat is é.s hogy nem fedezték fel, annak az 
a magyarázata, hogy ha abba a padlásrészbe l>e 
is világítottak, ahol ő volt, nem láthatták meg, 
mert fent rejtőzködött a gerenda tetején.

A közben értesített rendőrök a furfangos tol
vajt. akiről kiderült, hogy Borzas: Lászlónak 
hívják és 26 éves állásnélküli kereskedősegéd, 
— előállították a főkapitányságra.

Betört, hogy — felakaszthassa magát
Vasárnap délben egy órakor tért haza Ta

vaszmező-utca 4. szám alatti lakására öz- 
vacy Csízek Jánosné, aki lakásába lépve, bor
zalmas felfedezésre jutott. Távoliélében le
zárt lakása ajtaját felnyitotta Szluka József 
Sándor harinincnyolcéves építési rajzoló, 
aki ezelőtt nehány esztendővel az özvegy
asszony albérlője volt és a lakás tulajdonos
nőjének távollétébcn a délelőtti órákban

egykori albérleti szobájában felakasz
totta magát.

Mikor Csizckné segélykiállásaira a házbeliek

A kereskedelem és ipar nagy
gyűlése a közüzemek ellen

Éber Antal a „bárm is szövetségről"
Az a harc, amelyet a kereskedelmi és ipari 

érdekeil.ségek indítottak a hatósági iiz inek el
len, vasárnap újabb nagygyűlésen jutott kifeje
zésre. Az érdekeltségek a régi képviselöház.ban 
tartották nagygviih síiket Biti ver János keres
kedelmi kamarai alelnök, felsőházi tag elnök
lésével. Az elnöki megnyitó után Éber Antal dr. 
szólalt fel.

— Az államnak és általában a közülieteknek 
közgazdasági szempontból az a feladatuk, — 
úgymond — hogy olyan közgazdasági politikát 
teremtsenek, amely a kereskedelmet és ipari 
fejleszti. A halósági üzemek forszirozása ezzel 
a feladattal szemben áll

Minden hatósági üzem a közönségnek egy 
hurkolt és hlpokrlta megadóztatását jelenti.

(Nagy laps.) Ez annál clilélendőbb, mert a kö
zönség nem is tudhatja, hogv megadóztatták.

Ezután Éber külföldi példákra utalt, majd 
azzal fejezte be beszédét, hogv egy furcsa

..hnrinus szövetség" áll
a hatósági üzemek védelmében. Mellette állnak 
a szociáldcmokralák, akik eddig is mindig, 
most is — szocializálhatnak, mellettük van egy 
politikai párt, amely az elhelyezkedés lehetősé
geinek kezéhcnlnrtásával akarja magához von
zani a tisztviselőket, a harmadik szövetségese a 
hatósági üzemeknek a bürokrácia. Ezzel a hár
mas szövelséggcl szemben

meg kell nekünk teremteni egy kettős szö
vetséget, az Ipar é.s kereskedelem szövetsé

gét
és ennek kell meghoznia a közgazdasági tör
vények érvényeit és a főváros boldogulását.

Éber Antal nagy éljenzéssel fogadott beszéde 
után felolvasták a határozati javaslatot, amely 
szerint

a nagygyűlés megdöbbenéssel veszi tudo
másul n főváros legutóbbi közgyűlésének 

határozatát,
félli a fővárosi a kommunizáláslól, tovább küzd 
a főváros üzcmpolilikája ellen, követeli a ke-

Tátra-utca 18. számú saromzban

2-3-4 szobás 
előkelő kivitelű 

lakások 
központi fűtéssel, melegvlzszolgAltatissab 

azonnalra kiadók
Bővebbet a helyszínen, vagy 

Katona, Székely. Molnár építészeknél 
Személynflk-tttea 9 (

■>

segítségül siettek, az építési rajzoló már ha
lott volt. Szluka József megható búcsúleve
let intézett Csízek Jánosnéhoz, akitől bocsá
natot kért, hogy erőszakosan hatolt be laká
sára, mert

nem tudott más alkalmas helyet találni 
az öngyilkosság elkövetésére.

Ma reggel érkezett meg vidékről, semmisem 
sikerült neki, a szerencse elhagyta, tönkre
ment, nem maradt más választása, mint 
meghalni.

A rendőri bizottság az öngyilkos zsebében 
még egy sürgöny fogalmazványt talált a kö
vetkező szöveggel: „Szluka tanító Kiskun
félegyháza. Józsi öngyilkos lett, meghalt.* 4

Kusza vonásokban Írott sorokban még 
arra kérte özv. Csízeknél nr. öngyilkos raj
zoló, hogy fivérét ezzel a távirattal értesítse 
az öngyilkosságról.

Az életunt férfi holttestét az orvostani in
tézetbe vitték.

reskedelcmnek és iparnak versenytlámasztő 
halósági üzemek sürgős megszüntetését és a 
legutóbbi közgyűlési határozatot megfellebbezi 
a belügyminiszterhez.

Feuer Sándor, Vértes Emil, Vass Béla. Rclo- 
pofntzky Kálmán, l.aczkó Sándor, Gáspár Fű
lő]', Kendi I.ászló felszólalása után a határozati 
javaslatot elfogadták és ezzel délután két óra
kor a nagygyűlés véget ért

ltibn.lt
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HÍREK
Ma van Madridban 

a népszövetségi tanács 
megnyitó ülése

Madrid, június 9.
A népszövetségi tanács hétfőn tartja meg

nyitó ülését. Idáig a tanács csupán zárt bi
zottsági értekezleten tárgyalt. Hétfőn Aduid 
fogja átvenni Scialnjától az elnöklést. A 
Heraldo szerint a népszövetség folyosóin 
hirc járt, hogv július vége felé a német, az 
angol és a francia külügyminiszter Baden
ben találkozni fog, hogy rendezze fi Rajnavi- 
dék kiürítésének kérdését.

— Mayer földművelésügyi miniszter, Beth
len és Nagyatádi kézfogásában látja az or
szág programját, Hajdúböszörményből je
lentik- A Nagyatádi Szabd István serlegszö
vetség ezévi ünnepélyét vasárnap tartotta 
nng Hajdúböszörményben. Délelőtt a város 
főterén népgyülés volt, amelyen Szabó Sán
dor és Csontos Imre után Mayer János 
földművelésügyi miniszter mondott hosz- 
szabb beszédet. Azt hangoztatta, hogy Nagy
atádi Szabó István korszakot alkotott a 
magyar politikában és amikor Hetiden Ist
ván gróffal kezetfogott. ebben a kézszori- 
tásban benne van nz a program, hogy Ma
gyarországon mindenkinek össze kell fognia 
az ország talpraállilása érdekében. Nagy
atádi Szabó István szellemében történt, 
hogy egymilió katnsztrális holdat szétosz
tottak a nincstelenek között, hogy kétszáz
ötvenezer házhelyet adlak Minisztersége 
alatt még nem történt meg egyszer sem. 
hogy a miniszterelnök az ő előterjesztéséi 
ne fogadta volna szeretettel és megértéssel 
A miniszter után még többen szólallak fel, 
délben el>é<l volt, amelyen az emlékbeszédet 
a Nagyatádi serleggel kezében Csizmadia 
András képviselő mondotta.

— A nemzeti hadsereg fennállásának tize
dik évfordulója. Vasárnap délelőtt tiz órakor 
a nemzeti hadsereg megalakulásának tízéves 
évfordulója alkalmából Kapiszlrán Szent 
Jánosról elnevezett helyőrségi templomban 
ünnepélyes istentisztelet volt, melyen a nem
zeti hadserg törzstisztjei közül is számosán 
resztvettek. Az ünnepélyes istentiszteletet 
Itász István dr. tábori püspök tartotta fényes 
papisegédlettel. A mise alkalmával közremű
ködtek a helyőrségi zenekar, Bárány Erzsé
bet, Vida Mária. Plglcr István dr. és Román 
Henrik. Orgonán Ruszmurm Rezső dr. ját
szott.

A .szőlősgazdák sérelmei. A Magyar Sző
lősgazdák Országos Egyesülete vasárnap tar 
tolla ez-idei közgyűlését Kosinszky Viktor nyug, 
miniszteri tanácsos clnöklésével. Az elnök be
szédébe rámutatott a súlyos borfogyasztási 
adóin. Vargha Imre államtitkár felszólalásában 
kijelentette, hogy a pénzügyminiszter módot 
fog találni a sérelmek orvoslására, amennyiben 
pedig fngvkár is éri a gazdákat, a károsultak 
adómérséklésben részesülnek. Baross Endre 
felszólalása után a közgyűlés elhatározta, hogy 
sérelmeinek orvoslását kéri a földin Ivelósiigyi 
minisztériumtól s a fngykái okozta segítés 
módjainak megtárgyalására legközelebb érte
kezletet biv egybe.

— Kistelek községnek hármas ünnepélye 
volt vnsámnp. Kistelekről jelentik: Vasárnap 
leplezték le a község 261 hősi halottjának 
emlékművét. Az ünnepi beszédet József fő 
herceg tábornagy mondta, aki azutáp részt
vett a község jubilóris díszközgyűlésén és a 
polgári iskola felavatásán. A főhercegen kí
vül Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, 
Glattfelder Gyula Csanádi püspök és mások 
vetlek részt n hármas ünnepségen.

A Kohner Adolf Fial cég főnökei, tisz
tikara és személyzete a saját, valamint 
a cég érdekkörébe tartozó vállalatok 
nevében mélységes gyásszal jelentik, 
hogy kiváló munkatársuk és barátjuk

margltlal

június 4 én rövid szenvedés után el
hunyt.

Rendkívül nagytehetségű és tudású, 
páratlan munkaerejű, tisztalelkű és be
csületes férfiú száll vele sírba, ki egész 
éleiét, nagy tehetségét, agyának és lelké
nek minden erejét munkájának, család
jának, barátainak és a köznek szentelte.

Emlékét igaz szeretettel, megbecsülés
sel és felejthetetlen barátsággal fogjuk 
megőrizni

Izgalmas életmentés 
szakadó záporban a Dunán
Kirándulóhajóról lebocsáftott mentőövvel men

tettek ki a Dunából egy 18 éves diákot
Izgalmas életmentés folyt le vasárnap a 

déli órákban Szentendre közelében, a ho- 
rányi csárda mellett. A zuhogó záporban 
felborult egy csónak és a Dunából

egy kiránduló hajó segítségével mentet
ték ki a felborult csónak gazdáját, egy 

tizennyolc éves diákot.
Vasárnap délben kél órakor hirtelen erős 

zápor leple el Szentendrét és környékét. A 
horányi csárda közelében tartózkodó kirán
dulók és evezősök ijedten meneküllek a 
csónakházakba és a kiránduló-vendéglőkbe. 
A Dunán, a szentendrei Dunaág közepén 
csak egyetlen egyszemélyes szandolin ha
ladt. A parton állók rémülten vették észre, 
hogy nz evezős csak rendkívüli nehézségek 
árán tudja csónakját a part felé irányítani. 
Alig telt a csónakban ülő evezős néhány 
métert a part felé, amidőn a csónak a hir
telen keletkezett erős zápor következtében 
a Dunaág örvényében egyensúlyát veszítve

felborult. A csónak gazdája kétségbe*  
esett úszással igyekezett kimenekülni az 

örvényből.
Szerencsére a Dunán ekkor közeledett a sze
rencsétlenség színhelye felé a MFTR egyik 
kirándulóhajója. A parton állók kalaplenge- 
léssel és hangos kiáltással figyelmeztették 
a hajó kormányosát, hogy hajóját irányítsa 
a vizbeesett és kétségbeesetten partra 
igyekvő fiatalember felé. A kiáltozásra a 
hajó kormányosa pillanatra megállította 
hajóját, majd észrevéve a felfordult csónak 
mellett kétségbeesetten küzdő fiatalembert, 
a hajót éles kanyarulattal odairányitotta. A 
szakadó esőben parton álló közönség két

Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
adta ki: Egyelőre meleg idő, később nyugati 
légáramlás és lehűlés várható, növekedő fel
hőzettel és helyenkint zivataros csőkkel.

— Véres családi dráma Pesterzsébeten. 
Véres családi dráma játszódott le vasárnap 
este Pesterzsébeten. Murenoff Iván oroszor
szági születésű 33 éves soffőr vasárnap este 
kilenc órakor tért haza munkájából a Hat
vani-utca 6. szám alatti lakására, ahol fele
ségével, született Balogh Katalinnal együtt 
megvacsorázolt. Vacsora után a férj és fele
ség összeszólalkoztak. Az összcszólalkozás 
verekedéssé fajult és még mielőtt a szom
szédok beavatkozhattak volna a családi per
patvarba. a felbőszült asszony konyhakést 
ragadott és a hatalmas kést teljes erővel fér
jébe döfte. A kés a szív felelt hatolt be a 
testbe a bordák között, de szerencsére a 
szív burkát nem érintette. Murenoff Iván 
sodort eszméletlen állapotban szállitották a 
kihívott mentők az Ádám-klinikára, ahol 
megállapították, hogy sérülése életveszélyes. 
Az asszonyt előállították a pestirzsébeti ka
pitányságra.

— Halálragúzolla a vonat. Zalaegerszeg 
közelében, mint azt nagykanizsai tudósilónk 
jelenti, halálos vasúti szerencsétlenség tör
tént. A keszthelyi vásárról igyekezett haza
felé szekerén Zacsek István tapolcai keres
kedő. Mikor a szekér a zalaegerszegi vasút 
sínpárján haladt ál, éppen akkor ért oda a 
gyorsvonat és elkapta a szekeret, amelyet 
pozdorjává zúzott. A kocsin ülő Zacsek Ist
ván szörnyethalt.

— Az Örkényi bősük ünnepe. Lapunk leg
utóbbi számában tudósítást közöltünk az Ör
kényi hősök ünnepéről. l)r. Mészáros István 
helybeli lelkész ezzel kapcsolatosan levelei in
tézett szerkesztőségünkhöz és mi készséggel kö
zöljük, hogy az Örkényi hősök ünnepén lelep
lezésekor semmiféle kínos botrány nem játszó
dott le.

— A Kertváros Szövetség viharos közgyűlése. 
Ismeretesek azok a bonyodalmak, amelyek a 
Kertváros-akció körül támadlak. A Kertváros 
Szövetség tagjai ugyanis élesen állásfoglaltnk a 
Kertváros Részvénytársasággal szemben, amely 
szerintük különböző kötelezettségeinek nem tett 
eleget A Kertváros Szövetség vasárnap délután 
a Poslaalkalmazotlak Egyesületének székházá
ban Gyulai/ Gábor ezredes clnöklésével nagy
gyűlést tartollak, amelyen félezernél több em
ber vesz részt. A nagygyűlésen Jankó Gyula 
fővárosi tanár hosszabb előadást tartott a Kert
város-akció csődjéről, előadásában, amelyet a 
viharos közbeszólA&ok szakítottak meg, köve
telte, hogy a Kertváros részvénytársaság veze
tősége minél előbb számoljon le a részvények
kel, a különböző befizetésekkel és adjon felvi
lágosítást. miért nem kapnak telkei az igény
lők. Gödrös Béla állainvasuti főintézö, dr. Hcnz 
Gyula poslalanácsos, dr. Bertán Gyula ügyvéd, 
dr. Asztalos Imre földhitelintézet! főtanácsos 
felszólalása után a nagygyűlés tizenöt tagot je
lölt a Kertváros részvénytársaság uj választmá
nyába. \ tagok élén Guulay Gábor ezredes neve 
van. Ezzel a viharos nagygviilós este félkilenc 
órakor végei éri.

}an fí.v kis vendéglő Budán: — ez a címe 
Kalmár I ibor legújabb dalának. A kedves 
mclódikus kis dal máris meghódította Buda- 
pcsl nótakedvelő publikumát Nem túlzás, hogy 
az > lokclö közönség a ..Gyöngyvirág" népszerű 
szerzője Kalmár Tibor dalai kedvéért keresi 
fel a szerző legújabb működési helyét: az 

• Vlb.ainbral", volt nyári „Admirált", Stefániá
ul 26. 

ségbeesése azonban fokozódott, amikor ész
revették, hogy a Dunaág örvényében küzdő 
fiatalembert már

elhagyja ereje és kétséges, hogy a viz 
színén tudja-e magát tartani addig, 

amig a hajó a közelébe érkezik.
Braun Albert huszonhat éves gyári tisztvi
selő látva a helyzetet, ekkor ruhadarabjait 
hirtelen lehányva,

elszántan a Dunába vetette magát és 
gyors tempóval igyekezett a már-már 
elmerülő szerencsétlen fiatalember felé.

Abban a pillanatban érkezett hozzá, amidőn 
a MFTR kiránduló hajója is odaérkezett. A 
hajó orráról lebocsátotlák a mentőövet. A 
szerencsétlenül járt fiatalembernek azonban 

már nem volt annyi ereje, hogy a köz
vetlen melléje lebocsátott mentőövbe 

kapaszkodjék.
Braun Albert ekkor egyik karjával átnyalá- 
bolta a teljesen elalélt fiatalembert és a 
mentőövbe kapaszkodva a partonállók és a 
hajón tartózkodók lelkes éljenzése közben 

kimentette a Dunából.

Mindkettőjüket a kirándulóhajó fedélze
tén helyezték el, ahol a hajón jelenlévő dr. 
Steinitz Sándor orvos első segélyben ré
szesítette a szerencsétlenül járt fiatalembert, 
akiről kiderült, hogy Szemes János tizen
nyolc éves iskolai tanuló, aki Budapesten 
szülőinek Kőris-utcai lakásán lakik.

A szerencsétlenségről jegyzőkönyvet vet
tek fel és a szerencsétlenül járt fiatalembert 
hazaszállították a szülök lakására.

— Elfogták a megszökött dánosi rabló
gyilkost. Kolompár József, a hires dánosi 
rablógyilkosság egyik tette, akit a törvény
szék annak idején életfogytiglani fegyház
büntetésre ítélt el, börtönéből tiz évvel ez
előtt megszökött. Kolompár Csehszlovákiá
ban több bűntényt követett el, amiért a cseh 
hatóságok öt évi börtönbüntetésre ítélték. 
Börtönbüntetésének kitöltése után kiderült, 
hogy Kolompár azonos a huszonöt évvel ez
előtt elkövetett dánosi rablógyilkosság egyik 
megszökött tettesével és ezért a magyar ha
tóságok kiadatását kérték. A csehek Kolom
párt kiadták nekünk s vasárnap szállitották 
be a hires rablógyilkos cigányt a pestvidéki 
törvényszék fogházába, ahol Jenney Aladár 
dr. ügyészségi alelnök megkezdte kihallga
tását.
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— F.pltőmunkások viharos gyűlése. A buda
pesti Épitömunkások Szövetsége vasárnap dél
előtt rendkívül viharos lefolyású nagygyűlést 
lartolt, amelyen mintegy háromezer épitőmun- 
kás követelte a kollektív szerződések megköté
séi, valamint a fővárosi és állami középitkezé- 
sok megindítását. Pál János elnöki megnyitója 
után Zimer Lajos főtitkár beszélt és megállapí
totta, hogy a főváros még mindig nem indította 
meg azt a huszonegy millió pengős közmunkái, 
nmeivel a polgármester még májusban bejelen
tőit az épilőmunkásoknuk. A kereskedelmi mi
niszter ígérete ellenére, az állam sem indítja 
meg a nagyarányu közmunkákat. Szakosíts 
Árpád hangoztatta, hogy a munkáltatók nem 
akarják nyugvópontra juttatni a kollektív szer
ződések körül dúló negyedszázados harcot. Ez 
a harc negyvenezer embert érint és mivel a 
legfontosabb iparágról van szó, közérdek a 
kollektív szerződés megkötése. Az állandó iz
galomban lezajlóit gyűlés erélyes hangú hatá
rozatban követelte a kollektív szerződés sürgős 
megkötéséi.

— 2X2 = 4 Meister szappant végy!

— öngyilkos gazdálkodó. Peslhidogkutról va 
sárnap délelőtt az Uj Sz-'nt János-kórházba 
szállitották Grőfl János huszonnégy éves pest- 
hidegkúti gazdálkodót, aki fivérének, a pcsl 
hidegkúti igazgaló-tnnitónak lakásán öngyil
kossági szándékból felakasztotta magát. Még 
idejekorán levágták a kötélről és a mentők be
roboglak vele az Uj Szent János-kórházba, ahol 
az orvosok ápolás alá vették az eszméletlen 
gazdálkodót. Az orvosi segély azonban kárba 
veszett, mert Grófi János a délelőtti órákban 
kiszenvedett: a szive nem bírta cl az öngyilkos
sággal járó izgalmakat. A rendőri nyomozás 
megállapítása szerint a pesthidegkuti gazdái 
kodó idegbaja miatt követte el az öngyilkossá
got.

— Meghalt, mert elvesztette plirét. Vnsárnap 
délelőtt a Bezcrédy-utca 13. számú házban lu- 
minállal megmérgezte magát özvegy Bankó Fe
rencné hetvenkét éves magánzőnő, aki egyedül 
élt kis lakásában. Az öreg aszony hosszabb idő 
óla pcreskcdctl. Abban bizakodott, hogy ezer- 
batszáz pengős keresete és követelése alapján 
majd pénzhez jul cs megszabadul anyagi gond
jaitól. A szombati napon azonban a bíróság el
utasította a keresetét és ez annyira elkeserítette 
az öregasszonyt, hogy megmérgezte magát. Esz
méletlen állapotban szállitották be a mentők a 
Rókus-kórházba. ahol az orvosok mindent meg
lőttek megmentésére. Az életunt asszony azon
ban rövid vívódás után a kórházban kiszenve
dett. Holttestét az orvostani intézetbe vitték

— ?X2 = 4 Mester sar.ppant végy!

— Móra Ferencet beiktatták Kiskunfélegy
háza díszpolgárai sorába. Kiskunfélegyházáról 
jelentik: Móra Ferencet, a kiváló írót Kiskun
félegyháza már régebben díszpolgárává válasz
totta és az erről szóló díszoklevelet vasárnap, 
adták át díszközgyűlés keretében. Az ünne
pélyre Budapestről és Szegedről sokan érkeztek.' 
a városba. A díszközgyűlésen Holló Béla pol
gármester elnökölt és Katona János mondott 
zajos tapsokkal kísért beszédet. Méltatta Móra 
érdemeit, majd azt hangoztatta, hogy ez a dísz
polgárság nem megrendelésre készült. Erre vi
haros taps következett, amely megismétlődött, 
mikor a szónok azt mondotta, hogy kezdik 
már megbecsülni azokat, akik nem gyülölséget 
és háborút, hanem békét és szeretetet hirdetnek. 
Móra Ferenc emelkedett ezután szólásra, akit 
szűnni nem akaró ünneplés és ováció fogadott. 
A legnagyobb csoda ez, — mondotta Móra — 
hiszen nekem nincs hatalmam, nem vagyok 
más, csak egyszerű íródeákja fajtámnak. Nem 
vagyok orgona, csak csendes kolompszó a ma
gyar mezők felett. Elmondotta azután Móra, 
hogy éppen most bízták meg azzal, hogy Ame
rika számára Írjon könyvet a magyar nép éle
iéről. A lelkes hangulatban végződött díszköz
gyűlés után Móra Ferenc szülőházához vonult 
a közönség, ahol emléktáblát lepleztek le. Ili 
Havas István a Petőfi-társaság, Szalag József 
a Dugonics-társaság, Márkus Miksa az Újság
írók Egyesülete és az Otthon Kör, Móra István 
a Gárdonyi-társaság, Balta Jenő a szegedi újság
írók nevében beszélt. Délben bankett volt, ame
lyen a felköszöntők egész sora ünnepelte Móra 
Ferencet és Kiskunfélegyháza városát.

— Négy ügyvédet letartóztattak Zágráb
ban. Zágrábból jelentik: Ma tartotta itt az 
ügyvédi kamara alakuló közgyűlését, ame
lyen Sándor királynak küldendő üdvözlő 
távirat felolvasásakor botrány tört ki és 
négy ügyvédet, akik meg akarták zavarni a 
király melletti tüntetést, letartóztattak.

— A szabad líceum közgyűlése. Vasárnap a 
Magyar Tudományos Akadémiában tartotta 
közgyűlését a Szabad Lyceum. Lukács György 
v. b. t. t. elnök megnyitóbeszédében elparen- 
tálta Rákosi Jenőt. Pályi Sándor alelnök tit
kári jelentésében megemlékezett az egyesület 
működéséről s rámutatott arra, hogy 35 év 
alatt 5875 előadást tartott a Szabad Lyceum.

— Halálos repülőgép szerencsétlenségek 
Amerikában. Netvyorkból jelentik: Mary
landiban lezuhant egy katonai repülőgép és 
három ember meghalt. Eilmingtonból jelen
tik, hogy egy repülőgép lezuhanása követ
keztében három ember — köztük John 
Hambleton, a pánamerikai légi sző-, etség 
elnöke — halálát lelte.

Ha Heves pénzért 
jól akar ruházkodni
keresse fel László Sándor féríiszabómester ki
tűnő hírnevű üzletét (Rákóczi-ut 50.), ahol az 
előrehaladott idény miatt és hogy munkásait 
foglalkoztatni akarja, saját műhelyében készít 
rendelésre mérték után többszöri próbával ele
gáns férfiöltönyöket a legdivatosabb szövetek
ből leszállított árban 80 és 90 pengőért. Min
den darab remek szabásban és kifogástalan ki
állításban készül. Mintákat vidékre bérmenlve 
küld. Az árakat ugy állapította meg fenti cég, 
hogy szélvigyék hírét az egész országban. Fel
hívjuk t. olvasóink figyelmét ezen megbízható, 
30 év óta fennálló cégre.

— Motorosverseny Sátoraljaújhelyen. (A 
Hétfői Napló tudósitójától.) Nagysikerű nép
ünnepélyt rendezett vasárnap a Sátoralja
újhelyi AC, amelynek keretében mérkőzött 
a budapesti Testvériség a Sátoraljaújhelyi 
AC-vel. A mérkőzés, amelyet háromezer 
főnyi közönség nézett végig, élvezetes játé
kot produkált és a budapesti Testvériség 
javára 3:2 (1:0) eredménnyel végződött. Az 
eredmény reális volt. Rendeztek ezenkívül 
motoros ügyességi versenyt is, amelyen az 
első Doniján, a 2. Réz lett. Nagy hatást kel
kit a gyönyörű virágos autókorzó is. Az 
ünnepély rendezéséért gróf Széchenyi Wol- 
kcnstcin Ernőnél, Boronkay Lászlónál és 
Matlyasovszky Kálmán főjegyzői illeti el
ismerés.

— Halálragázolta ■ megvadult lő. Nagy
kanizsai tudósitónk jelentése szerint vasár
nap délelőtt halálos szerencsétlenség történt. 
Halas Sándor keszthelyi gazdálkodó lova 
megbokrosodott és a szekérrel együtt bele
vágtatott az országos vásár sokadalmába. A 
megbokrosodott ló, még mielőtt megfékez
hették volna, halálragázolta Horváth József 
keszthelykörnyéki földművest.

— 2X2 = 4 Meister szappant végy!

— Letartóztatott gabonabizományos. A rend
őrség vasárnap előzetes letartóztatásba helyezte 
Róna Siegfried volt gabonabizományost, akit 
egy vállalat igazgatója azért jelenteti fel, mert 
Róna az ő nevében, megbízása nélkül alkalma
zottat szerződtetett, akiktől nagyobbösszegü 
kauciót vett fel.

AJaptttatott 18*4

PAP.. PAP.
LBG8ZEBB

Kárpitosam, vas- 
és rézbutorgyóra

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és ars- 
talteritők minden kivitelben kaphatók
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Húrom halálos wrdoszerencsotien- 
ség a Balatonban. a Rábában ás a 

Koros-csatornában
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Alig indult meg a fürdőévad,
Balatonboglúrról máris halálos fürdő

katasztrófát jelentenek.
A balatonboglári Mária-fürdőn szállt csó
nakba tegnap Sáfár József 15 éves diák 
egyik barátjával. A két fiú messze beevezett 
a Balatonba és ott a csónakból ugrálgattak 
a vízbe fürödni, ügylátszik Sáfár József 
nem tudott jól úszni,

görcsöt kapott a hideg vízben és mielőtt 
még kis társa segítségére siethetett 

volna, — elmerült.
Holttestét ma este vetette partra a víz.

Ma délelőtt Sárváron is történt egy halá
los fürdőkatasztrófa. Kráner József 19 éves 
sárvári tisztviselő a Rábában fürdött, a cu
korgyári gátnál, mikor ugylátszik

egy gödörbe lépett és elmerült.

A ló belerúgott a molorkerékpárba, a kerékpáros 
az árokba zuhant

Békéscsaba, junius 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Ma dél

után súlyos szerencsétlenség érte Dickmann 
György eleki földbirtokost, aki motorkerék
párján igyekezett lökösházai tanyája felé. Az 
országúton egy szabálytalanul haladó pa
rasztszekér került eléje, amelyet nem tudott 
kikerülni és amikor a szekér mellé ért, a 
berregéstől az egyik ló megbokrosodott1 és 

belerúgott a motorkerékpárba,

Ravasz szélhámosság; érték
telen »vásárlási« bélyegekkel
Az egész Dunántúlt becsapta egy bízlositótársasági ügynök, 

a megszűnt Amitie bélyegeivel
Emlékezetes még az Amitie Nemzeti Baleset

biztosító Rt. bukása. A lapok sokat foglalkoz
tak annak idején a biztosítótársasággal, amely 
az egész országot elárasztotta az úgynevezett 
Amitie-bélyegekkel. A biztosiló társaság az or
szág valamennyi forgalmasabb üzletében kihe
lyezett többezer darálj ilyen Amitie-bélycgeket. 
A kereskedők szívesen vásárolták a bélyegeket, 
mert azt hitték, hogy ezzel magukhoz szoktat
ják a vevőket. Minden egyes vevő, minden 
vásárlása alkalmával kapott az üzletben egv 
darab bélyeget, amely öt-husz fillért reprezen
tált. Ezenkívül adtak egy kartonlapot is a ve
vőknek, akik arra ragasztották fel az Amitie- 
bélyegeket. Mikor azután bizonyos számú bé
lyegek együtt voltak a kartonlapon, balesetbiz
tosítást nyereménykötvényt, azonkívül kész
pénzt sorsoltak ki azok közölt, akiknek a kar
tonlapon megfelelő számú bélyegük gyűlt 
össze.

Ez az akció azután
csúfosan megbukott 

és az Amitie megszűnt. A biztositó vállalat egyik 
volt ügynöke, Gyenes Andor nemrég a na
gyobb dunántúli városokban és falvakban

újból egész sereg Amiti-bélyeget osztott 
szét és többezer pengőt szedett össze a ke

Elitélték a legújabb delejes embert, 
aki cipőn keresztül gyógyította 

a betegek lábát
A vádlott tagadta bűnösségét, mégis megnyugodott az Ítéletben

Érdekes kuruzslási pert tárgyalt szombaton 
■ budapesti járásbíróságon dr. Nyilassy járás- 
biró. A per vádlottja: Légán Péter negyvenkét- 
éves cipészmester, akit azzal vádolt az ügyész- 
•ég, hogy delejes emberként a házában gyüle
kező beteg embereket

kézrátevéssel „gyógyította* 4
és ezért pénzt kért és pénzt fogadott el.

A tárgyaláson a nagyszámú beidézett tanún 
kívül rengeteg érdeklődő is eljött: Légán Péter 
hívei, akik mind végig kívánták hallgatni a tár
gyalás lefolyását.
. A biró elsőnek a vádlottat hallgatja ki, aki 
tagadja, hogy bárkitől is pénzt fogadott volna 
el. Azt beismeri, hogy igen sokan jártak hozzá, 
•kik hitlek az ő delejezö képességeiben, azon
ban ö minden komoly beteget orvoshoz küldött.

— És honná látta maga azt, hogy az illető 
komoly beteg? — kérdezi a bíró.

szanatóriumok! ♦ A netegek henyeimtt szolgaim, ha a o Kórhazak! 
Tungsram opái-takaroHiámpát 
Szabályozható nagyobb alkalmazzák. Nem kápráztat,
ée kisebb fényerősségre. kíméli a szemet.

Kapható mindenütt
. Egyesült izzólámpa ás Villamossági R.’T. újpest «.

A parton állók közül többen segítségére 
siettek, de már nem tudták megmenteni. A 
víz sodra itt ugyanis oly erős, hogy

a mentésre igyekvők Is alig tudtak ki
menekülni.

Kráner 'halálos szerencsétlenségének tragi
kumát növeli az is. hogy a tisztviselő éppen 
holnap akart Lyonba utazni, két testvérével. 
Szülei már néhány nappal ezelőtt elöreutaz- 
tak Franciaországba. Megindult a rendőri 
nyomozás, hogy vájjon Kráner József halá
láért nem terhel-e valakit felelősség.

Bodgyánszky László hatvanéves földbir
tokos tegnap nagyobb társasággal a Körös
csatornában fürdött. Fürdés közben a föld
birtokos elmerült és társasága már nem tudta 
kimenteni. Ma délelőtt a szerencsétlenül járt 
földbirtokos holttestét Békés község meilett 
kifogták a Kőrösből.

amely felborult. A földbirtokos lezuhant a 
kerékpárról és

az árokba zuhant.

Dickmann Györgyöt egy arra haladó autó 
vette fel és

életveszélyes állapotban

a gyulai közkórházba vitte. A földbirtokos 
kulcscsonttörést és agyrázkódást szenvedett, 
azonkívül öt bordája is eltörött.

reskedőktől.
Gyenes azzal állított be mindenüvé, hogy a vál
lalat most újabb, az eddigieknél sokkal előnyö
sebb sorsolások egész seregét biztosítja az 
Amitie bélyeg gyűjtőinek, elmondotta azt is, 
hogy amennyiben a bélyegeket a kereskedők 
nem tudják vevőiknek továbbadni, a biztositó 
társaság azokat olyan áron visszaveszi, amilyen 
áron ő tőle megvette ezt a kereskedő.

Gyenes bélyegüzletc nagyszerűen virágzott, 
csaknem az egész Dunántúlt sikerült be
csapnia a megszűnt biztositó elértéktelene

dett bélyegeivel.
A kereskedők türelmesen várták, mikor je

lentkezik Gyenes újra, mert a bélyegek nem 
kellettek senkinek. Csakhamar megtudták azon- 
baní? hogy az Amitie Nemzeti Balesetbiztosító 
Rt. már nem is létezik, pénzüket tehát értékte
len bélyegek ellenében adták át Gyenesnek.

Erre a rendőrségre siettek és feljelentették a 
furfangos bélyegcsalót.

Az első feljelentések a nagykanizsai rend
őrségre érkeztek,

majd a környékből és a többi dunántúli váro
sokból is sorozatos feljelentések jöttek Gyenes 
ellen, akinek körözését most elrendelte a nagy
kanizsai törvényszék.

— Hát kérem szépen, — adja meg a precíz 
választ a vádlott — az meglátszik mindenkin, 
hogy tényleg töri-e a nyavalya...

Á vádlott kihallgatása után a tanukra kerül 
a sor. Elsőnek Bélics Péternét hallgatják ki, aki 
elmondja, hogy a lábában izületi csuza van és 
miután semmiféle orvosszer nem használt baja 
ellen,

szomszédasszonya tanácsára felkereste a 
csodadoktor hírében álló Légánt.

A delejes ember leültette egy székre, külön
böző szavakat mormolt és kezével egynéhány
szor megérintette a beteg testrészt.

— Hát hol fáj a maga lába?
— .4 talpom meg a bokám, tekintetes biró url
— És maga lehúzta a cipőjét Légánnálf 

Megnézte az a maga lábát?
— Dehogy kérem. Csak úgy,
a cipőn keresztül tapogatta néhányszor

Ma még 1 pengő 20 fillért ér 
ez a Kp-utalvány . .

Ma még kéznél van és komoly 
értéket jelent Önnek ..

Tehát még ma menjen el ezzel 
a Kp.-utalvánnyal a legközelebbi 
könyvkereskedésbe és fizessen 
vele a «Kék Gsillag»-ért. azért a 
regényért,amely kimondhatatlan 
lelki gyönyörűséget fog önnek 
szerezni.

A következő tanú Kápolnási Zoltán minisz
teri segédhivatali főtiszt felesége, akit 

csonttörés ellen „kezelt", Légán.
Kápolnásiné elmondja, hogy minden vizitért 

tiz pengőt fizetett a „delejes embernek"
—- És használt valamit a kúra?
— Közvetlenül a kezelés után igen, azután

A morfium, kokain és ópiumjárvány 
leküzdésére közegészségügyi rendőrséget 

állítanak fel Budapesten
Érdekes terv keresztülvitelét határozta el a 

népjóléti minisztérium. A minisztériumban a 
társminisztériumok és az illetékes hatóságok 
kiküldöttjeinek jelenlétében ankét folyt le, 
amely kimondotta az u. n.

közegészségügyi rendőrség megalakítását.
A közegészségügyi rendőrség az állam rendőrség 
keretében ugyan, de különálló szervkánt fog 
működni Budapest területén.

Az uj rendőri szerv felállítására az adott 
okol, hogy az utóbbi időben mindinkább elter
jedt a fővárosban a kokain, morfium és ópium 
élvezete és érzel kapcsolatosan megállapítást 
nyert, hogy

a v'•' •anforgó kábítószerek nem legális 
utó. . gyógyszertárak utján, hanem ma
gán- és csempészuton kerültek közforga

lomba.
Azok az intézkedések, amelyeket eddigelé foga
natosítottak a főkapitányság és egyéb hatósá
gok a csempészet meggátlására, nem bizonyul
tak elégségesnek s ezért vált szükségessé a köz
egészségügyi rendőrség felállítása.

A minisztériumi ankét határozata értelmé
ben

Budapest területét tizenöt közegészségügyi 
körzetre osztják be s minden egye*  kerü
letben megfelelő számú közegészségügyi 

rendőr fog szolgálatot teljesíteni.
A közegészségügyi rendőrök feladata lesz első 
sorban is éberen őrködni afelett, hogy illegitim 
utón kokain, morfium, ópium és egyéb kábító
szerek sem a nagy-, sem a kiskereskedelemben 
ne kerülhessenek forgalomba. Ezenkívül rend
szeresen tapintatos módon

ellenőrizni fogják mindazon helyeket, ahol 
a múltban kábítószert élvező, Illetőleg ko- 

kaingyanuA elemek megfordultak 
s a kapott utasítások értelmében kötelesek 
lesznek eljárni mindazokkal szemben, akikről 
feltehető, hogy kábítószereket élvezeti célokra 
hoznak forgalomba.

Az újonnan felállítandó közegészségügyi 
rendőrség gondoskodni fog a genfi ópium 
egyezmény betartásáról is s

a hatóság kezére juttatják mindazokat, 
akik nem legális utón foglalkozunk kábító
szerek eladásával, árubabocsájtáaával, vagy 
bármilyen más módon elősegítik • kábító

szerek élvezetét.
Egy, még 1876-ban kelt törvénycikk értelmé

ben nemcsak a gyógyszertárak, hanem drogéria 
cikkeket árusiló nagy kereskedők is forgalomba 
hozhatnak gyógy- és kábítószereket. Éppen 
ezért » közegészségügyi rendőrség felállításával 
egyidejűleg szabályozni fogják a gyógyszerek 
és kábítószerek nagybani kereskedelmét is, úgy

: Kp .-utalvány !
értéke P 1-20.

4 ulnjdonosát fel|ogosítj:i urru, hogy 
ás ország bármely köiiyvker»(kc(iétében 
vagy u Puli idis l’l -T.-nftl, Budnpoat, V., 
AlkotinAii' .1. 4., vagy Akadómin-u. 10. 
a «Kdk c.sill .g» címfl regény nicgvűsftr- 
IfiiinAI i-zz I a Kp.-uInlvAnnynl készpénx 

Iliolvcll llzi'sscn l pengő 20 fillér erejéig.
A «Kék Csillngt-kolel tebút 3 pengő 80 

i lillér bolti Ar helyett csak 2 pengő 60 
| fillérbe kerül.

Érvényéé 1020 JAntiié IO-lg.

pedig talán még jobban fájt, mint addig.
A bíróság még néhány paciens kihallgatása 

után ítéletében bűnösnek mondta ki Légán Mi
hályt, kuruzslás vétségében és ezért őt 

tíz napi fogházbüntetésre Ítélte.
Az Ítélet, miután abban az összes perbéli fe

lek megnyugodtak, azonnal jogerőre is emel
kedett.

hogy a jövőben ilyen élvezeti célokra is hasz
nálható szerek

kizárólag n gyógyszertárak utján 
kerülhetnek majd forgalomba.

Az értekezleten rí sziveit hatóságok biztosan 
remélik, hogy ilyen módon 'ikerülni fog gátat 

fővárosban a morfium, ópium és ko-

2U1.S5
Nagyságonként 30 fillér 

emelkedéssel.

az ábra szerinti ki
vitelben, fekete alsó 
és fehér felsőrésszel, 
vagy végig fekete 

színben

pénteken, e hó 14-én
Női és férfi

W7 SlfflMál
.4

Calvln-tér 7

elsőrendű eponge-kelmé- 
ből női Pő.-, lérfí PS.ŐO

□umml lüroosaoKa 30 mi.
A péntekig beérkező pos
tai rendeléseket a fenti 

árakon szállítjuk.

Andróssy-ut 4



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1920 junius 10.

Salamon Béla Szegeden nem 
kapott játszási engedélyt

Salamon Béla, mint minden esztendőben, 
ngy az idén is társulatával vidéki vendég
szereplő körútra indult. A turné során Sze
gedet is meg kívánta látogatni és ezért enge
délyt kért nz illetékes hatóságoktól arra, 
hogy e hó 15-én, 16-án és 17-én, tehát há
rom estén át vendégszerepelhessen a szegedi 
Belvárosi Mozgó helyiségében. Mivel pedig, 
őt esztendőn keresztül már ugyancsak ebben 
a helyiségben játszhattak minden akadály 
nélkül, mielőtt még az engedély megérke
zett volna, megkezdték a jegyek árusítását. 
A szegedi publikum nagy érdeklődést mula
tott Salamonék vendégszereplése iránt és 
ennek eredményeként

■ három estére csaknem 
jegy elfogyott.

Általános meglepetésre ma n 
dőríőkapitány

vitluniennyl

szegedi ren-

A színigazgatók teljesitik 
a színészek követeléseit

A színészek részére a kollektív szerződésben bizto 
sitják a vasárnap délutáni fellépésük diját is

Színházi körökben az érdeklődés előterében 
még mindig a kollektív szerződések körül tá
madt bonyodalmak állanak. A tárgyalások a 
mull héten már majdnem befejezést nyerlek, 
amikor a színészek utolsó követelésén váratla
nul felborult n helyzet. A Szinész Szövetség 
ugyanis azt kérte, hogy a szinigazgalók a va
sárnap délutáni fellépésekért külön gázsit fizes
senek a tagoknak. A színigazgatók ezt a köve
telést nem voltak hajlandók teljesíteni, meri 
azf Állították, hogy a vasárnap délutáni fellépé
sekért járó gázsi súlyos terhel ró nz amúgy is 
nehéz gondokkal küzdő színházakra. Már -már 
az volt a helyzet, hogy a tulajdonképen lényeg
telen követelés mialt nem tudják megteremteni 
az alapot a kollektív szerződések megkötésére, 
ami súlyosan érintette volna a színészeket, de 
kínos helyzetet teremtett volna az igazgatók ré
szére is Ma azután inár lényegesen javult a 
helyzet a kollektív szerződések frontján. Hire 
járt ugyanis, hogy mégis csak lesz kollektív 
szerződés, mégpedig olyan alapon, hogy

a színigazgatók elfogadják
a Szinész Szövetségnek a vasárnap délutáni gá- 
tsikra vonatkozó követelését, bár azt állítják,

Szokik
Budai Színkör

Pénteken junius hó 14-én először

Kardos Andor, Ilarmath Imre és Brodszky Miklós operettje. 
l'\ szereplők:

Honthy Hanna, Zílnliy Irén, Rátkay 
Márton, l’etheő Attila, Dolly Ferenc

színházi napló
A Vigszinház szombaton este mutatta be szo

kásos nyári operettjét: A Volga-bárt, mely 
ben Titkos Ilona, Gotlu'k és Rajna jutottak ki
tűnő szerephez. Az egyébként kevésbé szellemes 
operett, melyhez Márkus Alfréd irt hatásosabb 
nál hatásosabb zeneszámokat, kedvező fogad
tatásban részesült a közönség részéről.

A világ legérdekesebb 
darabja

A Hétfői Napló jelentette elsőnek a múlt 
•**  héten, hogy a Belvárosi Színház tagjai 
felhatalmazást adlak dr. Molnár Dezsőnek, 
a Színész Szövetség igazgatójának, hogy te
gyen bűnvádi eljárást folyamatba a Belvá
rosi Szinhá: igazgatójával szemben, mert 
a havi gázsijukból levont és a nyári gá
zsikra fordítandó összeget nem fizették be 
a Szinész Szövetség pénztárába. Most azu
tán érdekes fordulat történt az ügyben. .4 
tárgyalások során arra a: álláspontra jutat- , 
tak, hogy n színészekkel szemben nem a 
Belvárosi Színház, hanem a Szinész Szövet
ség vállalt n kollektív szerződésben garan
ciát a nyári gázsikra vonatkozóan és igy a 
nyári gázsi ki fizetéséért nem az igazgató
ság, hanem a Szinész Szövetség felelős. .4

Vígszínház 

A Volga-bár
Zené, vígjáték 3 felvonván; Irta: Félix Gandera. Fordította: Harsányi Zsolt
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megtagadta Salamon Bélának és társu
latának a vcndégszcrepléMi engedély 

kiadását.
Salamon Béla az elutasító végzés kézhez

vétele ulán Budapestre jött, hogy a Szinész 
Egyesület elnökének dr. Molnár Dezsőnek 
társaságában

hétfőn délelőtt a belügyminisztérium
ban keressenek orvoslást

váratlan intézkedésre. Salamon állá.1
arr:

a
pontja szerint ugyanis nem lehet ok arra, 
hogv ha öt esztendőn keresztül játszhattak 
a Belvárosi .Mozgóban — miért tagadják 
meg tőlük ezt éppen az idén. Ugv ö, mint 
a szegedi publikum meg van különben győ
ződve arról, hogv a felettes hatóságok az 
elutasító végzési megváltozlatják é.s semmi 
akadálya nem lesz annak, hogy Salamonék 
já Iszhassanak Szegeden.

•t

hogy már eddig is elmentek az engedékenység 
végső haláráig. A Szinész Szövetség és a szín
igazgatók ezen az alapon a jövö héten isméi 
megkezdik a tárgyalásokat és a hét közepén 
valószínűleg már a kollektív szerződés alapján 
szerződtethetik b színházak tagjaikat a jövö 
szezonra.

A színházak egyébként már most, a kollektív 
szerződések megkötése előtt is nagyban foly
tatják a tárgyalásokat a jövö évi szerződteté
sekre vonatkozóan. A színészek é.s a színigazga
tók természetesen egyelőre csak

„kézfogással**  szerződnek
és a megállapodásokat a kollektív szerződések 
megkötése után fogják írásba foglalni. A szín
házak legnagyobb része — a Vigszinház, a 
Magyar Színház, a Király Színház — régi szi- 
nészgárdájával kötötte le a szerződéseket, a 
Fővárosi Operettszinház Péchy Erzsin kívül 
kézfogással szerződtette Fejes Terii, Radó Sán
dort, Vcndrey Ferencet, Kabos Gyulát és Delly 
Ferencet. Gerő Erzsit, aki az egyik budapesti 
színházzal tárgyalt, viszont Berlinbe hívják és 
a művésznő valószínűleg cl is fogadja a meg
hívást.
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hiba olt történt, hogy a Színész Szövetség 
elmulasztotta a Belvárosi Színháztól a nyári 
gázsikat havonta beszedni, lellát a Szövet
ség követeti el mulasztást. .U tehát a hely
zet. hogy a Budapesti Színészek Szövetsége 
tekintet nélkül arra, hogy ez az összeg bc- 
folyik-c, vagy sem. ki fogja fizetni a nyári 
gázsikat a Belvárosi Színház tagjainak, de 
egyidejűleg perelni fogja a színház igazga
tóságát is.

A jövő szezonban a jelek szerint uj színház 
nyílik meg Budapesten. Arról van szó, 

hogy a: évekkel ezelőtt megszűnt Rcnaissance 
Színházat, amelynek épületében most mozi ját
szik, újból megnyitják. .4 bérleti tárgyalások az 
érdekcsoporttal már megindultak.

Szeptemberben nyit a Bethlen téri szín
ház, amelynek igazgatója Pásztor Béla 

lesz, zt szinhá: már leszerződtette tagjait, 
akiknek nagy része azonban más színházak
ban is játszani fog a szezonban és igy a 
Rethlen-téri színház csak úgynevezett pendli 
szerződést köt velük. Miután a Szinész Szö
vetség már régebben hazafi egy rendeletét, 
hogy minden színháznak állandó társulatot 
kötelessége tartania és a pendliző színészek 
nem lehetnek ennek tagjai, a Színész Sző-

vétség elhatározta, hogy — ha kell— eré
lyes lépésekkel fogja a Bethlen-téri színház 
igazgatóját rábírni ennek a régebbi rende
letnek szigorú betartására.
T omel Bre'nlano, a Pók egyik szerzője, a 

junius 22-én tartandó huszonötödik 
előadásra Budapestre jön. Az angol iró ér
dekes tervvel jön a magyar fővárosba. Lo
méi Brentano, aki tizenhárom nyelven be
szél, fogadást kötött, hogy négy hét alatt 
megtanul magyarul és e célból a jubiláris 
előadás után azonnal megkezdi a magyar 
nyelvleckéket. .4r angol iró Szabolcs direk
tort kérte fel oktatójául. Meglátjuk majd, 
hogy az ügyes Szabolcsnak sikerül-e majd 
négy hét alatt megrendeznie ezt a komédiát.

KALMÁR TIBOR
zeneszerző, és kitűnő jazz-zenekara 

Ui szakszerű vezetés alatt, kényelmes 
intim szórakozóhelye az előkelő 

publikumnak

A Városi Színház énekkarának julalomjáté- 
ka. Vasárnap délután három órakor im

pozáns miisor keretében rendezték meg a Vá 
rosi Színház énekkarának jutalomjátékát. 
Strauss világhírű operája a Denevér került 
színre parádés szereposztásban Falus Edith és 
Sarkadi Aladár vendégszereplésével. Úgy a ki
tűnő fiatal énekesnő, mint a népszerű komikus 
játéka igen nagy és megérdemelt sikert aratott. 
Sok tapsot kapott még Kovács Ilona és Dalnoki 
Viktor is. A második felvonás keretében kaba
réelőadás volt, amelynek Zilahy Irén és a Bé- 
keffi vokálkvartett volt legnagyobb erőssége. .4 
mai Denevér előadás különben még egy meg
lepetéssel szolgált, a második felvonásban di- 
vatrcvfít rendezett a Holzer-cég — igen Ízlése
sen és artisztikusan.

A Uj Színház ügyében a múlt héten a válasz- 
főtt bíróság meghozta ismeretes ítéletét, 

amely a színházat Upor Józsefnek ítélte oda. 
Torday, a jelenlegi igazgató azonban nem nyug
szik bele a választott bíróság ítéletében és most 
már polgári bíróság elé viszi az ügyet, hogy ez 
döntse el, kié legyen az Uj Színház.

fagylalthoz Xf}ariétta*
csokoládé szelet

A Fővárosi Operettszinház igazgatósága nagy 
nyári renoválásra készül. A legmodernebb 

amerikai színpadi felszereléseket •szerzik be és 
állítják be a színpadra, közben azonban a Pók 
nagy sikere következtében, a színház egész 
nyáron át nyitva tart. Nappal dolgoznak majd, 
este pedig játszanak és legfeljebb a nyár végén 
csukják be a színház kapuit, de ekkor is csak 
két hétre. Ősszel egy angol, egy amerikai és há
rom magyar operettel indul a színház

miuui j cn rcsziutrc vasaiul
törlesztésre házat építtet. Anynghltelt adok épít- 
kezéabez, sagy telkére házat építek részletfizetésre 
IfllHC vo,t bankcégvezetfl, Budapest V, Gróf 
LNJUu Tl°za lRtv,‘" ,,lea 10 (azelőtt Fürdő-ntca).

. Alapítva 1897-ben. Telefon Aut. 800-115

A nyári turnék száma ismét megszaporodott 
e00llM. Vig Miklós, a kiváló énekes, Eise

mann Mihály, Erczkövy László és Ko
vács Kató társulatba állottak össze és már ju
lius elején balatoni körútra indulnak. A kis tár
sulat a fürdőhelyeket látogatja végig és — 
egészen eredeti műsorral lép föl.

rr r

/j múlt héten a Fővárosi Operettszinház, 
amely minden előadáson aranypókol sor

sol ki a közönség között, a Hétfői Napló utján 
kereste az egyik nyertest. Haar Ilonkát. Haar 
Ilonka, aki lapunkból tudomást szerzett szeren
cséjéről, sietve jelentkezett az igazgatóságnál, 
amely ki is adta neki az aranypókot.
A Zeneakadémia negyedéves növendékei he- 

gedüs versenyen küzdöttek az ezldci ezer
hal száz pengő értékű Reményi díjért. .4 dijat, így 
Reményi-féle saját készitményü hangverseny
hegedűt, Végh Sándor. Zsolt Nándor tanár ki
váló növendéke nyerte Bach Bourré jónak és 
Brahms hegedűversenyének művészi előadá
sával.

üzletvezetői állást
keres, aki AutomataUzcm részvénytársaságnál hosszú éve. 
kig mlat UxlotveaeW fflOkudötv .Automata2 jeUge
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LÓSPORT
Oleander, a tavalyi nyerő 
győzött újra az Ausztriai 

Nagydijban
Ragyogó külsőségek közölt, óriási közönség 

elölt futották le vasárnap az Ausztria nagydi- 
ló futott a nagy díjban, 3 magyar, 2 
német és egy francia ló állott start

hoz c nagy versenyben. Start ulán Ibikus veze
tett egészen a távig, itt Oleander lovasa Varga 
felveszi a versenyt és feltartva hat hosszal 
nyer, második Rum. harmadik Lavina lelt.

A részletes eredmény a következő:
L FUTAM: 1. Llebllng (1%) Tuss. 2. Haizi- 

vin (2) Sejbai. Fm.: Tóbiás, Béliévé me, Sieg- 
lindc, Bolha Tol.: 10:27, 13, 12. — II. FUTAM:
1. Pcrplex (2) Müller. 2. Porié (®/io reá) Tuss. 
Fm.: Robinson, Fara belliim, Celliota, Inpair. 
Tót.: 10:42, 17, 15. — III. FUTAM: 1. Kinoprinz 
(2) Szilágyi. 2. Siess (2) Endrödy. Fm.: Rosen- 
cavalier, Sirius, Libuschka, Fabula. Tót.: 10:28, 
16, 16. — IV. FUTAM: 1. Oleander (2 reá) 
Varga. 2. Rum (5) Csuta. 3. Lavina (5) Gutái. 
Fm.: Caslel Sardo, Discus, Sankt Félix, Audax, 
Ibikus. Feltartva 6 hosszal nyerve félhosszal 
3-ik. Tol.: 10:15, 12, 20, 18. — V. FUTAM: 1. 
Gyi lovam (l’/D Popler. 2. Geraldine (8/l0) Bar- 
ton. Fm.: Halca, Valid, Bonema. — VI. FUTAM:
1. Hermes (3’/t) Pásztori. 2. Lieschen f-’/jo) 
Szabó. — VII. FUTAM: 1. Osculum (8) Tóth.
2. Stelzer (3) Müller. 3. Misletoe (6) Csuta. Fm.: 
Nur für mich, M. Strutz, Marathon II, Bujto- 
gató, Hertz, Mevista.

Charlotte nyerte az ügető 
Derbyt

Nagyszámú közönség előtt futották le vasár
nap a magyar iigctö Derbyt. Kilenc ló indult a 
nagy díjban. Charlotte nyerte biztosan a ver
senyt, Bohun H. és Colocaid előtt, mig a nagy 
favorit Cavaliere Péter a negyedik helyen vég
zett. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1- Ljublnac (1% reá) Maszár F.
2. Sámson (l) Novak. 3. Ebadta (4) Bernricder.
l. m.: Avanti. Dodo. Tol.: 10:19, 13, 17, olasz 
10:42. — II. FUTAM: 1. Dalloslcány (8) Ma
szár I. 2. Champion (8) Kallinka. 3. Record (2) 
Maszár F. Ind. m.: G. Endre bácsi, Obsitos, 
Jegér, Alabastcr, Erzsókasszonv, Árnyas, Ko
cogó. Tót.: 10:64, 31, 34, 14. olasz 10:'88. — II. 
FUTAM: 1. Pille (1'/» reá) Bernricder. 2. Ach- 
med (2) Maszár I- Ind. m.: Ellenkező, Suhancz. 
Tót.: 10:24, olasz 10:33. — IV. FUTAM: 1.. Eion 
(5 reá) Wiesner. 2. Bajnok (4) Cassolini. Ind.
m. : Pogány, Epos. Tót : 10:10. olasz 10:18 — 
V. FUTAM: 1. Charlotte (8) Maszár I. 2. Bohun 
H. (3) Tomann. 3. Colocaid (l’/í) Kallinka. 4. 
Cavaliere Péter (pari) Kovács. Ind. m.: Didó, 
K. P., Ingeborg, Ravasz, Dctre. Tót.: 10:81, 67, 
25, 16. olasz 10:50. — VI. FUTAM: 1. Cigány 
Panna (l’/r) Feiser. 2. Mákvirág (3) Síéin. 3. 
Fénybogár (4) Bernricder. Ind. m.: Bessic, Fer- 
gcleg, Dcliciuin, Cilii, Csitri. Tót.: 10:13, 12, 13, 
15 olasz 10:38. - VII. FUTAM: 1. Jancsika— 
Kiélné Dame (2) Montagh. 2. Csorgor—Orgazda 
(6) Salgó. Ind. m.: Bráma—DDante Claylon— 
Rodosto.

Káposztásmeg-yeri versenyek
Nagy mezőnyök, közepes számú közönség előtt foly« 

lak le a vasárnapi versenyek- A részletes eredmény a

I.. FUTAM: 1. Anikó (2'í-) Kareszek. 2. Ne busulj (1'4) 
Csaján. 3. Nesze (5) Stanck. Fm.: Pravda, Sárga viola. 
1'i h. nyakh. Tol.: 10:18, iá, iá. — ||. FUTAM: t. 
1 <>ntpado>ir (2'4) Kárászok. 2. Magdolna (2',*j)  Marti
ni3 Antinea (3) Hulflesz. Fm.: Kardos. Privatpass, 
Sniila, Szorgalmas, Salvi.i, Cjprice 11. % h. 2 h. Tol.: 
10:27, 13. Iá. 22. - III. FUTAM: 1. Felhő Rózsi (3)
liu.iber. 2. Moris (3) Klimscha. 3. Szomszédaszony (lVt) 
Fodor. Fm.: Bébé, Thcresina, Mchara, Sirály, Fülemüle, 
Rajka. Mazurkn. Franciska. Cooktail, Gondtalan. Tibi, 
Bamboo, Arabella. 2 h. % h. Tol.: 10:62, 16. 18. 13. — 
IV. FUTAM: 1. Hozomány (TVi) Misley. 2. Mandarin 
<31 Tomka. 3. Pólya (pari) Pályi. Fm.: Rokoko, Sóvár. 
Alarcz. 1 b. Ili h. Tol.: 10:23, 15, 33. - V. FUTAM:
1. Porto (1*$)  Gál. 2. Sevcrina (2) Klimscha. 3. Sarkos 
(10) Tóth. Fm.: Rózsabimbó. Súgó, Találtkines, Gazd 
uram, Algeron, Eszmény. í-'ejh. 2 h. Tol.: 10:26. 15. II. 
36. -- VI. FUTAM. 1 Beán Geste (9/10 reá) Klimseha.
2. Ámen (6) Szilágyi. 3. Hurry Hóim- (4) Iluiber. Fm.: 
F-lőljóró. Komintcrn, Tegclhoíf. % h. VA h. Tót.: 10:25, 
17. 30. VII. FUTAM: 1. Emeletes fót (l’A) Szilágyi. 2. 
Missy (5) Csapiár. 3. Kirgiz (1'>) Hujber. Fm.: Pap
rikás. Pajkos. Pamina, Szeretőm.

Nyaratok, Penstok, DiáMonolt.
Heti ellátási díj 45—60 P.

Mngynror«ráíon: Budapest. Balatoniéi!?, Balaton- 
szemes. Siófok.

Csehországban - Tátralomnic, Tátrafüred, Pöstyén. 
Karlsbad.

Ausztriában: Semmering. Haltslalt. Gmundcn, 
..................* *-  ' Mii-Pörlschach, Vöslau, Zoli am Sec. Kitzbüchel. 

stadt. Veiden, Altersee «‘b.
Svájcban; Monlreux. Pontresina. St Moritz, Gcnf, 

l.nusannc, Bern, Basel. Interlaken Luzern, Zürich, 
stb.

Olaszországban Abbázia. Txivrana, Velencc-IJdó, 
Ilimini, Vinreggio Grado Nervi, Bordighera, stb.

Frnnclországban; Párizs. Hatile, DeauviBc, Trou- 
villc. Grcnoblc. Chamonix, Mentőn, Cannes. Nizza, 
Juans les Pins, St. Haphacl, Aix les Bains, Biar- 
ritz. stb.

Angolországban; London. Cambridge. Bradford, 
Brighton.

Jugoszlávia; Ragura. Rohilsch.
25% társasutazás; kedvezmény Kérjen prospek- 

tust. Penzió-Iroda: tíudapeV kér.. Alkatmánv 
vcca 4. 1.

BUDAPESTI PENZIÓK.
ÓrinA-otlhon; havi ellátási dij 90 pengő (Központi 

fülés, áll. meleg vtz.)
leányotthon, (fiatal órilányok részére). Szigoró 

felügyelet. Havi ellátási dij 90 pengő.
Gyermekotthon; (6 éven aluli gyermekek részére). 

Bennlakó orvosnők oki. gyermekgondozónők. Havi 
ellátási díj 75 nengó.

BEIRATÁS; Penzió-iroda. Budapest. V., Alkotmány 
ucca 4. Kérjen prospektust.

Dr.
|> rendel 10-4 te 7-M
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SI1 ŐRT
A bajnoki végküzdelem meglepetései

A Hungária nem tudta legyőzni a Bocskayt — A Vasas súlyos 
veresége Kaposvárott — Kispest megmenekült a kieséstől — 

A Sabaria szegedi veresége
A futball haldoklik ... Még két hét és elcsen

desülnek a bajnoki finis hullámai. Mert a pro
fesszionalizmus bevezetése óta nem adódott 
még ily izgalmas végküzdelem, amelynek köz
vetlen befejezése előtt oly nagy mértékű bi 
zonytalanság "uralkodnék, mir.'. ezúttal.

Kezdjük a Hungáriával, amelyet a tengeren 
túlra utazott ősi rivális négy pontnyi hátránnyal 
hagyott itthon. A Hungária nem hiába félt a 
debreceniek vendégjátékától. Az aggodalomra 
— mint az eredmény bizonyítja — minden oka 
megvolt.

'A Bocskayval vívott döntetlen mérkőzés 
megnehezítette a kék-fehérek helyzetét, 
hiszen most már egyetlen pontot sem sza
bad veszíteniük, ha a bajnokság birtokába 

akarnak Jutni.
A tegnapi bajnoki nap hozott ám egyéb 

meglepetéseket is A rckkenő hőséget felváltó 
nyári zivatar felázlalta a pályákat és bár ko
rántsem lehet szándékunk az, hogy babérokat 
tépdessünk, mégis meg kell állapítanunk, hogy

Kispestnek a kieséstől történt megmenekü
lése bizonyos mértékben a vendégmarasz

taló talaj számlájára írandó.
A veszélyes zóna többi csapatainak már na 

gyón gyönge napja futott ki.
Akár a Vasasok kaposvári, akár a Sabárla 
szegedi vereségét nézzük, előrevetik árnyé
kukat az elkövetkező napok irtózatos 

harcai.
Mennyivel nyugodtabb atmoszférában folyt 

le a fentiekkel szemben az Újpest és a III. kér 
FC találkozója, amelyen már nem feküdt na
gyobb tét.

Ismét a Vasas van balban
Abajnoki táblázat a vasárnapi mérkőzések

után az alábbi helyzet mutatja:
1. Ferencváros 36 (79—201
2. Hungária 33 (69—22)
3. Újpest 28 (39—32i
4. Boeskay 23 (36—40)

t 5. Bástya 21 (37—33)
6. III. kér Ft 20 (25-34)
7. Nemzeti 19 (33—39)
8. Somogy 17 (30 —43)
9. Kispest 15 (24—43)

10. Vasas 14 (26—03)
11. Budai 33-as 13 (29—55)
12 Sabaria 11 (24-47)

A Tisza partján 
szétfoszlottak az utolsó 
szombathelyi remények 
Bástya—Sabaria 3:0 (1:0)

Szeged, junius 9.
(A Hétfői Napló tudósitójának tclefőnjelcnté- 

se.) A szombathelyiek elszánt lelkesedéssel in
dultak útnak Szegedre, remélve, hogy a Bástyá
tól szerzendő bajnoki pontok segítségével mégis 
sikerülniük fog elkerülni a kiesés szomorú 
sorsát. Nem igy történt azonban.

A Bástya a papírformának megfelelő vere
séggel sújtotta egykori riválisát és így meg
dőltek azok a gyanúsítások, amelyek a vi

déki front szolidaritásáról regéltek.
A Sabáriának ez lett volna utolsó alkalma, 

hogv javítson siralmas helyzetén. A mérkőzésen 
azonban a Sabaria teljesen összeroppant és 
nem küzdött energiával az első osztályban való 
bent maradásáért. A mérkőzés előtt hatalmas zi
vatar vonult végig Szeged felett, amely feláz- 
talta az ujszegedi pályát. A rossz talajon a 
Bástya azonnal támadólag lépett fel és a tizen
kettedik percben már gólt ért el. A belső trió 
lendületes támadása után Semmlcr lövését 
Weinhardt fogja, de a labdát Varga kapja, aki 
a hálóba lövi. A következő percben a Bástya 
újabb gólt érhetne el, de Wcinhardt most a 
kellő pillanatban avatkozik be. A Sabáriának 
olyan busz perce következik most, amelybe 
minden erejét beleadja A szegedi védelem 
azonban nagyszerűen működik, de azonkívül a 
Sabáriát a balszerencse is üldözi. Burcsch lö
vése hajszálnyira süvit el a kapusarok mellett, 
Povolny pedig tiszta helyzetben elcsúszik a 
labdán.

A második félidőben a Sabáriának már nin
csen komoly támadása és Benedánnk, alig akad 
dolga. Az első percekben különösen Varga van 
lendületben, de eredményt egyelőre elérni nem 
tudnak. Holzbauer huszonöt méterre handzel 
vét, a szabadrúgást Simoka indítja, amit Varga 
pontosan a sarokba fejet. A Sabária most már 
teljesen megadja magát sorsának, ugy hogy a 
mérkőzés utolsó percében a Bástya még egy 
újabb gólt szerez Semmlcr kiszökése révén.

A Bástya csapatában biztató volt a tartalék 
Stemmler szereplése. A védelem biztosan uta- 
silclta vissza a Sabária támadásait. A Sabária 
csak az első félidőben volt lómadásban, de Po- 
vclnynak semmi sem sikerült Az együttesből 
kiemelkedett az újonc Janzsó.

A célegyenesben csaknem 
elbukott a Hungária

Hungária—Boeskay 3:3 (2.2)
Mialatt a Ferencváros csapata Délamerika 

felé hajózik, utilarsolyában a bajnokság lehe
tőségével, addig itthon a Hungária-uti pályán 
a másik bajnokjelölt,

n Hungária csapata a finis idegőrlő küzdel
meiben majdnem elbukott a Boeskay ret

tegett együttesével, szemben, 
mellyel végül is kénytelen volt reális döntetlen- 

kiegyezni.

A finis izgalma, az előrehaladott szezon elle
nére is nagyszámú, kb. tízezer főnyi közönsé
get, köztük rengeteg Fradi drukkert vonzott a 
Hungária otthonába. A délutáni hatalmas zápor 
nagy hátránnyal volt a látogatottságra és a pá
lyára is, amelynek közepén hatalmas sártenger, 
a nagylribün felőli salakpályán pedig valóságos 
ló terjengett. A sáros, csak a szélén használ
ható talaj természetesen már eleve lehetetlenné 
lelte a technika csillogtatását, de annál heve
sebb küzdelmet Ígért, amely a döntetlenben va
lóra is válóit

A Hungária látható idegességgel, a Boeskay 
nagv bizalommal kezdi a játékot. Az első ve
szélyes támadást a debreceni csapat indítja. .4 
14. p.-ben Vince szökteti Markost, aki Schnei- 
der mellől elhúzva centerez, amit Teleki góllá 
értékesít (0:1). — A Hungária Hirzer révén ve 
szélyeztet. Kalmár kihagy. Skvarek mellé fejel. 
Az észszerűbben játszó Boeskay fölénye a 32. 
p.-ben újabb gólban domborodik ki.

Kevicki szabadrúgása a jobb kapufáról a 
rosszul vetődő Németh mellett a hálóba kerül 
(0:2). A gól után a Hungária felhagy addigi 
hibás taktikáján és a lapos passzok helyett 
Kalmár a széleket foglalkoztatja. A 41. p.-ben' 
Hirzer kornerét Kalmár átengedi Sebesnek, aki 
Budai mellett a hálóba fejeli (1:2).

A félidő utolsó percében Kalmár labdájával 
Jecki elhúz Kevicky és Molnár mellett és helye
zett lövése a balsarokba kerül (2:2).

Szünet után mindkét részről fokozódik a 
tempó és a Boeskay már az 1. percben újból 
vezet, Vince fejesével, melyet Marosi átadásából 
küld a jobb sarokba (2:3).

Csak pór percig tart a Boeskay öröme, mert 
a Hungária támadások máris hozzák a kiegyen
lítést. Az 5. percben Schneider szabadrúgását 
Kalmár elcsípi a tétovázó Kevicky előtt s ma
gas lövése védhetetlenül kerül a hálóba (3:3).

Ádáz küzdelem indul meg ezután a győze
lemért, de azt egyik félnek sem sikerül elérni, 
bár bőviben adódnak a kitűnő helyzetek. A 30. 
percben Skvarek a Kalmár gáncsolásáért meg
ítélt 11-est messze mellé lövil Az utolsó tiz perc
ben a Hungária kifulladva teljesen visszaesik, 
de a védelemre marad elég ereje.

A Hungária játéka csalódást kellett. A véde
lem a szezon legingatabb formáját futotta ki. 
A halfsorhól Rebró nagyszerű játéka, a csatár
sorból Kalmár kitűnő irányításával. Jecki se
bességével Hint ki.

A Boeskay teljesen kiérdemelte a hízelgő 
eredményt. Egyike Icgegyöntetiibben dolgozó 
együtteseinknek. Egyénileg Budai. Sághy, Ma
rosi és Vince neveit kell ez alkalommal ki
emelnünk.

Kispest cserbenhagyta 
a kieső frontot 

Kispest—Nemzeti 4:1 (2:1)
„Ha utolsók leszünk, ám essünk ki!" — ezt 

a gerinces választ adta a kispesti fulball- 
vezérkar azoknak, akik a létszámemelők tábo
rához való csatlakozásra hivták fel a kispes
tieket. Nem, Kispest nem vesztette el az önbi
zalmát, hanem

kivitte a Nemzetieket a kispesti oroszlán
barlangba és azokat legyőzve, megsze
rezte az elsőosztályban való maradáshoz 

szükséges két pontot.
Kispest csapata megérdemelten jutott a baj

noki pontok birtokába. A kispesti legénység 
átérezve u városka sportéletét fenyegető ve
szélyt. oroszlánként küzdött, hogy kiharcolja 
a győzelmet. A Nemzeti idegenül mozgott a 
kispesti homokon. A csapat játékán nem lehe
tett észrevenni, hogy egy hét előtt még 6:(>-ra 
győzedelmeskedett a Sabaria fölött.

A délutáni záporesötöl teljesen felázott pá
lyát számos, bokán felül érő viztócsa tarkította. 
Kispesti fölénnyel indult a mérkőzés, de ennek 
ellenére a Nemzeti érte cl a vezetőgóli, Horváth 
lövéséből. A fekete-fehér csapat góllövési tudo
mánya ezzel ki is merült. Három perc, múlva 
Csendes kiegyenlített, majd ugyanő szerezte 
nieg a vezetőgólt a 39 ik percben, a hibásan 
vetődő Gallina mellett.

A szünetet kővető 2-ik percben Dán a tizen
hatosról indított szabadrúgásból megszerezte a 
harmadik, majd a 21-ik percben a Szendrö 
gáncsa miatt megítélt szabadrúgásból a negye
dik gólt.

A Vasas-csapat 
katasztrófájaKaposvárott 

Somogy-Vasas 6:0 (1:0)
Kaposvár, junius 9

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelcn- 
tcse.) A kiesés rettenetes sorsával szembenéző 
Vasas-csapat kaposvári katasztrofális veresége 
az elmúlt bajnoki vasárnap egyik legnagyobb 
meglepetése. A kaposváriak győzelmének reali
tásához kétség nem férhet, mint ahogyan a 
Vasasok gyátra játékát is magyarázza a súlyos 
vereség. A kapott gólok egyrészt azonban igen 
súlyos védelmi hibákból esett.

Somogy nagy lelkesedéssel indult a küzde
lembe és sikerét elősegítette az a körülmény, 
hogy

a fővárosi vendégcsapat a mérkőzés fon- 
toMágáboz képes*  rendkívül Idegesen ját

szott.
Ez az idegesség később kapkodássá fajult 

és Igy állt elő a szokatlanul nagy gólarányu 
vereség, amely könnyen megpecsételheti a 
Vasasok sorsát

A budapesti csapat az első félidőben még 

óirta idegekkel a játékot. Galambosnak a 32-lk 
percben rúgott gólját még kiegyenlíthette, sőt 
a győzelmet is megszerezhette volna, ha adódó 
helyzeteit kihasználja. Ez azonban nem történt 
meg és Somogy a mérkőzés második részében 
kihasználta nz ellenfél gyöngéit. A második fél
idő góljait sorrendben Galambos (5-ik p), Va
das (14- és 21-ik p), Somogyi (33-ik p). Rákosi 
(42-ik p) szerezték

„A páholyban ülők" 
nyugodt mérkőzése 

Uipest 111. kér. FC 3:0 (3:0)
A vasárnapi bajnoki küzdelem egyik csapat

nak sem volt fontos. Igv nézett azután ki a 
mérkőzés, amelyre a III. kerületiek egy beteg 
fedezetsorral, Újpest pedig Spitz helyén az. ujo- 
nan szerzett, volt ferencvárosi Gödivel állt ki. 
nki nz újpesti keTesztségben a Harmat nevel 
nyerte

Maga a mérkőzés Újpest teljes fölényének 
jegyében folyt le. Eleinte rendkívül nagy kedv
vel lendült neki az újpesti csatársor a mérkő
zésnek, ám a III. kerületiek apalikus játéka át
ragadt később az újpesti csapatra is, amely igv 
is fölényesen intézte el ellenfelet

Újpest sorozatos támadásai a 19 pereljen ér
lelnek gyümölcsöt P Szabó, Avar és Veder 
összjáléka kavarodást teremt nz óbudai kapu 
előtt és a bizonytalankodó védelem mellett Avar 
szerzi meg a vezető-gólt, mnjd a Steiner labda 
kezelése miatt megítélt tizenegyesből P. Szabó 
révén jut második góljához Újpest, végül pedig 
n félidő végén Avar beállítja a végeredményt.

A második félidő III. kerületi támadásokkal 
indult, mégis Újpest jut gólhelyzetbe. P. Szabó 
labdája hálót is ér. ám n biró Harmat lesállása 
minit nem Ítélt gólt. Ez láthatóan lesújtja Új
pestet, amely nz iniciativát egy negyedórára nz

A Középeurópai Kupa-küzdelmek résztvevőit 
párosították a vasárnapi kupakonferencián

Az olasz delegátusok távolmaradtak a kupa bizottsági ülésről
A fulballszövelség tanácstermében vasárnap 

délben tartották meg a Középeurópai Kupa 
rendkívüli közgyűlését Fischer Mór elnöklésé
vel, majd utána nyomban n Kupabizolfság kon
ferenciáját. A Kupa-közgyűlésen Magyarországot 
Langfelder Ferenc, Fodor Henrik dr., Rcichard 
Ottó,Tibor Lajos, Maros Oszkár és Földessy 
János dr.: Ausztriát Gcrő dr. és Alberti: Cseh
szlovákiát pedig Loos és Scheinost képviselték. 
Mindenekelőtt végrehajtották a Genovában el- 
hnlározott alapszabálymódositásokat. amelyek 
bevezetik a kötelező bírói jelentéseket, felébb- 
vitcli fórumot létesít és végül a Ferencváros és 
két olasz vezetőcsapat esetén okulva, kötelező 
hatállyal kimondja, hogy a Kupa-küzdelmekben 
résztvenni nem kívánó egyesületeket előre be 
kell jelenteni a Kupa-bizottságnak.

Az olasz delegátusok nem vettek részt a köz
gyűlésen. Az országos- és a profiszövetség kö
zölt keletkezett affér elsimult, miután az MLSz 
visszavonta Kenyeres Árpád főtitkár megbizatá 
sál és helyébe Maros Oszkár kapott mandá
tumot.

Tízperces szünet után nyitotta meg Fischer 
Mór elnök

a Kupa-bizottság ülését.
Mindenekelőtt a betegen fekvő Mcisl Hugót 

üdvözölte táviratilag a bizottság. Hosszas vita 
után kimondották, hogy Újpest kívánságára a 
Sparla vagy a Viktória Ziskov tartozik junius

A Hungária 
szenior nyolcasa győzőit a 
nyolcaso k próbaversenyén

Gyönyörű, napsütéses időben zajlott le a 
nagyregatta második napja A Budapest—Becs
— Berlin városkőzi regattába kiküldendő csapat 
volt a verseny főszáma, amelyet

pompás küzdelem után a Hungária nyert 
meg.

A eredmények a következők:
Nyolcevezős verseny kormányossal, Budapest 

Bécs—Berlin válogatóverseny: Jó start után a 
Pannónia vezet, második helyen az ENEO 
fekszik, amely 42-tes csapásokkal dolgozik. 
Ezer méternél a Hungária befogja n Pannoniál. 
1500 méternél a Pannónia és a Hungária cgy- 
vonalban vannak, 1900 méternél a vezetők egy
más mellett küzdenek, az olasz csapat két hosz- 
szál hátrább van. 2000 méternél már a Hun
gária vezet és a célba 4 méterrel a Pannónia 
csapata előtt érkezik. 1. Hungária 6.13 8 p (4 
méterrel), 2. Pannónia 6.15 p, 3. ENEO, Fiume.
— Négyeuezős verseny, kormányossal: I. Váci 
SE 6.57 p, 2. Tisza-Szegedi EE. — Államidij, 
négyevezős kormányossal: 1. Szent István EC 
7.01.9 p, 2. MAFC, 3. FTC. — Egyes verseny, 
juniorok részére- 1. Frilz Moser, Wien, Ruder- 
vérein Dunauhort 7 27 p, 2. Wisbecker FTC.
3. Heves József, Hitelbank. — Nyolcevezős ver
seny, kormányossal, újoncok részére: 1. Pan
nónia 6.31 p, */<  hosszal: 2. Hungária; 3 MAC.
— Kcttőspárevezős verseny, kormányos nélkül: 
1. Szegedi Csőn. E 7.04.8 p, félhosszal; 2. 
Donauhort, Wien. — Kétevezős verseny, kor
mányos nélkül: I. Hungária (Gőtz, Kauser! 
7.11.4 p, 2. ENEO. Fume. — Egyes főverseny: 
1. Ifj. dr Sz.endey Béla. Neptun 7.17.17.4 p, 
3 hosszal; 2. Kozma L., BEE. — Nyoleevczős 
verseny, kormányossal, II. oszt.: 1 Ruderverein 
Nonnannen, Wien 6.24 5 p, egy méterrel; 2. 
Tisza-Szegedi EE 6.25; 3. Hungária.

ABBAZIA PALACE-HOTEL
A szálloda előtti uj strandfürdő megnyitása május elsején. Sajátkapanák 250 szoba, mind' 
egyik folyóvízzel balkonnal és tengeri kilátássá]. Nyári idényben mérsékelt árak. Ugyan
azon vezetés alatt mint Reginahotcl, ellőtt Stefánia. Konz Jenő vezórigazgata

ellenfélnek engedi át A Hl. kerület azonban —* 
bár Drössler akcióiból néhány jó helyzethez jut, 
nem tudja megszerezni a tiszteletgólt.

Miskolc ismét megelőzte Pécset
A második liga vasárnapi eseménye, hogy 

az Attila, amely az utolsó hetekben lemaradt 
pécsi riválisa mellől, vasárnapi nngv győzelmé
vel nemcsak befogta, de jobb gólarányával 
megelőzte Pécs-Baranyát, amely tegnap barát- 
aágos mérkőzés keretében a Nemzeti tartalék, 
jait győzte le 3:2 arányban.

Az eredményeket alább adjuk:
Attila—Vác FC 7:0 (3:0).

Miskolc, junius 9.
1.500 néző jelenlétében, fölényes játék után 

győzte le az Attila pesti ellenfelét. A gólokat 
Pasztrovics (2), Pétcrfreund (2), Pomázi, Sik
lósi és Pimpi rúgták.

Zala-Kanlzsa-Bak TK 1:0 (1:0). 
Nagykanizsa, junius 9.

Kánikulai melegben játszották le nyoleszáz 
főnyi közönség előtt a Zala-Kanizsa— Bak TK 
bnjnoki mérkőzést A nagy meleg miatt a já
ték mindvégig lanyha volt és hiányzott belőle 
a lendüld. Az első félidőben a Bak TK támadt^ 
de a csatársor tehetetlensége miatt gólt nem 
tud rúgni. A kanizsai Csász hirtelen lerohant, 
de a tizenhatoson belül durván felvágják, mire 
Gébért biró tizenegyest Ítél a pesti csapat ellen. 
Farkas azonban a kapus ölébe rúgja a labdát. 
A félidő vége előtt néhány perccel Bakonyi 
egyedül lerohan, a pesti kapus kifut, rá akarja 
vetni magát a labdára, de a fürge csatár a ka
pus mellett a hálóba vágja a labdát. A máso
dik félidőben a fáradtság jelei mutatkoznak a 
Bak TK csapatán, de a Zala-Kanizsa játékán is 
látszik a meleg hatása.

Húsos—Terézváros 2:2 (1:1)-

22-én, tehál szombati napon is Budapesten 
játszani. A kibocsátható szabadjegyekel 300 
darabban limitálták. E jegymennyiségből 200 
darab állóhely, 100 darab pedig ülőhely lehet. 
Nem számítandók c kontingensbe a fővárosi-, 
rendőrségi-, szövetségi- és sajtópáholyok jegyei.

Ezután megállapították az első és második] 
forduló lebonyolítási rendjc-t. amely a követ
kezőképpen alakul:

/. forduló:
(Lejátszandó július 15-ig)

I Milán v. Genova Rapid — .4-
2. Újpest—Sparla v Viktória Ziskov = B
3. Vienna—Hungária = C.
4. Slavia—Juventus = D.

II. forduló:

A—B, C—D.
A résztvevő államok közül kellő mar bejelen

tette biróit. Ausztria delegáltjai: Miess. Göbel, 
Zwicker, Braun, Frankenstein, Pressler. — Cseh
szlovákiát Cejnar, Dttben, Christ, Schirmer, 
Slcpanovszky és Zenicek fogják képviselni. 
Olaszország és Magyarország még nem delegált 
bírót

A junius 23-iki Hungária—Vienna-mérkőzést 
Cejnar fogja vezetni, inig a Slavia Juventus- 
mérkőzésre Braun, Mnjorszky és Zwicker kö
zül fogják a játékvezetőt kiválasztani

Két uj magyar rekord 
a MAC úszó versenyén
A szezon első nagyobbszabásu uszóversenyét 

a MAC rendezte vasárnap a Császárfürdőben. A 
kitünően sikerült miiing nemzetközi jellegét a 
Pozsonyi Torna Egylet pólócsapala

érdekességét két uj magyar rekord szolgál 
latta.

Halasi Olivér 800 méteren állított fel 11 mp. 
22.6 mp-es idővel uj rekordot, mig Halász Gitta 
(FTC) uj hölgyháluszó rekordja 1 p. 31 mp. 
Kellemes szenzációja a versenynek Mészöly Ti
bor 1 p. 018 mp-es százai ideje.

A verseny győztesei:
50 m. hölgy-gyorsuszás Slieber Lotti (MAC) 

34.4 mp. Legjobb országos eredmény. — 100
m. hátuszás. Nagy Károly (Orosházai 1 p. 18.6 
mp. _ ioo ni. hölgy-hótuszás. Halász Gitta 
(FTC) I p. 31 mp. Országos rekord. — 100 m. 
gyorsuszás. Mészöly Tibor (RBTF.) I p 01.8 
mpü — 100 m. mellúszás. Hild László (UTE)
1 p. 24.4 mp — 5X50 m. gyorsuszőstaféta. MTK 
(Magyar. Keserű I . Schlenker. Szabó. Hollósi)
2 p. 28 6 mp. — 100 m hölgy-mellúszás. Bárány 
Magda (Eger) 1 p. 41 mp. — 800 m. gyorsuszás. 
(Las-Torres-emlékverseny). Halasi Olivér (UTE) 
II p. 22 6 mp. Országos rekord.

Vizipóió:
MAC—Pozsonyi Torna Egylet 2 I (1.O). Bírót 

Komjádi Béla Csapatok MAC: Buday— Csorba, 
Ivády — Tumovszky — Halász II. Halász L, 
Zhorav. — Pozsony: Schicr — Schftbb dr , Kin- 
tel — Kratz — Apfel. Srhmur, Steiner.

A vezető-gólt a MAC éri el a 7. percben Ha
lász L dobásából. Pozsony a második félidő 3. 
percében Schmuck góljával egalizál, de a 8. 
percben Ivádv megszerzi a gvőztes gólt

Budapest—Vidék 123 (8:3).

X A III. kerületiek slzlpolócsapata győzött 
Párizsban. Párizsból jelentik: A Hl kér. TVE 
túrán levő vizipolócsapata nehéz küzdelem 
után 5:4 (4:3) arányban győzött a SCWF ellen.
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Rády József az országos kardbajnok A Tátra autótaxik
Petschaucr Attila a második, Gombos dr. a harmadik

Magyarország 1929 évi kard egyéni bajnok
sága tegnap került eldöntésre a Nemzeti Torna 
csarnokban, nagyszámú, előkelő közönség je
lenlétéin n A büszke bajnoki cim elnyeréséért 
délelőtt 37 elsők In .szisu versenyzőnk állott ki 
h plansra. nz elődöntők küzdelmei során. Az 
elődöntőből 18 vivő jutott tovább a középdön
tőbe és pedig a/ I csoportból Petschaucr, Ohen, 
.Schréder a II. csoportból Dunny, Gombos, Ding- 
feldei; a III. csoportból Pillér, Kalmár, Há
morv. a IV. csoportból lládv, Göncy, Doross 
,)r ,IZ v csoportból Szclényi dr., Lírányi, 
(íerevich: végül a VI. csoportból Tóth. Kabos 
és Eckl. Az elődöntők meglepetése IIimory, 
Kálnickv. Ilal7 és Tihanyi kiesése

A középdöntőt kél csoportban vívták le. Dön
tőbe kerültek az I. csoportból Pclschauer 7 gy., 
Pillér 5 gv . Tóth 5 gy, Kalmár 5 gy.. Schréder 
dr 4 gv . a II. csoportból Gombos dr 5 gv., 
Doross dr. 5 gy., Kabos I gy., Rády gy és Gc- 
rc'ic.h 3 gv

A döntő küzdelmei délután 5 órakor kez
dődtek és este 10 órakor nyerlek befejezési Az 
extraklasszist alkotó Pclschauer, Gombos, Rády, 
Pillér és mellel luk a meglepő nagyszerűen vivő 
Kabos hamarosan a 10-es csoport élén helyez
kedtek cl. d<- a bajnokság r. első asszó-
161 bizonytalan meglepetések:
Schréder Pille 
Bchauer- Goml 
és már senki sem

Nagy Izgalmat sált ki a Kabos Pclschauer 
assz’ó, melyet a kitűnő balkezes Kabos nyer 

meg 5:4 re.
Petschaucr vcrc'ége teljesen megérdemelt s azt 
csupán nagvfoku idegessége menti.

A fenomenális vivő bejelentette a zsűrinek, 
Iiogv kimerültségére és fáradtságára való tekin
tettel, visszalép a további küzdelmektől. A zsűri

elnöke dr. Gerde a Jury d‘Appel-hcz terjeszti az 
ügyet, amely a zsűri és Pclschauer meghallga
tása után tudomásul veszi a 
Pclschauer tényleg felöltözik, de 
múltán ismét jelentkezik a vívásra, 
zsűri hozzájárul.

Este 8 órakor a vezetők sorrendje: Gombos 
1 vereség, Pclschauer és Kabos 2— 

3 vereség. Szünet után nz ér- 
Kabos 5:2, Gerevich 

Rády—Gombos 
Rády—Gombos

és Rády 1
2 vereség. Pille, 
dekesebb asszók Gombos
— Pclscchauer 
—Pclschauc
- Gombos f.

sorrend:

bejelentést 
egy félóra 
amihez a

5:1.
5 : 4.

Végleges
Bajnok: Rády József (MAC) 8 győzelem.

3. 
tus.

1

0.

Petschaucr Attila (NSC) 6gy.7 kapott tus
Gombos Sándor dr. (NVC) 6 gy. 12 kapott

Pillér György (MAC) 5 gy. 12 kapott tus.
Kabos Endre (VÁC) 5 gy.’ 14 kapott tus. 
Gerevich Aladár (MACI 4 gy.
Kalmár István (NVC) 3 gy.
Doross György dr. (RÁC) 3 gy, 10 kapoll8. 

tus.
9. 

tus.
10. Tóth Péter (MAC) 2 gy.
A győztes Rády személyében az extraklasz- 

szis érvényesült, ö vívott a legnyugodlabban. 
Egyetlen vereségét Pillértől szenvedte. Pet
schauer nagyfokú idegessége miatt nem tudta 
igazi képességeit kimutatni. A nap meglepetése 
a betegeskedő Gombos dr. nagyszerű kiizdőké- 
pessségc, mely csak az utolsó asszókban hagyta 
.■1. Pillért láthatólag kiinerilettte a sok verseny
zés. Nagy meglepetés Kabos elsőrendű szerep
lese, Gerevich 6 ik helye a fiatalság előretöré
sét jelenti.

Schréder Gyula dr. (RÁC) 3 gy 10 kapott

Most érkezett le a 106110/1929. számú minisz
teri rendelet, amely kivonatosan azt tartalmaz
za, hogy amennyiben a személyautófuvarozók 
és taxisok, akiknek engedélye magyar kocsik
hoz és pedig a Weiss-, MÁG- vagy Fejes-gyárt
mányokhoz van kötve, amennyiben ezektől a 
gyáraktól hat-havi szállítási időre nem tudná
nak kocsijaikhoz hozzájutni, úgy ebben az eset
ben Tátra-kocsikat szerezhetnek be. Ezzel az 
intézkedéssel megnyílt a Tálca-kocsik útja a 
tnxistnndok felél A budapesti gyár teljesen fel 
van készülve a szállítási kötelezettségek pontos 
teljesítésére, mert illeni telepén úgyszólván 
minden igényt ki tud elégíteni, ami pedig a 
vidékről megnyilvánuló keresletet illeti, azokat 
is azonnal teljesíteni tudja. Mindnyájan ismer
jük a Tátra-kocsik előnyeit amelyek közül a 
főelőny az, hogy a vizhüléssel kapcsolatos 
üzemzavarok teljesen ki vannak zárva. A kocsi 
sokkal olcsóbb, mint az ugyanily célt szolgáló 
más típusok. A Tátra kocsi főelőnyét abban 
rejti, hogy bármely alkatrész olcsón beszerez
hető hozzá. Megjósoljuk, hogy a gazdasági elő
nyei miatt a közeljövőben igen sok Tátra-taxi- 
val fogunk találkozni

)( A Táfra-autók pompásan szerepeltek a 
Hősök Emlékversenyén. Az Unitas Automobil
ipar és Kereskedelmi Rt. nag/ sikereket aratott. 
Kéthemgercs, léghűtéses Tátra autóiból három 
állott starthoz a Hősök emlékére megtartott 
megbízhatósági versenyen és éjjel-nappal, 21 
órán belül megtett 1100 km-es nehéz útvonalon 
49—50 km-es sebességgel, a legkisebb defektus 
nélkül érlek célhoz.

,?ű4P£STunpOV<t

Az autótechnika
csodája! Tekintse 
meg a budapesti 

gyártást

) ( Érdekes automobil club alakult meg nem
régiben Bécsben. Az uj autóklub neve röviden: 
Tálra-Club. Nem nehéz, kitalálni, hogy azok az 
automobilislák tömörültek külön klubba, akik 
Tátra-auló tulaj*!  nosok. Az újszerű autóklub
nak eddig már százhúsz tagja van s természe
tesen mindegyik klubtagnak van Tátra-aulo- 
m obi Íja. Ez az autóklub még versenyeket is 
rendez, legutóbb például úgynevezett rókaül
dözési versenyt rendeztek a klubtagok automo
biljaikon. A bécsi Vacuum Oil Company, vala
mint a Bosch-cég értékes tiszteletdijakat aján
dékozlak a győzteseknek.

2:2 állásnál félbeszakadt Magyarország 
Hollandia Davis Cup mérkőzése 

Befejezés: ma délután

)( Megérkeztek az uj tlpusu Willys Knigh- 
tek. A méltán népszerű és elterjedt Willys 
Kniyht autók uj típusai megérkeztek Budapest
re és már ki is vannak állítva a Whippet és 
Willys Kniyht autók vezérképviseletének min- 
latcrmeiben. Az uj Willys Kniylitek nemcsak 
konstrukcióban kitűnőek és vannak ellátva 
minden újítással, igy például az idei newyorki 
autókiállitás szenzációjával, a „Finyer tip con- 
/rof‘‘-lal, hanem mindezeken felül még nagyon

szépek és előkelő külsejűik is. Legélénkebb bi
zonyítéka ennek, hogy a minap megtartott Con
cours d‘Élégancc-on a legpompásabb és leggaz
dagabb speciális karosszériákkal ellátott autók 
között egy krémszínű nyitott (ura Willys Kniyht 
méltán feltűnést bili kelteni annyira, hogy a 
zsűri dijjal is tűntette ki A vezérképviselet úgy 
nyitott, mint csukott modelleket hozatott Ame
rikából.

A tegnap délutáni hatalmas zápor miatt nagy 
késéssel folytatták a Magyarország Hollandia 
közölt a Davis Lapért folyó küzdelmet a Margit- 
szigeti Center Coup-ban nagyszámú, előkelő kö
zönség jelenlétében. Nagy izgalmat váltott ki a 
Diemer Kool Takács-mérkőzés, amely Takács 
esetleges győzelmével végleg biztosította volna 
továbbjutásunkat. Kitűnő reprezentánsunkon 
sajnos, erősen észrevehető volt Timmer elleni 
heroikus küzdelmének hatása s fáradt mozga 
Búval nem tudta megakadályozni a feljavult

Diemer Kool 6:2, 6:2, 6:4 arányú győzelmet. Ve
resége után csak úgy juthatunk tovább, ha 
Kehrling győz Timmer ellen. Kitűnő bajnokunk 
gyönyörű küzdelem után 8:6, 6:3 arányban 
megnyerte az első két szettet, de a harmadik
ban nem tudta megakadályozni az erősen küzdő 
holland 6:3 arányú győzelmét. A beállott sö
tétség miatt ebben az állásban félbeszakították 
a küzdelmet
a küzdelmet. A mérkőzést ma délután fejezik be 
és belépődíjat nem szednek.

Rekordot javított a MAC
4x800 méteres stafétája

A MAC vasárnapi nemzetközi atlétikai viada
lát n felhőszakadás minti később 
ennek folytán bárom számot: 
gcrelyvelést és diszkoszdobást 
nfánrn kcllelt halasztani.

Részletes eredmény:
Sulydobás: 1. Mihályi MTK

m gátfutás: 1. Farkas M. MAC 26.8 mp., 2. Va
lentin Soroksár 27 mp., 3. John MTK 27.1 mp. 
r-- Rúdugrás: I. Biró Lajos Kolozsvár 372 cm.,
2 Király MAIL 360 cin., 3. Fricdrich MAFC
340 cm. Knrlovics helyezellcn. - Í500 ni.: 1.
(iyulay MAC 1:10.8 p, 2. Belloni MAC 4:11.8.,
3 Rózsit MTE 4:14.6. — 100 m síkfutás: 1.
R.iggambv BBTE 11.2 mp , 2. Nagy FTC 113
mp., 8. Gerfl Gábor KAOE 113. — ioo m. tik
futás: 1 Sugár MTK 54 3 mp.. 2 Márlonfalvy 
MTK 55.3 mp. bOOO ni. síkfutás: 1. Szerb 
MAC 16:53 t p., 2. Heveié Soroksár 16:564 p . 
3 Gégény ESC 16:08.2 p. - Svédstaféta: 1

kezdték és 
a távolugrási, 

csütörtökön dél-

BBTE 1:58.8 p., 2. FTC 2:04.8 p.,
2:05.6 p. — Hármasugrás: 1. Farkas MAC 14.32 
m., 2. Goda MAC 12.88 m., 3. Göndör MOTE
12.58 ni. - 4X500 m. staféta: 1. MAC (Szabó. 
Gvulav. Belloni, Bciczy) 8:12.6 p. Országos 
rckod'r! ? MTK 8.45, 3. MTE 9:12.2 p.

Vasárnapi sporthírek
X Svédország—Hollandia 6:2 (3:0). A slock 

holmi stadionban találkozott a két nemzet 
lógatott 
futballt 
ként. A

X A 
miután 
a Slovant.

X Salamnndcr Sport Club vasárnap 7:3 (3:11 
arányban legyőzte, a Bcck József és Marcell 
Sport Club csapatát.

X Közel tízezer levente vonult fel vasárnap 
a VII. kerületi leventék évzáróünnepélyén. A 
díszpáholyban ott látták a főváros és a kerület 
vezető-egyéniségeinek szinejavát.

futballcsapata. A küzdelemből a jóid 
játszó svéd csapat kerüli ki győztes 
meccsen 18.000 néző volt jele.n.
Rapid nyerte az osztrák bajnokságot 
vasárnap 5:2 (2:1) arányban legyőzte

AUTÓNAPLÓ
A magyar ipar győzelme a bécsi szépségversenyen

Nagy Géza két kocsija 2 első dijat nyert
A bécsi autószépségverseny jelentős esemé

nye volt nz osztrák fővárosnak. Nemcsak a fel
vonult csodalatosán szép autók gyönyörködtet- 
lék n zsúfolt tribünök nézőközönségét, hanem 
hz egész miliő, a sehönbrunni kastély parkja, 
Hliol nz Osztrák Automobil Club rendezésében 
u Concours d'F.lcgancc-l megtartották, összesen 

öt aranyszalagot adományozott
n legeslegvlsö autóknak, a legszebbeknek ítélt 
kocsiknak a nehezen döntő zsűri. Az első 
uriinysznliigoi egv csodalatosán szép piros szinü1 
hlcreedi \-Hcnz cabriolet autó nyerte el, amely
nek knross7ii-Mj.il az osztrák Áríö/gvár készí
tette. Aranyszalagot kapott czcnkiviil egy sötét- 
barna szinü Austro-Daimler Limoitsinc, amely 
p/ali.il is feltűnést kellett, hogy szériagyarlma 
nyu volt A magvar karosszéria-ipar is méltó
képpen képs is. Ive volt a bécsi szépségverse
nyen. Nagy (.< za mérnök DicH llubcrt állal ve
retett Mcrcedis R,„: kocsiját és Dclmdr Wal 
ier csukott sport .S/rt/r kocsiját is benevezte a 
Versenyre Mindkít kocsi kategóriájúban a bé
csi Concours-on is

riső dijat nyert.
Különös örömünkre szolgál n mngvar ipar győ
zi íme a bécsi 'z. ps< gv,-rsenven is, mert — re
méljük '• l' l-'O foo adni a magyar
karosszéria ipar fc.-.M/é.’-’nel,-.

A, Öl O-Ö ki „V ... pj,

magyar ipar győ- 
t — re-

Mint egy titok suhanása, úgy siklik a Willys-Knight, bársonyos lágyság
gal, tekintet nélkül az útra, bárhogyan húzódik is az tova — mindig zaj- 

a

automobil és pedig egy Steyr-Phaeton, de 
aranyszalagot kapott a rendkívül feltűnő szép, 
sötétbarna szinü Steyr cabriolet kocsi is, ame
lyet az osztrák Armbruster karosszériagyár lá-

..i c..i.a_x i aranyszalagos
volt, pompás amerikai

volt az egyetlen.

aranyszalagos

tolt el felsőrésszel. I 
autó Cadillac kocsi 
/•’ísc/icrkarosszériával. 
autó, amelyet nem osztrák karosszériagyárha Ai.ilrsltnL T.._ __ ■

I 7
épilcltek. T-nnészetcsen az 
nyerteseken kivül

rendkívül sok automobil nyert 
sodlk dijat.

Többek közölt kél Rugatli. kél 
Stutz, Tál bot. Cadillac, Hudson, 
ebi ni, Gráf Stift, MercedesRcnz," Stcur, 
Austro-Daimler, Willys Kniyht és Whippet ko
csi szerepelt az clsödijasok közölt s mcgannvi 
automobil feltűnt harmonikus szinhalásával és 
szemeI üd i I ő form ú já va I.

A. osilrök Conroun d’Elcgance ulán n 
schönbrunni kastély kéklrrmíbrn nagy urson- 
nAI rendellek, amelyen n'srlvrll dr.' SehürS- 
Au,rína kereskedelmi, is közlekedésügyi mi- 
nlsrlere, aki a kISIIilökat és „ rendezőségei ven- 
d. g.il lallla Az „színik miniszter megkapó be
szédben udrózölle a jelenenllakal. Utána nz 
Jbrtrák AnlnmoHI Club elnöke, dr, Hcymtrle 
so'rönle meg az gulomvbilislúk nevében a mi- 
ntszliT támogatását.

első és rná-

Lancia, Fiat, 
, Isotta-Fras- 

Stcyr,

talanui. Hathengeres motorja gondoskodik 
hibázó fékei a biztosság érzéséről. Kényel
mes, szép, könnyen kezelhető: minden te
kintetben kivételes kocsi. Aki látja, meg
ismeri nz igazi szépségét, aki megy rajta, 
kiélvezi az igazi kényelmet, aki vezeti, 
olyasmiben gyönyörködik, amit csak sze
lepnélküli KNIGHT-motor bir nyújtani.

sebesség öröméről, sohasem

willyi
KNIÓHT

»Minden utak lovagja«

Vesérképviselet: VI., Andrássy-ut 34. szám.
Telefon: Automata 288—84.

Kérjen ajánlatot és kötolezottségnélkftli bemutatást

)( Folyton terjednek n Whippctek. Ez a 
fürge, tetszetős, aránylag igen olcsó és mégis 
sokat nyújtó európai külsejű amerikai kis autó 
folytonosan, minden megállás nélkül terjed. 
Úgy a vidék, mint a főváros területén mindig 
több és több Whippct-autóval találkozunk az 
utcákon. És ez ma már nemcsak a Whippctek 
letszelős külsejének és olcsó árának a követ
kezménye, hanem annak is, hogy az eddigi 
Whippct-lulajdonosok most már hosszabb idejű 
kipróbálás után állandóan ajánlják ismerőseik
nek és barátaiknak a pompás amerikai kocsit. 
Hogy a Whippet mennyire könnyen kezelhető

és vezetőjének mennyire engedelmeskedik, azt 
élénken bizonyítja, hogy cgy-két esztendős 
Whippet-autó Josefovits László vezetésével Az 
Úrvezető margitszigeti ügyességi versenyén a 
nagy kocsik közöli második lelt, úgy azonban, 
hogy az előirt igen nehéz feladatokat vala
mennyi résztvevő között a legrövidebb idő alatt 
tette meg.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja :
„A Hétfői Lapok" UJságvállalaLbloMAinrr A _______________ Hogy a Whippel mennyire könnyen I
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