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Vasárnap este a Sárga Madár 
megérkezett a párisi repülőtérre, ahol a 
tömeg tomboló lelkesedéssel ünnepelte 

a bátor francia őceánrepülőket
Útközben újra le kellett szállniok Mimizan les Bains-ben, mert 
megint elfogyott a benzinjük és csak este háromnegyed kilenc

kor érkeztek meg a Le Bourget-i repülőtérre
II II 111'11 II.....

Magukkal vitték Parisba a kis potyautast is
X Sárga Madár pénteken éjfél felé Comil- 

ías mellett Spanyolországban leszállt. Ere- 
lícti célját, Párizst nem érte ugyan el, de 
mégis átrepült az Óceánon és a három fran
cia aviatikus 29 óráig volt egyhuzamban a 
levegőben. Le kellett szállniok, mert egy 
potyautas miatt elfogyott a benzinjük. A re
pülők nyomban leszállásuk után kijelentet
ték, hogy vasárnap reggel folytatják útju
kat Párizs felé. Ehhez az ígérethez híven 
Assolant, Lcfévre és Lotti, a három francia 
repülő

vasárnap reggel a Sárga Madárral star
tolt Párizs felé és este háromnegyed 
kilenckor a Le Bourget-i repülőtéren 

szerencsésen le is szálltak.
'A Sárga Madárnak ezen az utján is nőit egy 
kis kalandja, megint elfogyott a benzinje és 
megint le kellett szállnia.

A Sárga Madár reggel hat óra 45 perckor 
indult Comillasból és este nyolc óra 45 
perckor ért földet a Le Bourget-i repülőté
ren.

Ezúttal tehát tizennégy órát töltöttek a 
francia repülők a levegőben. Ennyi idő alatt 
tették meg az utat Comillasból Párisig, 
azonban közben Mimizan les Bains-ben

le kellett szállniok,
mert elfogyott a benzinjük. Ezután a kis 
kaland után folytatták útjukat és három
negyed kilenckor este érlek Párisba.

A francia főváros lakossága, amely már 
pénteken aggódva várta Amerikából repülő 
honfitársait és tízezer számra ment ki a re
pülőtérre, vasárnap este hatalmas tömegek
ben szorongott Le Bourgctben, hogy üdvö
zölhesse az Óceánt átrepülő három bátor 
aviatikust. Az ünneplésből, amely leírhatat
lan lelkesedéssel, ovációkkal párosult,

kijutott a kis potyautasnak Schrclber 
Artúrnak is, aki éljen Franciaország! 
felkiáltással ugrott ki a repülőgépből.

A Sárga Madár vasárnapi útjáról, spanyol
országi startolásáról, újabb kalandjáról és 
a párizsi repülőtéren való leszállásáról kö
vetkező távirataink számolnak be:

Santander, junius Ifi.
A Sárga madár ma reggel 6 óra 45 perckor 

Comillasból' útra kelt.

Benzinhiány miatt 
megint leszáll 
a Sárga Madár

Bordeaux, junius Ifi.
A cazntixi repülőtábor jelentése szerint Asso

lant telefonon közölte, hogy benzinhiány miatt 
kénytelen volt Mimizan les Bainsben leszállón! 
is kérte, hogy küldjenek benzint Caznuxha. 
A repülőtábor repülőgépen és teherautón nyom
ban útnak indította a küldeményt Mimizan les 
Bains légvonalban 40 kilométerre fekszik 
Cazauxtól.

Cnzaux, junius 16.
\ francia avintikusok automobilon Cazauxba 

inentek, ahol a tepümtéren nagy ünneplésben

volt részük. Az aviatikusok itt megebédeltek, 
majd ismét visszatérlek Miniizanba. A benzin
tartály megtöltésé és a dagály visszahúzódása 
után délután 4 óra 45 perckor tovább folytat
ták Útjukat és 5 óra 5 perckor a cazauxi re
pülőtáborba érkeztek. A benzinkészlet újabb 
felfrissítése után a Sárga Madár 5 óra 50 perc
kor tovább repült Párizs irányába.

Mimizan les Bains, junius 16.
Assolant elmondotta a Havas-iroda tudósí

tójának, hogy útközben a felhőzet miatt csu
pán három Ízben látták az Óceánt.

— Tulajdonképpen — tette hozzá — egyál
talán nem volt az az érzésünk, hogy az Óceán 
felett kelünk át.

Az ut 27 óra hosszal tartott. Ebből 23 ára 
hosszat Assolant vezette a gépet; az ő lepihe- 
nésének idejére Lefevte ült kormányhoz.

Este háromnegyed- 
kilenckor: Le Bourget

Párizs, junius 16.
A Sárga Madár este 8 óra 45 perckor Le 

Bourget repülőterén leszállt.
A Le Bourget-i repülőtéren már este nyolc

Gömbös Gyulát, Héjjas Ivánt, Borbély- 
Matzky Emilt, Gerő Vilmost és Hír

Györgyöt vitézzé avatta a kormányzó
Ünnepélyes keretek közt folyt le az utolsó vitézavatási 
nap, amelyen a kormányzó kétezer vitézt avatott fel

Az eddigieknél is ünnepélyesebb keretek kö
zölt avatta fel vasárnap délelőtt Horthy Mik
lós kormányzó a Margitszigeti sportpályán a 
Vitézi Rend uj tagjait. Az ünnepségnek az 
adott különösebb jelentőséget, hogy ez volt nz 
utolsó vitézi avatás. A zászlókkal és a vitézi 
rend jelvényeivel gazdagon feldíszített pályára 
már a kora reggeli órákban ezrével lódult a 
közönség. Egymás után érkeztek a katonai, pol
gári és társadalmi előkelőségek, diszmagyar- 
ban, katonai egyenruhában és ünneplő feketé
ben. A különböző megyék vitézei, a ludoviká
sok diszszázada, leventék és cserkészcsapatok, 
volt tartalékos tisztek és a legénység csoportja 
állt két hosszú sort a tribünök előtt, amely 
roskadozott az emberlömeglől. A sportpályán 
a kormányzó főhelye körül, amelyet a testőrök 
csoportja övezett, diszmayyaros előkelőségek 
foglaltak helyet, köztük Wlassics Gyula báró, 
a felsőház elnöke, Almássy László, a képviselő
ház elnöke, Vass József népjóléli miniszter, 
Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter, 
Zsitvay Tibor igazságügyminiszlcr, Mayer Já
nos földmivelésügyi ininisztr, valamint a felső
ház és a képviselőház löbb tagja. Kilenc óra 
elölt érkezett meg a kormányzó felesége két 
fiával s Bethlen István gróf miniszterelnök 
feleségével.

Pontban kilenc Arakor érkezett a hely
színre Horthy Miklós kormányzó

Janky Kocsárd honvédfőparancsnok, Ripka 

órakor hatalmas tömeg szorongott, úgyhogy 
köztársasági örök, rendőrök és lovasrend
őrök tartották fenn a rendet. A várakozók 
között voltak a repülök hozzátartozói is. 
Egy csoport fiatal leány, rózsacsokrokkal 
jelent meg a repülőtéren. Kilenc óra utánra 
jelezték a repülőgép megérkezését, de már 
nyolc órakor megtették a szükséges előké
születeket. Nyolc óra után néhány perccel 
érkezett a repülőtérre Laurent Eynac lég
ügyi miniszter.

Háromnegyed kilenckor a Sárga Madár 
látható lett a Le Bourget-i repülőtér fö
lült és néhány perc múlva simán le
ereszkedett a földre. A tömeg viharos 
ovációt rendezett, sapkákat, kalapokat 
dobáltak a levegőbe, kendőket lobogtat-

tál

és üdvrivalgástól volt hangos az egész re
pülőtér.

Alighogy a gép megállt, megjelent az ajtó
ban Assolant és Lcfévre. Assolant rendkívül I Iák azt a krokodilust, amelyet a repülők ma
fáradtnak látszott, csaknem elájult, mint ’gukkal hoztak.

Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő polgár
mester, Bezegh-Huszágh főkapitány és több 
magasrangu katonatiszt kíséretében.

Húsz István, nz uj tábori püspök, az. ünne
pély megkezdésekor az emelvényre lépett és 
költői szépségekben gazdag beszédet intézett a 
felavatandó vitézekhez, utána Melles Emil 
görögkatolikus esperes, Rnffay Sándor püspök, 
Szabó Imre lelkész és Józan Miklós püspöki 
vikárius áldották meg a vitézeket.

A Himnusz után a kormányzó az országos 
vitézi szék kíséretében a testőrök sorfala 
közölt a vitézi avatáshoz előkészilett díszsátor
hoz vonult. Harsona jelzés után a főszéktarló 
a diszkarddal háromszor megkongatta a paj
zsot. Vitéz Hellehronth Antal a vitézek főka
pitányának helyettese, a diszkardot hüvelyében 
hagyva, átnyújtotta a kormányzónak. Ebben a 
pillanatban

a vitézek fenhangon a fogadalmi eskü
tétel elmondásába kezdtek. Az eskütétel 
után a kormányzó beszédet intézett a 

vitézekhez:
— Mai fogadalmatokkal zárókövét teltétek 

le annak az intézménynek, amelyet azért hív
tam életre, hogy akik a nagy megpróbáltatások 
idejében hazaftui erényeiknek tündöklő bizony
ságát szolgáltatták, elnyerve jutalmukat, elfog
lalhassák a nemzetépitö munkában is azt a 
helyet, mely őket megilleti. A magyar faj 
virija,

Lefévre igen jé) hangulatban volt.
A legvidámabb az amerikai potyautas, 

a fiatal Schrclber volt,
aki mikor megjelent a gép ajtajában, ameri
kai zászlót lobogtatott. hadonászott és tele 
torokkal kiáltozol: Éljen Franciaország! 
Közben egy francia repülőcsoport tagjai 
vállukra emelték Lottit, aki az ut költségeit 
fedezte.

A tömegen olyan határtalan lelkesedéi 
vett erőt, hogy

örömükben nem tudták magukat türtőz
tetni, áttörték a rendőri kordont 

és körülvették a gépet és a repülök*  t, akiket 
a pezsgős üvegekkel megrakott asztalra 
emeltek. Végre sikerüli a repülőket a légügyi 
miniszter elé juttatni, aki meleg kézszorilás- 
al üdvözölte őket és szerencsét kívánt nekik.

Fél tiz órakor a három repülő automobilon 
párisi szállására hajtatott. A gépet ezután 
hangárba vitték, megvizsgálták és megtalál- 

tizenkétezer vitéz áll őrt ma az ezeréves 
haza megmaradt földjén minden olyan 
törekvéssel szemben, amely a nemzeti gon
dolat megerősödését és a rend fenmaradá- 
sát veszélyeztetné. A Vitézi Rend most le

zárja a vitézek avatását.
— Vitéz bajlársaiml Belőletek, magyar vité

zekből kell széláradnia az egész társadalomban 
egy hatalmas, erőteljes nemzelfentartó és nem- 
zeterősilő szellemnek.

Legyetek a nemzeti gondolat ledoiiliietci- 
len oszlopai, a magyar hit lángoló fáklyái, 
a mngyur cselekvés munkaapostolal és ne 
feledjétek rí, hogy az ősök ezt a földet 
nemcsak vérrel, hanem verejtékkel Is ön

tözték
s a magyar anyaföld nehéz, odaadó munkát 
kíván, hogy annak jutalma gyanánt ontsa ál
dását.

A kormányzó mélyhalósu beszéde után per
cekig dörgölt nz éljenzés, majd vitéz Igmándy*  
Hcgyessy Géza vitézi törzskapitány felolvasta 
a felavatandó vitézek statisztikáját, mely sze
rint amai napon 733 tisztet és 77 várományostt 
129 Iközlegényt és 383 vitézi várományost, ösz- 
szesen 2021 vitézt és ifí2 vitézi várományost 
avatnak vitézzé. A vitézi rend fennállása ól*  —s 
mondotln a vitézi lörzskapilány —

összesen 8130 tisztet és 8352 legénységi ál
lományú hőst avatlak vitézzé, valamint 9v7 

vitézi várományost.
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A vitézi rend tagjainak tizenegy százaléka a 
világháborúban kiválóan vitéz magatartást ta 
niisilotl, de a legmagasabb kitüntetést önhibá 
jón kívül nem nyerhette el, nyolcvankilenc 
százalék azonban a vitézi rend szabályai ize 
ríni megkívánt legmagasabb kitüntetet tulaj
donosa.

A statisztikai adatok felolvasása után a kor 
niánvzó kardot rántott, a kard hüvelyét átadta 
a főszéklarlónak. Ekkor megkezdődött a kor 
mányzó elölt a felavatandó vitézek első cső 
portjának elvonulása. A felavatandó vitézek a 
kormányzó elölt /éltérdre ereszkedtek, a kor 
mányzó kardiával vállukat érintette és a Hadúr 
nevében vitézzé ütötte. Af avatás alatt a hon 
védzenekar régi egyházi énekeket éa magyar 
dalokat Játszóit Az első csoportban elvonult 
diszmagyaroi vitézek, díszruhái katonatisztek, 
csendőrök között kitűnt

Gömbös Gyula, majd Borbély-Mntaky Emil 
alakja, akiket a kormányzó vitézzé avatott. 
Egy másik csoportban Fischer Ferenc fő- 
spánt, HéJJas Ivánt és Purgly Emilt avatta 

vitézzé a kormányzó, aki néhai Hír György

MacDonald a kisebbségek, 
jogainak védelmét követeli

Az angol miniszterelnök cikke a kisebbségi 
kérdésről és a békeszerződés revíziójáról

A Sunday Times cikkel közöl Ramsay 
MacDonald miniszterelnök tollából a követ 
kező címmel: „Európa veszedelme a kisebb
ségek. Van-e szükség a békeszerződések re
víziójára."

A cikk rámutat arra, hogy a jugoszláviai 
diktatúra a legújabb intőszózat, amely fi- 
gycl mez. teli Európát, hogy a kisebbségi 
probléma méltányos és igazságos megoldá
sának elhalasztása a legsúlyosabb bajokhoz 
/og vezetni.

Mindenki, nki Ismerte a nacionalizmus
ban replő erőt, n fejét csóválta a párisi 
békcs/x-rzíklésck tervezeteinek láttára.

F. szerződések ratifikálása azt a helyzetei 
teremtette, hogy számos európai államban, 
igy Lengyelországban, Csehországban, Ro
mániában a lakosság jórésze idegen. Mac
Donald szerint nem lehet olyan határokat 
találni, amelyek pontosan követnék n nép
rajzi határokat, ezért a béke és a demokrá
cia érdekében

meg kell határozni a kisebbségek jogait, 
arra kell törekedni, hogy a kisebbségek jól 
érezzék magukat abban az államban, amely
nek tagjai. Egyes utódállamok bevallottan 
vegyes fajnak, mint például Csehszlovákia 
és Jugoszlávia, ezeknek problémája némi
leg különböző, mert itt nincs szó határki- 
igazításról, hanem szabadságról és igazság
ról és a szabad együttműködés alapjáról a 
kormányzásban.

MacDonald cikkében elmondja, hogy

Megakadtak a választójogi blokk alakítására 
vonatkozó tárgyalások

Politikai körökben hetek óta folynak tár
gyalások a szélső jobboldaltól egész a szélső 
baloldalig azzal a céllal, hogy úgynevezett 
váasztójogi blokkot hozzanak létre. Ebben a 
blokkban az egykori választójogi blokk min
tájára résztvennének mindazok a pártok és 
politikusok, akik

az általános titkos választójog hívei, 
"megtartván természetesen egyéni önállósá
gukat. A tárgyalások inár meglehetősen 
előrehaladott stádiumban voltak és tanács
kozások folytak Andrássy Gyula gróffal és 
Daruváry Gézával, hogy a blokk élére ez a 
két politikus korkijön. Most

a hlokkulakltásl kísérlet megakadt éa 
egyenek szerint meghiúsultnak is tekint

hető.
Információnk szerint a meghiúsulás okát 
többfelé kell keresni, de az is lény, hogy 
Andrássy Gyula halála nagyban hozzájárult 
a választójogi blokkalakitás sikertelenségé
hez. Andrássy Gyulát ugyanis ugy a jobb, 
mint a baloldali választójogos politikusok

BOTRÁNYOS ÁLLAPOTOK 
A VASÚTI RÁDIÓNÁL

Rosszul fizetett és tuldolgoztatott alkalmazottakkal „félreeső" helyen 
fertőtleníttetik a hallgató kagylókat

Még nz elmúlt esztendő végén egy mngán- 
lársaság megállapodást kötött az Államvasutak 
Igazgatóságával. melynek eredményeként de
cember havától :i \onalok egyes osztályaiban 
a közönség rádióhallgatással enyhíthette az 
utazás egyhangúságát.

Az „Allamvasuti Hódió Rt.” néven megala
kult társaság ugylálszlk. kellő tőkebefektetés 
nélkül kezdett ebbe a feltétlenül újító és köz
hasznú vállalkozásba, mert alig pár hónapi 
működése után, máris ott tart, hogv nem csu
pán a részvényesek és a saját alkalmazottal 
létalapját veszélyezteti, de látszólagos hivatalos 
jellegénél fogva kelletlen kihalással lehet ma 
gára a Magyar Államvasutak jóhiruesére is. 

volt nemzetgyűlést képviselőt Is vitézzé 
avatta,

valamint 
néhai Gcrő Vilmoa őrnagyot, 

aki mint százados a képviselőházi őrség pa- 
rancsnokhelyeltese, 1013-ban, a képviselőház 
Ülésteremben Héderváry I^ehel képviselő ellen 
oldalfegyverét használta és rajta könnyű sebet 
ojtelt. Gcrő később hadbavonult s a háború 
elején hősi halált halt.

Mindegyik vitéz mellém ragyogott a sok ki
tüntetés, amint elvonultak a kormányzó előtt 
Megható látvány volt, mikor a rokkantak, va
kok és várományosok vonultak el a kormányzó 
előtt. Körülbelül k't óráig tartott, mig a több, 
mint kétezer vitézt felavatta a kormányzó, aki 
a felavatás után az Országos Vitézi Szék tag
jainak kíséretében n testőrök sorfala közöli 
vonult a kormányzói emelvényhez. Innen nézte 
végig a kormányzó és kísérete a Ludovika Aka
démia zászlóaljának, a felavatott vitézeknek, a 
leventéknek és cserkészeknek diszmenetét.

A diszmenet után a kormányzó a közönség 
lelkes éljenzésétől kísérve vonult el.

állandóan kap emlékiratokat Csehszlo
vákiából ■ kisebbségek panaszairól és 
még súlyosabb a helyzet Jugoszláviá

ban.
Az olaszok sem követnek jó politikát német 

s szláv kisebbségeikkel szemben. A kisebb
ségeknek módot kell nyújtani, hogy a Nép
szövetség mint végső békéltető testület elé 
járulhassanak.

Nagy baj, hogy a Népszövetség ellenőr- 
zésénk jogát a kisebbségek védelme tekin
tetében a gyakorlatban gyengítik. Ezeknek 
az állapotoknak azonban meg kell szün
idők és

a Népszövetség hatásos ellenőrzési jogát 
haladéktalanul helyre kell állítani.

A petíciók beadásánál a technikai nehézsé
geket el kell hárítani, a vádolt kormányok 
védekezését nyilvánosságra kell hozni, a 
mandátumos bizottság példájára állandó 
kisebbségi bizottságot kell alakítani és en
nek működését fel kell szabadítani a diplo
máciai titkolódzás alól.

Stresemann bejelentette, hogy a legköze
lebbi népszövetségi ülésen újból fel fogjn 
vetni a kisebbségi kérdést.

Mindenki, aki szivén viseli a demokrá
cia diadalát és Európa békéjét, sikert 

fog neki kívánni.
MacDonald miniszterelnök cikke elölt 

szerkesztőségi megjegyzés áll, amely sze
rint a lap nem azonosítja magát a cikk 
minden nézetével.

igen alkalmasnak találták a vezetésre, s az ö 
személyében garanciákat láttak az együtt
működés lehetőségére.

A politikai világban elterjedt hir szerint 
a Jobboldalon uj ellenzéki párt van ala
kulóban, amelynek vezetőségében az 
egykori fajvédő párt ismert vezetői Is 

helyet foglalnak.
Ezek a politikusok azonban az uj pártban 
már nem akarnak szélsőséges és antiszemita 
jelszavakat hangoztatni, hanem az általános 
választójog és egyéb demokratikus követel
mények volnának az uj jobboldali párt első 
Céljai.

A képviselőház egyébként szerdán vagy 
csütörtökön tartja utolsó érdemleges ülését 
a nyári szünet előtt. A keddi ülésen a vissza
küldött közigazgatási reformmal foglalkoz
nak, azután még néhány kisebb javaslat van 
hátra, ugy hogy legkésőbb csütörtökre végez 
a Ház meglévő munkaanyagával. Ha a felső
ház a költségvetést elfogadta, akkor a kép- 
vhelöház tart ugyan még egy ülést, ez azon
ban már csak formális ülés lesz.

Hiába számítollak a vállalkozók a rádió 
óriási népszerűségére, az utazóközönség ke
vésbé érdeklődött a kínálkozó szórakozás 
iránt, meri rájött arra, hogy túlságosan meg- 
lakszálják akkor, amikor 80 fillértől f pengő 
őtvenig fizettetik meg vele art a gramofon-mű
sort, amit legtöbbször a budapesti Stúdió, na- 
yyon gyakran pedig a vonaton működésbe ho
zott gramofon ad le nekik. Inkább megvárták, 
míg hazaérnek és otthon az egész, világ mű
vészi műsorát élvezték havi 2.40 pengőért .

Amint a vállalkozás egyre rosszabbul és rosz- 
szabbul kezdett menni, olyan tempóban igye
kezett a vezetőség módot találni arrn. hogv a 
mutatkozó deficitet gazdálkodásában behozza 

Kínálkozó mód volt erre — természetesen — 
az az anyagmegtakaritás, majd amikor ez sem 
bizonyult elegendőnek, a munkabérek leszorí
tása. Utóbbi módszert már a szerződések meg
kötésekor biztosították maguknak azzal, hogy 
minden alkalmazottól Írást vettek, amelyben 
beleegyezik abba, hogy bármely pillanatban, 
/elmondás nélkül kitehetik.

Ezen az utón aztán olyan iramban haladtak 
lefelé, hogy mostanában egyre-másra kezdik 
leszállítani az alkalmazottak szerződésben meg
állapított fizetését.

Ezekkel, a száztól száznegyven pengőig do
tált emberekkel ezenfelül manapság példátlan 
munkát végeztetnek.

öt napon át. átlag napi húsz órát vannak 
szolgálatban és csak minden hatodik nap

juk szabad.
Meg egyetlen diplomás mérnökük is, aki a 
Nyugati pályaudvaron teljesít szolgálatot, reg
gel kilenc órától esti tiz és fél óráig dolgozik, 
havi kettőszáz pengő fizetésért.

A takarékoskodással azonban korántsem ál
lottak meg a saját embereiknél, hanem átvit
ték a közönségre is.

A közönségen ugy spóroltak, hogy a fejhall
gatók papircsomagolásán beígéri és feltétlenül 
fontos fertőtlenítést később a vonatokon egy- 
általam nem hajtották már végre.

A fertőtlenítés ma már csak a Budapestre 
való visszaérkezés után történik meg, még pe
dig a Nyugati pályaudvaron oly módon, hogy

■ kagylókat lehordják egy elhanyagolt, 
piszkos helyiségbe, amely nemrégen még 

bizonyos közegészség! célokat szolgált.
Ebbe a helyiségbe az igazgatóság még csak egy 
asztalt, vagy egy széket se tartotta fontosnak 
betenni, egy sepéőt nem adott, amellyel a leg
szükségesebb takarítást naponta ellehetett volna 
végezni, az üvegtetőn beesett a hó, meg az eső 
és a törött ablakokon bejárt a harminc fokos 
hideg. Semmi se volt ebben a helyiségben, 
ami kellett volna, ámde ott voltak és a mai 
napig is ott vannak az Ilyesfajta helyiségekben 
szükséges edények. E hó fi-ig, amikor végre 
egy asztalt és egy seprőt adtak,

Itt „fertőtlenítették**  a földön a fejhall-

Szeged mellett kastélyt vásárolt a népjóléti 
miniszter a gyógyíthatatlan nyomorékoknak

A Nyomorék Gyermekek Országos Otthoná
ban a mely intézmény huszonöt évvel ezelőtt a 
társadalom és a hatóságok összefogásával ala
kult meg, ma már állandóan százötven gyerme
ket tanitanak, gyógyítanak és foglalkoztatnak. 
Az óriási, modern épület azonban szűknek bi
zonyult az idők követelményeihez képest, mert 
magában Csonkamagyarországban

több, mint ezernyolcszáz kérvényező 
várja, hogy szerencsétlen gyermekéi ennek a 
kitűnő és áldásos intézménynek a gondozására 
bizhassa.

Még szó sem volt Magyarországon nyolcosz- 
tál.vu népoktatásról, amikor itt már nyolc osz
tályú volt az elemi oktatás. A tanítás kitűnő 
eredményét mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a keaük fejét elvesztett, sőt teljesen hiány
zó karú gyermekek pár évi oktatás után szeb
ben imák és rajzolnak az ép gyermekeknél.

Az Intézet fennállásáról eddig nagyrészbeji 
az iskolából kikerült gondozottak gondoskod
tak, gyűjtés utján :.s a mai időkben szokatlanul

Nem vesztegetett, csak borravalót adott a vasúti 
raktárnoknak a túlbuzgó tisztviselő

A Franki Andor rt. gabonabizományi cég 
megbízta Székely Kálmán nevű alkalmazott
ját, hogy a MFRT dunaparti raktárában levő 
négy vágón zabot indítsa útnak Bécsbe. Szé
kely kiment a raktárba, ahol azt a felvilágo
sítást kapta, hogy mielőtt az árut elindítják, 
le kell mérni és a négy vágón lemáz.sálása több 
napig tart. Székely azonbnn tulbuzgalomból 
még az nap el akarta indítani a zabot, kisebb 
összeget adott át Korontai MÁV raktárosnak 
azzal, hogy tekintsen el a mázsálástól, biom- 
bálja le a vagónokat és állítsa ki a fuvarlevelet 
a négy vágón áruról.

így is történt s mire a zab Bécsbe ért, 
egy vágón hiányzott belőle.

Megindították a vizsgálatot, de nem sikerült 
megállapítani, hogyan és hol tűnt el a vágón 
zab. Kiderült azonban a vizsgált során, hogy

O A Bauxit Trust A. G. üzleti jelentése. A 
Bauxit Trust A. G. ma megtartott igazgatósági 
ülésében az ügyvezetőség előterjesztette a 
folyó üzletév (1929 február 1.—1930 január 31.) 
négy első hónapjára vonatkozó üzleti Jelenté
sét. A bányászat fejlődése teljesen kielégítő. 
A termelési költségek is az igazgatóság által 
annak idején előirányzott keretekben mozog
nak. Ezzel szemben az eladás a múlt évhez 
viszonyítva, összhangban az általános gazda
sági helyzettel, csökkent .A bauxit elhelyezé
sére vonatkozó kilátások továbbra is kedvezőek. 
Ezzel kapcsolatban rá kell mutatni arra, hogy 
hosszúlejáratú szerződések állnak fenn pl. a 
Vcreinigte Alumlnium-Werke A. G.-vel. mely
nek aluminiumgyárait bauxittal a társaság 
látja el. Annak az állításnak, mintha a bauxit 
a jövőben kevésbé, vagy egyáltalában nem 
szolgálhat nz alumínium nyersanyagául, sem
mi alapja sincs, mert az ez idő szerint alumí
niumot előállító összes kohók nyersanyaga
ként kizárólag bnuxitot használnak. A bauxit- 
link as alumínium mellett másik lényeges piaca, 
a bauxitcementgyórtás, a beléje helyezőit vára
kozásoknak eddig teljes mértékben megfelelt. 
Nyilvánvaló, hogy nagy bnuxitcementgyárak 
létesítése néhány évet vesz igénybe és Igy az 
ehhez fűzött remények is természetesen csak a 
legközelebbi esztendők folyamán valósulhatnak 
meg. A társulat pénzügyi helyzete egészséges. 
Igazolja ezt, hogy többmillió svájci franknyi

Holnap jelenik meg!
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gatókat, a legdühöngőbb spanyoljárvány 
Idején.

Ehhez a higiénikus fertőtlenítéshez gyakorta 
napokig hiányzik a fertőtlenítő szer.

Az igazgatóság a más bőrén való takaré
kosságban odáig ment, hogy nem egy esetben 
még a pontosan kötelező társadalombiztositásl 
bejelentést is hetekig elmulasztotta.

Elképzelhető, hogy ilyen körülmények között 
nemcsak a közönség tartózkodik mindinkább 
attól, hogy az Allamvasuti Rádióval közelebbi 
kapcsolata legyen, hanem a pária-sorban lévő 
alkalmazottak is azon igyekeznek, hogy ettől a 
fáradságos és megalázó munkától mielőbb sza
baduljanak.

tekintélyes összeghez, jutott az intézmény a 
mull esztendőben, a népjóléti miniszter is kö
rülbelül 35.000 pengőt fizet a hadiárva nyomo
rék gyermekek gondozásáért évente és mind
ezek az összegek mégis éppen csak a mostani 
szűk keretek közötti működést biztosítják.

Vass József népjóléti miniszter, akihez nem
régiben azzal a kérdéssel fordult az Otthon ve
zetősége, hogy járuljon hozzá az épület meg- 
nagyobbitásának költségeihez, legmelegebb jó
indulatának biztosítása mellett kijelenteftcj 
hogy ehhez a jelenlegi kötlségvelés nem ad le
hetőséget. De most a kérdés megoldását maga 
is elodázhatatlnnnak tartja s a szociális célokra 
megvásárolt. Szeged mellett fekvő győnyöril 
deszki, báró Garlóczy-kastélyt a gyógyíthatatlan 
betegségben szenvedő, illetőleg szellemileg tel
jesen eltompult

nyomorék gyermekek számára fogja beren- 
deztetnl.

A népjóléti miniszter a deszki otthon meg
nyitását már őszre tervezi.

az árut utánmérés nélkül indították el a rak
tárból. Erre vádat emeltek Székely és Ko-» 
rontai ellen
fuvarlevél, illetve közokirathamlsltás és meg

vesztegetés elmén.
Az első bíróság mindkettőjüket 8—8 havi 

börtönre ítélte megvesztegetés miatt, a köz- 
okirathamisitás vádja alól azonban felmentette 
őket. Szombaton a Tábla Znc/nfr-lanácsa elé 
került az ügy s a felebbezési bíróság Szőke 
Sándor dr. védelme alapján a vádlottakat

a megvesztegetés vádja alól Is felmentette 
azzal a megokolással, hogy Székely olyan kis 
összeget adott a vasúti raktárnoknak, amely a 
rakomány értékéhez képest nem haladja meg 
a szokásos borravalót, tehát nem tekinthető 
megvesztegetésnek.

bankbetét felett rendelkezik, ellenben eddig 
sem bankhitelt nem vett igénybe, sem pedig 
adósságai nincsenek. A folyó év üzleti ered
ményéről az igazgatóság most, az iizletév első 
négy hónnpjn elteltével, még nem nyilatkoz- 
hátik.

Szántó György: A bötMŐ, Szántó György, 
akit élete tragédiája lett íróvá, vakságában is 
lullátó szemmel, biztos kézzel és egy rend
kívüli tehetség jogos öntudatosságával nyúlt a 
valóban írói tolira kívánkozó izgalmas témá
hoz; Körösi Csorna Sándornak, a nyugtalan 
vérű, zseniális, hányatott sorsú székely globe- 
Irottcr és tudósnak életéhez. Csorna Sándor, a 
magyar zseni méltó életrajzírót kapott Szántó 
Györgyben. A bölcsőtől a sírig, a székely ha
vasok alján megszületett góbé-gyerek első sivi- 
tásától a tibeti barangolásban kapott malária 
utolsó deliriumáig kíséri végig. Szántó György 
Körösi Csorna Sándor életét Regénye érdekes 
és tanulságos olvasmány: amellett, hogy l'J’i*  
lincselő elbeszélő készségével meséli el az. ős
hazát kereső vándor filmregénybe illő kaland
jait és utazásait Ázsia titokzatos világában, a« 
oknyomozé) történetíró éles szemével lát Csorna 
Sándor korúnak kulisszái mögé, tárja fel a 
napóleoni háborúk korának már nyugtalan
kodó, belső társadalmi erőktől feszített, inga
dozó rendjét, a feudalizmus és a polgári rend 
kialakulásában vajúdó magyarságot. A regény 
a Dante kiadásában Jolcnt meg.
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Az eltűnt Goldschmidt Jözsel 
igazgató holttestet uasarnap 

kifogtak a Dunából
Vasárnapra világosság derült Goldschmidt 

'Józsefnek, a Mauthner-féle Marfkereskc- 
delmi Rt. szombathelyi igazgatójának titok- 
zatósieltunésére: az öreg ur holttestét vasár
nap Du-navecse község határában kifogták a 
Dunáitól.

Goldschmidt József már hoss/u idő óta 
állt', igazgatói rangban a .Mauthncr . Ödön 
Maifttfréskedelmi Rt. szombathelyi 'kiren-,1 
deltjétfének az élén. Az utóbbi időben'a hat-; 
vanoté.ves igazgatónál orvosai • i

■ érelmeszesedést állapítottak meg.
Fia, Goldschmidt Pál dr., aki Szombat-j 
helyen , praktizál, azt tanácsolta édesapja-! 
rak,..hogy jöjjön fel Budapestre és. ii/ 'spc-\ 
cialistfíkkal vizsgáltassa meg magát.. , Azí 
öreg'.Ur, aki, egészen az utóbbi -időkig >szor-< 
galmásan#dolgozott és aki munkájával- főjrtö-' 
keinek1'legmesszebbmenő megbecsülését1 vál- 
toftá 'ki, hallgatott is a fia szavára -,és iB/ida- 
pestre} jött. Betegsége azonban, úgy látszik, 
annyira leverte és

oly .súlyosan hatott lelkiállapotára^,hogy 
már ekkor végzetes tettre szánta . magát.

'Az .'elmúlt hétfőn érkezett’Budapestre és itfl 
egy?szállóban bérelt szobát. Bizonyos, hogy 
már., ekkor is öngyilkossági tervekkel fog
lalkozott, mert alig, hogy megérkezett - és 
kicsomagolta holmijait, 1 •

eltávozott a szállóból és többé nem jé-
.................. ' ■' r i i

Soffőrök és munkások 
véres közelharca á 

kőbányai téglagyár előtt
' ---- , .. , I.

A verekedő munkások a téglagyár szakadékéba 
dobták az egyik soHőrt

Vasárnap délután véres verekedés -volt 
Kőbányán az Öhegyi-uton. Az Óhcgyi-uti 
téglagyár előtt Singer Vilmos és Juhász 
József soffőrök összeszólakoztak néhány, 
téglagyári munkással. Verekedés kezdődött,' 
amely- percek alatt véres küzdelemmé fajult.

A megtámadott soffőrök és a munkások
1 valóságos közelharcot vívtak 

és valóságos záport zúdítottak egymásra 
kezük ügyébe került tégladarabokkal.

A néhány percig tartó küzdelemből 
munkások kerültek ki győztesen.'

a,

a 
munkások kerültek ki győztesen. Singer 
Vilmos, akit a tégladarabok a fején súlyosan’ 
megsebesítettek, vértől borítva esett, össze,\ 
Juhász Józsefet pedig verekedés, közbeni 

belökték a téglagyár mentén elhúzódó 
‘ nyolc méter mély bányaszakadékba.

Fekete álarcos betörő járt 
egy budai villában

• » i- — •— i ■ >
A vakmerő betörő végiglosztogatta a hálószobákat 
és mikor a házbeliek felriadtak a zajra, az ablakon 

keresztül elmenekült zsákmányával
Detektivregénybe illő, vakmerő betörés 

törJépt. a vasárnapra virradó éjszakán. Bu
dán, a Tamás-ut 19. szám alatt lévő villában, 
amély' Kókai Rezsőnek, a Kókai La jós-féle 
isméit fővárosi könyvkereskedés tulajdono
sának . a ' nyaralója. Kókai Rezső fiával, ifj. 
Kókai Rezső zenetanárral együtt tartózkodott 
kint*  a villában. A könyvkereskedő az egyik 
■■A.Í!, ....................................... , ■ I ■■■Ilii

Minden MEISTER szappan 
dobozban ilyen szelvény van I

Gyűjtse a

>

I

*> I

IvÁ B betűket! _ I

dobod”" ^nv6,Ar’6«B>n*'  I

I
I sz-íAsí*

Mjjlden MEISTER szappan 
dobozban ilyen szelvény van V 
Vágja ki is gyűjtse hozzá a többit I

. lentkezett.
A szálló személyzete takarítás közben a szo
bában találta a 'vendég összes holmijait és 
asztalán ott feküdt a pénztárcája is. Mint
hogy gyanúsnak tartották 'hosszas elmaradá
sát, másnap értesítették a fiát, majd

bejelentették az eltűnést a főkapitány
ságon.

A rendőrsé* ’ megindította a vizsgálatot az 
eltűnt Goldschmidt József felkutatására és 

már az első percben nyilvánvalónak 
látszott, hogy Goldschmidt József ön

gyilkosságot követett el.
Vasárnap reggel azután a dunavecsci 

csendőrőrs jelentette Budapestre, hqgy a 
község határában ■ kifogták egv’ hatvan : év 
körüli férfi holttestét a Dunából. ' .

A holttest ruhájának, zsebében Gold
schmidt József névre szóló útlevelet 

találtak.
Az útlevélen kivül még'a holttestről adott 
személyleirás is teljesen ■ megegyezik Gold
schmidt József szemelyleirásával, úgyhogy 
minden kétséget kizáróan or eltűnt igaz
gató holttestét fogták ki a tiunáb/il. A tra
gikus eseményről a hatóságok értesítették a 
hozzátartozókat, akik Dunavecsere, ütqznak, 
hogy agnoszkálják a holttestet és . intézked
jenek a tragikus véget ért Goldschmigt Jó
zsef temetéséről. ;

■ ii. 
véresén .terült el 
a | vérekedés lár- 
a helyszínre ér-

Juhász összetöri tagokkal, 
a szakadék mélyén. Mire 
májára előkerült rendőrök 
keztek, ,

a munkások elmenekülték.

A rendőrök ezután a mentőket hívták, akik 
a sebesültekéi bekötözték. Juhász József 
húzódásokon kivül

gerinctörést

Mindkettőjüket
szállították. A ____ ___ T..o.....................
vizsgálatot annak megállapítására,

is szenvedett és állapota 
életveszélyes.,
a Szén! IMván-kórházba 
rendőrség megindította a

.......D---------  hogy 
miként kezdődött a verekedés' é's széleskörű 
nyomozással keresi az elmenekült tégla
gyári munkásokat.

szobában aludt, a fia pedig a szomszédos szo
bában. A csendes és előkelő villanegyedben 
hagy előkészületek után követte el a vak
merő betörést az ismeretlen .tettes, aki át
mászott a villakerilésen; majd létrát keriteft. 
azt nekitámasztotta a megás félemeleti ab
lakrácsnak, amelyet nehéz munka után fel
feszített és a nyitott ablakon keresztül be
mászott a szobába, ámelyben; idősebb Kákái 
Rezső aludt.

A betörő, aki
fekete álarcot viselt, tolvajlámpával 

világította be a szobát
és noha látta, hogy az, ágyban alszik valaki. 
odament az ágyhoz és az éjjeliszekrényről 
óvatosan elemeit egy értékes brilliánsgyürűl, 
egy címeres aranygyűrűt^ egy aranyórát, 
aranylánccal, .azonkívül egy nyolcvanöt pen
gőt tartalmazó' pénztárcát.

A vakmerő betörő ezzel a zsákmánnyal 
nem elégedett meg, hanem ( •

benyitott a szomszédszobába' Is, ahol 
ifj. Kókai Rezső ajudt

és itt ugyancsak áz éjjeliszekrényről- megá 
|ioz vette- a • zenetanár ararty láncát,- arany
óráját és ötven', pené/őt tartalritazó pénztár-

A betörő halkan, valóságos macskaléptek-

uaitdniteii
folyósítunk kereskedőknek, gyorsan, 

előnyösen, árufedezet ellenében, 
BudapeBtj, Hitelbank Áruosztálya 

V, Akadémia-utca' 3

I ke) járt, de ifj. Kókai Rezső mégis ösztön- 
I szerűen felriadt és hangosan kiáltani kez

dett: t.
— Ki járkál itt?
A [következő pillanatban a betörő vissza

rohant az első szobába,.
átvetette magát az ablakon és lerohant 

a lépcső fokain, 
majd, futni kezdett a csendes Tamás-uton. 
A lármára felriadt idősebb Kókai Rezső is, 
aki a fiával együtt a felfeszilett ablakon ke
resztül kiáltozni kezdett:

— Fogják el! Betörő!-
A -csendes villanegyed- lakói a kiáltozásra 

felriadtak, sokan kirohantak az utcára és
többen látták még a •.jfeketc álarcos be-

, 1 H.röt,
amint a Tamás-uton végigrohant, s azután 
nyomtalanul eltűnt az egyik keskeny budai 
mellékutcában. A közeli örszoba rendőrei is 
űzőbe vetlek az amerikai slilü, vakmerő, ál
arcos betörőt, de

nem sikerült kézrekeriteni.
A főkapitányságnak tett jelentés alapján, 

amely szerint a betörő körülbelül háromezer 
pengő értékű zsákmányt vitt magával, eré
lyes nyomozás indult a tettes felkutatására.

Többhónapi kalandos utazás után szombaton 
Budapestre érkezett Kampós Andor kereskedő, 

aki még március közepén indult el Kabulból, 
Afganisztán fővárosából, ahol húsz évvel ez
előtt'kora ifjúságában telepedett le.

Kqmpós Andor, aki teljesen árva volt, húsz
éves .korában nekivágott Ázsiának, hogy itt 
próbáljon szerencsét és kóborlásai során jutott 
el Kabulba, ahol prémekkel, állalbőrökkel kez
dett kereskedni és olyan szerencsével dolgozott, 
hogy rövidesen üzletet nyitott. Kampós Andor 
üzlete egyre nagyobb arányú lett, ügynökök
kel vásároltatta az árut, amelyet azután nagy 
szállítmányokban adott tovább európai üzlet
feleinek. Á múlt esztendő végéig zavartalanul 
vezette üzletéi és már tekintélyes vagyona volt, 
amikor kitört az afgán polgárháború. Mint is
merétes, a felkelők véres harcok után elfoglal
ták Kabult és ekkor szomorú napok következ
tek a. magyar kereskedőre is. Az angol és 
amerikai követségek és konzulátusok megvéd- 
lék az angol és amerikai állampolgárok va
gyonát Habibullah felkelő csapatai elől és az 
angol követség védelmét ; kérte Kampós Andor 
is A'követség el is vállalta a magyar keres
kedő vagyonának védelmét, a felkelők azonban 
arra, való hivatkozással, hogy Kampós Andor

nagy nyári vásár
a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete 

ruházati áruházaiban
Budapest, V., gróf Tisza István-u. 18, IX., Mester-utca 15/17 és 

I., Attila-utca 14. sz. alatt:
valamint a debreceni, győri, kaposvári, miskolci, pécsi, szegedi, 

székvsf eh érvári és nyíregyházai ruházati áruházakban.
‘ , Felkérjük t. tagjainkat és vásárlóinkat, hogy 
tekintsék meg — vételi kényszer nélkül — nagy 
jullus 6-ig tart. A vásár tartania alatt forgalomba 
közül a következőket emeljük ki:

Gyermek lllrdőruha la minőség

Junius 17-én, hét
főn kezdődik a

p 1.80 tói

NŐI, férfi és gyermeÁfUrdőruhák, továbbá az összes fürdőruházati 
cikkek: fUrdősapkák, övék, cipők, strandernyők, frottier- 
anyagok, frottierköp ny és cape, joppék, sírandpyjamák 
nagy választékban, reklám árban.

Ferii mrdőruha felsőrésszel, tartós minősép P
Fiú mosóruhák óriási vá;asztékban, szenzációsan olcsó árakon, amíg a 

készlet tart.

Ferii úszónadrág reklám minőség és ár ..........
| Parisette a legújabb mintákban. |

Női fürdőruha
|' Francia és svájci grenadln (yolle"etamirok) a legújabb mintákban. |

Müselyem garantált minőség ........................................... P 2.48
Ruhavásznak az összes minőségekben, leszállított árban

Grenaúln ruhára, függönyre alkalmas

[
Pupiin-ing ismert és jólbcvált minőség 
rz
Zelir-lng két külön gallérral, komplett bőség ...

Flanell- és gyapjutakarók minden minőségben

Divatos női kabátok a legjobb anyagból, beszerzési áron alul

. p 6.20
Szövet, selyem, mosó- és vászonmaradékok, amíg a készlet tart 

50 -70 -os árengedménnyel

Turisla-ciDö crupon talppal.....................................  P 18. 20.-
Közszolgálati alkalmazottak és a Honvéd N.Vugdljjárulék Alap tagjainak fi havi 

részletfizetéses kedvezmény.
f ■______ A Magyar KOztisztvieeiQk Fogyasztási Termelő os ErttKesito Szowstnezete

Divatmintás és egy- Qf) színű kreponból... 4.ÖU 
Nagy rózsás levan- E nn 
tinból.................. ű.OU
Divatos mosóse-fQEA 
lyemből...............Il.uU
Nagy virágos fran-lfl Cfl 
cia delénből......... I4.JU
Valódi Bemherg-se-17 Cíl lyemből...............II.dU
Postán utánvét mellett bér

mentve szállítunk

FENYVES
Calvin-lér 7 

Andrássy-ut 4

magyar állampolgár és vagyona ezért nem tar
tozhat azf angol kövelség protektorátusa alá, 

elkobozták a kereskedő raktárában felhal
mozott nagyértékü árukat.

Kampós. Andort anyagilag teljesen tönkretette 
az ujv afgán kormány hatóságainak törvény
ellenes intézkedése, amely ellen természetesen 
hiába tiilakozotl. A hatóságok azt állították, 
hogy vagyonát azért kellett elkobozni, mert a 
megbuktatott rendszer embereinek jóindulata 
folytán fíirvénycllenes módon szerezte vagyo
nát és igy azt közérdekből le kellett foglalni. 
Ez még ez év februárjában történt és miután 
Kampós Andor látta, hogy vagyona visszpszer
zésére irányuló minden kísérlete eredménytelen 
marad,' március közepén teljesen kifosztva, el
indult Kabulból és

hosszas viszontagságok után
most megérkezett Budapestre. Kampós Andor 

a hágai nemzetközi döntőbíróság előtt ke
resetet Indít Afganisztán ellen vagyona el

rablása miatt.
Kampós Andor elkobzott áruraktára és ingó
ságai fejtben hatszázezer pengőt követel Afga
nisztántól-

mielőtt nyaralásra mennek, feltétlenül 
nyári ruházati vásárunkat, amely 
hozott meglepő olcsó szezonáruk

r l.flQ tói
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IIIKI K
Azégö macska felgyújtotta 
a tanyát, amely porráégelt

Bek/s csuha, junius 16.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Különös 

szerencsétlenség történt Békésszentandrás 
ltőrségben, Molnár András tanyáján. A ház
ban vasárnap délelőtt történetesen senki 
nem tartózkodott, amikor

a tűzhelyről kipattanó szikra felgyúj
totta az ott szundikáló macska szőrét.

A szerencsétlen megrémült állat, mint egy 
égő fáklya rohant ki a házból, egyenesen a 
nádfedeles tetőre. Az

égő állattól természetesen azonnal 
lángra kapott a háztető 

és mire a nagysokára értesített tűzoltók a 
községből megérkeztek, Molnár András 
tanyája porrá égett.

i — I'etrl államtitkár beszéde a római 
könyvtári kongresszuson. Hómából jelentik: 
A Nemzetközi Könyvtári kongresszuson Ma
gyarország részéről Petri Pál államtitkár, 
Magyary Zoltán, Gerevich Tibor, Pasteincr 
Iván, I.utter Ferenc, Tóth László, Várady 
Imre, Magyary Ernő és vitéz Szabó Pál vesz 
részt. Szombat délután három órakor az 
olasz király fogadta a könyvtári kongresszus 
delegátusait, akik között megszólításával 
tüntette ki Petri államtitkárt. A kongresz- 
szust délután négy órakor nyitotta meg 
Clppico szenátor. Az első szónok Petri Pál 
államtitkár volt, aki beszédében kiemelte, 
hogy nemcsak a kongresszuson való részvé
tel a magyar delegáció római utjának célja, 
hanem az is, hogy kifejezzék elismerésüket 
az olasz szellemi kultúra, az olasz könyv 
iránt, amely ezeréves kullurák utjain segí
tette a magyar művelődést. A magyar kul- 
tuszállamtilkárt a kongresszus zajosan meg
tapsolta.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va- 
sárnnp az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Zivataros esők és átmenetileg 
lehűlés várható.

— Újabb elismerés fletényl főknpltányhelyet- 
Irsnck. A budapesti főkapitányság politikai osz
tályának kitűnő vezetőjét, Petényi Imre dr. fő
kapitányhelyettest már sok elismeréssel illették 
fölötles hatóságai. Nagy érdemeket szerzett a 
főkapitanyhelyctles a különböző politikai bűn
cselekmények felderítésével és a kommunista 
aknamunka kellő ellensúlyozásával. Nagy érde
meket szerzett ezenfelül nz utfrvélosztály óriási 
munkájánnk célirányos megszervezésével, ami a 
nyári szezón óriási arányú forgalma mellett 
igen nehéz feladat volt. De sokirányú elfoglalt- 
ságn mellett olyasvalamire is volt gondja a nép
szerű főknpilányhclvcttesnck, amivel most kü
lön dicséretet és elismerést aratott. A nemzet
közi árumintavásárra a külföldi látogatók útba
igazítására angol, francia, olasz, német nyelven 
beszélő tolmács.rendőröket vezényelt ki a fő
kapitányság és ezek a rendőrtolmácsok kitűnően 
beváltak, többek között egy Ausztriából jött 
angol állampolgár is felvilágosításért fordult 
egy ilyen tolmácsrendőrhöz, aki a kért felvilá
gosítást angol nyelven, olyan szakavatottsággal 
adta meg, hogy az Idegen állampolgár a nem
zetközi árumlntavásár vezetősége utján a buda- 
pesti rendőrségnek köszönetét és elismerését 
fejezte ki. Ebből az alkalomból Bezegh-Huszágh 
Miklós főkapitány a vasárnapi napipnrancsban 
legnagyobb elismerését és legmesszebbmenő 
köszönetét fejezte ki Petényi Imre főkapitány 
helyettesnek, aki lehetővé tette, hogv ilyen tol
mácsrendőröket képezzenek ki a főkapitányság 
test öleiében és aki dr. Meinig Gábor és dr. fíc- 
nárd Vilmos rendőrlnnácsosok segítségével oly 
nagy eredménnyel szervezte meg a rcndőrtol- 
mácsok kiképzését, hogy czáltnl az egész rend- 
örtestöletnek megszerezték a közvélemény és a 
Budapesten járó Idegenek elismerését.

— Kálluy Tibor Nagykanizsán. Nagykani
zsáról jelentik: Kállay Tibor volt pénzügymi
niszter, a város országgyűlési képviselője szom
baton este Nagykanizsára érkezett. Kállay 
vasárnap látogatást tett nz Ipartestületben, 
részivel! az ügy védsző vet.ség helyi fiókjának 
alakuló közgyűlésén, majd választóival foly
tatott megbeszéléseket. A volt pénzügyminisz
ter hétfőn utazik vissza a fővárosba.

— Holnap tárgyalja n Tábla a Pálffy-flgyct. 
A királyi ítélőtábla Vo//fnionn-lanácsa holnap 
tárgyalja Pálfíy Sándor monstre, bűnügyét. Is
meretes, hogy Pálffy Sándornak az üllői-uton 
volt banküzlete és miután hitelezőit súlyosan 
megkárosította, Romániába szökött. Olt azon
ban elfogták és nyolchónapi fogság után átad
ták a magyar hatóságoknak. Az ügyészség két
száz rendbeli csalás címén emelt vádat Pálffy 
ellen, akit a törvényszék SrrzndJt tanácsa négy 
és félévi börtönre ítélt Fellebbezés folytán hol
nap tárgyalja a Tábla Vo/tmonn-lanácsa Pálffy 
monstre csalási bűnügyét.

—• Fölakasztotta magát egy Idegbajon uri
asszony. A Főherceg Sándor-utca 23. számú 
házban Gyetván János mngánhivatalnok 48 
éves felesége vasárnap hajnalban a fürdőszoba 
fogasára, öngyilkossági szándékbői, felakasz
totta magát. Hozzátartozói aludtak és amikor 
fölébredtek, Gyefodn Jánosáét már holtan ta
lálták K rendőr! nyomozás megállapítása sze
rint az életunt asszony hosszabb idő óta ideg
bajban szenvedett és beteges idegállapota miatt 
követte el az öngyilkosságot Holttestét az or
vostani intézetbe szállították.

— Madárféazekért mászott és agyonsujtotta 
U iram. Zalaegerszegről jelentik: Gyöngyös- 
szentkirálv községben halálos szerencsétlenség 
Érte Németh Mihály bérest. \ beresfiu a falu 
határában a villany'vzclék egyik oszlopán 
madárfészket látott. Felmászott, hogy leszedje 
la eközben a villanyvezetéket érintette, molv 
halálra aujtotla.

Uitrioios reitékenvségi dráma 
Kaposváron

Kaposvár, junius 16.

Vasárnap délelőtt, mikor a legforgalma
sabb volt a kaposvári Erzsébet téri piac, 
féltékenységi dráma játszódott le. Schuh 
Jánosné

vitriolon és sósava? keverékkel leöntötte
Pethő Jánosnál, aki éppen a piacon vásárolt 
a kofáktól. Pethőnével együtt ott volt 14

— Herezeg Ferenc nagy beszéde a Dél
vidéki Otthonban. A Délvidéki Otthon va 
sárnap tartotta meg ezidei közgyűlését a 
Katholikus Körben. Hcrczeg Ferenc elnöki 
megnyitójában nagyszabású beszédet mon
dott. — Nem lehel elhinni, — mondotta — 
hogy a kis antant a szivén hordja a magyar 
nép egyik osztályának boldogulását, ök 
csak abban reménykednek, hogy a politikai 
jogkiterjesztéssel járó belső harcok elterelik 
a magyarság figyelmét a külső veszedelmek
től. Abban bíznak, hogy a kis antant szö
vetségest fog nyerni a magyar elégedetle
nekben. Egy magyar munkásokból alapított 
idegen légióról álmodnak, amely cseh, ro
mán és szerb zászló alatt őrködik, hogy 
Magyarország fel ne támadjon újból. A ma
gvar munkásság azonban élkerülte a csap
dát és beláthatatlan rajokban vonul a reví
zió táborába. A magyar munkásság meg
értette, hogy nem a magyar munkaadó az ö 
ellensége, hanem az utódállamok kapitaliz
musa. Hcrczeg Ferenc ezután köszöntötte 
gróf Pethlcn István és Walkó Lajos külügy
minisztert, majd átadta a szót Skerlecz 
Ivánnak, a volt horvát bánnak. Skerlecz 
Iván báró beszédében a horvát kérdéssel 
foglalkozott Trianonnal kapcsolatban. Ez
után a délvidéki nemzetiségek képviselői 
beszéltek, majd a tisztújító ülés következett, 
amelyen újra megválasztották a régi vezető
séget.

— A 32-esek nagygyűlése. A volt cs. és kir. 
32-es budapesti háziezred tagjai junius 23-án, 
vasárnap d. e. 10 órakor a régi képviselőház 
(VIII., Főherceg Sándor-utca) üléstermében 
nagygyűlést tartanuk.

— Felavatták a Katholikus Nővédő Egyesület 
uj otthonát. Díszes ünnepség keretében ma dél
előtt avatták fel a Bokréta-utca 3. számú hóz- 
bnn a Katholikus Nővédő Egyesület uj mun
kásnő otthonát. Az otthon felszentelését Mészá
ros János pápai prelátus végezte fényes papi 
segédlettel. Az otthon felavatása után dísz
közgyűlést tartottak, amelyen gróf Zichy Ra- 
faelné elnökasszony számolt be az egyesület 
működéséről.

— Gyűjtse hozzá a többit! A Meisler Szap
pangyár közismert és minden háziasszony ál
tal kedvelt szappangyártmányainak állandó 
vevőit igen ötletes módon jutalmazza. A juta
lomszelvény Ábráját lapunk mai számában 
közöljük és egyben bejelentjük, hogy a la
punkban megjelent szelvény is érvényes juta
lom elnyerésére, ha a hiányzó hetüket a min
den Mcister szappan dobozban található szel
vények megfelelő betűivel kiegészíti. Tessék 
gyűjteni a Meister belüszelvényeket.

— Vndáazkésscl összeszurkálták. Vasárnap 
hajnalban Pesterzsébeten, a Soroksári-utnak a 
csepeli átjáró közelében lévő részén a korai 
járókelők hatalmas vértócsában, össze-vissza 
szarkáit, eszméletlenül heverő emberre akad
tak. Értesítették a mentőket és a pesterzsébeti 
rendőrséget. A kivonult mentők megállapítot
ták, hogy az életveszélyesen megsebesített em
ber Szabó Sándor 28 éves szobafestő, akit is
meretlen tettesek vadász késsel hasbaszurtak, 
azonkívül jobboldalán még három mély szú
rást ejtettek rajta. A szerencsétlen embert 
nem sikerült eszméletre téríteni és a mentők 
életveszélyes állapotban szállították be a Szent 
István-kórházba. A pesterzsébeti kapitányság 
megindította a nyomozást az ismeretlen tá
madók felkutatására.

— Megjelent a Kallős-Kompasz 1929/30. év- 
folyának első réssé. A Pesti Tőzsde kiadásában 
és Kallós János szerkesztésében most jelent 
meg ötödik évfo'yamában a „Gazdasági, Pénz
ügyi és Tőzsdei Kompasz**  első része, lényege
sen kibővítve uj fejezetekkel. Ezúttal először 
közli a kompasz a magánbankházak, bankárok 
és tőzsdei cégek névsorát. Ipari és kereske
delmi kamarák, a gazdasági vonatkozású 
szakegyesületek, testületek és vidéki hitelszö- ( 
vetkezetek legújabb adatainak ismertetését. 
Egész önálló fejezet foglalkozik a Takarék
pénztárak ét Bankok Egyesülete (TÉBE) ma
gyarországi hálózatának részletes ismertetésé
vel. A már tavaly is megjelent anyag részlete
sen kibővítve tartalmazza az összes budapesti 
és vidéki bankok ét takarékpénztárak, a buda
pesti és vidéki szövetkezetek, Budapest székes
főváros és a vidéki városok legújabb személyi 
és mérlegadatait. Mint külön uj része szerepel 
a kompasznak a külföldi vezető pénzintézetek 
ét magdnbankházak ismertetése.

— Nyilatkozat. Múlt heti számunknak egy i 
Gyenes Andor nevű ügynök szélhámosságait 
leleplező cikkébe sajnálatos tévedés került. A 
vállalkozást, melynek ügynökeként gcrálta ma
gát Gyenes. s mely teljes fiaskóval végződött, 
tévesen neveztük Amitie Nemzeti Balesetbizto
sító rt.-nek, mert annak neve csak „Amitié" s 
a „Nemzeti" Balesetbiztosító Részvénytársaság 
— ezen évtizedek óta működő cég neve — oly 
Módon került oda, hogy a szélhámosságokat 
elkövető ügynök a személye iránti bizalom el- ' 
nyerése céljából a „Nemzeti**-vel  létező kapcso
latot színlelve s a „Nemzeti**  nevével viasza- . 
éhe- kereste fel ...dnratnif Természetesen úgy j 
Gy.nejtől, mint annak (izeiméitől a „Nemzeti*'  
épp nsv távol állott, mint a többi elismert biz- 
lódító társaság ,

éves fia is, akit a maró folyadék szintén 
összeégetett. Schuhné ezután még 

felkapott egy vaskalapácsot
és azzal támadt Pethőnére. A piaci járóke 
lök azonban még idejében lefogták. Pethő- 
nét és a fiát a mentők kötözték be. A me
rénylő asszony ellen a rendőrség megindí
totta az eljárást. Schuhné állítólag félté
kenységből követte el a merényletet.

— A kispesti katolikus-nap. Vasárnap nagy
szabású katolikus-napot rendezett Kispest ka
tolikus társadalma és ennek keretében felszen
telték a plébániatemplom uj harangját. Reggel 
a szentmise után P. Böhle Kornél szenfdomokos- 
rendi tartományi főnök szentbeszédet mondott. 
Ezután a polgári leányiskola udvarán nagy
gyűlés volt, amelyen ezerötszáz főnyi közönség 
jelent meg. A délelőtti naggyülésen jelen volt 
Hanauer A. István váci püspök, Válya Gyula dr 
polgármester, Preszly Elemér főispán és Wolff 
Károly országgyűlési képviselő. Ezután disz- 
ebéd volt az Úri Kaszinóban, majd délután meg
kezdődött a második naggyülés Ezen Petrov 
Gyula dr., Haller István, Czettler Jenő ország
gyűlési képviselők mondottak beszédet A dél
utáni gyűlés befejeztével eucharisztikus kör
menetben vetlek részt a hívek

— A Magyar Társadalomtudományi Társulat 
közgyűlése. A Magyar Társadalomtudományi 
Társulat vasárnap délelőtt a Magyar Tudomá
nyos Akadémia heti üléstermében tartotta 
rendes közgyűlését A közgyűlést Hornyánszky 
Gyula egyetemi tanár nyitotta meg nagyobb 
értekezésével. A közgyűlés az elnöki megnyitó 
után adminisztratív ügyeket tárgyalt le, majd 
megejtette a választásokat.

— Idősebb Szász Károly emlékezete az Aka
démián. A Magyar Tudományos Akadémia va
sárnap délelőtt egykori másodelnöke, idősebb 
Szász Károly születésének századik évfordu
lója alkalmából ünnepi ülést tartott, amelyen 
Berzevlczy Albert, az Akadémia elnöke magas- 
szárnyalásti beszédben méltatta Szász Károly 
költői és műfordítói jelentőségét. Kozma An
dor, Szász Károly Poe-forditását, a „Holló"-l 
olvasta föl.

— Kettős baleset a kerékpárversenyen. Va
sárnap délelőtt 10 órakor a máriabesnyői or
szágúton a kerékpárversenyen résztvevő 
Granizek Ferenc 37 éves gyárimunkás és Varga 
Imre 2i éves cipész kerékpárjukról az egyik 
kanyarodónál leestek. Mindketten megsebesül
tek. A két sérült versenyzőt egy arrahaladó 
magánautó a Rókus-kórházba vitte. Állapotuk 
súlyos.

— Revolverrel védekezett a tétlenért be
törő. Békéscsabai tudósítónk jelenti, hogy 
Bonyhád községben vakmerő betörést kísé
relt meg Búzás Sándor napszámos. Bemá
szott Tury Ferenc földbirtokos lakásának 
ablakán és felpróbálta feszíteni az iroda kö
zepén álló kasszát. A zajra figyelmes lelt 
Tury, kijött az irodába, de mikor Búzás ész
revette, hogy tettenérték. előkapta revolve
rét és három lövést adott le a földbirtokos
ra. Tury félreugrott, igy a golyók szeren
csére nem találhatták. Búzás a nyitva lévő 
ablakon át elmenekült. Néhány órával ké
sőbb azonban acsendörök elfogták a község 
határában és leszállították a békéscsabai 
ügyészség fogházába.

_— Eltűnt pénzbeszedő. Vasárnap délelőtt a 
főkapitányságon Quitt Marcel, a Király-utcai 
Quitt Lipót és Társa cég tulajdonosa bejelen
tette, hogy a cég Fülöp József nevű 35 éves 
pénzbeszedője, aki az István-ut 5. szám alatt 
lakott, három nappal ezelőtt nyomtalanul el
tűnt. Szombaton délután pár soros levelet ka
pott Quitt Marcel az eltűrd pénzbeszedőtől, 
amelyben azt hozza gazdája tudomására, hogy 
véget vet életének. A pársoros búcsúlevélben 
semmiféle felvilágosítást nem ad életuntságá- 
nak oka felől. A rendőrség a bejelentés alap
ján nyomozást indított Fülöp József felkutatá
sára és esetleges öngyilkosságának megakadá
lyozására, de a pénzbeszedőnek ezideig még 
nem sikerült nyomára akadni.

— A mulatság vége. Vasárnap hajnal
ban illuminált állapotban tért haza Dorkota 
Lajos 39 éves cipészmester Tömő-utca 32. 
szám alatt levő lakására. Ahelyett, hogy a 
kapun csöngetett volna, földszinti lakásának 
ablakait döngette. A bezuzódó ablak üveg
szilánkjai. jobbkezét össze-vissza vagdosták 
és csuklóján átvágták t\z ütőereket. Pár perc, 
alatt olyan nagy vérveszteséget szenvedett, 
hogy eszméletlenül esett össze. A segítségére 
kivonuló mentők a nagy vérveszteség kö
vetkeztében már életveszélyes állapotban 
találták a szerencsétlenül járt embert. Be
vitték a Rókus-kórházba, ahol az orvosok 
hozzáfogtak megmentéséhez. Állapota azon
ban olyan súlyos, hogy nincs sok remény 
felgyógyulására.

— A száguldó autó elé vetette mait egy föld
birtokon. Keszthelyről jelentik: Fiiszár József 
keszthelyi bérautóvállalkozó Gyenesdiós felöl 
Keszthely felé robogott autóján A Petöfl- 
csárdánúl hirtelen egy ember ugrott az ország
úira és a kocsi elé vetette magát, amelynek 
kerekei átgázoltak rajta. Fiiszar teljes erővel 
fékezett, a hirtelen zökkenés következtében 
azonban az autó szélvédőűvegje betört és az 
üvegszilánkok súlyosan megsebesítették. Csak
hamar csendőrőrjárat érkezett, amely megálla
pította, hogy az öngyilkost Dobos Sándornak 
hívják, 30 éves gyenesi földbirtokos. Öngyil
kosságát családi okok miatt követte el.

Az autőszakma egyik legrégibb cége, a közel 
két évtizede fennálló Laurin és Klement R.-T. 
— miután annak összes részvényeit a Skoda- 
Müvek szerezték meg — cégét Autó Skoda 

’szvénytársasóf Budapestre változtatta.

— Az artisták megkoszorúzták a Hősök 
Emlékkövét. Vasárnap délelölt kegyeletei 
ünnepély volt a Hősök Emlékköve előtt A 
Magyarországi Artista Egyesület több, mint 
százötven artista tagja vonult fel a Mille
niumi oszlop elé, hogy letegyék az egyesület 
koszorúját az Emlékkőre. Sándor József, az 
egyesület elnöke helyezte el a koszorút és 
kegyeletes szavakkal emlékezett meg a vi
lágháború magyar hősi halottjairól, vala
mint azokról az artistákról, akik szintén 
életüket adták a hazáért.

— Indokolatlanul sok a gyógyszertár — pana
szolják a gyógyszerészek * 
Gyógyszerészek Egyesülete vasárnap délelőtt 
tartotta a Zeneakadémia nagytermében évi 
közgyűlését, amelyen dr. Gaál Endre elnöki 
megnyitója után Koritsánszky Olló ügyvefcető- 
igazgató tette meg jelentését. Eszerint a leg
sürgősebb feladat a gyógyszerészek kiképzést 
rendszerének a megreformálása és a gyógysze
részkamara felállítása. Kifogásolja a jelentés a 
gyógyszertáruk indokolatlanul nagy számát, va
lamint a kórházak és egyéb intézetek közvetlen 
gyógyszerellátását. Hosszabb vita után elfo
gadtak a jelentést, majd a közgyűlés után a 
gyógyszerészek ebédtea hajókiránduláson vet
tek részt.

A Magyarországi

Szőrme-, szőnyeg " pénzkö caönnet
RRFITFFI n szűcs. Váci-utca 21. Aut. 887 - 27.
IMlLlirELU Kamat összköltséggel 100 E utAn havi P 1.30

— Elütött az autó egy uriasszony!. Vasárnap 
este 9 óra tájban az Attila-utca és Mikó-utca 
sarkán a Bp. 26—234. számú autó elütötte 
Schila József tisztviselő 24 éves feleségét, akt 
súlyos agyrázkódást szenvedett.

— Amerikai gépkocsiversenyző halálos sze
rencsétlensége. Altonából jelentik: Raykeech 
híres amerikai gépkocsiversenyzőt halálos 
baleset érte. Amikor az egyik fordulónál 200 
mérföldes óránkénti sebességgel haladt, gép
kocsija felborult, a levegőben megfordult ön
maga körül és lezuhant. Raykeech szörnyet halt.

— Aki a másvilágon is mulatni akar. Nagy
kanizsáról jelentik: Vesztróczi Lajos 31 éves 
ácsmester, aki legutóbb az ajkai bányában 
dolgozott, már napokkal ezelőtt elment ha
zulról. Most felakasztva találták meg. Zsebé
ben levél volt, melyben azt kérte, hogy kopor
sójába is tegyenek legalább egy liter bort, 
mert a másvilágon is mulatni akar.

— Motoros hajójárat a Margitszigetre. A leg
utóbbi napokban megalakult Magyar Motorha
józási Részvénytársaság máris megindítja 
rendszeres hajójáratait a Margitszigetre. A ha
jójáratok a Vigadó-téri Vizitaxi-állomásról 
közvetlen az alsó Margitszigeti (Márkus-féle 
vendéglő) kikötőhöz járnak. A díjszabás rend
kívül mérsékelt s a fővárosi közönség ezáltal 
egy újabb kellemes közlekedési eszközhöz 
jutott.

— Százan távoznak esténkinf a Floridá-ból, 
mert nem juthatnak már helyhez. Biztosítson 
magának helyet és rendeljen idejében asztalt. 
A Florida ma a budapesti közönség és az itt 
tartózkodó idegenek kedvenc találkozóhelye. 
Az 5-ös autóbusszal is elérhető. Retek-utca 81. 
Telefon: 546—43 A svábhegyi fogaskerekűvel 
szemben.

SOKKAL TÖBBET KAPTAM, 
HIIHT AMEHNVIT UÖRTAM.

Egész biztosan ezt fogja mondani mindenki, 
aki László Sándor úriszabónál férfiruhát fog 
rendelni. Aki olcsón és jól akar ruházkodni, 
keresse fel László Sándor férfiszabómester ki
tűnő hírnevű férfiszabóüzletét, Rákóczi-ut 50., 
ahol saját műhelyében készít rendelésre, mér
ték után, többszöri próbával elegáns férfi
öltönyöket 80 és 90 pengőért, a legdivatosabb 
szövetekből. Minden darab a cégfönök irányí
tása és ellenőrzése mellett készül a legtökélete
sebb kiállításban és legdivatosabb szabásban. 
Szövetmintákat vidékre bérmentve küld. Fel
hívjuk t. olvasóink figyelmét ezen harminc év 
óta fennálló cégre.

— Harmincéves érettségi találkozó. Felkér
jük mindazokat a volt osztálytársainkat, akik 
a Barcsay-utcai gimnáziumban 1899-ben érett
ségiztek, hogy a 30 éves találkozó megünnep
lésére junius hó 30-án (vasárnap), délelőtt 11 
órakor az intézetben jelenjenek meg.

— Agyba-főbe verték téglávaL Vasárnap haj
nalban az öhegyi-ut 78. számú ház előtt ősz- 
szezuzott fejjel, vérbeborulva találtak rá Lö- 
winger Imre 20 éves gombgyári munkásra, 
akit szombaton éjszaka ismeretlen tettesek 
téglával agyba-főbe vertek. A véres tégladara
bokat ott találták az eszméletlen ember mel
lett. A mentők teljesen eszméletlen állapotban 
vitték be a Rókus-kórházba a fiatal munkást, 
akit még nem lehetett eszméletre téríteni és 
kihallgatni. A rendőrség keresi a támadókat 

fagylaltból

— Tlfuszgyanus öuzeesés. Vasárnap dél
előtt Pestszentlörincen, az Üllöi-ut 155. sz. 
ház előtt eszméletlenül összeesett Ugra Ist
ván 22 éves öcsödi illetőségű munkásember, 
akihez hivták a mentőket. A mentőorvosok 
megállapították, hogy az összeesés tífusz- 
gyanús tünetek között történt és az eszmé
letlen állapotban levő munkást a Szent 
László járvány kórházba szállították be. Az 
orvosi és a rendőri hatóságok a tifuszgua- 
nus esettel kapcsolatosan megtették a szük
séges intézkedéseket.

— A m. kir. osztály sorsjáték 3-ik osztá
lyának húzása holnap, kedden kezdődik. 
Figyelmébe ajánljuk a résztvevőknek, hogy 
a megújítási betét egész 24 P, fél 12 P, 
negyed 6 P, nyolcad 3 P és az előirt 30 flll. 
költség még ma megfizetendő, ellenesetben a 
nyereményigény, és minden-jog mégaxtnik*
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Trockij MacDonald engeddlvovel 
Angiidban telepszik le

Sztambal, juniys 16.

A lapok jelentése szerint Trockij enge
délyt kapott MacDonaldtól, hogy Angliában 
telepedhessék meg. Trockij egy hírlapíró
nak kijelentette, hogy jól érzi magát Török

Szélhámosbanda fondorlatos mesével pénzt csal ki 
a sokgyermekes anyáktól

A pestmegyei községeket újabban szélhámo
sok járják végig és elhitetik a szegénysorban 
élő sokgyermekes családanyákkal, hogy az 
Országos Gyermekvédő Liga jutalomban része
síti az anyákat és megjutalmazza a bő gyer
mekáldást, _ egyben arra vállalkoznak, hogy 
2—3 pengőért azonnal megírják a kérvényt a 
Ligához. A Gyermekvédő Liga az utóbbi na
pokban

tömegesen kapott ilyen kérvényeket 
s miután nem tudta mire vélni a dolgot, jelen
tést lett azoknál a főszolgabíróknál, akiknek 
járásából különösen nagyszámban érkeztek a 
kérvények.

A megindult nyomozás rövidesen kiderítette, 
hogy egy Valentint Károly nevű állástalan 
órássegéd csapta be az asszonyok ezreit é.s

A halálba menekült, mert 
nem tudott választani fele
sége és barátnője között

Kozma Jenő volt budapesti bank
igazgató tragikus halála

Érdekes öngyilkosságot jelentettek ma 
délelőtt Temesvárról. A tragikus hir közel
ről érinti a főváros előkelő társaságát is. A 
váratlan tragédia hőse: Kozma Jenő volt 
fővárosi bankigazgató ugyanis még alig né
hány esztendővel ezelőtt jelentékeny szere
pet vitt a főváros életében és csak három 
esztendővel ezelőtt tette át székhelyét Te
mesvárra.

Kozma Jenő a konjunkturális évek alatt 
igen nagy vagyonnal rendelkezett Budapes
ten. A

Svábhegyen villája, a fővárosban pedig 
három háza és két autója volt.

Az akkor még alig huszonhat esztendős fia
talember gazdagon nősült, egy temesvári 
szesznagykereskedő egyetlen leányát vette 
feleségül és a házaspár igen boldog életet 
élt. Mikor aztán elkövetkezett a dekonjunk
túra.

országban, azért óhajt Angliába menni, 
mert állapota szakszerű orvosi kezelést kí
ván. Trockij hozzátette, hogy életrajzán és 
egyéb történelmi és politikai munkákon 
dolgozik; ez a munkája is szükségessé teszi, 
hogy Angliában tartózkodjék.

csali ki ezzel a mesével nagvösszegü pénzeket 
a szegény emberektől. Valentini! le is tartóztat
ták, de a legnagyobb meglepetésre ezzel nem 
szűnt meg a szélhámoskodások sorozata, meri 

a kérvények továbbra is özönlenek a Ligá
hoz.

Ugy látszik jól megszervezett csaló társaság 
űzi ezzel a mesével jövedelmező szélhámossá
gait a vidéken. A Gyermekvédő Liga ezekután 
szükségesnek látta, hogy átirattal forduljon 
Pest vármegye alispánjához, aki külön körren
deletben hívta most fel a főszolgabirák és köz
ségi elöljáróságok figyelmét a szélhámoskodá
sokra. A rendelet a legszigorúbb rendszabályok 
alkalmazására szólítja fel a föszolgabirákal a 
szélhámoskodások megelőzése és megtorlása 
érdekében.

Kozma Jenő elspckulálta minden va
gyonát. összes ingatlanai és ingóságai 

elúsztak a tőzsdén.
A bank, amelynek kötelékében állott, B-lis- 
tára tette é.s Kozma Jenő feleségével együtt 
három évvel ezelőtt lement apósához Te
mesvárra, hogy ott kezdjen uj exísztenciát.

Kozma Jenő, aki már itt is zseniális üzlet
ember hírében állott, csakhamar az uj élet 
keretei között is megtalálta számításait és 
megvetette apósa segítségével uj vagyoná
nak bázisát. Takarmánynagykereskedést nyi
tott és üzletkötései állandóan növekedő ten
denciát mutattak. Hiába állt helyre azon 
bán a vagyoni egyensúly Kozma Jenő éle
tében, boldogsága nem volt teljes, mert a 
házastársak között csakhamar elhidegcdell 
a viszony. A harmónia megbomlására álli 
tólag az adott okot, hogy

Kozmának bensőbb nexusa keletkezett 

egy temesvári urlasszonnyaL
Felesége erre hazaköltözött szülei lakására. 
A férj állandóan kérő levelekkel ostromolta 
feleségét, hogy térjen vissza hozzá, ugyan
ezen idő alatt azonban nem szakította meg 
a viszonyt a másik nővel sem,

mind a kettőt szerette, egyiktől sem 
tudott megválni.

Hiába voltak azonban a levelek, az asz- 
szony nem tért vissza a régi lakásba, ellen
ben megindította a válópert. Kozma Jenő 
erre tragikus módon vetett véget életének. 
Feleségének tizenhatoldalas levelet irt, 
amelyben elbúcsúzik tőle és ugyancsak 
hosszú levélben búcsúzott a másik nőtől is. 
Kozma ezután bezárkózott lakásának kony
hájába,

a gázrezsó elé odahuzott egy fotőjt és 
a gumicsövet szájába véve, kinyitotta 
a gázcsapot. Előzőleg azonban fehér 
kendővel felkötötte az állát, nehogy, 
mint ahogy bucsiilevclébcn irta, „csú

nya halott legyen belőle".
Kozma Jenő bámulatos önuralmát jel

lemzi, hogy háztulajdonosának is levelet irt, 
amelyben pontosan elszámolt vele, öngyil
kossága előtt leolvasta a gáz- és villanyórát, 
önmaga számította ki, hogy mennyit fog a 
gáz- és villanyszámla kitenni és fillérnvi 
precizitással annyi összeget mellékelt a bu 
csulevélhez, nehogy adóssággal menjen a 
másvilágra. Mire

felesége és barátnője egy időben oda
érkeztek a lakásba. Kozma Jenőn már 

nem lehetett segíteni — halott volt.
A fiatal, alig harminchárom esztendős 

Kozma Jenő halála ugy Temesváron, mint 
Budapesten általános részvétet keltett.

Öt hónapi fogházra ítélték, 
mert leütötte apósát

Békéscsaba, junius 16.
(A Hétfői Napló tudósilójától.) A békés

csabai törvényszék szombaton késő este 
hirdetett ítéletet az apósgyilkossággal vádolt 
Podorány György jómódú gyulai gazdál
kodó ügyében. Ismeretes, hogy B. Szabó 
György gyulai földbirtokost

vejc, Podorány György összcszólalkozá- 
suk alkalmával egy zsámollyal ugy 
fejbevágta, hogy a szerencsétlen öreg

ember azonnal meghalt.
Az orvosi megállapítás szerint B. Szabó 
György halálát közvetlenül agyvérzés okoz
ta és ezért a vő ellen csak gondatlanságból 
halált okozó súlyos testi sértés címén indult

Belső harcok a Gyáriparosok 
Szövetségében a kartelek miatt
A gyáripar körében is éles ellentéteket okoz a kartelkérdés

KtllEMtS nnAHOUlAS* ItSI. HA HMIHATfi RAOIOAÉSZOlttt 
SiOltAlIAIJA AKHiT.

tS MARTALAK KIÉLT CSAKIS PHIlire CSÚWKKtl ÉRKT H.

MESTERCSÖVEK

meg az eljárás. A szombati tárgyaláson 
igen sok tanul hallgatott ki a törvényszék, 
akik valamennyien azt igazolták, hogv

a fiatalok Igen boldogan éltek és az 
após volt mindig az, aki egyiket a má

sik ellen bujtogatta.
B. Szabó György többször inzultálta vejét, 
aki mindig csitlitani igyekezett apósát és a 
tragikus esetet az robbantotta ki, hogy. az 
após hozományvadásznak titulálta vejét.

A bíróság a vádtól eltérő minősítéssel 
erős felindulásban elkövetelt halált okozó 
súlyos testi sértésben mondotta ki bűnösnek 
Podorány Györgyöt és ezért öt

öthónapi fogházbüntetésre Ítélte.

ÚTRA 
STRANDRA

minden az ismert jó minőségben, 
ismert nagy választékban, 
elismert olcsó árakon a

CORVIN
ÁRUHÁZBAN

A gabonatőzsdén mélyponton áll a búza, az' 
értéktőzsdén az árfolyamok példátlanul alacso
nyak, az értékrombolás állandóan növekszik, a 
nemzeti vagyon jelentősen csökken ezek minit 
a spekulációk miatt, s ugyanekkor a drágaság 
mindjobban nő. Mialatt az a tragikumunk, hogy 
gabonatermelésünk feleslegét nem tudjuk a kül
földön elhelyezni, vagy pedig versenyeznünk 
kel) lenyomott árakkal a külföld dtnnping arai
val. Azalatt az ipari vámvédelem belülről a1 
legtöbb árucikkben és ipari termékben

nngy drágaságot okoz
és ezt növelik még azok a monopóliumok, 
amelyeket

a kartelszervezetek juttattak az Ipart vál
lalkozások egy részének.

Mintegy negyven kartel uralkodik most az or
szág gazdasági életében és a kartelek gyűrűje 
egyre fojtogatóbb lesz. A vaskartel, a csőkarlel, 
a cementkartcl, a téglakartel, a mészkartel és a 
lextilkartelek különböző csoportjai éppen ugy, 
mint a csavarkartel, vagy a zománckarlcl egy 
formán olyan ártempőval dolgoznak és annyira 
befolyásolják a piac egész helyzetét, hogy a 
mindinkább növekvő drágaság egyik legnagyobb 
okát a kartelckben kell látni. A kartelek ural
mára semmi sem jellemzőbb, mint az a tény, 
hogy a Statisztikai Hivatal kimutatása szerint 
a nagykereskedelmi index emelkedik, viszont a 
kiskereskedelemmé csökken, vagyis a kartelek ár
tempóját ma már csak az ellensúlyozza némileg, 
hogy a fogyasztás nehézségei folytán a közve
títő kereskedelem; kiskereskedelem kénytelen 
sok árucikkben lemenni az árakkal, sőt veszte
séggel is dolgozni.

A különböző kartelirodák, a jól megalapozott 
kartcl-egyezmények erősen befolyásolják az 
építkezés lehetőségét és súlyosan hatnak a 
mezőgazdaságra is. Bizonyos, hogy a

Kornfeld Móric báró által Irányított gyárl- 
kartcl politikája

éppoly kevéssé veszi számba ezeket a gazdasági

nehézségeket, mint akár a többi kartcl műkő*  
désc. A textilfronton is

a Szurday—Goldbergcr párbaj
nem jelent a közönség számára érdekvédelmet, 
mert ez belülről játszódik le és kifelé — a kar
tel diktál.

Mindenesetre érdekes, hogy ma már nemcsak 
a mezőgazdaság érzi ezt és nemcsak a kereske
delem jajveszékel a fogyasztóközönséggel együtt 
a kariéi ellen, hanem a gyáripar egyrészc is 
tapasztalja, hogy a karlelek túlzásai magát az 
ipart is veszélyeztetik. Igy történt azután, hogy 
azoknak az iparágaknak képviselői, amelyek, 
legjobban érzik a kartelek veszedelmét, most

magában a GYOSZ-ban is fel akarnak lépni 
az ellen, hogy a GYOSZ a maga egész harci 
szervezetét a kartelek érdekében vesse latba. Ez 
a hangulat már a GYOSz közgyűlésén is kifeje
zésre jutott, az elmúlt héten pedig

a Pannónia egyik különtermében az érde
keltek értekezletet Is tartottak,

amelyen elhatározták, hogy magában a Gyár
iparosok Szövetségében is felveszik a harcot a 
Kornfeld Móric által irányított kariclvédclmi 
tendencia ellen és ha álláspontjuk nem érvé
nyesül, akkor hajlandók a maguk érdekei 
védelmére

uj szervezkedést Is létesíteni.
A fogyaszlóközönségnck kétségtelenül nagy 

érdeke, hogy a kartelek egyeduralmát megtörje. 
A kartcltörvény megalkotása, valamint a vám
tarifa revíziója, amelyet Bethlen István gróf 
debreceni beszédében megígért, kétségtelenül 
megállíthatják a kartelek diktatúráját. Kivált 
most fontos ez. amikor az útépítések nagy kér
dését meg akarják oldani és amikor itt is egg 
erős karteiszervezet érvényesül .amely magához 
akarja ragadni az egész vállalkozást és ki akar 
zárni a munkálatokból minden kis- és közép
egzisztenciát.

(JjltAs a szállodák világításában !
Minden európai színvonalú szálloda szobáit a

Tungsram opai-takarákiampa
Szabályozható nagyobb világítja. Nem kápráztat,
és kisebb fényerősségre. kíméli a szemet.

Kapható mindenütt

Egyasatt izzólámpa as wtiamossagi R.-T.
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A szinház kisorsolt aranypókja 
szerencsét — és vőlegényt hozott 

a boldog nyertesnek: Verebes Ernő húgának
A történetnek, ami itt következik, közép

pontjában, egy hymenhir áll, amelynek 
szereplői nem a szinház világában élnek. 
Hogv mégis c helyen számolunk be kedves, 
megkapó előzményekről, annak igen érde
kes története van.

Mint ismeretes, a Főnrfrosf Operetlszin- 
hát nagysikerű nyári darabjának, a Pók
nak minden előadásán

egy arany pókot sorsolnak ki a közön- 
aég között.

Az első aranypókot mintegy bárom héttel 
ezelőtt a darab főpróbáján sorsolták ki és 
hogy az első kisorsolt nranypókot emléke
zetessé tegyék, elnevezték azt szerencse
póknak. Áz. első pók valóban szerencsét 
hozott. A főpróba aranypókját ugyanis

Verebes Eminy budapesti urlleány. 
Verebes Ernőnek, a külföldön filmező 
népszerű magyar színésznek húga 

nyerte.
A lapok megírták Verebes Emmy sze

rencséjét, sőt a fényképe is megjelent. Ezt 
a fotográfiát látta meg egy fővárosi orvos, 
aki érdeklődni kezdett a szerencsés nyertes 
iránt, azután bemutattatta magát Verebes 
Emmynek.

A további események napok alatt zajlot
tak le és Verebes Eintny tegnap megjelent 
a Fővárosi Opercltszinház irodájában és 
közölte az örömhírt, hogy

az arunypók tényleg meghozta szeren

Som Pesten, sem Budán nem volt 
még olyan operett-előadás, mint a

Szökik az asszony
világvárosi produkciójaiiovnu unvi

XILAIIT IRfclf, RÁTKAY MÁRTO.V, 1>ELLY FERENC, I’ETHEÖ ATTILA 
Minden e«te •/« 8 liudalSzínkör

(Második szezont 1929—80.)
Évi 10 estére havonként egy-cgy előadásra

33—40% engedménnyel.
Ar idei bérlet páratlan sikerének hutása alatt 

a Vígszínház a jövő szezonra is rendkívüli ked
vezményekkel járó bérletet hirdet.

Ennek a bérlelrendszernek előnyei é.s ked
vezményei:

1. A bérlet a szezon folyamán 10 estére, 10 
különböző színdarabra, havonkint 1 előadásra 
szól.

2. 33%-tól 10%-ig terjed az árengedmény.
3. A bérlet nem szól meghatározott napra, 

mindössze havi egy előadásra kötelez, amely
nek napját, hétfőtől péntekig terjedő napok 
közül, n bérlő maga válnszthntjn.

4 A bérleti díj havi részletekben fizethető. A

SZÍNHÁZI napló
színigazgatók akciót indítottak, hogy a 
színházak vigalmi és forgalmi adóit, 

valamint a hatósági dijakat a jövő szenonra 
töröljék el, vagy legalább lényegesen csök
kentsék le. A főváros a közeljövőben foglal
kozik a színigazgatók kérésével és valószi-l 
nü, hogy a rossz gazdasági viszonyokra való 
tekintettel az igazgatók akciója sikerrel is 
fog járni.
A színházak csődjéről szóló beszámolók ttgy- 

látszik fölkeltették a publikum érdeklődé
sét a színházak iránt. Legalább is erre vall, az 
a tény, hogy néhány színházunk zsúfolt házak 
előtt látszik és premierjeiket óriási siker koro
názta Vonatkozik ez elsősorh m a B'idal Szín 
körre melynek vasárért előadását h zsúfolt 
ház nézte végig és tapsolt fokot Kardos tndor 
és Rrodszky Miklós hangulatos operettjének, a 
Szökik az asstony-nak. Áz uj nyári budai darab 
megérdemli a sikert, elsősorban a színészek já
téka miatt. Téli kőszinházlioz illő együttes ját
szik az idén Budán, az élén Honthy Hannával, 
akt a női főszerepben talán életének legjobb 
alakítását produkálja. Népszerű a szubrett Zi-

Aviláfllegérdekesebb 
darabja

lahy Irén is s teljes elismerés illeti ugyancsak 
Pethcő Attila markáns figuráját. A kitűnő elő
adás mögött semmivel sem maradnak cl Rrod
szky Miklós jól megkonstruált, fülbemászó és 
pattogó zeneszómat, amelyek a biztos sláger 
jegyével Indultak el már a: első előadáson De 
nemcsak a Budai Színkörnek a Magyar Színház 
zenés vígjátékinak is van bőséges publikuma 
A Szeretem a feleségem sikerét egyrészt a szel
lemes szöveg, másrészt pedig ' Ábrahám Pál 
ugyancsak kitűnő muzsikája biztosítják. Itt is 
akad jó egynéhány sláger. .4 színészek, különö
sen pedig a nagyszerű humoru Gombaszőqt H'a 
4*  Szokolag Ólig .Keményt Lili és Dénes Gyé{Utl

cséjét, mert néhány nappal a főpróba 
után megkérték a kezét és vasárnap

hoz *gy  hétre lesz az esküvője, 
amelyre a szinház igazgatóját örömmel 
meghívja...

A Pók előadásai egyébként is bővelked
nek az izgalmas eseményekben, a szom
bati előadás például majdnem botrányba 
fulladt. Az első felvonásban a színpadról 
ugyanis orvosért kiáltanak, mire a nézőtér
ről siet fel egg színész, akinek szombaton 
különös incidense akadt egy nézővel. Ami
kor a színpadon elhangzott az orvost hívó 
kiáltás,

a nézőtér első sorúiban a színésszel 
együtt felemelkedett egy hölgy Is és ő 

Is a színpad felé tartott.
A hídnál azután összetalálkozott a meg

lepett színésszel, akit a közönség nagy de
rültsége közben határozottan felszólított, 
hogy engedje őt a színpadra, mert ő most 
végzett sebészorvos, aki jobban tudja meg
állapítani, milyen sebesülésről van szó. Az 

előadás percekre megakadt
és a szerepét játszó színésznek csak nagy- 
nehezen sikerült rávennie az ambiciózus 
és szolgálatkész orvoskisasszonyt, hogy 
inkább nézze végig helyéről az előadást. 
Az orvoskisasszony végül is, mikor látta, 
hogy valóban nem „komoly életveszedelem-- 
ről“ van szó, hajlott is a szóra és nagy taps 
közben visszaült helyére.

jelentkezéskor mindössze kéthavi részlet, az 
első, a szeptemberi és az utolsó, a júniusi fize
tendő előre.

5. Aki az egész évi bérleti dijat előre kifizeti, 
— a 10 utalványon felül — egy havi utalványt 
díjtalanul kap, amelyet a szezon folyamán bár
mely hónapban felhasználhat.

6. A bérlő nem fizet elővételi dijat.
7. A bérlet átruházható.
8. Aki 12 bérletet gyűjt, egy ingyen bérletre 

tarthat igényt.
A bérlet megrendelhető és kiváltható szemé

lyesen a Vígszínház Gazdasági Hivatalában 
(V., Pannonia-utca 1. Telefon: Aut. 238—52, 
214—98, 146—59.) d. e. 10-töl 1-ig és d. u. 5-töl 
7-ig, vagy egyszerű levél utján is.

is mindent megtesznek a siker érdekében. És 
amig az Izabella-téren tele van a színház, táb
lás a ház, most már hetek óta az Erzsébet-kör- 
utón is, ahol Szőke Szakáll rég nem látott mű
vészetét honorálja tapsaival a publikum. A 
„Lyoni követ"-en .annak frappáns fordulatain 
igen sokat nevet a közönség. A három szinház, 
sikere megint csak azt a régi tételt Igazolja, 
hogy nincs ott baj, ahol jót és jól játszanak. 
VTubay Jenő professzor, a Zeneművészeti 

Főiskola igazgatója meginditóan szép 
beszédet mondott tegnap a Zeneakadémia 
végzett növendékeinek évzáró ünnepségén. 
Elszomoi odoft szívvel gondolok arra, hogy 
hol fognak Önök oz életben elhelyezkedni, 
mondta a mester a végzett növendékeihez 
intézett beszédében. A zsúfolt nagyteremben 
a megható beszéd után mindenki sírt, maga 
Hubay is könnyeket törölt le a szeméről. 
Talán első esetben történt, hagy a nagy 
művész, nem a játékával, hanem beszédével 
könnyeztelte meg hallgató*  igát.
A Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zene- 

műkiadó Szövetkezete most tartotta első 
műsoros estjét a Royal szállóban, amelyen Har
sányt Zsolt konferált. Felszólítására a nem
régiben Amerikából hazatért Fráter Lóránt az 
étteremből beszólitotta a cigányokat, a banda 
élére állott és óriási sikerrel két híres szerze
ményét énekelte cl. Zsolt Nándor hegedűit, Szó- 
vay Zoltán két verset szavalt, dr. Vass Ervin 
jazz-számokat zongorázott, Bodrogi Zsigmond 
népdalait odta elő, a műsor végén pedig újra 
Fráter Lóránt másfél órán keresztül szórakoz
tatta a hallgatóságot szebbnél szebb dalaival. Á pók
J?'.illik operettszinházunkban a jövő szezon- 

bán színre kerül az Vnter Geschöftsaufsicht 
cimü német bohózat, amely a múlt szezonban 
Berlinben óriási sikerrel ment, a főszerepben 
Thtdchen-nel, a hires berlini kémikussal, aki a 
a kalandról kalandra bukdácsoló könyvelőt ját
szotta. A bohózat szerzője Cári A. és Ernst Bach.

A Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete el- 
határozta, hogy akciót indit szociális intéz

ményeik alakítása érdekében. E célból külön 
szociális bizottságot választottak, amelynek tag
jai Rcllc Pál. Molnár Jenő dr., Harsányt Zsolt, 
Huszka Jenő és Palágyi Róbert dr. A bizottság 
az újságírók jóléti intézményeinek mintájára 
meg akarja szervezni a magyar színpadi szerzők 
szociális intézményeit.
l\/fit susog a fehér akác a Városi Színházban 

folytatja diadalutját Somogyi Nusival 
Legközelebbi előadások: ma, hétfőn és kedden 
este. Legdrágább hely 6 pengő.

Boldog jövőt liizlosit magának
szép, közműves, villamosnál fekvő gyümölcsös

telkeimből 5 éli részletre vásárol
törlesztésre házat építtet. Anyaghf telt adok épít
kezéshez, 'agy telkére házat építek részletfizetésre

volt bankcégvezető, Budapest V, Gróf 
Tisza látván utca to (azelőtt Fürdő-ntca). 
Alapítva 1897-ben. Telefon Aut. 8OOÓ5

SOLTI LAJOS

7l/f’rí hagyta el gyógyultan az egyik fővárosi 
szanatóriumot Gerő Erzsi, a kitűnő fia

tal szinésznő, akit néhány nappal ezelőtt 
sajnálatos baleset ért. Gerő Erzsi az And
rássy-uton akart áthaladni az úttesten, a 
35-ös számú ház előtt, mikor a Bp. ól—868. 
számú motorkerékpár elgázolta. Gerő Er
zsit, aki zúzott sebeket szenvedett, a mentők 
először a lakására vitték, majd onnan ma-

NEM RABSZOLGÁJA 
TÖBBÉ TELEPEINEK

HASZNALJONij á ■ AT.

EUROPAVEVÖTK
Gyártja: Standard Villamossági R.-T., Újpest 4

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST.

9.15: A Rádió házitriójának hangver
senye. 9.30: Hírek. 9.45: A hangverseny 
folytatása. 12.00: Déli harangszó az egye
temi templomból, időjárásjelentés. 12.05: 
Hangverseny. 12.25: Ilirek. 12.35: A hang
verseny folytatása. 1.00: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés. 2.30: Ilirek, 
élelmiszerárak. 4.00: Ajtay Endre novellái.
1. Ellenség. 2. A vörös. Felolvassa szerző. 
4.45: Pontos időjelzés-, időjárás,- vízállás
jelentés és hírek. 5.10: Tábori Kornél fel
olvasása: A magyar értékek külföldön. I. 
rész. Érdekes magyar látnivalók Ausztriá
ban. 5.40: Magyari Imre és cigányzeneka
rának hangversenye, 7.00: Német nyelv
oktatás. 7.25: Siklós Ferenc előadása: A 
hangzó- és beszélőfilm. 7.55: A Zágrábból 
közvetítésére kerülő Zrínyi Miklós cimü 
opera ismertetése. 8.00: A zágrábi adóállo
más műsorának kőzvetilése. Utána körül- 
bclüllO.10: Pontos időjelzés-, időjárásjelen
tés és hírek. Majd: Bachmann jazz-band.

KÜLFÖLD.
Berlin. 20.45: „Szerkesztőségi zárlat" rádió

riport az Ullstein-házból. 21.30: Zenekari 
hangverseny.

Breslau. 20.15: Henry Marlau hegediihang- 
versenye.

Hamburg. 20.30: Enerico Mainaxdi gor
donkáim ngversenye.

Köln. 20.00: „Felhőkkel s szelek szárnyán", 
zenekari hangverseny.

Lelpzlg. 16.30: Délutáni hangverseny, opera
részletek. 21.00: Alfréd Wolfenstein: „Die 
Nacht vor dem Beil" cimü drámájának köz
vetítése.

Milano. 20.30: Egy operett közvetítése.
München. 19.45: Ludvig van Beethoven IX. 

szimfóniája. 21.25: Schrammel-kvartett.
Napolt. 21.02: G. Donizetti: „Poliuto" cimü 

operájának közvetítése.
Róma. 21: Könnyű zene és egy vígjáték köz

vetítése.
Stuttgart. 30.15: Hangverseny.
Tulorua. 20.80: Szimfonikus hangverseny. 

21.00: Operarészletek.
Wien. 11.00: Délelőtti zene. 14-től 16.15-lg:

Mi a

TALKIET
Amerikában — hangosfilm,

az Omniában
— hangos siker 

Fellépnek: 
Békeffy-Vocal kvartett, 

Boros, Haraszti Micl, SzentiványL Vidor, 
Peti, Rótt, Faragó, Fekete Pál, Dalmady 
Erzsi, TubayNusl.FehérLIII, Mátray, Turay, 
stb. Művészeti vezető: Innocent Ernő. 
™eí‘»kór.’úoi! Mozi helyárak!

gánautón szállitották az egyik szanatórium
ba. Sérülései azonban szerencsére csak 
könnyebb természetűek voltak, úgyhogy a 
fiatal szinésznő már teljesen felépült és ma 
elhagyta a szanatóriumot.
l\Tapok óta zsúfolt házak előtt játszik az Om- 

JV niában a beszélőfilmkabaré, amelynek mű
során minden este nagy sikert aratnak Kellér 
Dezső, Innocent Ernő és Vadnai László bohó
zatai, valamint a beszélőfdmrevü. A közönség 
az eredeti kabaré szereplőit Szentiványi Kál
mánt, Rótt Ferencet, Boross Gézát, Haraszthy 
Mic.it, Vidor Ferikét, Faragó Sárit, Peti Sán
dort és a többieket minden számuk után tap
sokkal jutalmazza.

Közvetítés Grazból a grazi nagyadó ünnepé
lyes megnyitásának alkalmából. 24.00: Harang
szó. 14.05: Megnyitóbeszéd. 14.45: A grazi vá*  
rosi zenekar zenekarának ünnepi hangver
senye. 20.00: Az állami opera közvetítése. Á 
„Sors hatalma". Verdi.

Zagreb. 19.50: Iván v. Zajo: „Nikola Subic 
Zrinjski" c. operájának közvetítése. Közvetí
tés Budapest, Prága és Warszawának. Közép
európai müsorcsere.

Zürich. 20.00: Fagott hangverseny. 20.50: 
Olasz áriák és dalok. 22.00: Újsághírek, sport*  
Ilirek.

= Hangverseny helyett Verdl-opera a 
bécsi rádió műsorán. A bécsi Stúdió hétfő 
esti műsorán nyolc órai kezdettel az összes 
közlésekben hangverseny szerepel. Ezzel 
szemben közölhetjük publikumunkkal, hogy 
hétfőn este nyolc órakor a bécsi Stúdió 
Verdi: Végzet hatalma cimü operáját adja*  
amelynek szereposztása bennünket magya
rokat is közelről érdekel. A főszerepeket 
ugyanis Angcrer Margit és Anday Piroska, 
a külföldön élő két kitűnő magyar szárma
zású operaénekesnő énekli és mellettük 
Schipper és Kahlenberg szerepelnek a Ha
lán.

== Ma nyitják meg a grázi uj nagy adót. 
Junius 14-e helyett ma, junius 17-én adják 
át a forgalomnak az uj grázi adóállomást, 
ünnepi műsor keretében.
= Felavatták az első magyar rádlódok*  

•ort- Érdekes ünnepség keretében avatták 
fel junius 13-án a műszaki tudományok 
doktorává Patai Imre gépészmérnököt, a 
Vatea rádiólámpagyár igazgatóját, aki ezzel 
az első rádiódoktor lett Magyarországon. 
Doktori disszertációját ugyanis a rádiótudo
mány témaköréből vette Tanulmánya, 
amely több idegen nyelven is megjelent, a 
külföldi tudományos körök általános elis
merését vívta ki.

= Bécs szolgáltatja a legközelebbi mílsor- 
cscre programját. Junius 24-én a középeurőpai 
müsorcscreakcióban Bécs programját hallhatja 
Budapest, Berlin, Prága, Varsó és Zágráb. Nem 
kisebb tenoristát közvetít ennek kapcsán, mint 
Piccaver Alfrédet, aki a filharmóniai zenekar 
hangversenye előtt néhány áriát és dalt énekel.

= A salzburgi ünnepi Játékokat a rádió is 
közvetíti. Bécs az idén is közvetíti a salzburgi 
ünnepi játékokat, amelyek augusztusban kez
dődnek. Addig is van azonban a bécsi rádió
nak néhány érdekes eseménye. így junius 29-én 
Wagner Lohengrlnjének előadása, amelyet as 
állami operaházból közvetittenek. Ugyuncsak ■» 
állami opernhá^ előadásában adja u bécsi rádió 
Mozart Don Jüanját. Te~vbe van még véve két 
zenekari hangverseny is, «: egyiket '•’chalk 
Ferenc ve mii, a másikat Clemenx Krauss. 
Ennek műsorai kizárólag Johann Straust mü
vei szerepelnek.
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•utó és motortér ékpár össze
ütközése négy sebesüléssel

fi motorkerékpár súlyosan 
képviselő szállította

Súlyos kimenetelű, könnyen végzetessé 
válható autószerencsétlenség történt ma 
délelőtt Aszód közelében az országúton. Az 
országúti kanyarodónál összeütközött egy 
autó és egy motorkerékpár. A.z összeütkö
zés következtében

súlyosan megsérültek a motorkerékpár 
utasai, akiket egy éppen arra haladó 
autón Haller István országgyűlési 

képviselő szállított a kórházba.
Lillafüredről négytagú társaság jött 

motorkerékpáron Budapest felé. A motor
kerékpárt Sándhy Mihály dr. gazdász ve
zette. A hátsó ülésen Rákóczi János erdész, 
a kettős oldalülésben pedig Füzessy Mária 
és nővére Füzessy Olga foglaltak helyet. 
A motorkerékpár az aránylag néptelen or
szágúton sebes tempóval igyekezett Buda
pest felé. Aszód közelében, Aszód és a Kis 
bagi csárda közötti országút egyik éles 
kanyarodójánál a motorkerékpár eddig még 
meg nem állapított okokból összeütközött 
egy az ellenkező irányból jövő autóval. 
Az összeütközés oly erővel történt, hogy

a motorkerékpár felborult, az autó elé 
került s az autó, amely ugyancsak se
besen haladt, keresztülgázolt az alája- 

került kocsin.
A motorkerékpárban ülők közül Sándhy 
Mihály dr. és Rákóczi János széles ívben 
kirepültek a kocsiból, mig az oldalülésben 
helyet foglaló

Füzessy Mária és Olga a motorkerék
párral együtt az autó alá kerüllek, 
amely valósággal keresztülgázolt rajtuk.

Sándhy és Rákóczi aránylag könnyebb sé
rüléseket szenvedtek — karjukon és kezü
kön sérültek meg — az oldalkocsi utasai 
azonban

eszméletlen állapotban, vértől elborítva 
feküdtek a pozdorjává zúzódott motor

kerékpár roncsai között.
Az autót Schaffer Sándor budapesti ma

gánzó vezette és kívüle az autóban senkisem

Az ügyvédek mozgalma a járás
bírósági tömegtárgyalások 

uj rendje ellen
Rendkívüli közgyűlést hívnak össze a Kamarában

X budapesti ügyvédi kamara felterjesz
tést intézett az igazságügyminiszterhez és 
abban panaszt tett, hogy a budapesti köz
ponti járásbíróság bírái a tömeglárgyalási 
napokon perfelvételekel végeznek és az 
ügyek

Írásbeli előkészítésére utasítják az ügy
védeket.

A kamara felterjesztésére az igazságügy
miniszter a központi járásbíróság elnöké
hez intézett leiratában kifogásolta ezt a 
joggyakorlatot, mire Nelky Elek dr. kúria 
biró, a központi járásbíróság elnöke, kör
levélben szólította fel az összes bírákat, 
hogy ne tartsanak perfelvételeket, ne uta
sítsák az ügyek írásbeli előkészítésére az 
ügyvédeket, hanem

azonnal érdemben tárgyalják a pereket.

Egy kutya megmentette a 
csecsemő életét, akit az anyja 

kitett a mezőre
Az anya azóta férjhezment a hűtlen vőlegényhez és boldogan 

nevelik a megmentett gyermeket
Mintha egy film elevenedett volna meg szom

baton a királyi Kúria méltóságteljes tárgyaló
termében. Egy film, amelynek az okos és min
den rosszat rendbehozó kutya áll a középpont
jában. Rin-Tin-ttn, „aki“ ezúttal nem a holly
woodi mozistudióban, hanem csak itt alig né
hány kilométernyire a fővárostól: Pesterzsé
beten élt és él még ma is.

Két esztendővel ezelőtt történt, hogy Csapó 
Lajos pesterzsébeti mezőőr a város mögötti dű
lőben körútját végezve, éppen hazafelé tartott, 
amikor

▼ele lévő kutyája egy bokornál megállt és 
sehogy sem akart tovább menni.

JARDIN
Héttőn, 17-én nagy 

rözsalinnepély 
Záróra naponta reggel 6 órakor!

saruit utasait Haller István 
autóján a kúritazba

foglalt helyet. Schaffer, aki az utolsó pilla 
natban teljes erővel lefékezte a kocsit, 
csupán könnyebb korcolásokat és zuzódá- 
sokat szenvedett az összeütközés hevében 
s nyomban a motorkerékpár utasainak se
gítségére sietett.

Az autó vezetője a néptelen országúton 
kétségbeesetten kiáltozott segitésgért, mert 
arra gondolni sem lehetett, hogy saját autó
jával, — mely az összeütközés következté
ben súlyos deffektust szenvedett, — a meg
sérült utasokat kórházba vigye. Schaffer 
egymaga igyekezett hevenyészett módon 
bekötözni a két súlyosan sérült nőt, akik 

fejükön, felső törzsükön éa lábukon 
szenvedtek sérüléseket.

Kinos percek teltek el, amig az országúton 
autó haladt el. Schaffer torkaszakadtából

„Állj meg!“-et kiáltott az autó felé, az 
autó azonban, amelynek rendszámát 
megállapítani nem sikerült, anélkül, 
hogy pillanatnyira is figyelmessé lett 
volna a történtekre, gyors tempóban 

folytatta útját.
Mintegy tiz perc telt el, amig újabb autó 
érkezett a helyszínre. Ebben az autóban 
Haller István országgyűlési képviselő fog
lalt helyet. Haller nyomban a sebesültek 
segítségére sietett, a két súlyosan sebesült 
nőt, valamint a motorkerékpár két férfi 
utasát is

elhelyezte autójában s gyors tempóval 
igyekezett velük Hatvanba, ahol az 
ottani közkórházban részesítették első 
segélyben és helyezték el az összeütkö

zés áldozatait.
Orvosi megállapítás szerint Füzessy Mária 
és Olga állapota súlyos, de nem életveszé
lyes, mig Sándhy Mihály dr. és Rákóczi 
János nyolc napon belül gyógyuló sérülési 
szenvedtek.

Az aszódi csendőrség megindította a nyo
mozást annak megállapítására, hogy a sze
rencsétlenségért kit terhel a felelősség.

Az uj rend már életbe lépett é.s követkéz 
menye az, hogy a 9 órára kitűzött ügyek 
egy része csak 11 óra után, n 10 órára és 
11 órára kitűzött perek pedig legjobb eset
ben csak 2 órakor kerülnek tárgyalásra, 
mig az ügyek nagyrészét minden alkalom
mal az idő rövidsége miatt hivatalból el
halasztják. Most mozgalom indult meg az 
ügyvédek körében, a régi rend visszaállí
tása érdekében és a járásbíróság aulájában 
aláírásokat gyűjtenek az ügyvédi kamara

rendkívüli közgyűlésének összehívá
sára.

Az összehívók szerint éppen az ügyvédek 
érdeke, hogy tömegnapokon csak perfel
vétel legyen, mert különben az ügyvéd 
[csak egy-két tárgyalást tud egy napon le- 
1 bonyolítani.

Szükölve és vonilva állandóan csak hívta a 
gazdáját. A kutya „figyelmeztetésére4’ figyel
messé lett a mezőőr is, odament a bokorhoz 
és legnagyobb megdöbbenésére egy leánycse
csemői talált ott. A pólyásgyermek

közvetlen közelében egy óriási kő feküdt, 
amit feltétlenül messze helyről kellett oda
cipelni, mert a környéken sehol nem volt

Aihamhra
volt nyári „Admirál"

StelAnla-út 25. (a víztoronynál)

KALMÁR TIBORzeneszerző, és kitűnő Jazz-zonekara

SU| szakszerű vezetés alatt, kényelmes 
intim szórakozóhelye az előkelő 

publikumnak

egyetlen kő sem található.
Csapó mezőőr a gyermeket bevitte a főkapi

tányságra, ahonnan azonnal detektiveket küld 
te.k ki a helyszínére. A

nyomozásban részt vett a pesferzsébeti 
Rln-TIn-Tin, a mezőőr kutyája is, amely a 
detektiveket rögtön egy környékbeli ház

hoz vezette.
Itt azután rövidesen ráakadtak Breskovác Er
zsébet gyári munkásnőre, aki rövid faggatás 
után bevallotta, hogy a csecsemő tényleg az 
övé, ő tette ki oda a mezőre, mert a vőlegénye, 
a gyermek atyja, elhagyta és ő nem tudta volna 
az apróságot felnevelni Azt is bevallotta, hogy 

a nagy követ azért hengergette a csecsemő 
mellé, hogy ha az felébred és mozgolódni 
kezd, beleveri majd a fejét és igy elpusztul.

Neki nem volt szive az apróságot megölni.
Gyermekkltétel bűntettének vádja miatt in

dult meg az eljárás Breskovác Erzsébet ellen, 
aki a törvényszéki tárgyaláson zokogva adta 
elő, hogy töredelmesen megbánta bűnét,

a vőlegénye visszatért hozzá, azóta meg is 
esküdtek, természetesen magukhoz vették 
a gyereket is, akit a legnagyobb szeretettel 

nevelnek.
A rengeteg enyhítő körülményre való tekintet
tel a törvényszék egyévi fegházro ítélte a ma
gáról megfeledkezett leányanyát, aki azóta a 
pesterzsébeti Rin-Tin-Tin segítségével leveze
kelte minden bűnét, amit gyermekével szem 
ben elkövetett.

A Tábla megváltoztatta a törvényszék Ítéle
tét, mert úgy látta, hogy itt nem gyermekkité
tel, hanem szándékos emberölés kísérletének 
büntette forog fenn. Éppen ezért Breskovás 
Erzsébet

büntetését a védelem által felsorakoztatott 
enyhítő körülmények figyelembevételével 

tlzhónapl fogházra szállította le, 
amelyet az elszenvedett vizsgálati fogsággal 
kitöltöttnek is vettek. Fellebbezés folytán szom
baton került a királyi Kúriához az ügy, amely 
jóváhagyta a Tábla ítéletét és igy az azonnal 
jogerőre emelkedett.

A kúriai tárgyaláson dr. Oláh György védő 
azt is elmondotta, hogy Breskovác Erzsébet 
időközben megvásárolta Csapó Lajos kutyáját, 
„akit" most tejbe-vajba fürösztenek.

Gyilkosság a bál után 
egy nö miatt

Szeged, junius 16.
Ma hajnalban Szeged mellett az ország

úton vérbefagyva holtan találták Rózsa 
András földművest. A földműves a király
halomi bálon *vett  részt, ahonnan záróra 
után indult haza, de még egy kilométernyi 
távolságra sem jutott, amikor a nyomozás 
megállapítása szerint három ember eléje 
ugrott,

bottal leütötték, majd késekkel össze
szurkálták.

Lezuhant és szörnyethalt a motornélkülí
repülés világrekordere

Stúlim, junius 16.
A hősök emlékének mai leleplezése alkalmá

ból rendezett aviatikái mutatványok során a 
Marienburg nevű sportrcpiilögép 500 méter
nyire az emlékműtől lezuhant. A gépen levő

Schulz Ferdinánd, a molornékiill repülés6
fürdőnap van

még 22-lg

Sok új strandcikket 
mutatunk be, árai 
feltűnően olcsók

PÉNTEKEN-..,
NŐI és férfi oxtord, xellr, rajé és frensch 
strand, híz! és bitó

PlZItama selyem zsinórral------------------ P 10°
3O80 darab

Angolos félkemény gallér
divat fazónokban...................................................... P

Postai megrendeléseket utánvétellel költségmentesen szállítunk I

DlVAfÖtluNOK
Rákóc-l-út 74

naftán.
pénteken, e hő 21-én

Nansouk
fehérnemű batiszt, rózsa
szín, lax, világoskék, lila, 
crém, testszin, tengerzöld 
és banánzöld színekben, 
elsőrendű valódi színtartó 
minőség, 80 cm. széles, 
méterje csak .. » - « ~ - ■•95
Popeline

gyönyörű selyemfényű mi
nőség. a legkedveltebb 
férfiingviselet, fehér ala
pon finoman csíkozott és j xx ap kockás mintázattal, valódi 4 •11^ 
színtartó kelme, 80 cm. szé- I
les, méterje csak ........ M tz”

A péntekig beérkező postai rendelése
ket a fenti árakon szállítjuk

Calvln-tér 7 Károly-körut 10

A szerencsétlen legény több halálos szú
rást kapott a fejébe é.s a hálába. A rend
őrség rövidesen letarlóztatta a gyilkosokat 
is, Gárgyán Adám, Csáti József és Sági Pál 
személyében, akik rövidesen beismerő val
lomást tettek. Elmondották, hogy

egy nő miatt bosszúból ölték meg éj
szaka a bálból hazafelé tarló Rózsa 

Andrást.
A gyilkosokat letartóztat Iák és beszállítot
ták a szegedi ügyészség fogházába.

világrekordere és Kalscr Brúnó kísérő 
szörnyet haltak.

A nézők rémületükre egyszerre csak azt látták, 
hogy a repülőgép szárnyai leválnak és a gép 
lezuhan. A katasztrófa tulajdonképpeni okát 
eddig nem lehetett megállapítani.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A Hungária visszahódította 

a bajnokságot
A Vasas játszik osztályozó mérkőzést, még pedig az Attilával, 
mert a miskolci csapat vereséggel távozott Pécsről — Pécs- 
Baranya vasárnapi győzelmével az első ligába került. — 
A Vasasok debreceni veresége megpecsételte a csapat sorsát, 
egyben megszabadította a gondoktól Kispestet és a Budai 33-asokat

Ki I. osztályú ligáim jnokság hetek óta 
tartó finisében a tegnapi nap a finálé napját 
jelentette.

A magyar profi fii t ball Inléz.ménycNltésc 
óta először fordult elő, hogy n leg
utolsó mérkőzések eredményére volt 
feltéve a bajnok és az osztályozót játszó 

egyesület sorsa.
Dr nem volt a magyar bajnokságok során 
soha oly finálé, amelynek kimenetelében 
annyi egyesület volt érdekelve, mint éppen 
ma. Érthető az a megpattanásig feszült iz
galom. mely a tegnapi napon a futballtársa
dalmat uralta. Ki /fsz n bajnok: a Ferenc
város nagy a Hungáriát Ki játszik osztályo
sát: a Kispest, Vasas nagy a Hudai 33-asokt 
ezek a kérdések ülték meg tegnap minden 
fiitballdrukkcr lelkét. Ha meg találgatni 
lehetett volna! De ki mert tegnap nyugodt 
idegekkel tippelni a Hungária Budai 33-as, 
a Kispest Sabaria, a Rocskny Vasas meccs 
eredményére? Felütötte fejét a sötét gyanú
sítás is. Nem játszik é közre „lefekvés" a 
lévjnoki pálma megszerzéséhez, vagy a mc 
rétiek széléről való megmeneküléshez? Bír 
ja e a Hungária a finálé izgalmát? Megannyi 
kérdés, melyre csak a tegnapi délután ad
hatott feleletet.

A finálisták megvívták utolsó harcukat a 
sorsdöntő pontokért, a tabella lezárult ez 
évre és a száraz adatok pontosan regisztrálják 
az 1928 29. évi futballkampány teljesít
ményeit, Az élen ott büszkélkedik a bajnok, 
az utolsó két helyen lecsuszotlan szerepel az 
osztályozó! játszó és a kieső együttes neve.

. A tftbclln lezárásakor igaz őrömmel kell 
megállapítanunk, hogy
’ a magyar futball tisztaságába vetett tör

hetetlen hitünkben nein csalódtunk.
A finálé küzdelmeit ádáz elkeseredéssel, de a 
sport tiszta fegyverivei vívták meg az ellen
felek.

A Hungárla-ul sáros talaján tisztán vette 
a Hungária az utolsó gátat.

Nehéz, munka volt, különösképpen azért, 
mert önmngát, az idegességét kellett le
győznie. Hosszú, balsorsban eltelt évek után 
boldogan veszi jutalmul a bajnokságot. 1925 
óta először újra maga alá gyűrte örök rivá
lisát, n Ferencvárost, éreztetve vele, viszont 
el nem feledve, hogy köztük forgandó a 
sors kereke. A tegnapi napon újból élvez
hette a Hungária hatalmas tábora a siker 
Jrészegitő mámorát, amely kivitte a körútra, 
hogy lelkes éljenzéssel tüntessen a kék-fehé- 
azinek sikere mellett.

Az osztályozás kérdése Debrecenben dőlt 
el, ahol

a Bocskay az 1. félidő nehéz ellenállásá
ban ÖNSzeroppant Vasasokra 5:0 aránya 

hatalmas vereséget mért.
Mint utolsóelőtti, a Vasasok halsorssal sújtott 
együttese osztályozót játszik a: Attilánál.

Kispest a Sabaria kiesett csapatával az 
erőviszonyoknak megfelelő eldöntetlen ered 
ményt ért el és igy legelőször szabadult fel 
a lidércnyomás alól.

Az Újpest—Somogy és a Bástya III. kér. 
mérkőzés résztvevői érdektelen komba!lán
cai voltak az utolsó fordulónak.

Újpest otthonában biztosnn verte a ven
dég Somogyot. Szegeden a Bástya botrányba 
fűlt győzelmet aratott a III. kor. felett.

A sors szeszélyéből az utolsó egymásközli 
mérkőzés eredményére volt feltéve a Pécs 
Baranya és Attila közölt az I. osztályba való 
bejutás.

A siker a honi környezet előnyével star
tolt Pécs-Baranya mellé szegődött, ame
lyet Igy jövőre már az I. liga küzdel

meiben látunk újra.
mig az Attila ugyanezért még a Vasasokkal 
kénytelen erejét összemérni.

A bajnokság végeredménye
A vasárnapi mérkőzések után
■z 1926—29. évi bajnokság végső helyezést 

sorrendjét
alább közöljük.

Bajnok minimális ponldifTercnciával a Hun
gária lett a Ferencváros elölt. Az utolsó helye
zeti Sabaria kiesett a 11 osztályba, helyébe 
mint a 11. liga bajnokcsapata a Pécs-Baranya 

ABBAZIA PALACE-HOTEL
vwclut alatt uuul ztegiuuhoteí, ezelőtt Ölülama. Kuuz Juno vezérigazgat v

került. Az utolsóelőtti Vasas a II. liga 2-ik he
lyezettjével, az Attilával osztályozó mérkőzést 
játszik.

1. Hungária 37 pont.
2. Ferencváros 36 pont.
3. Újpest 30 pont.
4. Bocskay *25 pont.
ft. Bástya 23 pont.
fi. III. kér. FC *20 pont.
7 Nemzeti 10 pont.
8. Somogy Í7 pont.

Kispest Ifi jx>pt.
10. Budai 33-as 15 pont.
II. Vasas 14 pont.
12. Sabaria 12 pont.

Kispest a Sabariától 
kipréselt egyetlen árva 
ponttal szanálta magát 
Sabaria—Kispest 2:2 (1:1)

A nagy színjáték első felvonására már készen 
állott a bediszlelezett színpad, a szereplők és a 
slaffázs idegcson várta a kezdést, amikor

egy villanás tört keresztül az ólomszlnii 
fellcgeken és nekilendült a nyári záporesö, 
mely egy-kettőre sártengerré változtatta a 

talajt.
A szakadó esőben mentek ki a csapatok a pá
lyára, hogy megkezdjék a bajnoki finálé leg- 
sívárabb mérkőzését.

Az elsőosztálytól búcsúzó Sabaria becsülete
sen és lélekkel küzdött. Nem nyújtott sem töb
bet, sem kevesebbel, mint amennyit vártunk 
tőle. Kispest ’ csapata ugyancsak teljes erejét 
vitte bele a mérkőzésbe és célját el is érte.

A megszerzett egy pont elegendő volt 
ahhoz, hogy megszabaduljon a bajtól.

A meccs bizony gyönge volt, ennek azonban 
a minden kombinációt megölő sáros talaj volt 
az oka.

A csapatok már csaknem teljesen felázott ta
lajon kezdik meg mérkőzésüket. Kispest kez
deti lendülnie mindjárt az első percekben több 
ízben is veszélyezteti a szombathelyi kaput, de 
a masszív védelem mindannyiszor tisztázza a 
helyzetet. Mégis a túlsó oldalon esik gól. A 12. 
percben Vdmos szabadrúgása Dudás fejét sú
rolva léc alá megy. Kispest támad ezután is 
többet , ám a veszélyesebb akciók mégis a 
Sabaria részéről adódnak. A 35. percbon Kis
pestnek alkalma volna kiegyenliteni, a labda 
meg is akad Vermes kapujában, a biró azon
ban Paczolay lesállásn miatt nem ilél gólt.

A kispesti támadások most már élénkülnek. 
A 43. percben Pacsolay a Senkcytöl kapott 
labdát a hálóba juttatja és ezzel megszerzi a 
kiegyenlítő gólt.

A szünetben kisüt a nap, <le az esőzés csak 
nem akar megállni. A második félidő ismét 
kispesti támadással indul és a 3. percben a ki
tűnő helyzetbe került Dán szép és eredményes 
lövésével vezetéshez juttatja csapatát. Még egy 
szép kispesti támadás és a 9. percben újból a 
a Sabaria-csalársor vezet támadást, amely 
Janzsó kiegyenlítő-góljában gyümölcsözik (2:2). 
A Buresch állal indított erőteljes támadás ka
varodást teremt a kispesti kapu előtt és a gól
tól csak a szerencse menti meg a kispesti ka
put. A figyelem most a nagy tribün felső részére 
koncentrálódik, ahonnan egy szabályos pofon 
félreismerhetetlen hangja rázza fel az álmosan 
unatkozó nézősereget. A „külön meccs" hősét, 
egv pityergő suhnneot a rendőr karonfogva 
vezeti le a tribünről. Ez nz utolsó eseménye a 
sivár, vérszegény mérkőzésnek, amellyel a 
Sabaria hivatalosan is búcsút vett az eisőosz- 
lálytól.

A Hungária átvitte az 
utolsó gátat és ezzel meg
szerezte a bajnokságot 

Hungária - Budai 33-as 4:0 (2:0)
A Hungéria-öHőzőbcn nagy nz izgalom. Az 

ajtón csak a legbensőbb hívők jutnak be. Rrüll 
Alrféd elnöknek mindenkihez van egy-két me
leg szava,

A játékosok fngadkoznak. A partnerek' hal
kan beszélik meg egymással a haditervet.

Egyszerre éles fiillyjel hangzik a folyosón és 
a csapat Révész Béla tréner kíséretében elindul 
a döntő- ütközetbe.

Előbb a Harminchónnasok jelennek meg a 
pályán. Gyér taps üdvözli őket. Mi ez ahhoz az 
orkánhoz képest, amely a kedvenc kék-fehére
ket köszönti?!

Előbb inég egy toriurán kell keresztiilesni 
a játékosnak, vezetőnek, trénernek, közönségnek 
egyaránt Klug Frigyes, n biró végigsétál a pá
lyán és talajvizsgálatot tart. Mindenki léleg

zetvisszafojtva figyel. Senki sem tud semmit, 
de azt látja mindenki, hogy a biró assziszten
seivel együtt visszavonul az öltöző-alagut be
járatán.

Nem lesz meccs!
— adják szájról-szájra a riasztó hirt. Az álló
hely publikuma magából kikelve zug:

A meccset le lehet játszani amiatt a kis sár 
miatt. Adják vissza a Jegy árát!...

Bemegyünk az alagútba. Klug biró azzal érvel, 
hogy a pálya alkalmas ugyan a játékra, de nem 
tartja föltétlenül szükségesnek, hogy a bajnok
ság sorsa egy irreális pályán dőljön cl.

A Hungária vezérei akcióba lepnek. Rövid 
ideig tarló tanácskozás után mind a két fél 
megkapja az igazát. A biró megelégszik egy kis 
homokkal, amit a pálya egyik darabján ötlet
szerűen leszórtak, a publikum pedig megkapja 
a pénzéért a bajnoki meccset, amelynek meg
tartását szócsövön hirdetik ki.

Megindul tehát a mérkőzés, a Hungária-uti 
pályán eddig példátlanul álló zaj közepette. A 
Hungáriát nékilénditi publikumának biztatása 
és Kalmár fejesét már a 2. percben'csak a ka
puléc parírozza. Egy perc sem telik el cs

a Kalmár-Hlrzvr-kettős akciójának ered
ményeként utóbbi megszerzi az első gólt.

Példátlanul nagy őrÖRirlvaIgás követi a gólt, 
amely voltaképpen iskolapéldája a „pótyagól- 
nak". A Hungária rohamai lovaid) 'lángolnak, 
ipiközben a kék-fehérek négy komért érnek el. 
Molnár hát lépésről kapu fölé lő, majd a 33-as 
belsők hibázzák el Titkos szép beadását, Ember 
pedig kapu mellé 10. Lyka-és Ember .korcsaiul- 
vergődik a sárlengeren és a . masszív kék-fehér 
védelmen. Németh fogja a lövést, de a kritikus 
pillanatban ' kiejti .í. *A Hungária-hivökben 
megfagy a vér ... A 33-as- csatárok'rávetik ma
gukat a kapura,.de Németh mégis csak, a me
zőnybe továbbítja a labdát. A 39. porcben Né
meth ismét bizonytalankodik és a helyzetet csak 
Rebro önfeláldozó közbelépése menti meg. A 
4,2 ' percben

Híres beadását Kalmár közelről a hálóba 
gurítja.

— Hungária-zászlót tessék!. .. — hangzik az 
élelmes árus kiállása és megindul a zászló
vásár. 1 '

Szünet után is a Hangú fia marad az ur. Egy
másután két kornerl ér el, de erre a budaiak is 
sarokrúgással válaszolnak. A 13. percben

Hirzer percekig harcol a védelemmel végül 
is beadása kavarodást .teremt és Kalmár 
megszerzi a harmadik, mdjd egy perc múlva 

a negyedik gólt.
A Hungária fölényét végig megtartja,-ám az 

eredmény nem változik.
A négy szűk esztendő titán ismét bajnokká 

vált Hungária győzelme teljesen megérdemelt 
volt. Végig fölényben volt és hogy a nehéz vi
szonyok között mégis diadalmaskodni tudott a 
kipróbált Hungária-stilus, azt a védelem brilli- 
áns játékától eltekintve Kalmár és Hirzer re
mek teljesítményének köszönheti.

A Harminchármasok játéka alul maradt a 
szerdán mutatott nívón, de a csapat — úgy mint 
eddig — most ,sem tudott boldogulni a Hungá
riával szemben.

Brüll elnök szózata a publikum
hoz, az uj bajnokcsapat ünnep
lése, utcai tüntetés a Hungária 

mellett
Alig, hogy, a mérkőzés végét jelző bírói. sip- 

jelzés elhangzott, a tömeg diadalkiállásokkal 
tört rá az öltözőbe haladó Hungária-játéko
sokra, akik nőin győzték fogadni a hívek gra
tulációit. Brüll elnök páholyában felemelkedve, 
meleg szavakkal köszönte meg a publikum lel
kes támogatását.

A körúton egy csapat fiatalember 
„Éljen a Hungária!**  

felkiáltással vonult végig a gyalogjárón. Kal
márt, majd Hirzert éltették a tüntetők, akik nem 
kis feltűnést keltetlek a népes Erzsébe-köruon.

Botránnyal fűszerezett 
bajnoki finálé Szegeden 
Bástya —111. kér. FC 3:2 (3.0)

Szeged, jun. 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tese.) A Bástya és a III. kerületiek mérkőzése iz
galmas jelenetek közben zajlott le. A tumultuó
zus jelenetek a mérkőzés végén adódtak, ami
kor Salgó biró indokolatlanul tizenegyest itélt 
meg n Bástya ellen. A mérkőzés erős irammal 
kezdődött, de az első negyedórában már a 
Bástya erélyes támadásokat vezet. Nem csík 
gól. A 18. percben

Semmler lövi a Bástya első gólját.
A következő percben az óbudai kapus hibájá
ból a szegediek újabb gólt szereznek. Semmler 
fejeséből.

Possák a tehetetlen óbudai kapus mellett 
a hálóba viszi a labdát.

A szegedi csapat tovább támad, Solti előre vi
szi a labdát, amelyet

Varga a tizenhatosról Schwarcznak ad át 
aki kapásból a sarokba lő. (3:0).

A második félidőben a szegediek eredmé
nyesen védekeznek, az óbudaiak erélyes tá
madásai ellen. A 12. percben Konyor a labdái 
a Bástya kapuja ellen viszi,

Beneda veti magát fa a labda a hálóba 
perdül.

A váratlan gól csak még jobban fölvillanyozza 
a III kerületet, de a Bástya is támad. Schwnrcz 
bombáját Neulnius kornerre védi.

A 30. pereben azután kitört a botrány a 
tribünökön.

Emődi ugyanis a tizenhatoson kivül faulttal 
szereli Kenyerest. A biró a tribün óriási lár

mája közben a büntető pontra mulat. Percekig 
tombol a lárma, a határbirők is a bíróhoz sza
ladnak, de Salgó hajthatatlan és

a III kerület berúgja a tizenegyest, amiből 
gól lesz. (3:2).

A mérkőzés ettől a pillanattól kezdve állandó 
izgalomban és nagy zajban folyik tovább.

A tribünökön a közönség botokkal fa ököl
lel fenyegeti a bírót,

állandó sípolással és pfujolással tüntetnek a
III. kerületnek itélt tizenegyes miatt. Az óriási 
zajban és izgalomban a mezőnyön erős játék 
hullámzik, de gólt egyik csapat sem tud már 
szerezni. A mérkőzés végén a közönség olyan 
fenyegető magatartást tanúsított a bíróval 
szemben, hogy ez a szegedi játékosok fedezete 
mellett vonult be az öltözőbe. A mérkőzés be
fejezése után is még sokáig tüntetett a biró 
ellen a közönség.

A győzelmes Bástyában ismét a védelem 
munkája emelkedett ki. Beneda mindössze 
egyetlen hibát csinált, igaz viszont .hogy ebbö.l 
is, gól, esett. A III. kerületből ugyancsak a . vé
delem munkája tűnt ki. A máskor kiváló Óbudái 
kapus ezúttal nem tudta parírozni a Bástya 
támadásait. Weéner, valamint Steiner játéka 
kiemelkedett a mezőnyből.

Debrecenben beteljesedett 
a Vasasok végzete 

Bocskay—Vasas 5:0 (1:0)
Debrecen, junius 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelep- 
lése.) Mintegy háromezer főnyi közönség elölt 
folyt 'le a Bocskay—Vasas-mérkőzés, amelyből 
váratlanul' nagy gólarányu győzelemmel ke
rült ki a Bocskay. A pesti csapat az első fél
időben a hátszél nyújtotta előnyt sem tudta 
a maga javára fordítani.

Vasas támadással indult a mérkőzés, de ha
marosan a Bocskay vette át az irányitó sze
repel. Esemény azonban csak a 25-ik percben 
adódik,'mikor a biró Markost a halárbiró meg
sértése. miatt kiállítja. A kiállítás miatt nagy 
vihar támad a közönség körében s a kedélyek 
c.Sak ■ a 30-ik percben csitulnak le, mikor 
Vinczp berúgja az első gólt.

Szünet után szinte teljesen összeroppan a 
Vasas s átengedi a terel a Bocskayhák, mely 
csonka csatársorral is tetszés szerint éri el ,a 
gólokat. Teleky nyitja meg a gólok sorát ,a 
15-ik percben, majd tiz perc múlva Vincze. 
lövéséből, esik a harmadik. Ezótán váltakozó 
játék következik s némi élénkségei csak Bádér 
kiáltilása okoz, akit durva fault miatt .állít 
ki a bjró. Most már a Vasas is csak tiz em
berrel játszik s teljesen visszaesik. A 35-ik 
percben Semler rúgja a Bocskay negyedik gól
ját,’ mig az utolsót a 43-ik pereljen Villányi 
éri el.

A Vasas igen gyenge játékot mutatott.

Újpesten nem volt izgal
masfinis, de azért ágálok 

sűrűn potyogtak
Újpest—Somogy 5:3 (3:2)

Mig a Hungária-ulon élet-halál harcot vívtak' 
a csapatok az elsőségéri, illetőleg az osztályozó 
réme elöl való menekülésért, addig az ujpesji 
Stadionban csak úgy Tart pour l'urt folyt a já
ték Talán éppen azért, mert pontokra egyik 
félnek sem volt szüksége, az izgalommentes, 
sok góllal fűszerezett mérkőzés nívós küzdelem 
mellett szép sportot nyújtott. Az Újpest győ
zelme, különösen a délutáni zápor után, mely 
alaposan feláztalla a pályát és igy előnyhöz 
juttatta a nagyobb technikát, nem volt kétsé
ges. Különösen csatársora „élt" a neki meg
felelő talajon és lövőkedvével megörvendeztette 
a törzspublikumot. Somogy csapata lassan jött 
a játékba, de mindvégig nagy küzdőképességről 
teli tanúbizonyságot csatársora, mig védelme 
hellyel-közzel könnyen vette hivatását.

Újpest lép fel támadólag és magához ragadta 
az irányítást. Csatársora szép akciókkal köze
líti meg Somogy kapuját, de a befejezés min
dig rosszul sikerül vagy meghiúsul az ellenfél 
védelmén. A 10. percben végre Spitz hálóba 
küldi a labdát, most azonban a biró erős off- 
szájd miatt nem adhatja meg. öt perccel később 
azonban pozitív eredménnyel jár Újpest nagy, 
a talajhoz alkalmazkodó lendülete. Steiner le
futását lövéssel fejezi be, a labda a felső kapu
fáról a befutó Harmath elé pattan, aki nyugod
tan a hálóba helyezi. (1:0) Két perccel később 
újabb roham a Somogy kapuja felé, melynek be
fejezéseképpen Avar gólba fejeli a labdát (2:0)

A Somogy védelme a hirtelen sikertől meg
zavarodik és súlyos hibákat ejt, amit Avarnak 
a 20. percben jól irányzott közeli lövéssel sike
rül kiaknáznia (3:0).

A gól után Újpest támadó kedve szemmel- 
lúthatólag <?llankad és igy Somogynak ideje jut 
rendbeszedni harcsorait. A halfsor által erősen 
támogatott vendégcsapat csatársora frontba 
lendül és egy időre fölénybe kerül. A 26. perc
ben Havas 3:l-re szépíti az eredményt, öl perc
cel később Rákosi újabb góllal enyhít a veresé
gen. Ezután váltakozó részről egyhangú mezőny
játék folyik

Szünet után egyik fél sem erőlteti magát fa 
igy unalmas középjáték folyik. A Somogy vé
delme könnyelműen dolgozik és igy n 19. perc
ben Avarnak újabb góllal alkalma nyílik hat 
Irlcket csinálni (4:2). A 25. percben Somogy tá
madása Vadas révén eredményes (4:3). Ugv lat
szik, hog yaz eredmény végleges marad, de nz 
utolsó percben Török lövése feljavítja a gól
arányt (5:3).

Dr.KAJDACSY».i<orv<»«
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Külföldi futballeredmények

Bécs: Az osztrák futballbajnokság utolsó
előtti mérkőzése került ma sorra, amelyen a 
WSC állott az Austriával szemben. Eredmény: 
4:1 (2:1) a WSC javára. A győztes csapatban 
• halfsor és csatársor volt jó, az Austriában a 
fedezetsor gyengesége okozható a vereségért. 
A WSC uj kapust szerepeltetett, aki jól bevál
tott. Már a 4-ik percben Danis megszerzi a ve
zetési és az Austriának a 10-ik percben sike
rül Viertl révén egyenlíteni. A 22-ik percben 
az Austria hátvédei 11-esl vétenek: Kellingcr 
éles lövését Mika szépen védi. A 27-ik percben 
a WSC Hrabac révén a vezetéshez jut. A má
sodik félidő 4-ik és 40-ik percében a WSC Pill- 
wein és Schilling révén két további góllal 
biztosítja győzelmét.

Hamburg: FC Nürnberg—Holstein Kiél 6 : 1 
(5:1).

Lipcse: Schalkc 04—Wacker 5:1 (4:0).
Duisburg: Hamburger S. V.—Weidericker

S.V. 3:2 (2:0).

A Hungária nyolcasa győzött 
a Pannónia ellen a bécsi 

nagyregatta második napján
Vasárnap délután bonyolították le a bécsi 

nagy regatta második napját, amely az első 
nappal ellentétben már több sikert hozott a 
magyar színek képviselőinek. A bágyaszló hő
ség ellenőre, nagyszámú és előkelő közönség 
nézte végig az evezősök nagy versenyét. Az 
érdeklődés természetesen ezúttal is főképpen a 
szenior-nyolcas felé irányult. A nagy küzdelem 
a kél nagymultu örök rivális a Hungária és a 
Pannónia között dőlt el s mint a multheti bu
dapesti regattán, úgy most is a Hungária 
nyolcasa kerüli ki győztesen, elkeseredett küz
delem után.

A regalta részletes eredményei a következők: 
Kezdők négyese, kormányossal: 1. Piral 8.05 
mp. 2. Donauhort. — Négyevezős: 1. Triton 
8 p., 04 2 mp. 2. Brcslau Ruderverein 8 p., 17.4 
hip. — Junior skiff: 1. Moser 8 p., 43 mp. 2. 
Szendey András 8 p., 50.4 mp. — //. oszt, sze
nior négyes: 1. BEC (Budapest) 7 p., 49 4 mp.
2. Breslau Ruderverein. — Junior négyes: 1. 
Isler 7 p., 48.2 mp. 2. Regcnsburger Ruder
verein 7 p., 52.8 mp. — Szenior nyolcas: 1. 
Hungária 6 p., 48.4 mp. 2. Pannónia 6 p., 52.6 
mp. 3. Normáimén 7 p., 09.2 mp. Végig elkese
redett küzdelem a két magyar egylet között, 
mely 1 és % hajóhosszal a Hungária javára 
végződött. A Normáimén nem volt versenyben. 
— Szenior skiff: 1. Dr. Szendey Béla (Nep- 
tun, Budapest) 8 p., 13.8 mp. 2. Móserl (Linz) 
8 p., 18.6 mp. — Vendégnégyes: 1. Breslau 
Ruderverein 7 p., 38.2 mp. 2. BEC (Budapest) 
7 p., 43.8 mp. — Záró nyolcas: 1. Tritan. 2. 
Szegedi „Tisza" Evezős Egylet .

Tavernari szombati ötszázas 
világrekordja után vasárnap 
közepes idő alatt győzte le 
a legjobb magyar nyolcszáza- 

sokat nélkülöző mezőnyt
Eseménydusnak Ígérkezett a tulajdonképpen 

szezónkezdést jelentő FTC v :rseny. A szombati 
világrekordot hozó első nap ulán azonban egy
részt két külföldi vendég váratlan távolmara
dása, másrészt nem sokkal a verseny kezdete 
után megindult eső miatt az eredmények nem 
emelkedtek túl az átlagon.

A német Boltze és a cseh Martynck távol
létében a verseny egyetlen, de ennél számot
tevőbb vendége a rövid idő alatt világhírnévre 
szert tett olasz Tavernari volt.

Szombati 500 méteres világrekordja után 
vasárnap 800 méteren indult s játszi köny- 
nycdséggel verte a legjobbakat nélkülöző 

800-as mezőnyt.
A mieink közül elsősorban Barsit kell ki

emelni, ki az előző napi kemény esetével a lá
bában, a 220 yardos síkfutást nyerte meg Haj
dúval.

/. osztályú versenyek.
100 yardos síkfutás: 1. Raggambi (BBTE) 

10.3 mp. 2. Nagy (FTC) 10.3 mp. 3. Magyar 
(KAOE) 10.5 mp. — Háromszori sikertelen 
start után indult csak a mezőny s a legjobban 
iábrakapó Raggambi végig vezetve győzött.

220 yardos síkfutás: 1. Barsi (BBTE) 23.2 mp.
2. Hajdú (FTC) 23.3 mp. 3 Kurunczy (Törek
vés) 23.8 mp. — A fordulót a kissé kiugró Hajdú 
vette a legjobban s a célegyenesbe egy méter 
előnnyel fordult, de a most nagyszerű sprint
formában levő Barsi a finisben biztosan győzött.

800 m. síkfutás. 1. Ettore Tavernari (Olasz
ország) 1 p. 58.4 mp. 2. Rózsa (MTE) 1 p. 59.5 
mp. 3. Gyulay (MAC) 2 p. 01.6 mp. — Taver
nán diktálja végig a tempót s a gyámoltalanul 
versenyző magyar mezőny Rózsa kivételével még 
az elég gyönge tempóját som veszi át. A finisben 
azután Tavernari könnyen finisei! le Rózsát.

2 angol mérföld. 1. Szerb (MAC) 9 p. 58.4 mp.
2. Németh (MTE) 10 p. 05 mp. 3. Eper (ESC) 
10 p. 13.5 mp. — Boltze nem jött el s igy Szerb

Alaplttatott tKi
LEGJOBBPAP.
Karpitosaru. vas- 
és rézbutorgyára

Szúnyog*  pokróc*  f UtftfUny, Agy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók 
blt HtER JÁNOSI 

Buaapesí, Ei'ZSÖÖB.-KörUt 20.
Ugj katalógust 40 WL •Uenéi^a poétán Mmaatva 

LKUSZEBB

LEGOLCSÖBPAP.,

az amugyis rossz idő miatt nem törekedett jobb 
eredményre.

Magasugrás. 1. Késmárky (BBTE) 182 cm. 2. 
Udvardy (BBTE) 176 cm. 3. Gargelyfi (BBTE) 
170 cm. — A magasugrás várt vendége, a cseh 
Martynek sem jött el s igy a verseny házi jel
legűvé vélt.

Diszkoszvetés. 1. Marvalits (BTC) 4260 cm.
2. Mihályi (MTK) 4010 cm. 3. Balázs (FTC) 
3895 cm. — Az átázott körböl nem ment a do
bás egyik versenyzőnek sem. Madarász kiesett.

fíerelyvetés. I. Budavári (BBTE) 5584 cm. 2. 
T. Szabó (MAC) 5337 cm. 3. Gyurkó (FTC) 
5317 cm. — Budavári biztosan győzött.

„Remélem, hagy nem leszek kény
telen visszavonulni a vívástól**  — 

mondja Terstyánszky világbajnok
Beszélgetés a mindkét lábát tört Terstyánszky Ödön alezredes, 

olympiai világbajnokkal az Uj Szent János kórházban
Az Uj Szent János-kórház sebészeti pa- 

villonjóban, a kilences számú szobában 
fekszik Terstyánszky Ödön alezredes, olim
piai vivőbajnok, aki — mint ismeretes — 

néhány nappal ezelőtt Solymár mellett 
motorkerékpárbale.set következtében 

mindkét lábát törte.
Terstyánszky Ödönhöz, akinek állapota 
eléggé súlyosnak mutatkozott, vasárnap 
bocsátottak be először látogatókat, addig 
csak a közvetlen hozzátartozók kereshették 
föl a beteget, akinek állapota iránt a vasár
napi nap folyamán is részben személyesen, 
részben telefonon számosán érdeklődtek.

A kormányzó szárnysegéd! hivatala ut
ján érdeklődött az olimpiai világbajnok 
állapota Iránt*  akit betegágyánál a 

honvédelmi miniszter is felkeresett.
Valóságos virágerdö közepette fekszik a 

kórágyon Terstyánszky alezredes, akit va
sárnap délben meglátogatott a Hétfői Napló 
tudósítója. Az ágy elülső részét egymásra 
tett téglákra helyezték, „felpolcolták", hogy 
a >eteg alezredes lába magasban legyen.

— Három nap óta fekszem itt mozdulat
lanul az ágyban, — mondja Terstyánszky.

Pécs-Baranya legyőzte az \ttilát 
és bekerült az első osztályba

Pécs, junius 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A II. ligabajnokság sorsdöntő csatája 
folyt tegnap le az elsőségért a tavaszi szezon
ban fej-fej mellett haladó Attila és a várost 
reprezentáló Pécs-Baranya között. A nagy erő
próba Pécs egész társadalmát megmozgatta ós 
még itt nem látott hatalmas tömeg, körülbelül 
8—10 ezer ember nézte végig a mérkőzést.

Biró Sándor sípjelére hatalmas iramban in
dul meg a sáros .felázott talajon a mérkőzés. 
A tempót a vendégcsapat diklűjja, amely fö
lénybe is kerül. A sorozatos Attila támadások 
a 6. percben góllal járnak A honi csapat rend
kívül heves küzdelmet folytat a kiegyenlítésért.

Angliával szemben kiestünk a Davis 
Cup küzdelmeiből

Anglia - Magyarország 3:2 — Kehring győzött, Takács kikapott
' ...... . ... .  ■ V«v.r*  L

Vasárnap, a Davis Cup európai zónájának 
elődöntőjéért folyó angol-magyar tenniszmér- 
kőzés napján, a tenniszversenyeken rekordol 
jelentő hatalmas érdeklődő sereg kereste fel 
a margitszigeti Center Court-ot. A lennisz- 
sladion minden talpalatnyi helyét zsúfolásig 
megtöltötte a háromezer főnyi előkelő közön
ség, hogy tanúja legyen a serlegmérkőzés be
fejező küzdelmeinek. Miután szombaton vere
séget szenvedtünk, 2:1 arányban hátrányba ke
rültünk az angolokkal szemben és győzelemre 
csak úgy számiihattunk, ha a befejező kél 
egyes versenyt megnyerjük. Reális száinitás 
szerint ennek az ellenkezője volt várható.

Elsőnek- a kél jobbik játékos: Kehriing és 
Austin állottak ki. Nagy izgalmak közölt kez
dődik az első szelt, amelybe kitűnő bajnokunk 
nehezen jön bele és 3:6 arányban el is veszíti. 
A második szettben már rá sem lehel ismerni 
az előbb játszott Kehrlingre. Legfényesebb 
formájára emlékeztető brilliáns játékot foly
tat és egyes ülései során sűrűn hangzik fel a 
diszkrét taps. Austin nagyszerűen védekezik,

Teljes siker jegyében 
zajlott le a második országos 

leventebajnokság
A második országos levente atlétikai baj

nokság és sportünnepély a teljes siker jegyé
ben zajlott le a Millenáris versenypályán. A 
verseny, bár nz anyagiak hiányában sok vá
ros és vármegye maradt távol, még igy is az 
ország legjelentősebb sporteseménye volt s 
úgy méreteiben, mint külsőségeiben impozáns 
látványt nyújtott.

Már a kora reggeli órákban megindult nf 
ország különböző részeiből összesereglett le
venték felvonulása s midőn Vall órakor meg
jelent az első levenlecsapal a pályán, a szép
számú közönség sorában olt láthattuk nem
csak a főváros, hanem a vidék előkelőségeit is. 
Ott volt Karafláth Jenő, nz OTT elnöke, a kul- 
tuszminhtlor képviseletében; Gömbös Gyula 
honvédelmi államtitkár; Diniek Vidor, vitéz

4X100 m. staféta. A) csoport. 1. BBTE (Barsi. 
Odry, Szalay, Raggambi) 44.2 mp. 2. MTK 
(Jahn, Sugár, Polgárdy, Szalóki) 45.4 mp.

B) csoport: 1. FTC (Nagy, Vezér, Péti, Hajdú)
44.5 mp. 2. (Postás) 45.4 mp. 3. (Törekvés)
46.6 mp.

II. osztályú versenyek.
Távolugrás: 1. Bottlik (BEAC) 640 cm. 2. 

Dankó (MAC) 630 cm. 3. Visky (BEAC) 616 
cm. — A verseny esőben folyt le, igy Bottlik 
eredménye értékes.

Sulydobás: 1. Tóth (MAFC) 1226 cm. 2. Ba
lás (FTC) 1216 cm. 3. Osztermann (MOTE) 
1191 cm.

— Azt hiszem, ettől a mozdulatlanságtól 
vannak fájdalmaim.

— Tegnap egyébként Manninger profesz- 
szor felülvizsgált s az ő utasítására „átsze
relés" történt. Az u. n. Kocher-féle drót- 
nyujtószerkezetbe helyezték el lábaimat. 
A nagy fájdalmat legyőztem.

— Remélem*  hogy meggyógyulok éa 
nem leszek kénytelen visszavonulni a 

vívástól.
Felkerestük ■ beteg olimpiai vivóbajnok 

kezelőorvosát, dr. Bugyi főorvost, aki ér
deklődésünkre a következőket mondotta:

— A beteg állapota és közérzete jó. 
Komplikáció a valószínűség szerint nem 
fog bekövetkezni. Minden remény meg van 
arra, hogy Terstyánszky betegsége sima le
folyású lesz és a beteg felgyógyul. Ami a 
legfontosabb: a csont állása anatómiailag jó.

Hogy az alezredes ur nagyobb sport
teljesítményt kifejthet-e majd, azt most 
tudni még nem lehet, az jórészt az Ízü

letek működésétől függ.
Mindenesetre a teljes gyógyulás több hóna
pig fog eltartani.

ami nemsokára Köves góljával sikerűi (1:1). A 
játék ezután egyenlő erővel, meglehetős dur
ván folyik. A 35. percben Fritz éles lövése Mül
ler kezéről a hálóba kerül (2:1).

II. félidőt ismét Attila ostrom vezeti be. A
12. percben Maszlonka a kifutó Deierl mellett 
belövi az Attila kiegyenlítő gólját. A győzelem
ért heves játék folyik. A 26. percben Müller 
kiáll a kapuból, helyét Maszlonka foglalja el. 
A heves iramot sorozatos sérülések jelzik, me
lyek miatt a biró a játékot két perccel meg
hosszabbítja. A játék utolsó percében Pécs- 
Baranya támadást indít a halszélen. Köves le
futását mintaszerű beadással fejezi be, ame
lyet ölvedy a hálóba fejel és igy csapatának 
szerzi meg a II. ligabajnokságot.

de az ellenállhatatlanul játszó Kehrlingnek 
meg kell adnia magát. 6:4 arányban Kehrhngé 
a második szelt. A harmadik és negyedik 
szettben Kehfling önmagát múlja felül, tech
nikája minden ' erényéi csillogtatva, egyre- 
inásra nyeri a gémeket és 6:2, 6:2 arányban 
valósággal lehengerelte fáradt ellenfelét. Kehr- 
ling 3:1 arányú győzelmével 2:2 arányban 
döntetlenül állt a küzdelem s felcsillant a győ
zelem reménye. Hátha Takács megismétli 
múltkori bravúrját!

Sajnos, Takács erős Indiszpozicióval küzdött, 
elfogódott volt és nem mert kockáztatni Grc- 
gorv-val szemben. Az angol kitünően játszott, 
lendületesen támadt és állandóan változtatta 
játékát a mereven mozgó Takáccsal szemben. 
Gregory erős üléseit nem tudja védeni és 6:1, 
6:0 arányban elveszíti az első két szettel. A 
harmadik szettben Gregory kényelmesebben 
veszi dolgát, de igy is biztosan, nyeri a szettet 
6:3 arányban. 3:0 arányú győzelmével Anglia 
3:2 arányban győztese a Davis Cup európai 
zónája elődöntőjének.

pávai Mátyás Sándor tábornok, az OTT _ társ
elnöke; Sztankovits Szilárd, a MASz elnöke, s 
rajtuk kívül a főváros és vidék társadalmi 
előkelőségei s a hadsereg vezéralakjai.

Az ünnepély diszfelvonulással kezdődött s a 
felváltva játszó három ‘levente-zenekar játéka 
mellett mintegy félóra hosszat tartott a hu
szonnégy város és vármegye felvonulása, ál
landó tapsvihar közepette. A vármegyék kép
viselői után a szabadgyakorlatok bemutatásai 
következtek s midőn n levcnlcsereg elhelyez
kedése után vitéz pávai Mátyás Sándor tábor
nok megnyitóbeszédét tartotta, a pálya festői 
látványt nyújtott.

óriási tetszést keltettek a szabadgyakorlatok, 
melyek Tasnády Imre oktató vezetésével foly
tak le. A szűnni nem akaró tapsorkán mu
latta a nagy tetszést s a harmadik gyakorlatot

— a legtetszetősebbet — meg H kellett ismén 
telni.

A verseny végeztével Karafláth Jenő dr., aj 
OTT elnöke mondott magas szárnyalásu ben 
szédet, mely után vitéz pávai Mátyás Sándof 
tábornok a jól megérdemelt dijakat osztott*  
ki a leventéknek.

Az ünnepség a Himnusszal ért véget.
•

Az atlétikai versenyek döntőinek eredni 
ntényci:

100 m síkfutás. Bajnok: Niedermann (Budin 
pest) 11.1 mp. 2. Valentin (Pest vm.) 11.2 mp.
3. Berger (Budapest) 11.4 mp. — Ifjúságiak*  
nál :Bajnok: Beliczay (Pest vm) 11.5 mp. 2. 
Weiskopf (Budapest) 11.9 mp. 3. Kovács (Bm 
dapest) 12 mp. — 400 m síkfutás. Bajnok: Kon 
valcsik (Budapest) 53 mp. 2. Sugár (Budapest)]
53.6 mp. 3. Dömer (Bács-Bodrog m.) 54.2 mp.

Ifjúságiaknál: Bajnok: Beliczay (Pest m.) 
55 mp. 2. Weisz (Budapest) 56 mp. 3. Molnár 
(Budapest) 57 mp. — 800 m. Bajnok: Szabói 
(Budapest) 2 p 03.6 mp. 2. Sarkady (Buda
pest) 2 p 05.4 mp. 3. Bolyos (Pest vm.) 2 p 
07.2 mp. Ifjúságiaknál: Bajnok: Ginerli (Pest
m.) 2 p 11.2 mp. 2. Bednarik (Pest m.) 2 p 
11.8 mp. 3. Guttmann (Budapest) 2 p 13.4 mp.
— 1500 m síkfutás. Bajnok: Szabó (Budapest)] 
4 p 22.6 mp. 2. Fodor (Miskolc) 4 p 25.2 mp,
3. Hevele (Pest m.) 4 p 27 mp. — Ifjuságialon 
nál: Bajnok: Gomola (Pest m.) 4 p 30.8 mp.
2. Görög (Pest m.) 4 p 33.8 mp. 3. Cimbuli 
(Budapest) 4 p 38 mp. — 4X^0 m (ifjúsági). 
Bajnok: Budapest 47 2 mp. 2. Pést m. 48.2 mp.
3. Győr 48.5 mp. — 4X400 m (szenior). Baj*  
nők: Budapest (Niedermann, Klamár, Koval- 
csik, Vértesi) 3 p 42 mp. 2. Pest m. 3 p 43.5 
mp. 3. Jász-Nagykun-Szolnok m 3 p 46.6 mp.

Pontversenyben: 1. Budapest 156 pont. —• 
Vármegyéknél: 1. Pest m. 87 pont. 2. Jász- 
Nagykun-Szolnok m. 81 pont. 3 Borsód—n 
Gömör—Kishont egyesített m. 4. Bács-Bodrog 
m. 5. Békés m. Városoknál: 1. Győr 33
pont. 2. Miskolc. 3. Sz.ékcsfchérvár.

Bárány István végleg meg
nyerte az Onódy vándordíját
A MUE lágymányosi uszóversenyének főszá

mában, az Onody József vándordijas 100 m. 
gyorsuszásban indult Bárány István és termé
szetesen győzőit is 1 p. 03.6 mp. idővel. 2. 
Hollósy (MTK) 1 p. 07.8 mp. 3. Zentay (FTC) 
1 p. 08 mp.

Bárány ezre) a győzelmével végleg elhódí
totta az ónody József vándordijat.

Az. I. osztályú bajnoki vizipólómérkőzéjek 
során a MESE 6:0 (1:0) arányban győzött az 
NSC fölött.

Sorozatos magyar győzelmek 
a nemzetközi boxviadalon

A fejlődő cseh boxcsapaf őt válogatott tagja 
látogatott «| hozzánk, hogy az FTC—B. VatUtM 
boxviadalán összemérje erejét a magyar ököl- 
vívókkal.

A verseny teljes magyar sikert hozott, 
amennyiben az egyetlen döntetlenül vég- 
ződött Rusovszky (FTC)—Zlndtner (Brünn) 
mérkőzést kivéve, minden számban a ma

gyarok győztek.
A legnehezebb küzdelmet világbajnokunk vívta, 
kinek a svájciak ellen mutatott gyengébb for
mája úgy látszik nem múló indiszpozició volt.

Eredmények: Énekes (B. Vasutas) győz 
Hramada (Brünn) ellen. — Kocsis (FTC) győB 
Vobnasyl (Brünn) ellen. — Bokodi I. (B. Vas
utas) győz Ostruznak (Brünn) ellen. — Ru- 
souszky (FTC) —Zlndtner (Brünn) döntetlen.

A „Vörös Ördögök" kikaptak 
a német „Blue Boys‘‘-októl, de a 
„Gladiátorok" fényes győzelmet 
vettek a frankfurti „Waldfried" 

csapaton
A lovaspóló vasárnapja

A Magyar Polo Club gyönyörű margitszigeti 
pályáján ma délután két döntő mérkőzést bo
nyolítottak le. Először került sorra a Hatvány 
Károly báró által adományozott „Nemzetközi 
llandicap Kupá''-éri folytatott küzdelem, mely
ben az előmérkőzésben győztes frankfurti „Blu« 
Boys“-ok (Kristóf hesseni herceg, v. Passavantj 
flailston ezredes és Spicer kapitány) nteg a ta
valyi védő „Vörös Ördögök" (ifj. vitéz Horthy

Magyar Légiforgalmi RT.
NYÁRI MENETREND
érvénye*  május l-től augustlus It ta.

8.16 17.00 L I BUDAPE81 1 6. ’»-5O 18.35 
8.00 18.45 é. V WIEN j i. 8.15 17.00

• Vasárnap 9.00 Arakor indul 

Közvetlen csatlakozások Európa összes állomásai felé 

Az autóbusz Budapesten a Vad.i zkArt-széllodától 50, 
Wienbcn a Hotel Bristoltól 40 perccel a repülőgép 

indulása előtt indul.

Felvilágosítás éa legyváltáa:
Budapesten a Magyar Légiforgalmi R -T léglutazíai 

Irodádban. IV.. Váci-utca L Tel.: 808-88.

A Központi Menetjegyirodábap és annak Aoszee 
fiókjaiban

Wlenbent Luftrelsebfiro dér ősiért Lnftverkehra 
A.-O., !.. Kártncrring 5. Tel. R. 38-1-21.

Tosta- éa esomagforgalom Európa valamennyi itla*  
mása felé. Felviiágositá»ok. tarifák és menetrendek 
• társaság szállítást osztályánál. Telefon: 808—89. J
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lAtecnnlka
sodAjaí Tekintse 
fiion a budapesti 

gyártási

egy fél gó] indultak. Ennek ellenére
a németek hatalmas játé-krutinja előtt ez alka
lommal még meg kellett hajolniok. A heves és 
izgalmas mérkőzés 9:5’/, arányban a németek 
ja vara végződött.

A frankfurtiak közül különösen 
Railsloii és Splccr, valamint Kristóf 
heréig. A magynr csapatban figyelemreméltóim 
Szerepeltek ifj. gróf Bethlen István és W. I). 
Morgan.

Amilyen leverőén halolt ez nz eredmény n 
közönségre, olyan lelkesedést kellett n Sorg 
Antal ur állal adományozott „Rákóczi I)ij"-crl 
folytatott fölényes játékunk. Ebben három és 
fél gól előnnyel indult a frankfurti „Wald- 
fried " csapni (Menyeiét gróf, von Mumm, Bis- 
sing M. báró és Fischer kapitány), viiluminl a 
magyar „Gladiátor" ok (Wcnckhcim József 
gróf, G. II. Critchley, Aich Habért és Dcning 
őrnagy).

A németek ebben a mérkőzésben szóhoz sem 
'jutottak. A magyar csapat mesteri összjátékkal, 
pompás lövésekkel, egyik gólt a másik után 
szerezték meg, úgyhogy a mérkőzés a mieink 
javáru 10;3'/» arányú nagyszerű győzelemmel 
végződött, amit a közönség lelkes örömmel 
üdvözölt.

A „Gladiátorok" közül Wenckheim József 
gróf és Dcning őrnagy tűntek ki játékukkal, 
mig a frankfurtiak közül Fischer kapitány 
Vált ki.

A félidőben megtartott divalrevüt a közönség 
nagy érdeklődéssel kísérte.

Az. esős idő dacára a megjelent nagyszámú 
közönség közölt jelen voltak: A kormányzó és 
neje, fiai és leánya, gróf Bethlen Istvánné, dr. 
Rakovszky Iván és neje, a Mccklcnburgi her
ceg és neje, báréi Prónay államtitkár, Bezegh- 
Htiszágh főkapitány. Tusnády-Szüts András ny. 
államtitkár, iia és leánya, herceg Festetics 
Taszító, gróf Zichy, Blaha Sándor és neje, 
Léthay Ernőné, Tcdcsc.o Alice, Haasenfeld An
nié, báréi Hatvány Endre, Ladányi Ernőné, 
Szacelláry József és neje, Hadik-Bakách Endre 
gróf, dr. Kcblovszky Lajos és neje és még so
kan mások

\ legközelebbi mérkőzések kedden délután 4 
ómkor lesznek a „Budapesti Bajnoksági 
K upá'érl.

Vasárnapi sporthírek
X Orth György Csuhán vendégszerepelt. A 

békéscsabai Rolni gyár, valamint a Hungária 
és Újpest kombinált csapatának vasárnapi mér- 

i 0:0) arányban végződött a buda
iéra. A pesti kombinált csapatban 
th György is, aki természetesen a 
legkiemclíti döbb és legélvezetesebb 

játékot produkálta. Kitűnt Újvári is.
Szeged pnlócKnpata megnyerte első baj 

nokl mérkőzéséi. Szegedről jelentik: A Szegedi
1 szél Egylet és a BESzKART vasárnap játszót 
t.ik le Szí geden áz elsöoszlályu bajnokság első 
mérkőzéséi. A Szegedi üsző Egyesület 6:2 
arányban fölényes győzelmet aratott a 
BESzKART felett. Különösen Háy és Wannie 
munkája tetszett.

X A krrékpárossport vasárnapja. A Buda
pest Balassagyarmat Budapest 192 km-es 
összetett fiitainn országúti bajnokság harmadik 
futama i Istenes 1 (UTE) 6 óra 36 p. 12 mp.
2. U.sepreghv (BSE) 6 óra 36 p. 13 mp. 3. Vida 
László (BSE) 6 óra 36 p. 14 mp. 4. Vida M. 
(MKSzi 6 óra 36 p. 15 mp. 5. Szenes (MTK) 
6 óra 36 p. 16 mp. -- Vidának nem sikerült 
megőrizni veretlenségét és elkeseredett küzde
lem után a harmadik helyre szorult. A verseny
ben t2.> induló volt részt. — A 7i>rrAré.< SB 
versenye. 95 kin időelőny verseny. 1. Róka 
(Nándor KI 3 óra 20 p, 20 mp (3 p. előny),
2 Skulbty (Diadal) 3 óra 21 p. 07 mp. (30 p. 
előny3 < •> lőtei (Remény) 3 óra 22 p. 25 mp. 
(30 p ('kinyi. no km. ifjúsági verseny. 1. 
S< hmidt (M I K) 55 p. 54 mp. — 20 km. old bov- 
versenv. t Papp (FTC.) 40 p.

X Szczmnégl viigdiilkozás a második ligá
ban. A második liga bajnokságáért játszott va
sárnap a BAK TK a Terézváros ellen. A mér- 

amelyet nz előbbi 3:0 (0:0) aranyban 
paródiája volt u fuiball- 

\ BAK 10, a Terézváros pedig 9 embei- 
II ki.
Duiiii Raktárházuk Siilaniandcr

kiváltuk 
hesseni

Telelőn T ÍM-S4.
J

az u!3K sirálya

SZILÁRD BÉLA
A budapesti csatornahálózat az utóbbi évek

ben világviszonylatban is a legelső helyre emel
kedett Hn Cgy pillantást vetünk a statiszti
kára, látjuk, hogy nz utóbbi egy két évben 
l»bb uj csatorna épült, mint amennyit béke
időben cgy évtized produkált és kedden a 
körépitési bizottság elé kerülő költségvetésből 
kitűnik, hogy a jövő évi munkaprogram túl—- ------- ——•• /u"" rui

VVOMAlun A GLÓBUS NYŐlBuU MÜINTEZET B..T. KOBFOBGOGEPE1S.

/of//a szárnyalni az eddigi tel jetiimé nyékét.
Több mint 20.fi kilométer uj csatornaháló

zatot fognak a jövő évben építeni.
Erről a munkaprogramról

Zaltz László műszaki főtanácsos, 
a csatornaépítési alosztály vezetője a követ
kezőket mondotta munkatársunknak:

AUTÓNAPLÓ
A Soproni Automobil Club 

premier versenye
Szénásy Alán 10 mp-el megverte herceg Eszterházy Antalt 
A Bugattlversenyzők fényes győzelme abrennbergi versenyen

nélkül 
Anitáit

Tegnap tartotta meg a Soproni Automobil 
Klub első országos versenyét. A nagyszámú 
nevezés bizonyítja azt a munkál, amelyet a 
klub vezetősége a premie'vcrseny érdekében 
kifejlett. A

rendezés elsőrangú volt.
A verseny lefolyása minden zökkenő 
történt, mindössze herceg Eszterházy 
kelleti kétszer indítani, mert a startnál elfelej
tették idejét stoppolni. A nyolckilométeros 
brennbergi pálya számtalan kanyarodójával, 
éles hajtőivel, igen nehéz feladat elé állította 
még a legképzettebl versenyzőket is. A motor
kerékpárosok közül az első csoportban ifj. 
Hóra Nándor Rudgegépévcl gyönyörűen ab
szolválta a távot, mig az oldalkoosis kategóriá
ban Fricdmann József francia Gilette.n szintén 
mestermunkát végzett. A cyclecarok kategóriá
jában dr. Bezsilla Nándor Mormonjával 6.29.75 
mp-es eredményével dicséretre méltó. A lura- 
atilomobilok kategóriájában Lika István Bugat- 
liján és Pintér János (harmadik gépkocsi osz
tag) Piaiján 6.28 54 mp. respektábllls időt ért 
cl. A sportkocsi kategóriájában Színi János, 
míg

a versenykocslknál a fiatal Szénásy Alán

e o r parié
szenzációs

A TTC motorkerékpár pályaversenyének 
eredményei
eredménye, aki seria gépével szép II. helyezést 
ért el a nagyobb kategóriájú gépekkel szemben. 
A verseny folyamán Gutschy Károly, Wcber 
Oszkár és Auslaender István buktak, de ' 
molyabb sérülés nem történt. Az esős idő 
cára a versenynek 6000 nézője volt.

A részletes eredmények a következők:
Kezdők versenye 250 ccm. 5 km: I. Pártos 

Károly KMAC. Radko. Kezdők: 350 ccm. 5 
km. I. Fauszt István OK. Kezdők versenye: 
500 ccm. 5 km. I. Gelb Ernő, Oppel. Oldalkocsik 
kezdők versenye: I. Cvciba Mihály TTC. Bmw. 
II. Ifj. Kálmán József, BSA. Vadászverseny:
I. Lündorf Ferencné TTC, Panter. Meghivási 
föverseny 25 km. I. Zamecsnik Tivadar TTC 
Motosachose 18 p 53 mp. Átlagos kör 45.03 mp.
II. Balázs László KMAC Sunbean 18 p 53 mp. 

'Föverseny 175 ccm. 10 km. I. Erdélyi Ferenc 
I MAC. Méray. II. Balog Miklós AKD. Föverseny:

250 ccm 10 km. I. Hild Károly OK. II. Erdélyi 
Ferenc KMAC. Méray. Föverseny: 350 ccm. 

| 10 km. 1. Zamecsnik Tivadar TTC. Moto- 
sachosche. II. Kovács Béla TTC. Zcnitb.

A Terézvárosi Torna Club ma rendezte 
pályaversenyét az Ügető pályán. A versenynek 
igen sok érdekessége volt, igy elsősorban a 
kezdők versenyében.

Gelb Ernő, aki az 500 eejn. kategóriában 
Oppel gépével, — amely közönséges széria 
gyártmányú — a felülvezérelt versenygépének 
nem csak erős konkurense volt, hanem a babé
rokat is ő vitte el. A Vadászversenyben Lűn- 
dorf Ferencné (TTC) bebizonyította, hogy ugy 
tudásban, mint technikában bármely férfiver
senyzővel felveheti a versenyt. A verseny fö- 
érdekessege a meghivási versenyszám volt, 
melyben Magyarország legjobbjai vettek részt. 
Zamecsnik Tivadar TTC és Balázs László 
KMAC élet halál harca Zamecsnik győzelmével 
végződött.

A főverseny másik érdekessége Kovács Béla 
Zenifh TTC szereplése volt, aki 350 ccm. gé
pével ai 500 ccm. kategória győztese lett, 
második helyezést ért el a 350 ccm. kategóriá
ban Zamccsnik mögött.

Az oldalkocsi főverseny legértékesebb ered
ménye Szőke Imre TTC 350 Sarolean elért 

REAALLT
napsugár 
utazás

RENAULT
kocsin az Öné
Tekintse meg nagy 
választékunkat

REIMAN
V, VÖRÖSMARTY-TÉR 1. sz

Huszonegy kilométer uj csatornát épít a
főváros a jövő évben

10 másodperccel verte meg herceg Eszter- 
házy Antalt Bugattlján.

Említésre méltó és a leghatározottabban meg 
kell dicsérni Szénásy Alánt teljesítményéért, 
mert az aránylag fiatal versenyző az egész pá
lyát oly hihetetlen, csodálatos rutinnal vette, 
liogy mindenki megbámulta. Szénásy Alánnak 
a magyar versenyzők között igen nagy jövőt 
jósolunk.

Részletes eredmények a következők:
I. Solo.

Ifj. Hóra Nándor, Rudge 5.58.69
n. Oldalkocsi.

Rónai Dezső, Gillet Frauen 8.33.P
in Cyclecar.

Dr. Bezsilla Nándor. Morgan 6.29.75
IV. Túrakocsik.

l.yka  István, Bugatti 6.21.29. 
Pintér János, Fiat 6.28.54.

V. Sportkocsik.
Színi János, ADM 5.45.94.
Galgóczi Heteés Sándor, Bugatti 5.46.78.

VI. Verscnykocsik.
Szénásy Alán, Bugatti 5.21.51.
Herceg Eszterházy Antal, Bugatti 5.31.84

I.
II.

I. 
II.

1. 
II.

ko- 
da-

BUDAPEST, VL, ARADI UCCA ő, — NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.

__ Jövő évi programunkban 48 uj csatomat 
épitése szerepel 20.650 méter hosszúságban. 
A budai részek csatornahálózatának kiépíté
sére különös figyelemmel leszünk, ami abból 
is látható, hogy a budpi kerületekben 27 uj 
csatornát építünk, tehát programunk 60 szá
zaléka Budán kerül végrehajtásra. Az uj csa
tornák -építése 1,532.000 pengőbe kerül, de 
további 100.000 pengőt vettünk fel a költség
vetésbe az évközben előforduló sürgős csa
tornaépítésekre. A csatornák javítására 347.000 
pengőt költünk. Fokozottabban akarjuk a 
csatornákat tisztítani is, ugy hogy ezek költ
sége 410.000 pengő lesz.

A vízépítési alosztály egyidejűleg 4 millió, 
pengős költségvetést készített. Kisebb hidak^ 
támfalak építésére 140.000, Kelenföld általa- 
nos csatornázásának folytatására 500.000, a 
rákosvölgyi főgyűjtő építésére 500.000, a belső 
és hegyi vizek elleni ” ' '
göt fordítanak, 
levezetőcsatornákat 
pengőbe kerül. A . ..
rendezésére 160.000 pengőt akarnak költeni, 
Mint rendkívüli kiadás szerepel a költségvetés
ben a rakpartoknak Újpest felé való kiépítései 
amelynek költsége 250.000 pengő A ferenc
városi kikötővel kapcsolatos befejező építkezé
sekre 790.000 pengőt fordítanak.

védekezésre 700.000 pen- 
Az összes árkokat, hegyi víz- 

beboltozzák, ami 230.000 
Rákospalak folytatólagos

A moziknál 
nincs jogutódlás

Az ÉME nem felelős a 
Belvárosi Mozgó tartozásáért

Rt, 
sző- 

az 
Bel-

A Szőnyeg- és Butorszöuetgyárak 
azelőtt Haas Fülöp és Fiai budapesti 
nyegnagykereskedö cég, pert indított 
Ébredő Magyarok Egyesülete ellen, a 
városi Mozgónak eladott szőnyegek áráért,
A cég már 1926-ban perelte a mozit, jog*  
erős ítéletet is kapott ellene, de a végrehaj
tást már nem foganatosíthatta, mert a 
mozi közben az ÉME-é lett. A cég erre az 
üzletátruházási törvény alapján az egyesü
letet szőlitotta fel a tartozás kiegyenlítésére, 
amit azonban az ÉME megtagadott.

A részvénytársaság erre pert indított az 
ÉME ellen és a perben azzal érvelt, hogy; 
a Belvárosi Mozgó önállóan sohasem léte
zett, vagyona és részvényei

mindig az ÉME-e voltak

s a mozi jövedelme is az egyesület pénz
tárába folyt be. Az ÉME ezzel szemben 
azt állította, hogy a mozihoz semmi köze 
sincs, mert a belügyminiszter 1926-ban 
megvonta a Belvárosi Mozgó engedélyét és 
az ÉME később kapott ugyanarra

a helyiségre uj koncessziót.
Dr. Kovács Miklós járásbiró az alperes 

védekezését fogadta cl és a szőnyegcéget 
elutasította keresetével. Az Ítéletei azzal 
indokolta, hogy az ÉME külön mozienge
délyt kapott a belügyminisztériumtól és 
•gy a jogutódlás és ezzel együtt n Belvárosi 
Mozgó tartozásaiért való felelősség nem 
volt megállapítható.

LÓSPORT
?aldoyle nyerte a Kanca-dijat

A vasárnapi versenyek főszáma, a Magyar 
Kancadij, nem volt érdekes esemény, mert tu
lajdonképen csak két ló: Baldoylc és Büszke 
párharca volt, amelyből Baldoylc került ki 
győztesen, mert feltartva 6 hossznl verte le 
Büszkét. Ezzel alapos revansot veit Büszkén^ 
amely a Széchenyi emlékversenyben nyak
hosszal győzte le Baldoylct. A nagy eső és a 
vihar teljesen tönkretette a Kancadij napját, 
úgyhogy a második futamban a lovak csak 
nagy késéssel mentek ki a starthoz.

A napot megnyitó Szadai díj óriási meglepe
téssel végződött, a nagy favorit Poéta pont 
utolsó lett és a versenyt a legszélsőbb out
sider, Malaka nyerte, amely 15-szörös osztalé
kot fizetett kevésszámú híveinek. A Kétévesek 
versenyében Már enyém mint favorit szenvedett 
vereséget, de ez főleg lovasának. Gulyásnak 
köszönhető, aki teljesen ellovagolla lovát.

A vasárnapi versenyek részletes eredménye a 
következő:

I. FUTAM: 1 Malaka (10) Klimscha, 2. Für 
wahr (6) Szabó L, II., 3. Pnrádi él*/,)  Ta
kács. F. m.: Poéta, Fabula, ‘/th., 2*/,h.  TotJ 
10:148, 36, 21. — II. FUTAM: 1. Never Stop 
(1%) Gulyás, 2. Hypermangan (21/,) Mihalo- 
vics, 3. Toddy (4) Szokolai. F. m.: Csitri, The- 
resma, Szigligel. Fejh., 6 h. Tót.: 10:23, 14, 17. 
— III. FUTAM: 1. Ilaldoyle (8/10 reá), 2. 
Büszke (pari) Schejbal, 3. Alamuszi (66) Blas- 
kovits. F. m.: Toto. 6 h. 10 h. Tol.: 10:17. — 
IV. FUTAM: 1. Mlllikc (3) Balog, 2. Már enyém 
(6/10 reá) Gulyás, 3. Ruisisana (6) Péter. F. 
m.: Bábé, Rowurna, Pazag, Hapag. Három
negyed h., 4 h. Tol.: 10:87, 12, 11, 12. — V. 
FUTAM: 1. öreg- Signora (1 */,)  Knszián, 2. Gra
nada (8) Lynch, 3. Marya II. (5) Fodor. F. m.l 
Sakkmester, Rákos, Adamcllo, Pásztó, Va
rázsló, Hunnia, Funni, Margaréta, Keepsuke. 
Nyakh., 3 h. Tol.: 10:32, 15, 21. 33. — VI.
FUTAM: 1. Marathon II. (5) Szabó L. II., 2. 
Rokros (3) Csuta, 3. Komintera (10» Csapiár. 
F. m.: Adonis, Szamovár, Patrona, Apor, Ró- 
zzsika, Markos.

A szerkesztésért és kiadáséit tele)
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja :
___„A Hétfői Lapok'*  UjsénvállMat


