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H ÉTFÖI NAPLÓ
megjelenik minden hétfőn reggel

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő k Félévre 2-50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2-50 dinár, Németországban 10 
Pf. Olaszországban 1 Lira, Romániában 5 lei

POLITIKAI H ÉTI LAP
SZERKESZTIK

DR ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
Szerkesitőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. Kér., Rákóczi-út 36. szám. 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda.) 
Telefon: József 308—96.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-43.

Lelőtte menyasszonyát az utcán 
máid töbelőne magát uasárnap 

este Budánegjöiatalember
Ötszáz Wnvi tömeg előtt, forgalmas yma wsmogáilOEiái tömet a yáres 
szerelmi dráma - merénylő revolverét a ^umvlivsöan ellopta egy 
öngyllKoslelölt, akit őrizetne vettek, mert agyon akarta lőni magát

a vőlegény és a menyasszony a halállal uivódiK
Délután hat óra felé vasárnaponként meg

kezdődik már a budai hegyekből haza
igyekvő turisták őzönlése. Ezeknek leg
nagyobb része a Zsigmond-utca és Margit- 
körut sarkán száll át más villamosokra, úgy
hogy ott

óriási tömeg gyűlik össze.
így volt ez most is. Mintegy négy-ötszáz 
ember.. várakozott a különböző irányból ér
kező villamosokra, mikor hirtelen

két revolverdörrenés hallatszott gyors 
egymásutánban, s mire az emberek 
a hang irányába fordultak, már csak 
annyit láttak, hogy egy elegánsan öltö
zött nő, majd pedig egy férfi vérző 

testtel rogy le a kövezetre.
X férfi dőltében is görcsösen szorongatta a 
'füstölgő revolvert. A nő fehér ruhában volt, 
amelyet egy másodperc alatt vörösre festett 
a melléből patakzó vér, mig a férfi halánté
káról lehuzódó vérvörös esik mutatta, hogy 
n fül mellett hatolt fejébe a golyó.

A Zságmond-utca és Margit-körút sarkán 
minden forgalom megakadt, óriási tömeg 
gyűlt egybe, a két vérző embert körülvették, 
úgyhogy

a közeli rendőrőrszobáról valamennyi 
rendőrt ki kellett vezényelni, hogy a 
rendet valamiképpen helyre tudják 

állítani.
Csakhamar megérkeztek a mentők is. Eddig 
azonban már semmi dolguk nem akadt, mert 
közben néhány jobbérzésü, vállalkozóbb 
szellemű járókelő

felkapta a két vérző embert és csak 
ugy gyalogszerrel besiettek velők a 

közeli IrgÁImasok kórházába, 
ahol azonnal orvosi kezelés alá vették mind
kettőjüket. Megállapították, hogy ugy a nő
nek, mint a férfinek állapota.

igen súlyos.
A nőnek mellébe fúródott a golyó, amely 
minden valószínűség szerint a tüdőt is meg
értette. A férfi fejbelőtte magát, az ő álla
pota súlyosabb. Életbeninaradásához igen 
kevés a remény,

haldoklott, amikor a műtőasztalra fek
tették.

Az őrszemes rendőr közben természetesen 
a főkapitányságot is értesítette, ahonnan 
azonnal rendőri bizottság szállott ki a hely
színre. Mindenekelőtt a két áldozat sze
mélyazonosságát igyekeztek megállapítani, 
mivel azonban őket kihallgatni nem lehetett, 
" szemtanuk vallomására támaszkodva kez
dődött meg a nyomozás. Csakhamar sike
rült megállapítani, hogy

a férfi Kende Molnár Lajos, 25 éves 
iparosmester, 

aki csak nemrégen költözött fel Székes
fehérvárról a fővárosba és a Horváth-utca 
19. számú házban bérelt albérleti szobát. A 
nő pedig

« menyasszonya: Schumayer Júlia 22 
éves háztartásbeli, akt szüleinek Zslg- 
inond-utea 20. szám alatti lakájában

lakik.
Kende Molnár régóta udvarolt már Schu- 
mayer Júliának és már

a menyasszonyának tekintették a fel
tűnően szép fiatal leányt.

A férfi mindennapos vendég volt Schu- 
mayerék Zsigmond-utcai lakásában, ahol 
ma délután is megjelent. Szívélyesen el
beszélgettek a fiatalok a leány szüleivel, 
majd később eltávoztak hazulról azzal, hogy 
sétálni mennek.

A személyazonosság megállapítása és a 
szülők kihallgatása után a rendőri bizottság 
munkája most már odairányult, hogy a tör
ténteket rekonstruálva, keressék azokat az 
okokat, amelyek a titokzatos dráma hátteré
ben rejtőznek. Akadtak rövidesen tanuk, 
akik elmondották, hogy

menyaszony és vőlegény távozóban már 
a lépcsőn összekülönböztek valamin egy

mással
és ahogy a Zsigmond-utcán a Margit-körut 
felé haladtak, ez a veszekedés mind hevesebb 
lett. A sarokra érve már mint két ellenség 
állottak egymással szemben. Ekkor történt, 
hogy

a férfi előkapta revolverét és vak dühé
ben rásütötte a leányra. Schumayer Jú
lia jajkiáltás nélkül összerogyott. Mikor 
aztán Kende-Molnár Lajos látta, hogy 
menvaszonya véresen bukik le a jár
dára, mielőtt még az arra haladók közül 
bárki is megakadályozhatta volna, ön

maga ellen fordította a fegyvert 
és golyót röpített a fejébe.

Hogy a fiatalok min vesztek össze, azt e 
pillanatban még homály födi, hiszen a meny-

Azért raboltuk ki a bankot, hogy teljen cirkuszra 
és mozira — vallotta vasárnap Kovács János
Cinóber feljelentette a tisztviselőtársait, akik azzal vádolták, hogy 

meglopta őket — Most tárgyalta a becsületsértési pert a bíróság
A Leszámitolóbank vakmerő revolveres 

fiatal rablóját, a 21 éves Kovács Jónás asz
talossegédet vasárnap délelőtt jegyzőkönyvi
leg hallgatták már ki a főkapitányságon. A 
cinikus egykedvűséggel viselkedő, korán 
romlott bandita, aki alapjában véve nem az 
amerikai banditatipusnak, hanem a buda
pesti jasszvilágnak a jellegzetes képviselője, 
vasárnap teljes részletességgel mondotta el 
azokat a részleteket is, amelyekről eddig 
hallgatott.

Jegyzőkönyvbe diktálta többek között azt 
is, hogy Czinóbcr Józseffel, gyermekkori 
pajtásával, tulajdonképpen minden komo
lyabb cél nélkül határozták el magukat 
arra, hogy a kínálkozó alkalmat felhasznál
va, vakmerő csínyt követnek el. Nem volt 

asszony és vőlegény, akik egyedül tudnának 
erről lölvilágositást adni, mindketten a ha
lállal vívódnak az Irgalmasok kórházának 
egyik kórtermében.

A nyomozás során a detektívek ezután azt 
a revolvert keresték, amellyel Kende- 

Molnár Lajos a merényletet elkövette 
és amelyet még eszméletlenül is ott szoron
gatott a kezében. A fegyver azonban eltűnt. 
Hiába kutatták át az egész terepet,

a revolver csak nem került elő.
Kétségtelen volt tehát, hogy a körülöttük 
buzgólkodók valamelyike emelte el és vágta 
zsebre a fegyvert. A detektívek csakhamar 
meg is állapították, hogy különösen egy 
Juhász Gyula nevű napszámos forgolódott 
a sebesültek körül és azt is kinyomozták, 
hogy az a Zsigmond-utcában lakik. Kimen
tek hát a lakására, odahaza is találták és 

felszólították, hogy adja elő a revolvert.
A napszámos eleinte tiltakozni próbált a vád 
ellen, azonban oly gyanúsan viselkedett, 
hogy

a detektívek házkutatást tartottak a la
kásán és a dívány alá rejtve ineg Is ta

lálták.
Mikor aztán a fegyvert a rendőrség emberei 
le akarták foglalni, Juhász Gyula a szó leg
szorosabb értelmében őrjöngve tiltakozott az 
ellen, hogy a forgópisztolyt a detektívek el
vigyék, mert — mint elmondotta — neki 
már régi vágya volt, hogy egy revolvert sze
rezzen. ö ugyanis

régóta kínzó gyomorba jüan szenved és 
állandóan öngyilkossági terveket forgat 

agyában.
A Dunába nem akart ugrani, a méregben 

semmi komoly céljuk az elrablóit pénzzel. 
Nem építettek különösebb terveket a meg 
kaparitandó nagy összeggel kapcsolatosan. 
Arról beszéltek csax folyton egymás közt 

milyen jó volna, bu egyszer sok pénzt 
tudnának szerezni mert mindennap el
mehetnének a moziba, cirkuszba, min
den sportmérkőzést, minden futball
meccsel megtekinthetnének. azonkívül 
cukrászdába járhatnának és szép ruhá 
kát, tarka nyakkendőket vásárolhatná

nak maguknak.
A jegyzőkönyvi kihallgatást déli egy óra 

kor fejezte be dr. Szrubián Dezső rendőr 
tanácsos, aki a teljes beismerésben lévő 
fiatalember előtt kihirdette az előzetes letar 
tóztalásról szóló végzést.

sem bizolt, várta tehát az alkalmat, hogy re*  
volverhez jusson. Könyörögve kérte a delek*  
tiveket,

hagyják nála a revolvert, 
hadd végezhessen magával.

A detektívek természetesen nem teljesítet*  
fék az egzaltált napszámos különös kérését, 
elvették tőle a revolvert és miután Juhász 
nem tágított, attól félve, hogv annyira han*  
goztatott öngyilkossági szándékát az ese
mények hatása alatt tényleg meg is való*  
sitja, előállították a főkapitányságra.

Á főkapitányságon azonnal kihallgatták 
Juhász Gyulát s a napszámos a kihallgatást 
végző rendőrtisztviselő előtt sem volt haj
landó öngyilkossági szándékáról lemondani 
és mind erőszakosabban itt is azt követelte, 
hogy

adják vissza a revolvert neki, hadd lőjje 
főbe magát.

Miután minden rábeszélés hiábavaló volt, a 
revolvert eltulajdonitó napszámost saját ér*  
dekében

vasárnap este őrizetbe vették, nehogy 
öngyilkos legyen.

Az Irgalmasok kórházában késő este ér*  
deklődésünkre különben azt a választ kap
tuk, hogy

a sebesültek egyike sem tért magához.
Állapotuk válságos, valószínűnek tartják 
azonban, hogyha komplikációk nem követ*  
keznek be, Schumayer Júliát a gondos or
vosi ápolás meg hídja majd menteni az élet*  
nek.

A fiatal leány vallomása fogja tehát majd 
csak megvilágítani a titokzatos és furcsa 
szerelmi dráma homályos hátterét.

Mialatt dr. Szrubián Dezső rendőrtaná
csos a részletes kihallgatást folytatta, a 
detektivtestület több csoportja városszerte 
lázasan kutatott a pénteken este elmenekült 
Cinóber József után.

Hajsza Cinóber után
Vasárnapra megállapította a rendőrség, 

hogy legjobb esetben
tíz pengő lehetett Cinóber Józsefnél, 

aki szombaton este két kiskocsmában köl
tött cl egy-cgy pengőt és mivel közben ebé
delnie is kellett, kétségtelen, hogv már leg
följebb néhány pengő áll a rendelkezésére, 
ha ugvan már az utolsó krajcárját is el nem 
költötte. Mindebből kétségtelennek tartja a 
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rendőrség, hogy bármily ügyesenis bujkál h 
főváros háztengerében a fiutal kalandor)

csak rövid Idő kérdése, hogy mikor 
unja meg az éhezést, a bujkálást 

és mikor jelentkezik vagy édesanyjánál) 
vagy pedig a rendőrségen.

Természetesen a főkapitányság detektív 
csoportjai nem bízzák a véletlenre, vagy a 
kiéhez tetősre a dolgot és mindent elkövet
nek, hogy a bujkáló fiatalembert kézre- 
keritsék, de mivel Cinóber József gondosan 
elkerüli minden rokonát és ismerősét, a 
detektívek munkája meglehetősen nehéz. A 
milliós városban bujkáló fiatalembert, aki a 
nappalait bizonyára valamelyik erdőben, 
vagy más rejtekhelyeken tölti el, nagyon ne. 
béz megtalálni.

A rendőrség természetesen a vasárnapi 
nap folyamán is fáradhatatlanul folytatta a 
nyomozást a szökésben lévő Cinóber József 
kézrek éri lésére. Szrubián Dezső rendőr
tanácsos irányításával

nagyobbszabásu razziát rendeztek a Nép

Egy bankrabló portréja két tárgyalás tükrében
Cinóber Józsefről, a 160 ezer pengős bank

rablás értelmi szerzőjéről érdeket ét éles 
portrét ad az a két törvényszéki tárgyalás, 
amelyeken szerep jutott ennek a kis hank- 
praktikánsnak, akinek 21 esztendeje mögül 
ijesztően mozgalmas múlt liontakozik ki. Az 
első törvényszéki szereplésekor még diók 
Volt ÓS

a fiatalkornak bírósága előtt vonták fele
lősségre,

mert betört abba ar iskolába. amelynek ta
nulója volt. Másodszor, inár mint kezdő bank
tisztviselő szerepelt a bíróság előtt éa

becsületét kereste a kollégáin, 
akik sorozatos lopásokkal vádolták.

Magaviseleté jeles
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap felke

reste dr. Jablonkay Gézát, a Mester-utcai ke
reskedelmi iskola igazgatóját, aki érdekes 
dolgokat mondott Cinóber Józsefről.

Az igazgatói szoba egyik szekrényében ma 
is gondosan őriznek egy aktacsomót, amely
nek a borítékjára ez a két szó van Írva:

Cinóber-ligy.
Az aktacsomagból kiderül, hogy Petrecz 

Imre iskolai altiszt jelentette, hogy Cinóber 
két társával, Kovács Jánossal és Fábiánnal 
egy hónapig készüli az iskolai betörésre. De 
nem csak a bizonyítványokat akarták ellopni, 
hanem az volt a tervük, hogy magukkal visz
nek minden pénzt és értéktárgyat, ajnit az 
igazgató szobájában találnak.

Hatlövetű forgópisztoly volt náluk 
és el voltak szánva, hogy aki megzavarja őket 
a munkájukban, agyonlövik.

A fiatalkorúak bírósága előtt Jablonkay 
Géza Igazguló, akit megkérdeztek, hogy kí
vánja a Cinóber megbüntetését, igy válaszolt:!

— Nem kirónom a megbüntetését, mert re
mélhető, hogy a megtévelyedett flu még jó 
útra fog térni. De szükségesnek tartanám, ha 
egy két esztendőre javítóintézetbe utalnák

A bíróság az ítéletében kifejtette, hogy 
Cinóbert a koránál fogva mór nem lehet ja
vítóintézetbe utalni, hanem társaival együtt 

szigorú dorgálásban részesítették.
Elmondotta még Jablonkay igazgató azt Is, 

hogy Cinóber, aki annak idején a tanári terem 
magas szellőztető ablakán macskaügyességgel 
mászott he az igazgatói szobába, hogy bizo
nyítványt lopjon,

ligetben és a Városligetben, valamint a 
Józsefváros és Ferencváros külső részei

ben, t
mert állandóan érkeztek olyan Jelentések, 
hogy Cinóbert itt is ott la felbukkanni látták. 
A rendőrség minden adatot lenyomoz, bár 
eddig bebizonyítást nyert, hogy a közönség 
mindenütt ál Cinóbereket aejtett. A vasárnap 
délutáni magyar-osztrák labdarugó mérkőzé
sen megkettőztették a szolgálatot teljesítő 
detektívek számát, mert az a föltevés is föl
merüli, hogy

Cinóber, akiről tudták, hogy fanatikus 
sportrajongó, mielőtt a rendőrség kezébe 
kerül, kimegy, hogy ezt a meccset végig

nézze.
Hiába kutattak azonban a tribünökön és 
állóhelyeken elhelyezkedett közönség között, 
Cinóber, ugy látszik, mégis csak megállotta, 
hogy bármennyire is nagy fuJball^ukker, 
a meccset mégse nézze végig. A főkapitány
ságon különben bizonyosra veszik, hogy 
Cinóber clfogatása már csak órák kérdése.

tornából csaknem mindig elégtelent kapott. 
Rossz tanuló volt, sokszor kellett javító vizs
gát tennie. Csak egy tantárgyból volt mindig 
jelese: magaviseletből

Az igazgatói szoba ablaka mellett a fai két 
helyen leütött, foltos. Cinóber verte le a falat 
esztendőkkel ezelőtt, mikor bemászott bizo
nyítványt lopni.

Még látható a lábnyoma.
A rendőrség pedig most is keresi a nyomát.

Cinóber — a lovag
Amikor Cinóber József másodszor került a 

bíróság elé, nem vádlott, hanem sértett volt: 
rógnlmazásért perbe fogta kollcrfálf.

Ekkor került ki az iskolából és egyik előkelő 
fővárosi pénzintézet tisztviselője lett. Innen lé
pett be azután a Leszámítoló fiánkhoz. A pénz
intézettől történt távozása igen szoros Össze
függésben volt ezzel a rágalmazás! perrel. Cinó
ber József, amikor a pénzintézet tisztviselője 
lett, belépett a bank sportklubjába is s mint 
klubtag kijárt a Dunára evezni. Néhány héttel 
azután, hogy Cinóber a dunai klubházban meg
fordult, kollégái arról kezdtek panaszkodni, 
bogy mialatt a vizen vadnak,

kabátjaik zsebeiből klacbb-nagyobh őssze- 
gck tűnnek el.

A gyana Cinóberre terelődött. Egy alkalommal 
egyik tisztviselő lesben állt a vetkőző szekré
nyeknél ■ meglátta, hogy

Cinóber hogyan dézsmálja meg a vetkőző 
szekrényeket.

A tisztviselők ezekután már nyíltan léptek fel 
ellene, kitiltották a csónakházból, mire azzal 
felelt, hogy hat kollégáját, akik a lopásokkal 
vádolták,

rágalmazásért feljelentette.
A bíróság bizonyítást rendelt el éa a bizonyí
tási eljárás lefolytatása után

felmentette mind a hat vádlottat, 
azzal a megokolással, hogy állításaikat sikerült 
bizonyitnniok. Cinóbert pedig az Ítélet után el
bocsátották a bankból. A napokban tartották 
meg a rágalmazás! per fellebbviteli főtárgyalá
sát és

az elsőfokú bíróság felmentő ítéletét hely
benhagyták.

Az ítélet jogerős is lett, tekintve, hogy Cinóber 
Józsefnek nem volt módja most fellebbezni — , 
egyéb „elfoglaltsága" miatt.

A 7 ESZ és a Revíziós Liga nagy
gyűlése a trianoni béke tizedik 

évfordulóján
Az arisztokratákat és a szocialistákat reklamálták a gyülésen

A Társadalmi Egyesületek Szövetsége, va
lamint az Országos Revíziós Liga vasárnap 
délelőtt együttes tiltakozó nagygyűlést tar
tott a trianoni békeszerződés tizedik éves 
fordulója alkalmából a Szabadság-téri or 
szágzászló előtt. A nagygyűlést Ilosvay Gusz
táv nyugalmazott államtitkár nyitotta meg 
s megnyitó beszédében éles szavakkal tilta
kozott a trianoni békeszerződés ellen. A 
Himnusz eléneklóse után

Urmánczy Nándor 
lépett a lobogókkal díszített emelvényre s 
ugyancsak tiltakozott a békeszerződés ellen.

— A nagyhatalmak — úgymond — már 
rájöttek a trianoni béke tarthatatlanságára, 
mégsem igyekeznek változtatni rajta. Nem 
szabad tehát nekünk ezt a nagy port el
odázni utódainkra. Magunknak kell töre
kedni arra, hogy visszaszerezzük régi hatá
rainkat.

Ezután
határozati Javaslatot

fogadtak el, amelyben tiltakozik a nagygyű
lés a trianoni békeszerződés ellen és kéri a 
kormányt, hogy mindent kövessen el a béke
szerződés megváltoztatása érdekében.

A következő szónok
Lukács György 

volt, aki a többek között ezeket mondotta:
— Az ezeréves magyar haza történelmé

nek legszomorubb napjait éljük, de mégsem 
szabad elcsüggednünk, mert győzni fog az

Hat-hétéves gyermekek 
rablóbandája garázdálkodott 
Miskolcon heteken keresztül

Miskolc, junius 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Miskolcon 

az utolsó hetekben rendkívüli módon elsza
porodtak az apró bűnesetek. A miskolci 
rendőrség tehetetlenül állt a bünhullámmal 
szemben, mig végre szombaton este a 
Széchenyi-utcában levő péküzlet redőnye 
alól, zárás után, nagy csomagot vonszolva 
maga után, egy kis, hat-hétesztendős fiúcska 
mászott elő. A szomszédok figyelmesek 
lettek,

nyakoncslpték a kis betörőt,
s átadták a rendőrségnek. Ott vallatóra fog
ták. A kis bűnöző hamarosan megtört s el
árulta társait. Rövidesen

tizenkét hat-hétéves gyermeket vezettek 
elő a rendőrkapitányságra.

A gyermekek bevallották, hogy ők követték 
el az utóbbi időkben Miskolcon előforduló 
összes betörést, egy

tlzenkélesztendős kis társuk vezetésével*

igazság.
Eckhardt Tibor dr.

szólalt fel ezután, aki Loucheur budapesti 
látogatásával foglalkozott és külpolitikai 
szempontokból bírálta a trianoni békeszer*  
ződést. Eöttevényi Olivérné a Magyar Asz*  
szörnyök Nemzeti Szövetségének nevében be
szélt, Magány Gál Dénes az egyetemi ifjúság, 
Petykó Árpád a munkásság ésVég/i János a 
magyar iparostársadalom megbízásából mon
dottak beszédeket. Majd az elnök bejelen
tette, hogy az ország százhúsz ipartestületi 
százhúsz okmányt juttatott el a nagygyűlés*  
hez, amelyekben tiltakoznak a trianoni béke 
ellen.

A nagygyűlés Ilosvay Gusztáv elnök záró« 
szavaival ért véget, aki kijelentette, hogy 
sajnálattal kellett tapasztalnia, hogy

az arisztokrácia képviselői, valamint ■ 
szociáldemokrata munkásság nem vett 

részt a nagygyűlésen.
Ezzel a gyűlés a Szózat eléneklése után 
véget ért._________________________________

Ha pénzre van 
szüksége
badapentl vagy bndapeet-környéM Mm, letekre ta 
építkezésre, gyorsan éa elönyUaen kaphatja] 
hosszabb törlesztésre

SOLTI LAJOS
Tisza IatvAa (volt Fttr<IÖ-ntc*J  10.

A rendőrségen szigorúan megdorgálták őkei 
s miután megígérték, hogy többet nem kövei
nek el hasonlót,

hazaengedték őket.
Vasárnap este a miskolci Társadalombizto*  
sitó Intézet altisztje észrevette, hogy

az összes hivatali szobák ajtajai tárva 
vannak.

Azonnal telefonált a rendőrségre, ahonnanj 
csakhamar detektívek jöttek ki. Végigkutak 
ták a hivatal helyiségeit.

Minden fiókot feltörve találtak
s az egyik szobában

a szombaton szabadonbocsátott gyermek
betörőbandára bukkantak, 

akik a fiókokból több mint kétszáznegyven 
pengő készpénzt és tiibb értéktárgyat zsák*  
mányoltak. A gyermekeket újból bekísérték 
a rendőrségre, ahonnan

javítóintézetbe fogják vinni 
őket.
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Borzalmas vasúti katasztrófa: 
hét halott, harminc sebesült

Melun, junius 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Páriából Marwlllrbc haladó avoravonat aa ékzak. 

Montcreau állomás elStt klslklott. Hét utas meghall, harminc megsebesült. A saeren- 
esétlenaéget aa okozta, hogy valaki a sínekre egy kla aaerkoeslt állított. A vlaagáló- 
bíró megállapította, hogy bűnös merénylet történt.

A korrupció megfertőzte, balüa- 
nizálta egész közéletünket- 

mondotta Rassay Károly Debrecenben

A Nemzeti Szabadelvű Pórt debreceni zászlóbontása
Vasárnap délután tartotta meg a Nemzeti 

Szabadelvű Párt Debrecenben Hegymegi Kiss 
Pál beszámoló gyűlése keretében debreceni 
zászlóbontását. A déli vonattal érkeztek meg 
Debrecenbe Rassay Károly, Nagy Emil és 
Baracs Marcell országgyűlési képviselők, akiket 
a vasútnál óriási közönség fogadott.

A megérkezés után a Függetlenségi Körben 
nagyszabású bankett volt és utána nyomban 
átvonultak az Aranybika-szálló nagytermébe, 
ahol már ezekre menő néptömeg várta a gyűlés 
kezdetét. Nagy számban vonultak fel a vár
megyéből a kisgazdák is a gyűlésre, amelyet 
Hegymegi Kiss Pál nyitott meg és a megjelen
tek tomboló éljenzése közepette kérte fel Nagy 
Emilt beszéde megtartására.

Pei-cek múlva jutott csak szóhoz
NAGY EMIL,

aki elmondotta, hogy első volt azok között, 
akik a magyar revíziós mozgalmat a külföldön 
megindították, még pedig a saját költségén, 
amit azért tart fontosnak megemlíteni, mert 
ma at a divat, hogy aki csak a tyúkszemét 
teszi át a határon, at már államköltségen ese- 
lekszi azt. Külföldi előadásai és tanácskozásai 
során meggyőződött arról, hogy

a revízió kérdése csakis akkor vezethet 
sikerre, ha azt megfelelő belső politikával 

támasztjuk alá.
Bizonyos, hogy általános titkos választói jog 
nélkül nem lehet revíziót csinálni.

Ezután
HEGYMEGI KISS PÁL

szólalt fel és elsősorban bocsánatot kért, hogy 
az idő rövidsége miatt részletes beszámolót nem 
mond, de szomorúan megállapítja, hogy az el
múlt idő alatt a kormány csak újabb terheket 
rótt a magyar népre, akkor, amikor takaré
kosságot hirdet, esztelen luxuspolitikát folytat 
s a magyar nép adófilléreit pazarolja.

Mindenre jut ■ magyar állam pénzéből, de 
példánl a magyar nép legnagyobb ellen
ségének leküzdésére, a tüdővészre egy fil

lért sem tud áldozni.
Azzal befejezte beszédét, hogy követelnünk 
kell a demokratikus reformokat és az általá
nos titkos választói jogot.

RASSAY KÁROLY
állott fel azután szólásra. Dörgő tapssal fogad
ták és pillanatokig nem tudott szóhoz jutni el
sősorban is köszönetét fejezte ki a debreceni 
polgárságnak azért, hogy a szegedi két hét 
előtti zászlóbontáson küldöttségileg képviseltet
ték magukat. Megállapítja, hogy a szegedi gyű
lésen olyan konzervatív politikusok, mint 
Sigray Antal gróf és Nagy Emil hallatták aggo
dalmaikat a mai kormányzati rendszerrel szem-

Ai egész ország tele van keserűséggel, de 
■ polgári politikusoknak nem lehet felada

tuk kirobbantani az elégedetlenséget, 
hanem az a feladatuk, hogy csatasorba állítsák 
• jelenlegi kormányzattal szemben az ország 
ellenzéki polgárságát. Morális, gazdasági és po
litikai válság van nálunk. A tisztes polgári 
munka elvesztette értékét.

A korrupció megfertőzte, balkanizálta egész 
közéletünket.

Tíz év óta hirdetik a takarékosságot, de ezalatt

eladósitották még a jövő generációt is. A taka
rékosságnak a hirdetése csak fikció, mert ami
kor két-háromtized százalékkal mérsékelték a 
költségvetést, ugyanakkor a polgárság kereső
képessége harminc százalékkal csökkent. És mi 
értéke lehet az ilyen két-háromtized százalé
kos csökkentésnek, amikor a zárószámadások
ban mindig túllépik a költségvetési előirány
zatot. Beszélt ezután a rendelkezési alapokról, 
amelyek ellenőrzés nélkül költetnek el és ame
lyeket kétszeresen is tullépnek.

De itt van a politikai válság,
azért, mert a képviselők nem a polgár
ság bizalmából, hanem a kormány aka

ratából kerülnek be a parlamentbe.
És látjuk a képviselőket, akik az ülésterem
ben leszavaznak a kormány mellett, de künn b 
folyosón a kezüket összelőve aggodalmaskod
nak és sóhajtják, hogy ez igy nem mehet to
vább. Hogy helyreálljon a polgárság és a kor
mányzat között az összhang, szükség van 
arra, hogy a kormány megadja a nemzetnek 
az önrendelkezési jogot saját sorsa fölött.

A kormány azzal, hogy beismeri a súlyos 
helyzetet és a válságot, de nem segít azon, 

teljes tehetetlenségéről tesz tanúságot.
Ne hivatkozzanak arra, hogy világválsággal 
állunk szemben, mert külföldön a kormányok 
a nép bizalmából kormányoznak, mig a ma
gyar kormány csak a tényleges hatalom alap
ján ül a helyén.

Foglalkozik ezután Vass József salgótarjáni 
beszédével, akinek — szerinte — nem volt 
egy szava sem a morális és gazdasági válság
ról. Vass József harcba akar szállni a 
demokratikus gondolatokkal és a titkos vá
lasztójoggal.

Ezzel megtagadja saját magát, saját múlt
ját. Mert lt)18-ban az elsők között volt, 
akik nem siettek, de rohantak üdvözölni 

■ demokráciát,
és ugylátszik az elmúlt tizenkét esztendő alatt 
reájött a demokrácia kártékony hatására.

A mai állapotokért, a mai szörnyű hely
zetért a kormány nem háríthatja el a felelős
séget önmagától. Állandóan emelik a közter
heket, és itt van a Társadalombiztosító is, mely 
súlyos terhet jelent a kereskedőkre és iparo
sokra.

— Néhány nappal ezelőtt 
a jobboldalon Ernszt Sándor felállt éa azt 
kiáltotta, fogjunk össze, mentsük meg kö

zös erővel az országot.
Mi itt vagyunk és hajlandók is vagyunk el
indulni a közös munkára, arról azonban nem 
tehetünk, ha az összefogáshoz vezető utón 
szembetaláljuk magunkat a reakció tiz éves 
kormányzásának bűneivel. Mi ezt az országot 
nem tudjuk másképpen megmenteni, csak 
akkor,

ha a magvar nemzet legjobbjai állnak 
össze

és becsületes programmot adnak, amelybe az 
elmúlt tiz év tanulságait levonva indulnak a 
küzdelembe. Mi az összefogásnak akadálya 
nem leszünk. A nagy tapssal fogadott beszéd 
után Rassay Károlyt a jelenlévők felállva za
josan éljenezték.

fi nagy diuat
meleg Időkben könnyű és kényelmes

Árpád át M ♦ Vidéki fiókok t Cegléd, Debrecen, 
ta, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely

Drapp, kék és piros színek- Príma minősig, drapp, kék 
és piros színekben 17.50

J
Ezután Sándor Pál mondott beszédet amely

ben gazdasági kérdésekkel foglalkozott, majd 
Baracs Marcell felszólalásában azt fejtegette, 
hogy a kormány állal kívánt nemes veretű 
demokrácia voltaképen karikatúrája az igazi 
demokráciának.

A nagy tapssal fogadott beszéd után a lelkes 
közönség virágesővel árasztotta el a népgyülés 
szónokait, majd kikisérte Rassay Károlyt és 
társait a vasútállomáshoz. Rassay Károly és 
kísérete délután öt órakor utazott el Debre
cenből Budapestre.

a tiszta, hamisítatlan szinszap- 
pan. Erősen habzik, a piszkot, 
zsírt gyorsan és tökéletesen 
feloldja. Mindezekkel a jótu- 
lajdonságokkal rendelkezik a

ímó és ulliamos karambolja 
a Lajos-utcában 

öt súlyos sebesülttel
Vasárnap délután súlyos szerencsétlen

ség történt a Lajos-utcában, ahol egy autó 
és egy villamos összeütközött.

Délután két óra tájban haladt a Lajos- 
utcán a városból kifelé a Bp. 36—657. 
számú autó. A sofförön kivül héttagú ki- 
rándulólársaság ült az autóban. A Lajos- 
utca 158. számú ház előtt a gépkocsi eddig 
még pontosan meg nem állapított módon

összeütközött egy 5-ös jelzésű zsúfolt 
villamoskocsival.

Az összeütközés követketében a gépkocsi 
felborult és utasai a kövezetre zuhantak. 
Néhány perc múlva már megérkeztek a 
mentők, akik első segítségben részesítet
ték a szerencsétlenül járt embereket.

A sofför és két utas csak könnyebb hor. 
zsolásokat szenvedett,

öt utas azonban súlyosabban megsebe

sült
Rosenberg Árpád harmincegyéves keres
kedő agyrázkódást szenvedett, Tréfli István 
negyvenkét éves kereskedő a lábát törte, 
Piroska nevű tízéves leánya pedig agyráz-i 
kodást szenvedett. Böckler Andorné har
minchároméves háztartásbeli és Pintér Ma
liid tizennyolcéves háztartásbeli fejükön 
sebesültek meg.

A mentők mind az öt sérültet a Szent 
Margit-kórházba vitték.

A villamos utasai közül abban a pilla
natban, mikor a kocsi heves és hirtelen 
zökkenéssel megállt, néhányan a kocsi fa
lához ütődtek és

könnyebb horzsolásokat szenvedtek.
A rendőrség vizsgálatot indított, hogy meg
állapítsa, ki felelős a szerencsétlenségért

Az öngyilkos Milch Emanuel 
vezérigazgató nagybátyja 

Milch Dezső fanagykereskedő 
főbelőtte magát

Egy hónappal ezelőtt, — amint arról a 
Hétfői Napló elsőnek számolt be — tragi
kus körülmények között vetett véget életé
nek Milch Emanuel, a Keményfaipari Rt. 
és az Ujszőnyi Milch-féle Gőzfürésztelep 29 
éves vezérigazgatója, aki az országosan is
mert Milch fakereskedő dinasztia egyik leg
fiatalabb s legnépszerűbb tagja volt. Most 
újabb megdöbbentő tragédia történt ebben 
az előkelő régi családban:

az öngyilkos Milch Emanuelt nagy
bátyja, Milch Dezső ismertnevü fanagy
kereskedő követte a halálba, aki ugyan

csak önkezével vetett véget életének.

A hatvannégy esztendős Milch Dezső a 
Csehszlovákiában lévő Komárom egyik 
legnagyobb és legtekintélyesebb fakereske

dője volt, ő is — mint Milch Emánuel —» 
édesapjának vállalatát vette át, amelyet év- 
tizedeken keresztül gondosan és lelkiisme
retesen vezetett, ugy hogy

a környék egyik legvirágzóbb vállalko
zása lett Milch Dezső fakereskedelmi 

vállalatából.
Néhány nappal ezelőtt Milch Dezső ren

des szokása szerint kora reggel megjelent 
már irodájában. Tisztviselőinek utasitást 
adott, hogy ne zavarják a szobájában, mert 
sürgős és fontos üzleti leveleket kell elin
téznie. Ezzel be is zárta maga mögött az 
iroda ajtaját, de alig tartózkodott néhány 
percig az irodában, a szomszédos helyiség
ben dolgozó alkalmazottak

éles revolverdörrenést hallottak főnö
kük szobájából.

Fehér kivágott, fehér alapon | 
fekete kockával . . 19.50

Feltörték az ajtót s benn a szobában 
vérző fejjel borult íróasztalára Milch 

Dezső.
Azonnal orvosért siettek, aki azonban már 
nem segíthetett a szerencsétlen nagy keres
kedőn. Mire az orvos megérkezett,

Milch Dezső már halott volt.
A golyó a halántékán keresztül hatolt be t 
koponyájába és azonnali halálát okozta.

A rendőri bizottság, amely az öngyilkos*  
ság hírére az irodába kiszállott, több bú
csúlevelet talált az íróasztalon. Hozzátar
tozóihoz irta az öngyilkos nagykereskedő a 
búcsúleveleket, amelyekben elmondja, hogy

Idegeit annyira felőrölték ar. üzleti ne
hézségek, hogy a halálba menekül.

Közölte búcsúlevelében Milch Dezső azt is, 
hogy kik a nagyobb adósai, akik eddig nem 
tettek eleget vele szemben fizetési kötele
zettségüknek.

A városban pillanatok alatt hire terjedt 
Milch Dezső tragédiájának. Milch Dezső 
nemcsak fakereskedői körökben, hanem 
Komárom város társadalmában is előkelő 
szerepet töltött be.

Hosszii időn keresztül elnöke volt a 
komáromi zsidó hitközségnek és elnöki 
tisztségéről most, közvetlenül öngyil

kossága előtt mondott le.
Az öngyilkos nagykereskedőt feleségén ki
vül két gyermeke gyászolja: huszonnyolc 
éves mérnök fia, aki a komáromi vállalat
ban dolgozott édesapja mellett és leánya, 
aki egy budapesti orvos felesége.
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e^sson feiosziatluk 
férfi- és női szövetraktárunkat és rész
ben gyári, részben gyári áron alul 

végleg elárusítjuk
Selyemkelmék, pouplinok, oxfordok, vásznak és különleges fürdököpeny- 

kalme újdonságok meglepő olcsó árért kaphatók:

Friedmann Zsigmond Fiai Erzsébet-tér 2
vászonárunagykereskedése

Összeszarkátta fe esését, 
maid üagyilhes lett.

mert heí iwig hföina hMBralfts az asszony
nak, wu térjen tússzá iwzá

Tapolca, junius 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Véres családi dráma játszódott le 
vasárnap délután Tapolcán. Egy balatonke
nesei kertész összeszurkálta feleségét, majd 
öngyilkosságot követett el.

Király József balatonkenesei kertész né
hány esztendővel ezelőtt nősült meg. A ta
polcai fűrésztelep felügyelőjének leányát 
vette feleségül, akivel boldog házaséletet élt 
és a házaspárnak három gyermeke született. 
Az utóbbi hetekben Király József és felesége 
között

elhkleglllt a jó viszony
egyre gyakrabban veszekedtek. A házastár
sak rossz viszonyát még tetézte a legfiatalabb 

gyermekük tragikus halála.
'A kisgyermek néhány héttel ezelőtt valahogy 
a konyhában levő takaréklüzhely közelébe 
került, lángot fogott a ruhája s mire segítsé
gére siettek,

olyan sulyos égési sebeket szenvedett, 
hogy meghalt.

A kisfiú tüzkataszlrófúja után Királyné el
hagyta az urát és Tapolcára költözött szülei

Nagy izgalmak közt folyt 
le a kadikölcsönkárosul- 

tak vasárnapi gyűlése
Határozatilat' követelték a teljes valorizációt

Vasárnap délelőtt a régi képviselőházban 
a hadi kölcsönköt vény tulajdonosok nagygyű
lést tartottak, amelyen nagy számban vetlek 
részt a legkülönbözőbb társadalmi állású 
hadikölcsönkárosullak. Vidékről is igen so
kan utazlak fel a nagygyűlésre, amely 

mindvégig rendkívül izgalmas hangulat

Junius 2-től 7-lg

efcaduBiEk
sokezer darab különböző elsőrangú

pispliii-lr
a legkiválóbb szabásban és legváltozatosabb 
melyeknek egységára .........

Nyári panama 

apacs-mg drapp színben

Lenvászon joppe
strand- és sportkabát • ... P IwT.uU

Férfi tenisznadrág
fehér és drapp la vászonból 16.80 P H£pa50

Olcsó nöí kalap-vásárunk pünkösdig tart!
Junius 6-án, a legközelebbi pénteken csak 1 napig
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hez. Király József két nappal ezelőtt felesége 
után utazott

és napokon keresz.tül könyörgött, ri- 
mánkodott neki, hogy térjen vissza 

hozzá,
mert nem tud nélküle élni. Vasárnap Király 
újból felkereste feleségét, aki kijelentette, 
hogy soha nem tér vissza hozzá. Királyt any- 
nyira elkeserítette felesége kijelentése, hogy 
rátámadt az asszonyra,

előrántotta zsebkését s háromszor bele
döfte az asszony mellébe.

Majd amikor látta már, hogy felesége vérző 
testtel összeesett, öngyilkosságot követett el:

a kést a torkába szurta.
A véres családi drámát Királyné szülei fe
dezték fel, akik kórházba szállították a há
zaspárt. Ugy Királyon, mint feleségén azon
nal műtétet hajtottak végre, de az orvosi vé
lemény szerint

mindkettőjük állapota olyan súlyos, 
hogy felépülésükhöz alig van remény.

A véres családi dráma nagy izgalmat okozott 
Tapolcán és környékén. 

ban folyt le.
A nagygyűlést

Slezák Lajos volt országgyűlési képvi- 
viaelő,

a gyűlés elnöke nyitotta meg. Elmondotta, 
hogy a gyűlést az Országos Valorizációs Párt

a Nyukosz és a többi érdekeltek kezdemé
nyezésére hívták egybe, kijelentette, hogy 

végre Is az aktív cselekvés terére kell 
lépniük az elszegényedett hadikülcsön- 

kötvénytulajdonosoknak.
Percekig tartó taps és viharos éljenzés után 
dr. Paczner Jenő ügyvéd kifejtette, hogy Ma
gyarország, ha még fel is veszi az uj kölcsö
nöket,

még mindig marad a hadikölcsön ren
dezésére évi 75 millió pengő.

— hármas problémájuk van a hadikölcsön- 
tulajdonosoknak — mondotta beszéde to
vábbi során. — Ez a három probléma: 

kapnak-e valamit, ha papnak, mennyit 
és mikor kapják meg?

A kormány előreláthatóan az uj választá
sok kirása előtt valamilyen sovány kártérí
tést juttat majd a hadikölcsönkárosultaknak, 
hisz ez érdeke is, inért

a választóknak több mint egyharmada 
hadikölcsönkárosuit.

Az elkeseredés levezetésére igen alkalmas 
eszköz lesz ez a sovány kártérítés. Mi azon

Fél Magyarországot végig 
csalta a tolnai végrehajtó

Hetek óta tartó bujdosás után vasárnap letartóztatták
Baja, junius 1.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Andor 
Tóth Simon, Tolna község végrehajtója hosz- 
szu időn át, körülbelül száz gazdát azzal hi
tegetett, hogy leszállittalja az adójukat. Ter
mészetesen megfelelő költségelőlegeket sze
dett fel a gazdáktól.. Amikor azután a gaz
dák nyugtalankodtak, mert nem szállították 
le az adójukat,

Andor Tóth megszökött Tolnáról.
Kalocsa környékén húzódott meg és ott is

Hajsza az elfiííit 
tízezer dollár után

Hogyan veszett el és került meg a Svábhegyen 
egy angol író tízezer dollárja

A Leszámitolóbank rablásával majdnem 
egy időben ugyancsak igen érdekes ügyben 
indított nyomozást a budapesti főkapitány
ság. Megjelent ugyanis pénteken este az egyik 
dunaparti szálló megbízottja és bejelentette 
a főkapitányságnak, hogy

a nemzetközi szerzőkongresszusra Ide
érkezett egyik előkelő külföldi vendé

güknek tízezer dollárja eltűnt.
A rendőrség természetesen óriási apparátussal 
indította meg a nyomozást, mert hiszen 
mindenkinek az volt a föltevése, hogy az 
előkelő angol urat — meglopták. Néhány 
órával a bejelentés után azonban lelken
dezve telefonáltak a hotelból, hogy a nagy 

ban változatlanul és minden eszközzel a 
liadikölcsönök teljes valorizációját követel
jük. De ennek egy igen lényeges előfeltétele: 
csak akkor érjük el célunkat, a valorizációt, 
ha az összes érdekeltek összefognak és egy. 
séges erővel harcolnak a hadikölcsönkárosuit 
tak igazságáért.

Szentimrey Gábor dr., esperes
a vidéki károsultak nevében beszélt és kifej-*  
tette, hogy a vidéki károsultak is egyre tü
relmetlenebbül várják már a valorizáció 
megvalósítását.

Majd azt az indítványt tette, hogy ha nem 
tudják másból kielégíteni a károsultakat, 
foglalják le a Habsburgok magyarországi 
vagyonát.

Nagy Béla dr. előterjesztette határozati 
javaslatát, amelyben

törvényjavaslatot kértek a hadikölcsön- 
kérdés sürgős rendezésére

és ezt a kívánságot a miniszterelnök tudomá
sára hozza haladéktalanul a gyűlés. Ezzel a 
nagygyűlés izgalmas hangulatban a déli órák
ban véget ért.

különböző szélhámosságokat követett el.
Vasárnap végre sikerült a rendőrségnek 

Csengődön letartóztatni a szélhámos végre-, 
hajtót és kiderült, hogy

Andor Tóth Simont hasonló üzelmckért 
körözi a pécsi, veszprémi és szombat

helyi ügyészség is.

Andor Tóth Simont a csendőrök vasra-*  
verve Veszprémbe kisérték, mert elsősorban 
ottani bűneiért vonják felelősségre.

összeg — megkerült.
Érdekes a története annak, hogyan ve

szett el és hogyan került meg John Dryer 
neves angol esztétikus tízezer dollárja. A 
kitűnő angol iró pénteken délután

sétaautózásra indult,
hogy feleségével megtekintse Budapest ne
vezetességeit. A séta során felhajtattak a 
Svábhegyre is, ahol az autóból kiszállva, fél
órás gyalogsétát tettek. Az iró bőrtárcáját, 
amelyben

kétezer pengő magyar pénzen kivül egy 
tízezer dolláros hitellevél és számos írat 
is volt, felöltőjének egyik belső zsebébe 

tette,
hogy az kéznél legyen. A séta végeztével 
Jóim Dryer és felesége újra visszaültek az 
autóba és szállójukba hajtattak. Amikor az
tán a bérautót ki akarták fizetni, az angol 
iró legnagyobb megdöbbenéssel tapasztalta, 
hogy

tárcája, amelyben a pénze volt — 
eltűnt.

Átkutatták a gépkocsit, a tárcának sehol 
semmi nyoma. Kézenfekvő volt tehát a felte
vés, hogy valaki azt az iró felöltőjéből ki- 
lopta.

A főkapitányságról azonnal detektiveket 
küldtek ki a Svábhegynek mindazon pont
jaira, ahol az angol iró sétája során meg
fordult. Mielőtt azonban a detektívek jelen
tésükkel visszatérhettek volna —

megkerült a tárca.
Az értékes teherrel egy fiatal, szegényesen 
öltözött férfi jelentkezett a szállodában, aki 
elmondotta, hogy

a tárcát a svábhegyi fogaskerekű vasút 
felé vezető útvonalon találta.

A becsületes megtaláló, aki a szanatórium
nak egyik alkalmazottja, megtézte a tárcát és 
abban a pénzen kivül több levelet is talált, 
amelyeket Londonból küldtek az angol író
nak Budapestre. Ezeknek a leveleknek bo
rítékain ott szerepelt az angol iró pontos bu
dapesti címe, ide hozta hát vissza a tárcát. A 
halálra rémült iró és felesége boldogan szo
rongatták meg a becsületes megtaláló kezét 
és ötszáz pengő jutalmat adtak neki.

Ideális pünkösdi week-end

Balatontölöváran
Kényelmes szobák, hideg é® meleg 
folyóvízzel személyenként 4.50 P-tol 
Elsőrendű Ízletes konyha. Olcsó árak, 
Menü P 8.— Strand, hajókirándulások, 
tennisz. Előjegyzés: Fürdőigazgatóság:

Sólyom-utca 1. Telefon Aut: 276-61.
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Vasárnap hirtelen meg
halt a Dunapalotában 
Thiesanovszky lengyel 

követségi tanácsos
' Tragikus körülmények között halt meg 
vasárnap délután egy előkelő dunaparti szál 
lodában

■ budapesti lengyel követség egyik fiatal 
tanácsosa.

'A Budapesten állomásozó külföldi diplomá
ciai karnak egyik legnépszerűbb és legismer
tebb tagja volt Thiesanovszky György 27 
éves lengyel követségi tanácsos, aki 

feleségével együtt a Dunapalotában la
kott.

Rendszerint a szálló éttermében ebédelt a 
követségi tanácsos. Ma is igy történt. Ebéd 
után Thiesanovszky és felesége fölmentek 
második emeleti apartementjukba, ahol a 
követségi tanácsos kényelembe helyezte ma
gát és lefeküdni készült néhány órás dél
utáni pihenőre. Alig feküdt le azonban a

Pezsgős dáridókat rendeznek 
és mulatóhelyeken dőzsölnek 
a Kereskedelmi Bank csalói
A rendőrség megcáfolta azt a hirt, hogy a csekkcsalókat 

elfogták volna
A főkapitányságon hat nap óta folyik a 

nyomozás a vakmerő csekkcsalók után, 
akik a Hazai Kőolajipar hamis megbízó
levelével egy 850 fontos csekket csallak ki 
a Kereskedelmi Banktól és a csekkre 25.000 
pengőt vettek fel, azután megszöktek. A 
rendőrség megállapította, hogy a csalást 
Arnóth József és Turcsák Ferenc magán
tisztviselők követték el. Szombaton reg
gelre

a legtöbb napilap azt irta, hogy mind
kettőjüket elfogták

és közölte az elfogatás részleteit. Most 
azután a rendőrség cáfolatot adott ki. A 
cáfolat szerint

az elfogatásról szóló hírek valótlanok: 
Arnóthot éa Túr csákót még nem fog

ták el.
A csekkcsalással gyanúsított emberek 

Budapesten bujkálnak. Sőt nem is bujkál
nak, hanem vakmerőségükben odáig men
nek, hogy nyilvános, forgalmas helyeken 
is mutatkoznak. A főkapitányságra felje
lentés érkezett arról, hogy

A városházi ellenzék külön 
listát állit a tanácsválasztásra

Wolff Károly ellenállása miatt megbukott az egyhangú 
választás terve

A vasárnapi nap folyamán érdekes tanács
kozások folytak az egyes városházi pártok 
kebelén belül, valamint a közgyűlési pártve
zérek között a törvényhatósági tanács meg
alakításáról. A belügyminiszter végrehajtási 
utasítása egyszerűen lehetetlenné teszi a ki-

Szenzációt keltenek
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oklevéllel kitüntetett kirakatai 
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pamlagra, mikor hirtelen
szivéhez kapott és lezuhant ■ földre.

Azonnal orvost hívtak hozzá, aki azonban 
csak a hirtelen beállott halált konstatálhatta. 
A tragikus haláleset nagy riadalmat keltett 
az előkelő szállodában. Azonnal értesítették 
a rendőrséget, majd a tisztiorvos is kiérke
zett, aki megállapította, hogy

a közszeretetben álló követségi tanácsos 
halálát szivszélhüdés okozta.

A késő délutáni órákban azután megérkezett 
a hullaszállító kocsi is, amely a tragikus 
végű tanácsos holttestét a törvényszéki bonc- 
tani intézetbe szállította. A városban csakha
mar elterjedt a követségi tanácsos hirtelen 
halálhíre és a város előkelő köreiben min 
denütt nagy részvétet keltett. Holttestét Var
sóba szállítják és ott temetik el.

Arnóth és Turcsák Budafokon egy fé
nyes vendéglőben vacsorázott nők tár

saságában.
A feljelentés azonban későn érkezett, mert 
mire a rendőrség rajtuk akart ütni, már 
eltűntek. Egy másik jelentés szerint

a két csekkcsaló ugyancsak nők társa
ságában egy mulatóhelyen pezsgős dá- 

ridót rendezett.
Vasárnap éjszaka váratlan fordulat kö

vetkezett be ebben az ügyben. Megjelent 
ugyanis a főkapitányságon Hidi Erzsébet 
dohánygyári munkásnő, aki a Lövőház-utca 
4. számú házban lakik és aki

tizezer pengőt és egy arany cigarettatár
cát szolgáltatott be, azzal, hogy azt este 

Arnot Józseftől kapta.
Elmondotta a munkásnő, hogy napokon ke
resztül a budai hegyek között week-endezett 
Arnóttal, akitől csak ma este vált el és aki 
megőrzés végett adta át neki ezeket a tárgya
kat a farkasréti temetőnél lévő villamosmeg
állónál. A rendőrség ilyen irányban indította 
meg a vizsgálatot.

sebb városházi pártoknak a törvényhatósági 
tanácsban való képviseltetését, ha csak ezek 
a kisebb pártok nem nyújtanak be közös lis
tát. A belügyminiszter rendelele értelmében 
ugyanis

csak egy 3# tagú párt juthat abba a 
helyzetbe, hogy a közgyűlésen listát 

nyújthasson be.
A főváros törvényhatósági bizottságában 
azonban ezidőszerint csak három olyan párt 
van, amely ennyi szavazattal rendelkezik. 
Az egyik az Egységes Községi Polgári Párt, 
a másik a Keresztény Községi Párt, a har
madik a Szociáldemokrata Párt. Ilyen körül
mények között a Demokarata párt, a Nem
zeti Szabadelvű Párt, a keresztény ellenzék 
és a kisebb frakciók nem juthatnának kép
viselethez. Kozma Jenő, a kormány város
házi pártjának vezére, kijelentette a Hétfői 
Napló munkatársának, hogy készséggel nyújt 
segédkezet ebben a kérdésben egy békés 
párt közi megállapodás létesítéséhez. Kozma 
Jenőnek az elgondolása szerint a vezetése 
alatt álló párt hat, a keresztény párt hat, a 
szociáldemokrata párt négy, a demokrata 
párt kettő, a Nemzeti Szabadelvű Párt és a 
Friedrich-csoport egy-egy tagsági helyet kap
nának az uj tanácsban. Ezt az elosztást va 
lamennyi pórt magáévá teszi, a keresztény 
párt kivételével, amelynek vezére,

Wolff Károly, a legélesebben ellenzi a 
békés megállapodás megkötését.

Wolff Károly főként azl ellenzi, hogy a párt
jából kivált ellenzéki elemek is képviseletet 
kapjanak a törvényhatósági tanácsban 
Friedrich István révén, de sokallja a sz.ociál-

demokratáknak juttatandó négy tagsági he
lyet is. Wolff Károly ellenállása következté
ben meghiusilotlnak tekinthető a megegye
zés és ezidőszerint

kevés kilátás van arra, hogy a törvény
hatósági tanács megválasztása a közgyű
lésben egyhangulag egységes lista alap

ján történhessék meg.
Az ellenzéki oldalon nem tulajdonítanak 

különösebb jelentőséget a pártközi megálla
podást célzó tervek meghiúsulásának.

A városházi ellenzék, amely joggal szá
míthat arra, hogy a 311 közgyűlési sza
vazat közül legalább 130-at megkap, kü

lön listái állit.
A vasárnapi nap folyamán már befejezett 
ténynek tekinthették azt az elhatározást, 
hogy az ellenzék külön listával veszi föl a 
küzdelmet a tanácstagsági helyek elimeré- 
séért. Az ellenzék, amennyiben minden egyes 
tagja erre a külön listára szavaz, egészen

Vasárnap leleplezték a nagyka
nizsai hősi halottak emlékművét

Nagykanizsa, junius 1.
Vasárnap impozáns ünnepség keretében 

leplezte le Nagykanizsa városa a nagykani
zsai volt 20-as honvéd gyalogezred hősi ha
lottainak emlékművét. Az ünnepség még 
szombaton kezdődött, amikor is Szurmay 
Sándor volt honvédelmi miniszter, az ezred 
legutolsó parancsnokának

átadták a város díszpolgári oklevelét.
Vasárnap délelőtt Nagykanizsára érkezett 

József főherceg, akit Krátky Kálmán polgár
mester üdvözölt. A délelőtti órákban a hősi

A debreceni mélyfúrásnál minden 
órában várják a feltörő gázt és 

melegvizet
Túlhaladtak az 1090 méteren

Debrecen, junius l.
A város közönségének figyelme napok óta az 

acsádi uf mentén lévő telep felé irányul, ahol 
a mélyfúrás géped dolgoznak dübörögve. A ki
váncsiak serege szorong állandóan a szöges
drót kerítésén kivüi, figyelik a felszálló gőz
oszlopokat és a fúrótoronyból szerteömlö isza
pos melegvizet, melyet nagy csatornák vezetnek 
el a furótelepröl. A munkálatok a legjobb ered
ménnyel kecsegtetnek. Gázt már találtak ét a 
szétfolyó melegvízben égve pattognak el a meg- 
gyujtott gázbuborékok. Melegvíz is van már, de 
még nincs elég feltörő ereje.

A fúrással azt a réteget akarják elérni, mely
ből a hajduszoboszlói gyógyfürdő kapja vizét. 
Az eddig elért földrétegek azonosak a hajdu
szoboszlói fúrásnál észlelt rétegekkel és igy 
bizonyosra veszik, hogy ugyanazt az eredményt 
fogják itt is kapni, mint Hajdúszoboszlón. A 
fúrás

elérkezett az utolsó stációhoz
és mér annál a rétegnél tartanak, mely Hajdú 
szoboszlón bő gázt és ritka gyógyhatású meleg
vizet ad.

Faller Gusztáv
bányafőmérnök, aki a munkálatokat irányítja, 
a Hétfői Napló részére a következőket mondta:

— A mélyfúrásnál szerencsésen elértünk 
ahhoz a réteghez, melytől sok gázt és megfelelő 
nyomású melegvizet várunk. A fúró

meghaladta az 1000 méteres mélységet,
ez az a réteg, mely a hajduszoboszlói meg
becsülhetetlen értékű gyógyvizet adja. Ha meg
állapításainkban nem csalódunk, rövid időn 
belül hírt adhatunk a megtalált gázról és annak 
a melegvíznek a feltöréséről, melyet ebből a 
rétegből várunk. A munkálatok zavartalanul 
folynak, az emberek lelkesedéssel dolgoznak. 

bizonyosan számíthat nyolc tagság el
nyerésére.

A lista összeállításával kapcsolatosan azom 
bán különböző személyi nehézségek merül
tek föl.

Az ellenzéki pártok végleges megállapo
dásának az aláirását hátráltatja ugyanis az 
a körülmény, hogy a hatodik helyre Fried
rich Istvánt akarják állítani, amit a Nemzeti 
Szabadelvű Párt joggal nehézményez, mert 
hiszen a Friedrich vezetése alatt álló elleni 
zéki csoport lényegesen kisebb.

Ez a vita azonban nem lehet akadálya az 
clenzéki megállapodás megkötésének.

A két kisebbségi pártban még nem ala
kult ki a vélemény a delegátusokról. Annyi 
bizonyos, hogy Ripka Ferenc főpolgármester 
három kereszténypártit és három kormányi 
pártit fog kinevezni — a választás után. A’ 
tanácsválasztó közgyűlést szerdához egy 
hétre, junius 11-én tartják meg.

halottak emlékműve előtt megkezdődött az 
ünnepség. Az első szónok József főherceg 
volt, aki nagyhatású beszédben emlékezett 
meg Nagykanizsa hősi halottairól. Ezután 
Gyömőrep György főispán, majd Krátky poli 
gálmester mondottak ünnepi beszédet. A 
beszédek után

leleplezték az emlék ni övei,

amely Hibl Lajos szobrászművész müve. Est® 
kétszázteritékes bankett volt, amelyen Gyö- 
mörey főispán a kormányzót köszöntötte fel,

A kiváncsiak nagy serege izgalommal lesít, 
mikor fog a mélyből a gáz és melegvíz feltörni, 
amelynek bekövetkeztét minden órában várják 
és amelytől biztosan remélik, hogy uj fejlődési 
lehetőségeket nyit meg majd Debrecen számára.

Szent Imre ünnep 
Székesfehérvárott

Székesfehérvár, junius 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Szent 

Imre-évi ünnepségek során vasárnap Székes*  
fehérváron volt nagyszabású zarándoklat. 
Négy különvonat vitte a zarándokokat vai 
sárnap kora reggel Székesfehérvárra. Dél
előtt tiz órakor

■ székesegyház előtti téren gyölt össze 
a zarándokok sokezer főnyi tömege,

A székesegyházból kihozták az összes Szent 
István- és Szent fmre-ereklyéket, a Szent 
/sfodn-kutnál felállított oltárra helyezték, 
amely mellől Zichy Gyula gróf kalocsai én 
sek szentmisét pontifikáit. Utána Glattfelder 
Gyula dr. Csanádi püspök szentheszédet 
mondott. A mise után hatalmas, impozáns 
körmenetben

véglgvltték a városon az ereklyéket
Délután három óra tájban a zarándokok 

kimentek a temetőbe Prohászka Ottokár 
püspök sírjához, ahol Prisits Frigyes dr. bu
dapesti cisztercita tanár, emlékbeszédet 
mondott, utána litánia volt, öt órakor szent
ségi áldás következett

Ne várion holnapig! IVI é g ma siessen
Erzsébet-körut 7 *»lá,

Ahol flllérokórt ÍOO.OOO kötőt romok könyvből v*o*rolhat!
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Tisztelt Tagtársunk!
A tőzsdetanács magblufósa lejárt. Öj ínná- 

e»ot választunk. Súlyos, gondterhes időkben 
távozik a lelépő tanács és nehéz problémák meg
oldása lesz feladata az új tanácsnak. Így lé
pünk ■ választási urnához.

Az összes választóképes tagok sorából 
60 tőzsdetanácsosi, az Országom Magyar Gazda
ág*  Egyesület éa az Országot Mezőgazdasági 
Kamara által jelölt mezőgazda tőzsdetagok közül 
pedig 10 tőzsdetanácsost kell választanunk.

A folyó évi június 4-én, szerdán délután 
S% órakor megtartandó közgyűlés fogja ezt a 
70 tanácsolt megválasztani. A tőzsde közönségé
nek összességéből kiküldött jelölőbizottság, 
izem előtt tartva a mai viszonyokat és mérle
gelve a tőzsde súlyos helyzetét, minden Igye
kezetével arra törekedett, hogy a Jelöltek rév- 
•orát a tőzsde tekintélyének és hivatásának 
megfelelően állítsa össze, a következőket Jelöl
vén tózsdetanácsossá való megválasztásra.

Az összes vúlasztöképes tagok sorából:
Auer Róbert, 
Belmel Sándor, 
Berger Mór, 
Bessenyei Ferenc, 
Beltelheim Mór, 
Bing Gyula, 
Braun Arnold, 
Bún József, 
Büchler Bertalan, 
Dávid ion Horace, 
Deutsch Artúr, 
dr Domony Móric, 
Engel Ernő, 
Eruey Károly, 
Flschl Ignác, 
Friedlinder Emil. 
Fleissig Sándor. 
Frey Kálmán, 
Glück Jenő, 
Gschwindt Ernő, 
dr Halmi Miklós, 
dr Hirsch Albert, 
Hirsch Nándor, 
Hofman Gusztáv, 
dr Horváth Lipót, 
Kálmán Henrik, 
báró Korányi Frigyes, 
Katona Zsigmond. 
Keller Antal, 
dr Koós Zoltán, 
báró Kornfeld Pál. 
Kovács Géza, 
dr Latzkó Vilmos. 
Műnk Péter, 
dr Mctzler Jenő, 
Nagy Andor, 
Polilzer Sándor, 
dr. Rapoch Jenő, 
dr. Rakovszky István, 

Roller Zsigmond, 
Sándor Kálmán, 
Sándor Pál, 
Scheiber Endre, 

Schmidt Richárd, 
dr Schóber Béla, 
Schwarz Jakab, 
dr Stein Emil, 
Steiner Marcel, 
Stern Samu, 
Strasscr Alfréd. 

Stux Sándor, 
Szegő Aladár, 
Szurday Róbert, 
Tabakovits Dusán, 
Vágó József, 
Végh Károly. 
Vük Gyula, 
Welsz János, 
Werkner Ármin, 

Wertheimer Adolf.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
és az Országos Mezőgazdasági Kamara 

kllelölése alap|án:
Balogh Brúnó, 
Betűk István, 
Diner István, 
Elek Ferenc, 
Eszenyi Jenő, 
dr Kiár András, 

Papp-Szász Tamás, 
gróf Somsich Gyula, 

Szávozd Richárd, 
Székács Elemér.

a 
és

Itégyfives gyermek téten közben 
felgyújtotta a házat

masraieves testvéroccse ben negált a laitósban
A za la megy el Kövágóörs községben — 

mint a csendőrségi sajtóiroda jelenti — va
sárnap reggel különös szerencsétlenség tör 
tént. Az egyik községbeli gazdának, Tömön 
Jánosnak, Zoltán nevű négyéves fia az ágy
ban játszadozott,

papírdarabokat gyújtott meg
gyufával és az égő papirt és a papirszeletc 
két a paplan alá dugta.

Pár pillanat alatt lángba borult az ágy, 
amelyben a négyéves fiún kivül másféléves 
klsöccse is feküdt. Amikor a két kis gyerek I ség lakosai csak nagynehezen tudták 
kétségbeesett segélykiáltásaira a szülők be moriék házát megmenteni a teljes pusztu- 
rontottak a szobába,

már az egész szoba lángba borult
és a másfél esztendős kisfiú egész testében 
súlyos égési sebeket szenvedett. Csak nagy- 
nehezen tudták a lángtengerből kimenteni, 
de még igy is

életveszélyes égési sebekkel
vitték a legközelebbi kórházba. A négyéves 
kisfiú, aki idejekorán leugrott az ágyról, 
csak enyhébb égési sebeket szenvedett, úgy
hogy az ö állapota nem életveszélyes. A köz- 

...............................   To-

lástól.

„Egy üveg pezsgő nélfiül talán 
nem lett volna erőm fios3tá“
irta fel egy cédulára és azután öngyilkos lett 
egy feltűnően szép, elegáns fiatal asszony

Önyyilhosság a Margitszigeten
Szombaton éjszaka 12 óra tájban revol

verdörrenésre lettek figyelmessé a Margit
sziget kirándulói. A revolverlövés zaja a 
margitszigeti melegvizforrás felől hallat
szott és amikor a Felsösziget megriadt ki
rándulói odasiettek, nagy megdöbbenéssel 
látták, hogy a forrás előtt elhelyezett pa
dok egyikén eszméletlenül terül el félig

a fűidre csúszva egy rendkívül elegán
san öltözött, 24—26 év körüli fiatal nő.

A revolvert csakhamar megtalálták a föl
dön.

Ötlövetű forgópisztoly volt, 
amellyel az ismeretlen elegáns nő öngyil
kossági kísérletet követett el. A jelenlévő 
orvosok megvizsgálták a teljesen eszmélet
len állapotban fekvő, feltűnően szép élet
unt nőt és megállapították, hogy a revol
vergolyó a szive fölött, a mellébe hatolt 
be. Azonnal értesítették a mentőket, akik 
az eszméletlen nőt beszállitottók a Rókus- 
kórházba. A helyszínen intézkedő rendőr 
átvizsgálta az öngyilkos urinö ezüst rctikül- 
jét, amelyben az ezüst cigarettatárca re
keszében egy számolócédulát talált. / 
pirszelelen a kővetkező

hetett kibetüzni:
„Egy üveg pezsgő nélkül talán nem lett 

volna erőm hozzá. Így jobb, hagyjanak 
meghalni."

A titokzatos Íráson kivül még tizenegy 
pengőt is talált a rendőr az ismeretlen élet
unt asszony ezüst retiküljében.

A Rókus-kórházba beszállított urinöt, aki 
a margitszigeti közönség véleménye szerint 
az artista, vagy a szinészvilághoz tartozhat, 
a Rókus-kórházban

nem sikerült egyelőre eszméletre térí
teni,

mert sebesülése rendkívül súlyos és élet
veszélyes. így tehát gondolni sem lehetett 
kihallgatásra. Mindamellett a vasárnap fo
lyamán a rendőrségnek annyit sikerült 
megállapítani, hogy a margitszigeti öngyil
kos asszonyt minden valószínűség szerint 
Kontra Lajosnénak hívják, mert a tüzete
sebb vizsgálat alkalmával az életunt asz- 
szony holmija között találtak egy eltépett 
papirszeletet is, amelyen ez a név szere- 

i.a ic-.pelt. De hogy Kontra Lajosné kicsoda, hol 
A pa- I lakik, azt egyelőre nem sikerűit megálla- 

kuxZa sorokat le- pitania a rendőrségnek.

■ pesti vendégek nagy tapintatlanságot 
követtek el a külföldiekkel szemben.

A hajón ugyanis három helyen terítettek 
meg, a szalonban, a kapitányi fülke előtti 
téren és fent a fedélzeten. A gyönyörű szép 
tavaszi estén természetesen minden külföldi 
vendég a kellemes fedélzet felé tartott, hogy 
ott foglaljon helyet, hiszen onnan gyönyör
ködhettek volna abban a panorámában, 
amit a Duna két partja nyújt. A külföldi 
vendégek azonban megütközéssel látták, 
hogy a fedélzet zsúfolásig megtelt és ezt 

előre lefoglalták maguknak a kongres
szus pesti vendégei.

A külföldiek nagyrésze tehát lesietett a sza-< 
Ionba, ahol az ablakokat kinyitották és 
ugy próbálták a temperaturát edviseli 
hetővé tenni. A hangulatot azonban ez a 
kis incidens nem zavarta meg, mert amint 
későbben kiderült, a szalon volt minden 
mulatság és minden jókedv színhelye.

A szalonban foglalt helyet Heltai Jenő, a 
kongresszus alelnöke, Fulda Lajos, a hí
res német iró, a kongresszus elnöke, Har- 
sányi Zsolték és egy csomó társadalmi elő
kelőség, élén Hohenlohe hercegnővel. Itt 
kapott helyet a nagy bécsi zeneszerző „a 
Bihliás ember" világhírű szerzője, Kienzl, 
aki óriási fehéT hajával és szakágával a 
kongresszus egyik legjellegzetesebb alakja. 
Nagyon érdekes, hogy a külföldiek nem-, 
zetenként összetartanak és amikor a való
ban remek vacsora, — amely a különböző 
előételek, sültek, saláták, parfék, gyümöl
csök és borok lucullusi bőségével pompá
zott — véget ért, apró kis társaságok ala
kultak a különböző nemzetiségekből. Az 
viszont nagyon érdekes, hogy Földes Im
rének, a,,Tüzek az éjszakában" szerzőjének’ 
szomszédja állandóan egy román iró volt, 
akivel a legnagyobb szívélyességgel és jó- 
’ J ...................... " szenzá-ikedvvel diskurálgatott. Az estély 
ciója azonban

Kálmán Imrének gyönyörű Antal ___
sége volt, aki az amerikai moziszinész- 
nőket megszégyenítő szépséggel és ele
ganciával a nagy ég díszes társaság kö

zéppontjában állott.
A hajó már Szentendre felé járt, amikor 
fedélzetről a cigány lekerült a szalonba, 

....................... ' ' megkezdő- 
Természetesen és stílusosan a 

Először

fele-

Zilahy Tibor rendőrfőfelügyelő 
támadói a bíróság előtt

Három iparossegéd fölött ítélkezett most 
a budapesti királyi büntetőtörvényszék, akik 
tüntetés közben vasbottal leütötték Zilahy 
Tibor nyugalmazott rendőrfelügyelőt, Zilahy 
Lajos írónak a tcstvérbályját. Március elején 
munkástüntetés volt a Rákóczi-uton. A tö
meg kövekkel dobálta meg a rendőröket.

Zilahy Tibor a tömeg közé sodródott 
s ekkor látta, hogy egy fiatalember dirigálja 
a kődobálókat, Mikor a karhatalom szétosz
latta a tömeget, n parancsnok, aki fölismerte 
Zilahy Tibort, megkérdezte tőle, hogy ki irá
nyította n kődobálást. A nyugalmazott rend
őrfelügyelő meg is mutatta, mire a rendőrök 
elvitték.

Mikor a rendőrök elvitték ezt az embert, 
a társai hátulról vasbottal leütötték Zl-

lahy Tibort,
a rokkant rendörfelügyelőt, akinek a hábo
rúban kilőtték az egyik szemét.

A három támadót, akik közül kettő aszta
lossegéd, a harmadik pedig malommunkás, 
súlyos testisértés miatt vonták felelősségre.

Á tárgyaláson Zilahy Tibor kijelentette, 
hogy a támadók bocsánatot kértek tőle,

megbocsátott nekik és nem kívánja a 
megbüntetésüket.

A bíróság a nyilatkozatot tudomásul vette 
a támadókat két-kéthónapi fogházra Ítélte. 
— Köszönjük szépen az ítéletet, megnyug

szunk benne — mondották a vádlottak.
Az ügyész is megnyugodott és az Ítélet 

jogerős lett.

s

Hohenlohe hercegnővel 
csárdásozott Kienzl, a nagy német zene
szerző, a kongresszus legidősebb tagja

Kérjük igen tisztelt Tagfársunkat, hogy 
tőzsde közgyűlésén okvetlenül résztvenni 
azavazatát Jelöltjeinkre leadni szíveskedjék.

A szavazás szerdán délután 3% órakor kez
dődik és a közgyűlés befejezésétől számítva 
még ogy óráig tart. A választás színhelye a 
szabadságtéri tözsdepalota. A szavazás szavazó- 
Jeggyel történik A sravazójegyet a tőzsdetagok 
ssemélyesen kötelesek a szavazatszedő-bizott 
•ágnak átadni. A szavazójegyek A és G lelté 
•űek.

Budapest, 1930 május bó 31-én.
Taglársl üdvözlettel

4 Nagybizotlsóg nevében

Nagy Andor
elnök.

Néhányórás hajókirándulásból, amely incidenssel kezdődött, 
hajnalig tarló dáridó

A dunaparti korzó közönsége szombat 
este nyolc óra tájban meglepetten figyelt fel 
arra az autósorra, amely a Pető fi-téri hajó
állomás felé kanyarodott. A Dunagőzhajó- 
zdsl Társaság egyik luxusgőzöse fogadta be 
magába az autón érkező vendégeket a

Budapesten ülésező Nemzetközi írók és 
Zeneszerzők Világszövetsége tagjait, vala
mint a kirándulásra meghívott külön elő
kelő vendégsereget. A hajó nyolc órára 
zsúfolásig megtelt. Nem ünneprontás, ha 
megemlítjük, hogy

Az újjáépített
M KBRI BS JIF szenzációsan szépSIOFOKsr

•Jel uö kök.

Káldor Sándor 
Török Árpád 

jegyzők.
megnvihak

A szállodai szobákban hideg, meleg folyóvíz, fürdőszobák
Szobaelőjegyzések, felvilágosítások: SIÓFOK fürdőirodájában, Budanest, IV., Városház 

ucca 10, félemelet. Tol.: 890—88 vagy fürdöigazgatóság Siófok. Teie.on 1. azAm.

a
ahol az asztalokat széjjelrakva 
dött a tánc. ~ 
csárdás. Először a magyarok táncoltak, 
de a táncolási kedv átragadt a külföldiekre. 
Valóban érdekes látvány volt, amint pél
dául a netvyorkl Elmer Rice, az amerikai 
irók szindikátusának elnöke és Henry Falle 
francia iró megkezdte a csárdás tanulását 
egy-két vállalkozóbb kedvű magyar hölgy
gyei. így emelkedett hangulatban ért visz- 
sza a hajó tizenegy óra felé a pesti ki
kötőbe, ahol azonban a megbeszélés elle
nére,

nem szálltak ki az illusztris utasok.
.4 hajón maradt majdnem mindenki, sőt 
újabb vendégerősitések érkeztek. A Fruska 
esti előadása után a hajóhoz kocsizolt

Gaál Franciska
is az egyik Bethlen gróf kíséretében és ők 
is csatlakoztak az általános mulatsághoz, 
amely akkor hágott tetőpontjára, amikor a 

lobogó őszszakállu nyolcvanéves Kienzl 
is kedvet kapott a csárdásra és táncra 

kérte Hohenlohe hercegnőt.
egy társaságot nem érdekelt a zene, 

zeneszeri 
csoportot, amelyik hűségesen 
udvarolt Hofrat Brycknek, a 
zeneműkiadónak . .. Mit lehcs-

Csak
tánc, a mulatság. Azt a pesti 

zőkből 
és kitartóan 
nagy német 
sen tudni?

a
álló

♦
A Szerzők Világkongresszusának résztve

vői vasárnap délután autókon a budai he
gyekre rándultak ki, ahol az Erzsébet ki
látótoronynál uzsonnára látták őket ven
dégül. A budapesti kongresszus hétfőn ét 
kedden folytatja tanácskozásait. Kedden 
este fél 11 órakor Bethlen István gróf mi
niszterelnök estélyen fogadja a kongresszus 
külföldi vendégeit és a magyar művészi 
élet reprezentásait. Stáb Zoltán.

Magyar Légiforgalmi RÍ.
MYARl MENETREND

Érvényes 1030 augusztus 31-ig.
I 17.00 ind
• 18.40 érk.
Vasárnapokon

8.40
820

6 40
S.20

ind 
érk

BUDAPEST érk 9.45 18.35
WIEN ind 8.15 17.05

az alábbi menet-end érvényes:
BUDAPEST

WIEN
érk 
ind

10.30y.no

Az 
tói

8 oo
« 10
0 20
9.40

BUDAPEST 
PÉCS 
PÉCS 

KAPOSVÁR

érk 
ind 
érk 
ind

16.50
15.4K
15 30
15.1(1

Ind. 
érk 
ind 
érk

Naponként, vasárnap kivételével
autók indulnak: Budapesten a VadásrkOrt-szalló- 

— 50 Wienben a Bristoltól 40 Pécsett a Tausz 
banktól 20. Kaposváron s Soniouj mcuyei Takarék 

lót 25 perccel a repOlóuép Indulása elölt 
Felvilágosítás és lecyvéltás: Mngyar Légiforgalmi Rt.. 
IV.. Váci utca 1 Tel: SOR-.xx.. Központi Menetjegy- 
íreda és az összes fiókok Wienben: I uftreisebureau 

Kárntnerrmg 5 Tel : H 7X1 nfl
LEVÉLÉT ÉS CSOMAGJAIT Kf'I.DJF LÉGIPOSTÁN! 

Oihtabáaérl forduljon szállítást nsrlályunkhor: 
Tel i Aut W8 XB
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Letartóztatás köztien 
szuronnyal halálra sebesliette 
a csendőr a dühöngő vádlottat

Vasárnap hajnalban a Balkán? községbeli 
csendőrörs felkereste lakásán Kozma István 
földmivest, hogy őt előállítsa az ügyészsé
gen. Kozma három évre volt elítélve, de 
feltételesen szabadlábra került, de mert 
újabb följelentés érkezett ellene, az ügyész
ség előállítását rendelte el.

Amikor a csendőrök megjelentek a kora 
reggeli órákban, Kozma István lakásában és 
fölszólították öt, hogy kövesse őket, Kozma 
István ellenszegült a felszólításnak, sőt, 
hirtelen valóságos dühroham fogta el és 

nekitámadt a csendőröknek.
A csendőrök szuronnyal szálltak szembe a 
dühöngő emberrel, aki azonban nem enge 
delmeskedett a csendőrök újabb fölszólilá-

Agyonlőtte magát 
az Imperial-szállóban 

Goldberger Miklós gyön
gyösi cégvezető

Betegsége miatt ment a hal álba
'A Rákóczi-uti Imperial szálloda égjük el

sőemeleti szobájában vasárnap reggel tra
gikus öngyilkosságot fedeztek fel. Goldber- 
ger Miklós 41 éves gyöngyösi cégvezető, egy 
kereskedelmi rész vény társaság vezetője, aki 
pénteken érkezett Budapestre és azóta la
kott a szállodában, a vasárnapra virradó éj
szaka revolverével

szivenlőtte magát és azonnal meghalt. 
'Az öngyilkosságot az életunt cégvezető ugy 
követte el, hogy a paplan alá bujt és

a paplanba burkolózva sütötte el ■ 
pisztolyát,

ugy, hogy a revolverdörrenés zaját sem a 
folyosón, sem a szomszédos szobákban nem 
hallotta meg senki.

A szálloda személyzetének azonban fel
tűnt, hogy Goldberger Miklós a reggeli 
órákban nem mutatkozik és a kopogtatásra 
sem ad választ, ezért rendőrt hivattak, fel
nyitották az ajtót és a szálloda vendégét 

átlőtt szívvel, holtan találták ágyában.
Az öngyilkos cégvezető több búcsúlevelet 

hagyott hátra. A rendőrségnek írott párso
ros levélben csak annyit közöl, hogy

A szélsőséges elemek 
folytonos zajongása közben 

tartották meg vasárnapi nagy
gyűlésüket a szocialisták

A párt képviselőinek beszámolója a Tattersallban
A Tattersallban, amelynek fedett helyisé

gét zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság, 
úgyhogy igen sokan kinnrekedtek az udva
ron, beszámológyülést tartott a szociál
demokrata párti képviselők egy része. Már a 
Baross-téren, a Keleti pályaudvar előtt na
gyobb rendőri készültség tanyázott, de a 
Tatteraall környéke is meg volt rakva rend- 
Brcsapatokkal.

A rendőri karhatalom felett Andréka Ká
roly főkapitányhelyettes felügyelt, mig a 
gyűlésen a rendőrhatóságot dr. Bedé József 
rendőrtanácsos és dr. Schreiber Dániel 
rendőrkapitány képviselték.

Tiz óra elmúlt, amikor a munkásdalárdák 
kara néhány munkásindulót énekelt el, 
niajd Buchinger Manó lépett a szónoki 
emelvényre, üdvözölte a megjelent elvtársa
kat és a szocialista képviselőket.

y— Azért jöttünk össze, — mondotta Bu
chinger, — hogy vádat emeljünk azok el
len, akik értetlenül állnak a mi igazságaink 
előtt, mert konokságuk katasztrófa elé viszi 
az országot. Pedig már a másik táborban is 
Apponyi Albert gróf, akivel évtizedekig el
lentétes irányban harcoltunk, élete alko
nyán hirdeti, hogy

az általános titkos választójognak elér

sának sem,
nem ijedt meg a feléje meredő szuro
nyoktól sem és fejszét ragadva támadt 

most rá újból a csendőrökre.
Hogy az összeütközés miként folyt le, azt 

pontosan nem lehet már megállapítani, 
annyi azonban bizonyos, hogy az összetűzés 
tragikus fordulatot vett, mert az egyik 

I csendőr szuronya
halálra sebesitette az ellenszegülő föld

mivest.
Kozma István a helyszínen meghalt és a 
hatóságok megindították az erélyes vizsgá
latot annak megállapítására, miként folyt le 
a halálosvégü összetűzés és hogy a csend
őrök jogosan használták-e szuronyukat.

betegsége miatt ment a halálba
és a boncolás mellőzését kérte. De búcsú
leveleket irt az életunt Budapesten élő fivé
reihez, dr. Goldberger Márk idegorvoshoz, 
aki az Arany János-utca 27. szám alatt la
kik és dr. Gellért Áron ügyvédhez, akinek 
az Andrássy-ut 10. szám alatt van az iro
dája. Ezekben a levelekben

érzékenyen elbúcsúzik fivéreitől, akik
nek gondjába ajánlotta Gyöngyösön élő 

feleségét és kisfiát.
A búcsúlevelekben részletesen megírta, 
hogy nem birja már elviselni a folytonos 
szenvedést, amit évek óta tartó sulyos gyo
morbaja okozott, s amin az orvosok a fél
évvel ezelőtt végzett operációval sem tud
tak segíteni.

Búcsúlevelet irt még feleségének, 
gyöngyösi ismerőseinek is, ezeket a levele
ket természetesen nem bontotta fel a rend
őrség, hanem posta utján juttatja el a cím
zetteknek.

Goldberger Miklós holttestét a rendőrség 
intézkedésére a törvényszéki bonctani in
tézetbe vitték.

kezett az ideje.
Buchinger beszéde közben nagy tumultus 

keletkezett a tömeg között. Két fiatal mun
kást, akik szélsőbaloldali érzelmekkel adtak 
közbeszólásaikkal hangot,

ütlegelés közben kidobtak a teremből.
Buchinger azzal fejezte be beszédét, hogy 

nem lesz addig nyugalom Magyarországon, 
mig általános, titkos, egyenlő választói jog 
nem lesz.

Ezután sorra következtek a szociáldemo
krata képviselők, akik közül elsőnek

Farkas István
szólalt fel. Megállapítása szerint Bethlen 
István gróf joggal mondhatja, hogy Magyar
ország a lábai előtt fekszik, mert

ez szószerint Igaz.
Bethlen nevének említésekor óriási zsivaj 

tört ki. Percekig tartott a zaj, miközben
újabb néhány ifjú bolsevistát 

szorítottak ki ökölcsapásokkal a rendőrök 
közé. A zaj és a lárma olyan méreteket öl
tött, hogy Pajor Rudolf a gyűlés elnöke, 
dr. Bede rendőrtanácsos figyelmeztetésére 
kénytelen volt nyugalomra inteni a rajongó
kat és intézkedésére, még néhány szélsösé-

Húr csak rövid Ideit tart a vötlet megszűnő

FLEISCHMANN 
vezetése alatt átló Commerda Textil Rt. 

áruház
IV., Károly-kSrut 22. (R6xer-bazár átjáróház) 

rendkívüli olcsó árusítása.
A legkedvezőbb alkalom a legjobb minőségű terít- és nói szövetek. Crepe fa Chlne, 
Goorgette-Bolymok, kelengyeváeznak, damasztáruk, seflrek, butorripezek, frottierkelmék, 
burettek férfiöltönyre és kosztümökre) ée mindennemű textiláruk leiznlrtnyöéebb beezerzéeéro.
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8.80
5.20

Hala W£lweMHtlB»_ _
Kamgarn öltüGjkelinÉk kivAlé ataőefafl.

140 om Mólén, nagy válMstékban-------P

Dfyalöltínjkelinék,» - ------- -
Eredeti angol fÉrflkamgam, la r 19.50 
Eredeti angol sötétkék á fekete kamgarn

éí kasmír u.« . ...so, 14.50
Divatos Tweed köpenykelmék <■ M

140 cm. Mólót. .............. P 10.80, 9.70, O.üU

Pepita ruhakelme__ 1.45
EOlill, hf cm „éles. P 3,60
Eredeti Irantla tiszta selyem ruhaanyag , „

<101 kimintfafebM. 100 <aa ssélea. P 8.96 JUJ 
tr®6.30 
Mosöselyem________><.«, 1.25
MOSÓ VOile .Icww, wr? .MwMkMw P - .69 
Mosott chítfoB ______ , - .68
Kelongyevászoo .1.43
Saját érdekében tekintse meg áruházunkat fa 
kirakatainkat, ahol minden oikk jó minőségé
ről fa olcsóságáról meggyóződfat nrorezhet

ges ifjúmunkást távolítottak el a teremből 
és adták át a rendőrségnek.

Farkas ezután arról beszélt folytonos zaj 
és közbekiáltások közepette, hogy nálunk is 
a fasiszta uralmat akarják meghonosítani.

Peyer Károly
volt a következő szónok, aki azt fejtegette, 
hogy a dolgozó millióknak a háború előtt a 
jogtalanság, a háborúban a lövészárok és 
most a nyomor az osztályrésze. Beszélt a 
munkanélküliségről és arról, hogy most 
újabb nemzeti ajándékot adnak a nagybir
tokosoknak és ezzel is

megdrágítják a kenyeret
Kéthly Anna a szociáldemokrata párt par

lamenti frakciójának kultúrpolitikai har
cait ismertette.

15OO dollárt csalt ki Berlinben 
a Disconto banktól a Budapes
ten letartóztatott szabómester 

és egy moziszinésznő
Mindkettőt vasárnap átkisérték az ügyészségre

A főkapitányságon néhány nappal ezelőtt 
a berlini rádiómegkeresés alapján letartóz
tatták csalás és okirathamisitás büntette 
miatt Néger János szabómestert és Ima Linda 
moziszinésznöt, aki Észtországból kerüli 
Berlinbe és onnan Néger János társaságában 
Budapestre.

Vasárnap délelőtt tisztázódott a különös 
bűnügy minden részlete, amely miatt a ma
gyar szabómester és az észt moziszinésznő 
közösen kerültek letartóztatásba. A berlini 
rendőrség ugyanis vasárnap küldte meg a 
részletes leírást Néger János és Ima Linda 
bűnügyéről. Eszerint április 16-án egy férfi 
jelentkezett a berlini Disconto Banknál, aki 
Al Seckler filmigazgatónak adta ki magát 
és személyazonosságát egy észtországi út
levéllel igazolta. Az állítólagos filmigazgató 
az Universa Pictures Corpnration nevében

Eredeti trancia varié f jjg
térna-fieorgette _ ... M
Francia mlnthotí georsetlep ]65
Francia mintázott cÉrna-georgette «

■ésRol és kém rajMkkal, v*lt  án 4.80, moet LtltJ
ZEÍÍrGk ___________ P 1-49. ~ ,69

RSyékÖPBT férfi rtróniMVr-ürm____ P .98
fianniiii!]’liat1n!f«bé«TH.m*M____ ? .83
Frottierkelmék w 7 «

2.97
Selyemharlsnya, la» _ r 145
Hői harisnya . —.69
Matto férflzokBl_________ .-J8
Fiér selyemzolBl___ -.88
Selyemiamtók____ r-.«.-J8

Mát rat Ml ideig I
Kabók Lajos a gyülekezési jog egyoldalú 

gyakorolhatását tette szóvá és megállapí
totta, hogy hiába minden, a demokráciát 
útjában feltartóztatni nem lehet.

Propper Sándor
beszédében erélyes hangon foglalkozott 
Vass József népjóléti miniszter salgótarjáni 
beszédével, amelye*  hadüzenetnek tekint a 
demokráciával szen ten. Majd éles szavak
kal ecsetelte a népjóléti miniszter politikai 
magatartását és azzal fejezte be beszédét, 
hogy össze kell fogni a polgárságnak egyet
lenegy cél az általános, trtkoa, egyenlő vá
lasztói jog kiharcolására.

Propper beszéde után a munkásdalárda 
elénekelte a munkásindulót és az óriási tö-< 
meg rendben, nyugodtan szétoszlott.

kiutalt
1500 dollárt vett fel a pénzintézetnél.

Közijén azonban kiderült, hogy Al Seckler 
amerikai filmigazgató már előzőén vissza
utazott Amerikába és a Disconto Bank ká
beltáviratok utján győződött meg arról, 
hogy szélhámos élt vissza a nevével.

A berlini rendőrség kinyomozta, hogy
a hamis észt útlevelet Ima Linda észt 
moziszinésznő segélyével szerezte meg 

Néger János magyar származású szabó
mester, aki az érdekelt mozivállalalnak Ber
linben hosszabb ideig dolgozott. Az 1500 
dollár megszerzése után Néger János és Ima 
Linda Budapestre menekültek, itt azután a 
budapesti rendőrség letartóztatta őket.

Vasárnap délután mindkettőjüket átvitték 
.íz ügyészség fogházába.

Alapítva:
1903

♦ ♦ ♦ 
Alaptőke: 
600.000 

pengő

HORVÁTH MIKSA SZÖNYEGIPAR FC--T. 

Magyar Vacuum Cleaner 
Szőnyegek művészies Ja- e Telefon: Aul. KlÉflAI*  Budapest U. » Szőnyegek és szőrmék

vitása, mosása és festése ♦ 906-98SS906-89 VUltlalll (1281101 VlSSgrSdl-U. 62. ♦ nyári gondozása
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HÍREK
Demokratagyülés 

az Erzsébetvárosban
A Nemzeti Demokrata Párt ma délelőtt a 

Dob-utca 19. szám alatti vendéglő nagy kert
helyiségében látogatott nagygyűlést tartott. 
Dr. Schmidt Dániel elnöki megnyitója és 
Magyar Miklós felszólalása után Pakolt Jó
zsef a trianoni igazságtalanság tízéves for
dulójáról emlékezett meg és megállapítja, 
hogv

m revízió szent gondolatáért a kormány 
részéről nem történik semmi.

Pedig ha a kormány komolyan akarja a 
békeszerződés revízióját, akkor belső reví
ziót kell csinálni és törölje ki a törvénytár
ból az utolsó tíz esztendőnek azokat a tör
vényeit, amelyek szégyenére válnak a ma
gyar törvénytárnak.

Vázsonyi János azt mondotta, hogy a mai 
rettenetes nyomorúságot legjobban szimbo
lizálja az, hogy

a Duna egyik partján áll a parlament, 
a másik oldalon a népjóléti miniszté
rium és a középen a Duna, amelynek 
Iliin habjai között keres menekülést ma 
a tönkrement Ipar és kereskedelem.

Majd beszélt a községi választásokról és azt 
mondta, hogy legjobb lesz, ha ugy gondos
kodnak a törvényhatósági bizottságról, mint 
az ügyvédi kamara a szegény jogon peres
kedőről,

hogy kirendelik a szegény polgárok 
részére a polgárság védőit.

Fábián Béla hivatkozik arra, hogy kül
földön azl mondják, tegyünk idehaza igaz
ságot, hogy külföldön is kérhessük a ma
gyar nemzet részére az igazságtalanságok 
jóvátételét.

Bródy Ernő a mezőgazdasági termény ér
tékesítéséről szólva, kijelentette, hogy most 
ugy látszik, a háborús Haditermény helyett 
megcsinálják a Béketerményt, behozzák a 
boletta-rendszert, amely ismét csak eszköz 
lesz az adózó polgárok kizsákmányolására.

Freund Dezső és Virágh Gyula felszólalása 
után Gál Jenő szólalt fel, aki azt mondotta, 
hogy ennek a kormányzati rendszernek el 
kell távoznia helyéről.

A gyűlés lelkes hangulatban ért véget.

Az ujságiró- 
testületek köz

gyűlése
’A Magyar Hírlapírók Országos Nngdljlntézete 

vasárnap délelőtt tizenegy órakor tartotta az 
újságíró társadalom széleskörű érdeklődése 

mellett ötvenedik évi rendes közgyűlését a ke
reskedelmi és Iparkamara dísztermében. A köz
gyűlésen Vasi József népjóléti éa munkaügyi 
miniszter, az intézet elnöke elnökölt. A vezérlő
tanács tagjai közül megjelent Dréhr Imre 
államtitkár, báró Kornfeld Móric és Ripka 
Ferenc. Jelen volt Sztidy Elemér miniszteri 
osztálytanácsos, a miniszterelnöki sajtó
osztály vezetője k.

VASS JÓZSEF
elnöki megnyitó beszédében a kollektív társa
dalma céloknak as ujsógiró rendhez való viszo
nyáról beszélt.

— Abban, hogy a nemzet lelke egy ritmussal 
járjon, egyet érezzen és akarjon, valóban az 
Újságíró rend tagjai az igazi karmesterek — 
mondotta. — Várom a magyar társadalom ré
széről azt n lélekmcginozdulásl, amelyre szük
ség van ahhoz, hogy ez a gyönyörű egyesület 
valóban teljes erővel tudja elérni a célját.

Az elnöklő miniszter szavait
szűnni nem akaró taps és éljenzés követte, 

zés követte.
Ezután Valikonszky Károly titkár bemutatta 

az 1029 évi mérlegel, a zárószómadósokat, 
valamint a felügyelőbizottság jelentését, ame
lyeket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott, 
majd közfelkiáltással megválnsatotta a tiszti
kari.

Az elnökség a régi maradt,
a vezérlő tanács uj tagjai Káldy Jenő, Popovics 
Sándor és Szterényi József, a felügyelőbizolt- 
ság uj Ingja pedig Hegedűs Gyula lelt.

Vass József miniszter bejelentette ezután, 
hogy

Káhly Jenő dr. kormányfötanácsoN Iums- 
ezer pengőt adományozott az Intézetnek, 

Stérn Samu udvari tanácsos, a budapesti izr. 
hitközség elnöke, Bún József kincstári főtaná
csos, a Magyar Leszámllolóbank vezérigazga
tója és Dréhr Imre államtitkár pedig

1000—1000 pengős alapítványt 
teltek a Rákosi Jenő üdülőház javára. Vass 
József n kormányzó remekművű mellszobrát 
ajándékozta a nyugdíjintézetnek annak az em
lékére, hogy a kormányzó ajándékozta az 
újságíró rendnek a visegrádi Ingatlant.

Ezután a Magyarországi Újságírók Egyesü
lete tartotta meg közgyűlését.

MÁRKUS MIKSA
udvari tanácsos elnöki megnyitója Után Kár
páti Aurél főtitkár terjesztette elő a mullévi 
jelentéseket, amelyeket a közgyűlés elfogadott és 

a veaetőségnek bizalmat sravazott.
Utána a pénztárjelentést, a zárszámadást és 

B költaé<veUflt terjeexIetMfc eU.

Éjszakai autobuszKarambol 
a városligetben

Ifögy ember súlyosan megsebesült, óriási pánik keletkezett
Súlyos autobutzJtarambol történt vasár

nap éjszaka az Aréna-ut és Dembinszky- 
utca sarkán. A Városligetből zsúfolásig 
megtelten egy 71-es jelzésű villamos tartott 
a várót felé, mikor az Aréna-utról egy 
18-as autóbusz kanyarodott be a Városliget 
felé. Az autóbusz sofTörje nem vette észre 
a villamost, ráhajtott a vágányokra és , 

teljes sebességgel beleszaladt a villa
moskocsiba.

A zsúfolt villamoson óriási pánik támadt, 
az összes ablakok betörtek és csakhamar 
véres sebesültek jajgatásával telt meg az 
utca.

óriási tömeg verődött össze a baleset

— Felakasztotta magát a Nemzeti Szinház 
egyik tisztviselőnője. A Nap-utca 18. szánni 
házban lévő lakásán vasárnap holtan talál
ták Kopácsi Máriát, a Nemzeti Szinház ötven 
esztendős tisztviselőnőjét. Az urinő vastag 
cukorspárgával az ablak keresztfájára 
akasztotta fel magút és mire hozzátartozói 
rábukkantak, már nem lehetett rajta segí
teni. Búcsúlevelet hagyott hátra, ameh'ben 
azt írja, hogy gyógyíthatatlan betegsége 
miatt megv a halálba és átkozott legyen az, 
aki megmenti őt az életnek. Holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították.

— najóössz.eiitközés 15 halottal. London
ból jelentik: Vasárnapra virradó éjjel a La- 
manc/ie-csatornában az inger nevű 15.000 
tonnás svéd gőzös összeütközött a Literne 
6,500 tonnás olasz gőzössel. A svéd gőzös né
hány perc mulva elsűlyedt, A 18 főnyi le
génységből egy ember meghalt, egy megse
besült, kettőt pedig sikerült sértetlenül meg
menteni. A többi 14 eltűnt és attól lehet tar
tani, hogy a hullámok közt lelték halálukat.

— A Katolikus Népszövetség nagygyűlése 
Jászberényben. Vasárnap tartotta a Katolikus 
Népszövetség a háború utáni tisztújító köz
gyűlését Jászberényben. A közgyűlésen meg
jelentek: Appony Albert gróf, Czettler Jenő, 
Ernszt Sándor, Huszár Károly, Tabody Tibor, 
Frühivirt Mátyás országgyűlési képviselő, vala
mint a katolikus vezető férfiak jelentős szám
mal. Jászberény városa nagy lelkesedéssel fo- 
[adta Appony Albert grófot. A nagygyűlést tá
bori mise előzte meg, utána többezer főnyi kö
zönség előtt Kelé István apátplébános nyitotta 
meg a közgyűlést, majd Czettler Jenő ismer
tette a katolikus népszövetség tevékenységét. 
Huszár Károly a Katolikus Népszövetség cél
jait ismertette, majd nagy lelkesedés köze
pette Apponyi Albert gróf beszélt. Apponyi be
széde után lelkesen ünnepelték választói és a 
közgyűlés közönsége.

— A fővárosi Iskolák Szent Imre-űnnepe. A 
székesfővárosi reál- és kereskedelmi iskolák 
tanulói vasárnap délelőtt Szent Imre herceg 
halálának kflencszázéves fordulója alkalmából 
emlékünnepet rendeztek, amely a Szent István- 
bazilikában megtartott istentisztelettel kezdő
dött. Ezután a Vigadóban megkezdődött az em
lékünnep, amelyen Purébl Győző fővárosi ta
nácsnok és Kemenes Illés bencés főgimnáziumi 
Igazgató mondottak Ünnepi beszédet.

magyar Rezaro- es fennereskeoeimi rí
Budapest, V, Berlini-tér 9. Telefon: Aut. 163-07

Sírga- es uorösrezlemezck, 
csouek. ruuaa es huzalok

— A M. F. T. R. közhírré teszi, hogy junius 
l ével megnyitja Budapest (Eötvös-tér és Pál- 
ffy-tér)—Izabella-telep—Horányi csárda közötti 
helyihajójáralait. Római-fürdő érintésével, in
dulás Budapest—Eötvös-térrőt naponta 8 Ara
kor és 15 óra 30 perckor (a PólíTy-térröl 10 
perccel később). Római fürdőig kb. háromne
gyed óra, Korányi csárdáig másfél óra a me
netidő. — Horányi csárdától visszafelé 10 óra
kor és Ifi óra 30 perckor (Római fürdőtől 30 
perccel később) indul p hajó. Julius és augusz
tus hónapokban még egy harmadik hajó is fog 
közlekedni e viszonylatban és pedig: Buda
pestről minden nap 18 Arakor. Horányi csár
dától 22 óra 30 perckori indulással. Ez a hajó 
Is érinteni fogja PúIíTy-tér és Római-fürdő ál
lomásokat. Menetdijak; Budapest—Római-fürdő 
fit) fillér, menettérti jegy 1 P; Budapest—Iza- 
bella-telcp—Horányi csárda 1 P, menettérti 
jegy 1 30 P Junius 4-én megindul az egyidejű
leg kiadott menetrend szerint a Nagymaros— 
Esztergom közötti helyihajA is. amely szerdal 
és szombati napokon közlekedik.

— A klrakatvllágltásl versenyen oklevéllel 
kitüntetett Rcinhardt-cipőáruház megkezdte 
pünkösdi vásárát VII., htván-ut 26. sz. alatti 
üzletében. Minden más híreszteléssel szemben 
fióküzlete nincsl

FONTOS ÖNNEK A FBIIENÉS?
ugy vegyen H1KKER-gyárából 
réz-, vasbufort, ágyneműt, 
gyermekkocsit és kerti vasbutort
VII, DohAny-atea M (Árkád-bazAr)

.színhelyén. Kiérkeztek a mentők is és meg
állapították, hogy

a villamos néhány utasa: Fleischmann 
Gyula kereskedő, Szabó Izidor kalauz. 
Kerekes Mihály soffőr és Schneller Jó
zsef kereskedő, akik valamennyien a 
villamos első perronján állottak, igen 

sulyos sérüléseket szenvedtek.
Rajtuk kivüi még számos könnyebb sérültje 
is van a karambolnak. A súlyosabb sebe
sülteket az Uzsokl-utcai kórházba szállítot
ták a mentők, a többieket a helyszínen 
kötözték be. A rendőri vizsgálat nyomban 
megindult, hogy a balesetért kit terhel a 
felelősség.

— Vasárnap meghalt a Sklarek-panama 
fővádlottja. Berlint tudósítónk jelenti telefo
nfon: Paul Busch, volt városi tanácsos vasár
nap délelőtt a moabiti kórházban meghalt. 
Paul Busch ellen — mint ismeretes — több
százezer pengős városi panamák miatt folyt 
az eljárás már kél esztendeje. A városi ta
nácsos a Sklarek-fé\e teiekpanama egyik fő
vádlottja volt és most, hogy a legsúlyosabb 
bizonyítékokat produkálták ellene, az izgal- 
rnagba belebetegedett, annyira, hogy kór
házba kellett száilitani. Állapota szombaton 
válságosra fordult és vasárnap meghalt. Ha
lála nagy feltűnést keltett Berlinben.

Csak egyszeres évben!
HOLNAP, KEDDEN

Ami a férfiakat 
legjobban érdekli

Ha elegánsan akar ruházkodni, keresse fel 
László Sándor férfiszabómester kitűnő hírnevű 
üzletét, Rákóczi út 50., ahol elegáns férfiöltö
nyöket rendelésre, mérték után kétszeri próbá
val 70 pengőért készít a legdivatosabb szövetek
ből a legtökéletesebb kivitelben és szabással.

— Az olaszok alkotmányünnepe. A buda
pesti olasz követség palotájában a budapesti 
olasz kolónia vasárnap tartotta meg az olasz 
nlkotmányünnepet. Az ünnepségen résztvettek 
a budapesti olasz fascio szervezetei, valamint 
a Szerzők Világkongresszusának olasz cso
portja Roberto Forges Dalanzati vezetésével. 
Mario Arlotta követ rövid beszédben méltatta 
a nap fontosságát s nz olasz királyt és Musso
linit, mint az olasz alkotmány két legkiválóbb 
oszlopát aposztrofálta.

Kiadó lakások
NfiGYSZOBAS főúri, jutányosán, Dőbrentei uecs 12. 
\ ILLALAKÁS, ötszobás, hallos, garázs. Jávor ucca ll/»- 
ÖTSZOBÁS. HALLOS, etagefütés, HÁROMSZOBÁS, hal
los. szobánként 900 pengő. Múzeum körút 27. KERTES, 
önálló HATSZOBAS, villalakás 3200. Angol ucca 29. - 
HA ROMSZOBÁS, hallos, Paulay Ede ucca 21. - NÉGY
SZOBÁSAK. termes szobákkal, KETTŐSZOBÁSAK, olcsó 
bérért, Semmelweis ucca 15. - NfiGYSZOBAS. uccai 
. ......-Art. Király ucca 86. - ÖTSZOBÁS urilakás 3700. 
József körút 3. - NfiGYSZOBAS. úri komforttal. .3000 
pengő, Izabella ucca 43. — KETTÖSZOBAS. komfortos, 
leszállított bérrel, Ferenc József rakpart 11. — AZON- 
NAI.RA NfiGYSZOBAS urilakás, Győri út 24. sz. - 
HÉTSZOBÁS főúri, saját központi fűtéssel, Erzsébet 
körút 39. sz. HÁZTULAJDONOSOK MEGBÍZOTTJA 
DÍJTALANUL AJÁNL LAKÁSOKAT, ANDRÁSSY ÜT 
38. II. 4. Tel. Aut. 153-73.

— Házasság. Farkas István és Muzsik An- 
nuska e hó 1-én a Tulaj-utcai r. kát. kápolná
ban házasságot kötöttek.

— Halálra égette magát egy kisleány. Szol
nokról jelentik: Gulyás Mihály férfiszabó ti
zenegyesztendős Magda nevű polgári iskolai 
tanuló leánya nagybeteg édesanyjának vacso
rát melegeitctt szombaton este. Egy ügyetlen 
mozdulata következtében magára rántotta a 
gyorsforralót és ruhája tüzet fogott. Mint 
egy eleven fáklya rohant ki a kisleány az ud
varra, de mire jajveszékeléseire édesapja elŐ- 
sietett már olyan sulyos égési sebeket szenve
dett, hogy kórházba szóllitása után néhány 
órával kiszenvedett. Az apa, aki menteni pró
bálta leányát, mindkét kezét összeégette, úgy
hogy Őt is kórházba kellett szállítani.

úgy ■ régi Kerepest úti. mint zz ú) Izraelita köz
ponti temetőben, április havában már megkezdő
dött. Mindazok, kik még eddig az ópolás iránt nem 
intézkedtek, forduljanak haladéktalanul a Pesti 
Cherre Kadisá, VL. Laudnn ueca 3. sz. a. hivata
lához, hol a befizetések délelőtt 3—2-tg eszkőzől- 

hetők. Az ápolási dij postán Is beküldhető.

— Csak egyszer egy évben, holnap kedden. 
Ha elegánsan akar ruházkodni. keresse fel 
László férfiszabómosler üzletét. Rákóczi-ut 50., 
ahol elegáns férfiöltönyöket rendelésre mértek 
ulán 70 pengőért készít a legdivatosabb szöve
tekből.

Állandó kiállítás!
Gjkr t Vll, Holló-utca 8. TeL i J. 4B4-12

— A rendőri rljiorterek félszAzados jubileuma, 
A sajtónak a legfiirgébb és egyben a legnehe
zebb poszton álló munkásainak a testületé, a 
Budapesti Napilapok Rendőri Rovatvezetőinek 
Szindikátusa most adta ki félszázados jubiláris 
emlékalmanachját abból az alkalomból, hogy a 
szindikátus most ünnepli a rendőri sajtóiroda 
fennállásának ötvenedik évfordulóját. A szép 
kiállítású könyvben a kitűnő budapesti rendőri 
riporterek Írtak értékes cikkeket és a rendőr
ség magasrangu tisztviselő emlékeztek meg 
azokról a kapcsolatokról és emlékekről, arnelyá*  
szoros fegyverbarátságot fűztek a pesti Scotland 
Jard és a pesti riporterek között az egykori 
híres főkapitányoktól: Rudnay Bélától, Boda 
Dezsőtől, Sándor Lászlótól egészen a mai kiváló 
főkapitányig, Bezeg Huszágh Miklósig. Nagyon 
érdekes közleményei az almanachnak Hetényl 
Imrének, a riporterből lett főkapitányhelyettes- 
nek, Török János főparancsnoknak és Dorning 
Henrik főkapilányhelyetfesnek, a bűnügyi osz
tály nagytudásu vezetőjének mélyen szántó' 
cikkei. A szép és értékes könyv dicséretére válik 
a riporterek szindikátusának.

Phöníx nyerte az Osztrák 
Derbyt Gilpin és Nestor előtt

Vasárnap dőlt el a Freudenauban az idei 
Osztrák-derbg sorsa. Az ’ eredmény igen szo
morú a magyar istállókra, mert annak elle
nére, hogy a mezőny felét a mi lovaink tették 
ki, közülük csak Gilpin ért el helyezést. De 
Gilpin második helye is inkább blamázs, mint 
dicsőség, mert Gilpin a verseny verhetetlennek 
vélt favoritja volt. A versenyt Phönix nyerte 
meg némi küzdelem után nyakhosszal. Gilpin 
után két hosszal Nestor érkezett be harmadik
nak, amelyet Már enyém, ezt pedig Embossy 
követett.

I. FUTAM. 1. Danseuse (2:10 reá) Balog, 
Futott még 2 ló. Tót. 10:11. IL FUTAM. 1, 
Bolka (6) Szilágyi. 2. My hope (10) Bosko. 3, 
Erbprinz (5). Futott még 5 ló. Tót. 10:53, 20. 
28, 29 III. FUTAM. 1. Nordstcrn (2%) Wec- 
kermann. 2. Rosencavalier (2) Szabó L. Futott 
még 4 ló. Tót. 10:27 13, 14. IV. FUTAM. Oszt
rák derby. 1. O. Schiller Phönix (5) Szilágyi,
2. Gilpin (1%) Balog. 3. Nestor (10) Szabó L. 
Futott még: Héjjá, Liebling, Szittyavér, Már 
enyém, Patriot, Kamerád. Beaurlvage, Embassy. 
Tót. 10:50, 16, 15, 24. V. FUTAM. 1. Aranyvár 
(1%) Takács I. Futott még 2 ló. Tót. 10:27. 
VI. FUTAM. 1. Campldogllo (16) Weckermann. 
2. Hippos (4) Szabó L. Futott még 3 ló. Tót. 
10:106. 33. 24 VII. FUTAM. 1. Robinson (2) 
Szabó L. 2. Histrio (5:10 reá) Schejbal. Futott 
még 2 ló. Tót. 10:37, 11, 11.

O A Kisbirtokosok Földhitelintézetének ju
biláris közgyűlése. Ünnepélyes külsőségek kö
zött gróf Hadik János elnökiésével május 27-én 
zajlott le a Kisbirtokosok Országos Földhitel
intézetének ötvenedik évi rendes közgyűlése. 
Az intézet mérlege részletesen beszámol múlt 
évben kifejlett tevékenységéről és pontosan 
részletezi azokat az összegeket, amelyeket a 
gazdatársadalom hitelszükségleteinek kielégíté
sére fordított. A tiszta nyereség 10.335 millió 
pengő saját tőke mellett 345.289 P.

O A Magyar Cukoripar Rt. közgyűlése az 
osztalékot 10 pengőben állapította meg, mely 
május 31-től kerül kifizetésre.

O Az Első Magyar Gyapjumosó és Finom
posztógyár Rt. 61-Ik rendes évi közgyűlése 
megállapította, hogy a vállalat a lefolyt gazda
sági esztendőben, a sulyos viszonyok dacára is, 
jelentékeny haladást tett, üzemeit továbbfej
lesztette és exportját sikerűit nagy mértékben 
fokoznia és uj piacokra kiterjesztenie. A társa
ság vagyonának óvatos becslése és az érték
csökkenési alapnak 100.000 pengővel való gya
rapítása után a mérleg 16.772.56 pengő tiszta 
nyereséggel zárult, melyre nézve a közgyűlés 
elhatározta, hogy azt jövő évi számlára viszi 
át. Megválasztotta a közgyűlés az igazgatósá
got, melybe uj tagként dr. Rajner Béla válasz
tatott meg.

Bimhú-utca 1-3-5. szám 
szemben a statisztikai hivatallal*  

egy-egy 2. 4 és 5 szobás lakás hallal
Ugyanitt Üzlethelyiségek.

Hiarsii-kűrut 43. lázban I
4 szobás lakás hallal.

Elegáns kivitel Olcsó bérek' Bővebbet a 
helyszínen vagy telefonon Aut. 298-29

DP. JÍJÍICSV szakorvos 
■■BSBQIIQHfi'-’SK'íJDMűSSIHB rendel 10 4 és 2-8-lg 

Jözacf-kllrut 2. v: Férfi e« nflf hetedeknek.

a® rendelő vér éa nrmthete. 
ízek részére. Sol-
varson-oltés. Rendelés
egész nap. Rékóesl út M. 
L L RúkusMÜ MCinbOk



Budapest, 1830 junius 2. Hétfői napló
Has weisz Sándort 

gvaiiusltiák a Csillag-patika 
hazának lelgyujtásáual

A három emberhaiáitat végződő tüzeset eiülfózfisét tagadja a 
piromaniás betörő. ahit vasárnap Kísérteit at az ügyészségre

A padlásfosztogató Vas-Weisz Sándort, 
aki bevallotta, hogy betörései közben ö 
gyújtotta föl a Máv-palolát, a Károly-körut 
3. számú házat, a Teréz-körut 25. számú 
házat és a Báthory-utca 19. számú bérpalo
tát,

ma délben átvitték az ügyészség fog
házába.

A teljes kihallgatása még nem fejeződött 
be, de letartóztatása óta már elmúlt 48 óra 
és igy a perrendtartás szerint nem tarthat
ták tovább a főkapitányságon. A rendőrség 
nyomozása azonban még nem fejeződött be, 
mert csak most fogják tisztázni az ellene 
irányuló legszörnyübb gyanút. A rend
őrségnek ugyanis ez a feltevése, hogy

Vas-Weisz Sándor gyújtotta föl a Csil
lag-patika házát is, ahol három ember

élet pusztul) el.
Kihallgatása során ezt makacsul tagadta, 

de valószínű, hogy csak azért tiltakozik a 
vád ellen, mert tisztában van azzal, hogy 
ez a legsúlyosabb cselekménye. Errevonat- 
kozóan már nem tudták részletesebben ki
hallgatni, mert a letartóztatási idő lejárt 
és át kellett vinni az ügyészségre. Most

azután megtörtént az intézkedés, hogy eb
ben az irányban uj nyomozás induljon és 

Vas-Welsx Sándort holnap az ügyész
ségről visszahozzák a főkapitányságra, 

ahol folytatják a kihallgatását.
Megállapították különben, hogy a be

törő, aki
régebben jómódú nyomdatulajdonos 

volt,
1915-től 1918-ig mint katona Prágában
szolgált és ennek a három esztendőnek 
nagyrészét az ottani tébolydában töltötte. 
Később 1922-ben, 23-ban, 25-ben, 26-ban,
28-ban és 29-ben rövid megszakításokkal a 
budapesti elmegyógyintézetben ápolták. 
Többször kiengedték, legutóbb pedig meg
szökött az intézetből.

Egy tragikusan megdöbbentő statisztikát 
állítottak össze a piromániás betörő „mű
ködéséről". A kimutatás szerint Vas-Weisz 
körülbelül összesen

ezer pengőt kapott a lopott holmikért, 
viszont több mint félmillió pengő kárt 

okozott a gyújtogatásaival, 
amikor máglyát rakott a kifosztott padlá
sokon.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
tette közzé: Átmenetileg szárazabb idő, erő
seb éjjeli lehűlés és a nappali hőmérséklet 
újabb emelkedése várható.

— Gróf Csáky Istvánt megoperálták. A 
külügyminisztérium sajtóosztályának vezető
jét, gróf Csáky Istvánt jobb arcán, az orr és 
a fül között, mirigy tultengés következtében 
megoperálták. Mint értesülünk, az operáció 
sikerült, de azért gróf Csáky orvosi kezelésre 
szorul és igy egy-két hétig nem láthatja el 
hivatali teendőit.

— Egyórás sztrájkkal tüntet Szolnok a 
trianoni béke ellen. Szolnokról jelentik: A 
szolnoki színházban vasárnap délelőtt tria
noni gyászünnepséget rendezett a TESz. Az 
ünnepi beszédet Valentin István gimnáziumi 
tanár tartotta, majd Nagy Sándor állomás
főnök javaslatára kimondották, hogy junius 
4-én 10-től 11-ig minden forgalom megáll 
Szolnokon, minden üzletet becsuknak, hogy 
ezzel tiltakozzanak a trianoni béke igazság
talanságai ellen.

— Agyonverte a nagybátyját- Bajáról je
lentik: A bácsmegyei Kisács község kocsmá
jában együtt iddogált ifj. Filkó János gaz
dálkodó és a nagybátyja Petruska András. 
Beszélgetés közben Petruska azt mondotta 
Filkó apjáról, hogy eleget ült börtönben, 
mire Filkó rárohant " 
főbe verte, amig meg nem 
egy kancsóval szétverte a már élettelen em
ber koponyáját. A gyilkost a csendőrök le
tartóztatták.

— Nagy tfiz pusztított a kalocsai érsekség 
élest uradalmakban. Kalocsa környékén nagy 
zivatar vonult végig. A villám lecsapott az 
érsekségi élesi uradamán az egyik istállóba 
és rövid idő alatt több istálló és gazdasági 
épület pusztult el, mert az óriási viharban 
minden mentési kísérlet eredménytelen volt. 
Kétszáz sertés és több szarvasmarha is a tűz 
martaléka lett. A kár jelentékeny.

Petruskára és agyba*  
halt és dühében

9

rövid ideig!
12.50

I

4.80

7.80

6.90

7.80

3.90

4.50

9.—
Mintákat készséggel küldünk!

1.95 14.50
1500 drb nadrágkombiné

tartót, sifonból, svájci motivval 4a
géphimsett mintával....._______ __________

üolAtéhen nv&g hephotóba
Már cső,

2.90
2.90

5.80
2.90

Foulardselymek
Santung. selyem ___
Szines Santung

4. kwxü.ro ------------------------------

Nyersselyem
Nyersselyem imitáció 1.90
Crepe de Chine 

fálunik, » ----------------
Meteor Crepe de Chine

100 MA. mOo., .KiM oebO _____

Crepe Romaine IM _
Goorgette-sserű lengi! súlyéra ------------

Marocaine »«i«. 
ben, kittinő ruha- 6a kosstümanyag ____ „

Egyszínű Georgette SX
Tiflisz- Francais “i "ÍX'.....

Toile de Sói
Mintázott Crepe de Chine

100 om. ssólos, logujabb minták__ _ ____ _

Mintázott Georgette 100 <m.
■■éles, legújabb minták.......... ..  _

Crepe-Mongol 
Double-Rips és Flamanga 

köpenyre legalkalmasabb ......________

Crepe Saten
Brokátbélés
Tweed- kosztűm- és ruha
kelme _______

Koverkot köpenykelmék
T>. _ ___ __ ____
fám öltőnykelmék 
0 mlnteOffllek. íto m. „éleMk__

7.80
6.50

12—
5.90

8.80
7.90

7.80
9.80
2.90

Kamgarn öltönykelmék
sötétkék 4a fekete Min ben____________ ___

Eredeti*  angol férfi kam
garn- kelmék .!Í

Férfi vászonnadrág íff 
Virágos butorvásznak

■■in tartók, jól mosható minőség.......... .........

Nansouk-batiszt
Jól mosható delének

gyönyörű mintákban ...____ ____________

Fenyveskelengyesifon és 
pamutvászon —__

Batisztsifon kiváló kelengye-minőség

Lepedő különlegesség
140 om. Mólos, méterje ............... ...

Valódi lenlepedővászon
160 om. »0le«, mötorje________ ___

Strandkabálkelmék 
Strandbőrőnd 
Frottirtőrülközők
Finom oxford
6 drb gyermekzsebkendő. 
Női
Női 
Női
Női 
Női 
Női
Gyermek flórzokni

Már csak aás és l-« raámok vannak

tennisz-pullover 
nadrág möselyeui trikóból 

miiancs nadrág 
cérnakesztyűk lSel 

mosó bőrkesztyű
valódi őzbőrkesztyűk...

14.80
8-50

Calvin-tévi áruházunk 
pünkösdi kivételes olcsó ajánlatai! 

Essen Urak csak junius fió 1-töí 1O-ia érvényesek.

LIMONÁDÉ 
TABLETTA 

éeffe/nej üdltőlta-Cf 
N FŰSZER-ÉS CUKORKAUZLETBEN KAPHATÓ.*

— Delejczőgépet loplak a Magyar-Belga 
gyáriból. A vasárnapra virradó éjszaka a 
Magyar-Belga Fémárugyár rt. Hungária- 
körut 36. szám alatt lévő gyártelepére isme
retlen tettesek betörtek és az udvaron el
helyezett és szállításra váró többezer pengő 
értékű delejezőgépet szétszedték, leszerelték 
és azután szétszedett állapotban elvitték. Az 
értékes gépnek csak egész jelentéktelen és 
értéktelenebb részeit hagyták az udvaron. 
A rendőrség a betörőket keresi.

— Pünkösdi samplon chklállitás a Tattersall
ban. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesü
lete pünkösdi sampion nemzetközi ebkiállitásá- 
nak előkészületei nagyban folynak. A kiállítás, 
amelyet az idén is a Tattcrsall fedett csarnoká
ban tartanak meg. Az ebkiállitáson az összes 
elismert fajtákhoz tartozó ebek kiállithatók, ha 
azok nyolchónapos korukat már betöltötték. A 
kiállított ebek bírálatát, hazai szakértőinken 
kivül, neves külföldi szakértők fogják végezni.

— Megmérgevte magát egy fiatal gyógyszerész
gyakornok. A Katona József-utca 10. számú 
házban Friedmann Olló 17 éves gyógyszerész
gyakornok öngyilkossági szándékból szombaton 
megmérgezte magát. A mentők sulyos állapot
ban vitték be a Rókus-kórházba, ahol Fried
mann Ottó nem nyerte vissza az eszméletét és 
a rendőrség ki sem tudta hallgatni életuntsá- 
gának oka felől. Hozzátartozói sem tudlak a 
hatóságoknak felvilágosítással szolgálni. Az 
életunt fiatal gyógyszerészsegéd vasárnap reggel 
nyolc órakor a Rókus-kórházban meghalt anél
kül, hogy pillanatra is visszanyerte volna esz
méletét. így most sem a hatóságok, sem Fried
mann Ottó hozzátartozói nem tudják magya
rázatát adni a fiatalember öngyilkosságának.

zsoldos “sí

‘ViCágmávfia
— Gfirligorszé.g függetlenségének századik 

évfordulójn. A Magyar Humanisztikus Gimná
zium Híveinek Egyesülete vasárnap a Tudomá
nyos Akadémián Görögország függetlenségének 
századik évfordulója alkalmából ünnepi ülést 
tartott, amelyen a görög követ is megjelent. 
Győri Tibor h. államtitkár francia nyelven üd
vözölte a megjelent külföldi előkelőséget, majd 
Bercsényi Móric a görög szabadságharcról tar
tott felolvasást. A tetszéssel fogadott előadás 
után Delmurosz András görög követ francia 
nyelven mondott köszönetét az ünnepségért és 
beszélt a görög-magyar kullurkapcsolalokról.

— A kamara uj pestvidéki választása. A 
budapestvidéki körzetekben hetek óta élénk 
küzdelem folyik a közelgő kamarai választá
sokkal kapcsolatban. Monoron a kereskedelmi 
érdekképviseletek hivatalos jelöltje Thuróczy 
Miklós (Monor) és Sződi István (Nagykáta). 
Kispesten rendes tagként Somogyi Henrik, pót
tagként Fikó János jelöltetett.. A jelöllek meg
választása az eddigi kamarai tagokkal szemben 
biztosra vehető.

A-a megóvást 
pénzkölcsönt folyósít 

Kamat összköltséggel 100 P utAn havi f 1.30 
BREITFELD s»Ucs, VAci-ulca 14. azAm. AuL 887-27.

— Munkácsy Bernit 70. születésnapját ünne
pelték a népművelési egyesületben. Az Országos 
Népművelődéit Egyesület vasárnap délelőtt a 
Kereskedelmi Csarnokban tartotta rendes évi 
közgyűlését, amelyen meghatóan ünnepelték 
meg hetvenedik születésnapját Munkácsy Ber- 
nátnak. akit ebből nz alkalomból az egyesület 
disztagjává választottak. Az. ünnepelt tudós 
érdeméit Balassa József hosszú előadásban 
méltatta. A közgyűlésen Munkácsy Bcrnáton 
kivül még Szeder Ferencet, a hírneves finn 
ugor nyelvészt is disztagjává választotta az. 
egyesület.

1500 drb nadrágkombiné
■sínes nansaukból, elől oakkos sort csipké
vel, talmsott mintával___________________ _

1500 drb nadrágkombiné
Minős nantoukból, ivájol motivdiMitéssel 
6a keskeny osipkedlutal.______ __________

1000 drb nadrágkombiné
ninea nansoukból, ajour Móllsl, ajour minta 
és hlmséssel______________________________

800 drb szoknyakombiné 
■tinta nansoukból, ajour és himsett minta-

600 drb szoknyakombiné 
■■inni nansoukból. eorfl oaipkedlnltÓMUl 
éa talmiéit mintával................ ......

200 drb női strandpyjama 
gyönyörű mintás anyagból, a legújabb béosl 
modell után kessitve------------------------- -----_

2.50

2.90

2.90

2.90

3.90

7.90

7.50

650 pár varrott női cipő, 
drapp, osont- ói mogyoróssinekben, francia 6« 
trottőr tarokkal, minden párért miav atolunk

2000 drb férfiing
Minta puplin anyagból, ab különféle anyai
bél, bélolt mól lel .................. ............................

1000 drb férfiing
Minoa oxfordból, két drb kdlön gsüérrsí

800 drb férfi apacs-ing
fehér panama-anyagból ___ _________ _____

500 drb férfi strandkabát
kitűnő mintás seflranyagbót ..._ _____ ____

200 drb gyermek strandkabát 
rlpes anyagból, piros éa k,'k Mlnben, nagy- f 
Ságonként 60 llllér emelkedés ------------------- •

Fürdőruhák i
tisita gyapjúm! nőségek, óriási válaestókban •

Női és férfikesztyük «
ssarvasbórulánzat, fobér és sárga 1

Fenti cikkeket postán is szállítjuk, 
felelőért a pénzt azonnal visszaküldjük.

6.90

6.90

6.90

3.45

5.90

1.90

Kérjen l,“r,sn’í,,

selgsmMsnyáki
nálunk a tegjutányosabbak. 

rendeléseket a legportosabbnn HéxUnk el.

— A pesti Izraelita hitközség közgyűlése. A 
pesti izr. hitközség képviselőtestülete vasárnap 
tartotta rendes évi közgyűlését, melynek meg
nyitása után Stern Samu udvari tanácsos, el
nök megemlékezett a gyászos trianoni évfor
duló tizedik évfordulójáról. Hazafias érzésünk 
minden hevével emeljük fel — úgymond be 
széde befejezésében az elnök — tiltakozó sza 
ltunkat a trianoni Igazságtalanság ellen. A be 
szód után, amelyet a képviselőtestület tagjai 
állva hallgattak végig, az elnök kegyelettel 
adózott Goldmark Károly, a nagy zeneköltő 
emlékezetének és a hitközség elöljáróságának s 
a közgyűlés tagjainnk hálás üdvözletét tolmá
csolta dr. Munkácsy Bernét tanfelügyelő előtt, 
akit hetvenedik születésnapja alkalmából az 
egész tudományos világ ünnepel. Dr. Gál Jenő, 
Wertheimer Adolf és mások felszólalásai után 
a közgyűlés elhatározta, hogy Wcsselényi-ulcai

telkén rövidesen megkezdi a hősök templomi*  
nak megépítését.

— I.ord ltothermere a ceglédi Kossuth Kör 
dlsztagja. Ceglédről jelentik: A Kossuth Kör 
vasárnap délelőtt Ünnepélyes közgyűlés kereté
ben nagy lelkesedéssel disztagjává választotta 
lord Rothermerel A disztngságról szóló mű
vészi kiállítású oklevelet küldöttség fogja a 
nyár folyamán átadni a lordnak.

— A Meinl cég a Balaton mentén. A Meinl*  
cég — mint nz elmúlt esztendőben — az idén 
is gondoskodik arról, hogv a Balaton vendégei 
a kitűnő Meini-cikkckhez, Igy elsősorban a na
ponta frissen pörköli finom babkávéhoz ké- 
nyelmesen hozzájussanak; junius hó 15-én 
megnyílnak a siófoki, bnlatonszemcsl és leltei 
fióküzletei, amelyek a finom Meinl árukat a 
fürdővendégek számára készséggel házhoz is 
szállít jdk.

Ssreof Erxséb&t táosöl*  í> ^, egészséges embernek idegcsillopifó! WwüzS (G2Í? Wr ■
—i ibimiii■luviiMit ni ■■■imira Lábbadozóknak, betegeknek csodagyógyszere l y

Folyékony kenyér!
Minden jobb fűszer- és csemegeüzletben kapható/

kwx%25c3%25bc.ro
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SZÍ !W II A Z — MOZI 
Primadonnaharc akadályozza 
meg a Fővárosi Művész Szin

ház bérbeadását
A föbérlö részvénytársaságban két érdekcsoport harcolt 
egymás ellen — Sebestyén Dezső háta mögött egy nagy

bankár és egy primadonna áll
Kiveszik, vagy nem veszik, kiadják, vagy 

nem adják a Fővárosi Művész Színházai, ez. 
a szüntelen kombináció tölti meg az utóbbi 
hetekben a lapok szinbázrovatait. Ámbár a 
közönsóg elölt sem órdektclen, hogy ki lesz 
egy budapesti szinház igazgatója, de mégis 
túlzott volt az az igyekvt's, amelyet ebben az. 
irányban a közönség tájékoztatására kifej 
tellek. Hogy végre a közönség valójában és 
hitelesen megtudja azt, hogy a legkülönbö
zőbb színházigazgatói kombinációk miért 
hiúsultak meg és mi az oka annak a huzavo
nának, amely n Fővárosi Művész Szinház 
bérlete körül folyik, egy meglehetősen pi
káns történetet kell előadni.

A Fővárosi Operettszinházbérlő rt.-nál, 
amely a szinház bérletével rendelkezik és ezt 
albérletbe akarja adni, furcsa viszály dúl. A 
főrészvényesek a megalakuláskor egyenként 
öt-ötezer dollárt fizettek be a színházi bérlő 
részvénytársaság pénztárába. Két ur, 

egy bankár éa egy politikus 
azonban a többinél nagyobb mennyiségű 
részvényt jegyzett magának és igy tulajdon
képpen ez a két ur döntő hatalmat nyert a 
szinház felett. Illetve csak nyert volna, ha 
egymással megegyezésre tudnának jutni. A 
két urnák ugyanis más és más volt albérlő
jelöltje. Az egyik ur Góth Sándorékat forszí
rozta és énnek a tehetséges müvészpárnak 
akarta a színházat albérletbe adni, viszont

a másik főrészvényesnél érzelmi mo
mentumok játszottak közre.

'Ez az ur régi tisztelője ugyanis egyik közis
mert és előkelő primadonnának és csak 
olyan hallgatólagos feltétellel akarja a szín
házat bérbeadni,

ha az albérlő vezetőszerepet tud ennek 
a primadonnának biztosítani.

Góth Sándor, amikor erről a belső viszályról 
értesült és amikor tudomására adták, hogy

Óriási siker az 
mnia kabaré

megnyitó mtlsora. Előadások naponta 6 és 9 órakor.
Helyárak 50 fillértől 3 pengőig. Telefon: József 301—25

SZÍNHÁZI főszezon nyáron
öt operett startol a nyári diadalra — Baj a primadonna 

ruhakövetelése miatt
Színházi téren kezdőnk közeledni a világ

városokhoz, legfőképpen Párizshoz, ahol egész 
nyáron át színházi főszezon van —■ idegenek 
részére. Mi idegeneket n«n igen várhatunk, de 
színházaink mégis a legnngyobb optimizmussal 
tekintenek az egyre melegedő nyár elé és az 
operett fegyverével akarnak megküzdeni a gyil
kos fór ró.ellen. Ezen a héten például négy 
nagy operettpremier lesz, az elkövetkező héten 
pedig még egy, nem is beszélve arról a sereg 
kabaréról, amely szintén hozzásegít ahhoz, 
hogy a nyáron színházi főszezont csináljanak 
Budapesten.

A Király Színház 
egyenesen nagy operettre készül. Jcan Gifbert 
Hotel Lembcrgjét próbálja, ezt az erőshatásu 
komoly, drámai revüt, amely Pécsben a télen 
nagv sikert aratóit. Lázár igazgató megpróbálja, 
vájjon kell e a közönségnek nyáron is a teljes 
felkészültségű, úgynevezett „kompakt" operett, 
vagy sem.

A Vígszínházban
Az úgynevezett szerelem énekes újdonság lesz 
u jövő héttől kezdve műsoron. Az amerikai 
daraltot Harsányi Zsolt eloperettesitette. A pár
beszédből betétszámok lettek és ez, ha másra 
nem, de arra jó, hogy a Vigszinház törzsgárdá
ját mint operett ensemblét bemutassa. Az elő
adás érdekessége Törzs Jenő lesz, aki a meg 
nem hallgatott szerelmes szerepében egy egé
szen eredeti, groteszk figurát alnkit. Természe
tesen énekel és láncol is. Az operettnek kilenc 
szereplője van, négy női és öt férfi és mind a 
kilencen más-más zsánert képviselnek a darab 
bán és az erre a zsánerokra épített figurákat 
játsszák végig a színpadon.

A Mngyar Színház
Is operettet ad ezen n héten. A „Jó firma" a 
cime annak az énekes bohózatnak, hmelyot 
Molnár Jenő irt át magyarra. A kedd esti be
mutatót, amely rendkívül mulatságosnak Ígér
kezik. a szinház konzorciális társulata tartjn 

minden este táblás ház a Bethlen-térl Színpadon 
Jegyekről előre kell gondoskodni! Elővételi díj nincs»
Helyárak Q»O fillértől 3 pengőig. Jegyrendelés: József 443-76. Hűtőkészülék üzemben.

ennek a primadonnának szerződtetésével 
kompromisszumot lehelne kötni, ezt a lehe
tőséget

határozottan visszautasította.
Bár a primadonna elsőrangú kvalitásaival 
tisztában van, mégsem mehetett bele egy 
színházi vállalkozásba olyan megkötöttséggel, 
amely nem azonos művészi programmjávat 
és hitvallásával.

Góth Sándor, amint köztudomású, ezért 
és más okok miatt is, visszalépett a szinház 
bérletétől és aláirta a Vígszínházhoz való 
szerződését. A porondon egyedül Sebestyén 
Dezső, a Városi Szinház helyettes igazga
tója maradt, aki szintén komoly reflektáns 
a szinház. bérletére. Komolyságát bizonyí
tandó,

■ tárgyalások tartamára már negyven
ezer pengő kauciót le is tett.

Sebestyén Dezső már hajlandó lenne egy 
kompromisszumos megállapodásra, de nem 
hajlandó erre az a másik primadonna, aki 
viszont Sebestyén Dezső hála mögött áll. En
nek a primadonnának ugyanis baráti köré
hez

egy előkelő bankvezér tartozik, 
aki Sebestyén Dezső vállalkozásában bízva, 
erre a célra hatvanezer pengős hitelt szava
zott meg a színigazgatónak. Sebestyén Dezső 
tehát most két primadonna malomköve kö
zött őrlődik.

Az egyiktől a színház bérlete filgg félig- 
meddig, a másiktól viszont a bérletnek 

lehetősége.
Most a két primadonnán múlik, hogy Sebes
tyén Dezső, ez a valóban kitűnő színházi 
ember uj működési teret kapjon, ahol ér
vényesítheti azt a szaktudását, amelyet 
bátyja, Sebestyén Géza színigazgató mellett 
szerzett meg.

meg, amely páratlan fegyelemmel viszi tovóbb 
az igazgató nélkül maradt szinház ügyeit.

Szombat este tartja
megnyitó előadását ■ Nyári Operettwrinház, 

amely a Lila test sárga sapka cimü hatképes, 
látványos operettet mutatja be. Szomaházy 
István hasonló cimü regényéből Békeffy István 
és Lajtai Lajos írták ezt az operettet, amelyben 
egy

nagyobhszabáau látványos revfl kapott 
helyet.

Biller Irén mellett Petheő Attila játssza a férfi
főszerepet, akivel azonban egy kis baj volL 
Petheő ugyanis a Nemzeti Szinházban játszik 
Aa azokon az estéken, amikor Petheő a Nemzeti 
Szinházban van elfoglalva, helyettesről kellett 
gondoskodni. A szerepet tehát kelten tanulták 
be, Petheő Attila és Rubinyi Tibor, akik fel
váltva fogják a „Lila test sárga sapka*  bizonyár*  
szériás előadásaiban vinni az egyik férfifő
szerepet.

Az ötödik operettpremier az elkövetkező 
héten lesz

Budán.
ahol junius 11-re kitűzték Brodszky uj operett
jének premierjét. A próbák folyamán csak 
Honthy Hannával volt baj, aki nem kevesebb 
mint tizenhét darab toalettet kért a színháztól. 
Hosszú alkudozások és csatározások árán tizen
hetet hétre sikerült mérsékelni

Nem lenne teljes a nyári program, ha nem 
számolnánk be még Féld Matyi színházáról, 
ahol junius közepe felé Féld Mátyás hagyomá
nyos pesti bohózata bemutatójának ideje ér
kezik el.

REC 111(1“ ReHetoui cirkusz varieté•• ■■ " w ■ w M U Városliget, Tel.: Ant 18M6
Este 8 órakor és délután 4 órakor

3 Frateiiini. 3 Demons az örűögpaiyan. a Gersrö
és még 10 uj attrakció. Délután fél holyárak.

SZÍNHÁZI napló 
'Teljes elismesésűnk Csortos Gyuláé, aki 

színházaknál nem szokott gavallériával 
sietett a Magyar Szinház konzorciumban élő 
tagjainak segítségére. Csortos két alkalom
mal mutatta meg a gazdátlan színészekkel 
való együttérzését. Először is elvállalta a 
„Jó firma” cimü operett főszerepét, holott a 
konzorcium nem tudta néki biztosítani a 
gázsiját sem. A másik eset a következő: teg
nap este műsorváltozás miatt a Volpone 
ment a Magyar Szinházban, valljuk be, igen 
rossz anyagi eredménnyel. A konzorcium 
szokásához képest először a vendégszerep
lők gázsiját fizette ki, amelyet az első felvo
nás után Csortosnak is átadtak. A második 
felvonás után a konzorcium színészeire ke
rült a sor és kisült, hogy az aznapi bevétel 
csak a gázsik egy nyolcad részét tudja bizto
sítani. Voltak színészek, akiknek ötven fillér 
és egy pengő jutott. Mikor Csortos meghal
lotta a színészek szomorú osztozkodását, ki
vette zsebéből az imént kapott gázsiját és 
azzal adta át a színészeknek, hogy ezt is osz- 
szák szét maguk között. Mikor ezt elmond
tuk, eszünkbe jutott, hogy tavaly, mikor 
szintén konzorcium volt a Magyar Színház
nál az egyik sztár, akinek pedig autója és 
villája van, nem viselkedett hasonlóan. 
Sáli...
Q zilágyi László gőzerővel uj operettet ir, 
& még pedig azért, hogy Dudának megle
gyen a tartalék slágere abban az esetben, 
ha o Brodszky-darab nem bírná ki a három 
hónapos nyarat. Az uj budai darabnak cime 
a „Pillangó”, amelyhez uj zeneszerző ir mu
zsikát, Kóla József. Amennyiben a Pillangó 
a nyár folyamán nem kerülhetne színre, 
agy ez a darab lesz a Városi Színháznak 
őszi slágere. Itt említjük meg, hogy az eme- 
rikai Schubert-tröszt egyik Pesten időző 
tagja opciót szerzett az Alvinci huszárok 
amerikai előadására, amely valószínűleg ősz
szel fog Neuryorkban szinrekerülni. Hosszú 
idők után ez lesz uz első operett, amelyet 
Amerika Budapestről adoptál.
IM'O a napilapok egymásután fújják fel a 

*■ nemzetközi kongresszus kevésbé jeles 
tagjait, addig egy valóban nagy emberről, aki 
világviszonylatban is óriási muzsikus, a svéd 
Apperbeiről senki sem emlékezik meg. Az 
északi muzsikus-óriás éppen tavaly vitt el 
százezer svédkoronás dijat egyetlen szimfó
niájával. Különben is az ő müveinek interpre
tálásával szerzett magának világnevet ■ ma
gyar Szigeti József hegedűművész.
"ITalóságos regény az, amelynek végén Su- 
* gár Flóri, a Royal Orfeum kedves és

népszerű tagja — a napokban panziótulaj
donos lett. A fiatal színésznőt, akinek szülei 
Nagyváradon laknak, mert idegen állampol
gár, ki akarták toloncolni Pestről. Sugár 
Flóri egyik pesti ismerőse, egy igen előkelő 
családból származó fiatalember ekkor fele
ségül vette, ami által a színésznő magyar ál
lampolgár lett. A kényszerházasságról érte
sültek Sugár Flóri Romániában élő szülei, 
akik nem tudva arról, hogy lányuk csak az 
állampolgárság elnyeréséért ment férjhez, 
jelentős összegű hozományt küldtek el neki, 
Mikor a színésznő megkapta a nagy össze
get, azt barátai tanácsára üzleti vállalko
zásba fektette: megvette a Vécsey-utcai Gar- 
den panziót és most Sugár Flórinak elhatá
rozott szándéka, hogy a jövőben csak a pan
ziójának él.
T^edden uj mozit kap Budapest. Európa 

egyetlen hangos kertmozgója, a Márkus 
Emilia-parkmozgó megnyílik. Igazgatói Pethő 
Sándor és Wildmann Árpád elismert kitűnő 
fllmszakemberek, valóságos csodakertet létesi-

vígszínház
Szombaton, Junius 7-én zenés 

vígjáték-bemutató:

Az mezen 
szerelem
Irta: Edvln Bürke. 

Fordította: Harsányi Zsolt. 
Főszereplők: 

Titkos Ilona, Makay Margit, 
Dayka Margit, Eszterhaxy 

Ilona, Rajnai, Törzs, Vértess, 
Gárdonyi, Bárdi.

Jegyek már válthatók.

Nyári Operettszinház
(VII., Hermina-ut 55. sz. Angol-park mellett)

Megnyitó előadás szombaton, 1930 junius 7-én este 8 órakor

LILA 7ES7 - SÁRGA SAPKA
Teljesen újjáalakítva és berendezve, uj művészi veze

tés melleit nyílja meg a kapuit junius 7-én este 8 órakor 
a főváros legszebb és legelőkelőbb nyári jzinháza. a 
Nyári Operettszinház.

Megnyitóclőadásul l.lla test - sárga sapka cimü 3 fel- 
vonásos és hatképes látványos operett kerül színre, me
lyet Szomaházy István hasonló cimü regénye után Békeffi 
László és Békeffi István Írtak. Zenéjét ballal Lajos sze
rezte.

A darabot pompás kiállításban, parádés szereposztás
ban mutatja be a szinház.

Biller Irén
játssza a primndonnaszercnet. akinek Ismét fényes al
kalma nyílik sokoldalú művészetének bemutatására. Mel

Európa első hangos 
kertmGzija 

m&gnyélik

■Junius 3-án, kedden

Greta Garbó

és a fényes kisérő műsor

Előadások: 8 és 10 órakor
Jegyrendelés: József 374—90

tettek ebből a filmszínházból. Erre a célra spe
ciális hangosfllmleadógépet hozattak Ameriká
ból, a nézőteret megkisebbitették és átalakítot
ták, a bajáratnál pedig tündért fényeffektusok 
fogadják az érkezőket. Az uj filmszínház a 
legjobb műsorokkal akarja nyári szezonját fen- 
tartani.

Buster Keaton hangosan 
szólal meg az Ufa-fllmszinház vásznán. Ez 
az utolérhetetlen amerikai komikus egyik lcg-> 
sikerültebb nagy vigjátéka került el az Ufa
film színházhoz, amely a nyitott tetőhöz stí
lusosan nevettetni akar. Az Ufa-filmszínház 
műsorának másik szenzációja egy nagy Ufa-> 
expedíció? kulturfllm, a Rénszarvasok hazája, 
amely észak csodálatos flóráját és állatvilágát 
vetíti elénk. Ilyen gyönyörű expedíciói képben 
már régen gyönyörködtünk. Csodaszép tájaki 
félelmetes jéghegyek, zajló glecserek tűnnek 
fel, ahol rénszarvasoknak még sohasem fo- 
tografált óriási falkája nyargal beláthatatlan 
hómezőkön keresztül. Az Ufa-fllmszinház ez-t 
zel a filmmel folytatja okos kulturpropagaru 
dóját.

JARDII\I
Erzsébet kfrAIyné-ut 1. Tel.: J. 886-31 
KACAGÓ ESTÉK! KACAGÓ ESTÉK!

A SZENZÁCIÓS JÚNIUSI
UJ VILÁGVÁROSI MŰSOR

KEZDETE 10 ÓRAKOR

Premier után
AZ OMNIA NAGY KABARÉJA. Szombaton 

este mutatta be a Dezsőfli László, Bársony Ist
ván és Eisemann Mihály vezetésével alakult uj 
Omnia-kabaré az első műsorát, amelyet szaka
datlan kacagás és taps kisért. Török Rezső 
pompás paraszt-tréfájában Bársony—Dajbukát 
kettőse brillírozott Szenes Béla egyik régi ég 
rendkívül mulatságos bohózatában Boros Gézíi- 
nak és Vidor Ferikének tapsolt sokat a közön
ség. Zágon István bájos tavaszi idilljében pedig 
Balta Zsuzsi hódította meg a józsefvárosi szi
veket Szász Ila elsőrangú magánszáma és egy 
comedia del’arteban való szereplése a legsike
rültebb volt. A „The melodie four" vokálkvartett 
kitűnő és eredeti slágerein, valamint Keglevicli 
Marietta, Bállá Zsuzsi és Fekete Pál bluettején 
szórakozott jól a közönség. Az uj műsor reme
kül startolt.

A NYÁRI KOMÉDIA NYITÁSA. Az Angol
park melletti Sportaréna díszesen és ízlése
sen átalakított helyiségében tartotta meg a 
Komédia Orfeum első nyári premierjét. Az 
uj műsor talán még mulatságosabb, mint a 
nagysikerű téli műsorok voltak. Tábori 
Emil és Steinhardt Géza, ez a két utolérhe
tetlen komikus, Solti Herrnin és több remek 
artistaszám mulattatták a közönséget, amely; 
zsúfolásig megtöltötte az óriási szinház he
lyiségét.

KABARÉ A ROYAL ORFEUMBAN. „Te bol
dog Budapest" a cime annak a rendkívül szel
lemes és nívós revünek, amelyet Pest legkitű
nőbb komikusai játszanak a Royal Orfeumban. 
Szatirikus és humoros utópia Budapest életé
ből ez a kabarétréfákból és kitűnő magán
számokból összeállított revü. A közönség teljes 
elismeréssel honorálta a színészek teljesítmé
nyét. Szinte minden pillanatban kacagó orkán 
dübörgőit végig a nézőtéren. A mulatságos 
revü főszerepeit Kabos Gyula. Dénes György, 
Pártos Gusztáv, Gárdonyi Lajos, Herczeg Jenő, 
Sándor József, Sarkadi Aladár játsszák.

lette Erényi Böske és Turay Ida játsszák az operett má» 
sik két ragyogó nói szerepét.

Sarkadi Aladár, Gózon Gyula. Szikluy József és Ven- 
drey Ferenc alakítják a darab komikus szerepeit. Kü
lön eseménye lesz az előadásnak Petheő Attila, a Nemzeti 
Szinház művészének felléote és Jávor Pál. a Kitűnő fiatal 
szerelmes színésziek, mint ént kés bonvivánnak, bemu
tatkozása.

Az operettet Vincié Zsigmond dirigálja. A rendezés 
Faragó Ödön munkája. Az előadás tánc- és énekkórusát 
a tizenhat legszebb pesti görl szolgáltatja.

Jegyek n tiz első előadásra minden elővételi dij nélkül 
már válthatók a szi ház pénztáránál délelőtt 10—1 óráig 
és délután 3 8 óráig. (Telefon: Aut. 200—35.) és az ftsz- 
szes városi jegyirodákban.
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Barna box, 1-núntos cipő, hajlékony, varrott talpnál,
31—35 27—30 23—26 18—22

Női divat sétacipő, bőrbéléssel, varrott,
drapp-barnával, piros-kékkel, fehér-fekete 17*50  
dísszel .. „ ............................................. P X

Férfi fehér vászon félcipő, barna bőr
szegélyezéssel, gumisarokkal, varrott, ugyan- -rt O • 80 
az szürke szinben, fekete szegéllyel .. .. P

lakk 1-púntoH cipő, hajlékony, varrott talppal,
31—33_____________ 27—30_______________ 23—26___________ _ 18—22

P 17.80 14.80 1L8Ö B&O

Férfi barna, vagy fekete boxcalf 0/1*80 
félcipő, divatos angol forma, varrott .. P

Fin barna boxcnU félcipő, divatos forrna, Igen Jó ktdobrozlaban
36—40 31—35

F 23.80 ÍOÖ

Női drap 1-pántos trotteur-cipő, sö- IQ* 80 
tétebb kapli és disz, varrott, jó kidolgozás P

Férfi lakk félcipő, divatos forma, var- 9/1*80 
rótt, megbízható minőség............................. P

Női drap fűzős félcipő, sötétebb disz!- 91*80 
téssel, divatos angol forma, varrott .. .. P

“P“f.8Ó

NŐI drap antilop 1-pántos cipő, bőr
ei iszitéssel, legdivatosabb formában, francia 9/1*80  
fasarokkal, varrott, igen jó minőség .. .. P

Férfi barna boxcalf félcipő, szárnyas
angol kaplival, divatforma, varrott, első- 07*50  
rendű kivitelben................  P

Férfi barna, vagy fekete boxcalf
félcipő, divatos forma, eredeti Goodyear 90*50
Welt, rámánvarrott, I-a minőség ............

"•'.8O‘

Nőt fehér antilop kivágott cipő,
2 gombdisszel, francia fasarokkal, var- Q7*50  
rótt, az idény divatcipője............................. P

NŐI vAxxon 1-pAntoa cipő, gamisarokkal, varrott, drap, 0*80
Mdrke éa fekete Bzinben -

Cipőáruink minőségéért 
szavatolunk!

„Dorco“ vászonclpő, vörös gumitalppal, 
legjobb minőség, szürke, fehér és fekete 

24—27_______28-34_______ 35-41_______ 42-46 n.
8.25 3.45 4.- 4.55

A postán beérkező megrendeléseket vidéki eladási osztályunk postafordultávalintézi el
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
2.1

az ír a sajgó sebre s ezzel 
a magyar labdarúgás túl

jutott a krízisen
A hatalmas lendülettel tűzbe indult magyar csapat 
már a negyedik percben megszerezte az első gólt 

és az önbizalmat
Alig három hete annak, hogy ax olaszok 

Buda|testen voltak éa hagytak maguk után 
olyan emléket, amelytől évekre keserű lett a 
szánk ize. Hatalmas, súlyos vereség volt ez, 
az adott viszonyokhoz mérten szinte példát
lanul nagyarányú vereség. Valahogy nagyon 
a szivén találta nemcsak a sport társadal
mát, hanem az egész nemzetet is az a gyá
szos 5:0. A hatvanhatodik magyar-osztrák 
találkozóra ennek a még sokáig felejthetet
len vereségnek a hangulatával ment ki a 
közönség a pályára. Sokkal kevesebb biza
lommal, mist amennyi bizonyossággal egy 
•íjabb vereség iránt. így is volt valahogy.

Aa osztrák válogatott legénység Olasz
országot két Ízben Is megadásra kész

tette
Legutóbb pedig a teljes harci elszántsággal 
és tudással Bécsbe került komplett angol vá
logatott csapattal szemben elért döntetlenje 
után, valóban legyőzhetetlen ellenfélnek 
sejthette szakértő és laikus egyaránt.

Dehát a futballban nincsenek örökér
vényű dogmák,

a játék lélektana néha a kisebb tudásu csa
patnak is juttat annyi lelkierőt, hogy pó
tolja technikai hiányosságait és ellenállha
tatlan erővel lendíti harcba. Ezen a vasár
napon pedig a magyar csapatnak még erre 
sem volt szüksége, mert

a játék kilencven percét ugy küzdötte 
hogy a gyászos 5:0-nak még csak 

árnyéka sem kísértett
Technika, lendület és szív, a nemzetközi 

nagy csatáknak ez a három legfontosabb kel
léke a magyar csapatban mértéken felül volt 
meg, de mindenesetre sokkal nagyobb 
plusszal indult a küzdelembe, mint nagy
nevű és félelmetes ellenfele, az osztrák fe- 
héringes tizenegy. Ezzel korántsem állítjuk 
ki azt a bizonyítványt a pályára küldött 
mngyar csapatról, hogy minden tekintetben 
és a jövőre is megnyugtatóan képviselte a 
mngyar labdarúgást.

Sok volt a fogyatékosság és sok volt a 
hiba a győzelem ellenére is

és hogy a fölényes győzelem érzetével tá
vozhatott el a közönség a küzdelem szín
teréről, abban nagy része van az osztrákok 
játékának is. Valahogy valami hiba csúszott 
a néha döbbenetesen nagy klasszisu osztrák 
gépezetbe, talán n rekkenő meleg, vngy az n 
tudat fékezte le őket, hogy ez a harc nem 
megy pontokra és különösen nagy jelentő
sége ennélfogva nincs. Mint ahogy

ez a mérkőzés tulajdonképpen elsősor
ban a ml számunkra volt csak fontos. 

Hogy visszaadja a hitet, a megingott önbi
zalmat, azt a lehetőséget, hogy az 5:0-ás 
olnsz vereség után is rövidesen talpra tud 
állni az ősi mngyar virtus. Ebből a szem
pontból a mérkőzés fényesen sikerült,
a magyar labdarúgás túljutott a krízisen.

Azon a krízisen, amelybe nem is annvira a 
játékosok gyengébb tudása, játékuk fogya
tékossága sodorta, mint inkább az évek óta 
tartó belső politikai válság és személyi hőre. 
Hogy ezen a téren még ma sincs javulás, 
azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 

harminc év óta ez volt az első eset arra, 
hogy az osztrák labdarugó szövetség 
Budapestre a csapattal egyetlen elnök

ségi tagot sem küldött el
azért, mert legutóbbi budapesti tartózkodá
suk alkalmával a Magyar Labdarugó Szövet
ség mellőzte a legelemibb udvariassági sza
bályokat is.

Túl azon a politikai sakkhuzásokon és 
balfogásokon a közönséget alapjában . ’.e 
a labdarúgás irányító tényezői édeskevéssé 
érdekelték. A lényeg a játék, a lényeg az, 
amit huszonkét futballista ereje, ügyessége 
és nkarata kilencven percig két nemzet szí
neiben mulat be. Ezen lelkesülünk, ez 
osztja a fájdalmat és az örömöt jobbra és 
balra egyaránt és a labda tompa zenéje min
dig is jobban fogja érdekelni a közönséget, 
mint a kulisszák mögötti sakkozás.

A győztes magyar csapat 
munkájának elbírálásánál két részre kell 
osztani a teljesítményt.
k Az első félidő hatalmas, elsöprő irama, 

egy gyors gól, sok-sok balszerencsével vég
ződött hatalmas erejű támadás, amelyből 
könnyen lehetett volna sokkal nagyobb 
arányú a győzelem, ez az egyik oldal. A 
második félidő már kevesebb értéket kép
visel ellenére annak, hogy itt is ismétlődtek 
az előző jelenetek, de már kevésbé tellett az 
erőből.

A csatársor és egyben as egész mezőny 
elementáris motorja Túrái volt,

aki szakadatlan munkával küldte tüzbe tár
sait és akinek okos húzásából született az 
első gól és lövéséből a második. Mellette 
Toldi és Kohut volt az, aki szemre a legtöb
bet és a legeredményesebbet produkálta. 
Mig a jobboldal: Vincze és Ströck csak a 

játék első felében állottak feladatuk magas
latán. A csatársor mögötti részek voltak a 
kevésbé sikerült megoldások. A három half 
közül még Lyka nyújtotta a legtöbbet, mig 
Bukovi és Bcrkessy sok hasznos dolga mel
lett sokszor szerzett kellemetlen perceket is.

feltartóztathatatlan magyar ellentámadás 
a negyedik percben magyar sikert hoz

Szóval — amint az a fent elmondottakból 
kiderül — a nemzetközi atmoszférát illetően 
meglehetősen rosszul állunk. Azok a sport
emberek, akik ezt a „csekélységet44 is figye
lemre méltatják, megérezték ezt mindjárt a 
meccs előtt is. Gyönge taps köszönti

Eymers hollandus bírót.
Elegáns és hideg, mint egy angol lord. A tap- 
solóknt, egy hanyag mozdulattal leinti. Int a 
csapatkapitányoknak és a pálya közepére lép 
a két öreg harcos:

Fogl és Wessely.
Hideg udvariassággal fognak kezet Nincs 
selyemzászló és nincs csokor. . . Az üdvözlő

beszédek is elmaradnak . ..
Az első labdát Fehér fogja, viszont az első 

komor a magyaroké Kohut sarokrúgásából 
azonban nem lesz semmi. A kis Horvát agili
tása azonban mégis aggodalmat kelt. Gólhelyze
tek alakulnak az osztrák kapu előtt, amelyek 
azonban veszendőbe mennek. A 4-ik pere mégis 
meghozza az esedékes magyar gólt, még pedig 
osztrák támadásból kiindulva;

Toldi megszerzi a labdát Kallertől, hirte
len átpasszol Kohntnnk, aki villámgyorsan 

lefut és lövése pontosan léc alá megy.
A gyors siker fölvillanyozza a mngyar legény-

szép öMzjáték után, a döntő pillanatban hibáz. 
Adelbrecbt bombalövése — szerencsére — 
kapu mellé megy. A 29. percben újból Toldi 
hibáz. A játék egyre hevesebb. Az osztrákok 
szédületes iramban támadnak, ám a magyar 
védelem nyomban ellentámadásra rohan.
A 35. percben Kohut kapufára fejel, a vissza
pattanó labdát Vtncze kiengedi. Mandl taktikai 
hibája csaknem bajt okoz. Eymers bíró téve
dései közben egyformán sújtják mind a két 
csapatot: részben zajos derültséget, részint viha
ros felháborodást váltva ki.

A félidő marad 1:0.

Az osztrákok negyedórája az idegekre megy
Gyenge lrammnl indult a második félidő, de

az. 5. percben megindult a roham.
Kohut félelmetes gyorsasággal fut el Turay 
labdájával, három méterről élesen léc alá 

vágja a labdát, 
de nem gól a gól, mert előzőén kézzel stoppolta j

Bukovi néha hosszú időkre eltűnt a me
zőnyben és kerülte a munkát. Berkessy pe
dig meglehetősen mereven mozgott és az 
egyébként közepe*  értékű osztrák jobb
szélső sokszor „élt* 4 mellette. A védelemben 
a legszilárdabb pont kétségkívül Fog! 111. 
volt, aki ha nem is mutatott szemre sokat, 
rutinjával és erélyével mindvégig biztosan 
verte vissza az osztrák támadásokat. Mel
lette Mandl a tőle szokott játékot produ
kálta, jó dolgai mellett sokszor gyenge meg
oldásokkal. Fehérnek komoly feladata alig 
akadt és az utolsó pillanatokban hálójába 
jutott gólra csak a győzelembiztos tudatá
ban megengedett könnyelműsége a magya
rázat

Az osztrákok
ezúttal csalódást keltettek. Helyenként még 
megmutatták az oroszlánkörmüket és a 
második félidő középső negyedórájában 
szörnyű nyomással nehezedtek a magyar 
csapatra, de játékukban több volt az intelli
gencia és kevesebb a lendület, mint amit ez 
a mérkőzés megkövetelt. Az osztrákok leg
jobbjai Lueff, Horváth, Wessely és Hiden 
kapus volt.

Külön kell foglalkoznunk
Wlliem Eymers 

holland bíróval, akinek nagyon sok Ítélke
zését közönségünk zajos nemtetszéssel ho
norálta. Ez azonban inkább a szorongó tö
meg megnyilatkozása volt. Meg azután an
nak is nagy része volt ebben, hogy a közön
ségünk értheiö okokból már régen elszo
kott a mintaszerű bíráskodástól. Mert

Eymers csattal a bíráskodásnak olyan

művészi fokát és tökélyét mutatta be, 
amelyet eddig magyar pályán még nem 

láthattunk.
Abszolút precízen, az angol bíráskodás szel
lemében vezette a különben nem nehéz 
mérkőzést. Talán egyetlen hibát sem ejtett.

séget. Toldi bombalövése — távolról irányítva 
— kapu mellé megy, majd a Kohut által kezde
ményezett tumultuózus akciót kombinálják 
agyon csatáraink. A Turay—Ströck-akció wm 
hoz eredményt. Erélytelen osztrák támadások 
következnek, amelyek részint védelmünk előtt, 
másrészt az osztrák csatárok hibái folytán 
omlanak össze. A biró Wesselyt ofszájdról en
gedi el, de szerencsére Horvát kapu fölé lő. 
Vincze komért erőszakol ki, de Toldi hendsze 
felszabadítja az osztrák kaput. Ströck feltartóz
tathatatlan lefutása pompás gólhelyzetet teremt, 
ám Toldi kapu fölé fejel. Brosenbauer veszélyes, 
közeli lövését Fehér hidegvérrel fogja. Turay 
ellentámadásra ragadja a csatársort, amely 

magn elé. A közönség nagy füttykoncertet rcn 
dez — hiába. Rögtön ezután ismét gólhelyzet, 
majd Bukovi összecsap Hnrvát-tnl és öl percre 
harcképtelen lesz. De nem hiányzik: közben lövi 
a magyar csapat a meccsdöntő gólt.

Berkessy ■ 13. percben szabadrúgást lő, 

lövés helyett Taraihoz passzol, aki a rálátó 
Rainer mellett egyet drtbllz és kapásból kül
dött félmagas lOvése a vetődő Hiden mel

lett hálót ér. 2rik
Nagy az öröm, a zaj és lábra kap az előbb máy 
tikkadt gárda. Hiden percenként kapja a lövé
seket, de amikor felszabadulnak

jön as „osztrák elnyomatás41.
Helyzet helyzet után, lövések zugnak, kapufa 
csattog, van minden bőviben, ami idegizgató i 
végre, amikor kiállja a védelem a nagy szórón- 
gattalást, az elfojtott rémület tapsorkánná oldó
dik. óriási iram voltl Ez a negyedóra ha takti
kában nem is érlelt fényes bizonyítványt a ma
gyar csapat számára, lendület dolgában azon*  
bán ismét a régi félelmetes harcossá ütötte. Kz 
utolsó negyedóra már a megnyugvás szellemé
ben zajlott le. A 32. percben Túrái még javít
hatott volna az eredményen, de 10 méterről m 
üres kapu mellé gurította a labdát. Már csak 
az eredmény megtartása lehet a cél. Ezt a tö
rekvést az osztrákok észrevették ■ annál foko
zottabb ambícióval feküdtek a küzdelembe. 
Legalább a becsület-gólt! — fűtötte a tudat az 
osztrák legénységet és szívósan küzdöttek min
den labdáért. A magyar védelem azonban le
gény volt a gáton s az osztrák támadások hullá- 
inai rendre szétforgácsolódtak. A közönség már 
a kijáratok felé tódult. Még két perel Már csak 
egy! — hangzik mindenfelől. — Lefutották a 
mérkőzést! De még sem. Néhány másodpere 
hiányzik már csak a játékidőből, amikor

Luef szabadrúgására Fehér kiugrik, a lab
dát fogja ugyan, de Gschweldl rajta van, 
nyomja testtel a kapást, Fehér kiejti a lab
dát és Adelbrecht az üres kapuba továb

bítja. 2:1.
Akárcsak az amatőrök mérkőzésén. A gól után 
már idő sincs a további játékra: győztünk meg
érdemelten, lelkesen, nehezebb ellenféllel szem
ben, mint amilyenek az olaszok voltak.

Crrői-iiTi pái,ta
Pünkösd vasárnap, jun. 8-án d. u.órakor 

maavarorszag - Hollandia 
válogatott latxlarugócsapatainsk első márkőatee

Előtte a MOVE Labdarugó Liga válogatott csapata as 
amatőr II. osztályú, a in. osztály, a IV. osztály válo

gatottjai ellen mérkőzik.

A munkássportolók 
ünnepi játéka

Mozgalmas sportünnepélyt rendezett vaatta 
nap délután a Millenáris-pályán a Munkás
szövetség. A mintegy 5000 főnyi lelkes közön
ség előtt egymásután peregtek le a saebbnéá- 
szebb mutatványok s

a gyermektornászok kaeagtatóan kedves 
gyakorlatai éppen oly nagy sikert arattak, 
mint a felnőttek zászlós- és kalapács

gyakorlatai.
Az atlétikai bajnokságok eredményei nena 

hoztak kiemelkedő eredményt; legjobb még • 
400-asok ideje.

Az atlétikai bajnokságok eredmények
Férflszámok:

100 m. 1. Farkas (MTE) 11A mp. 2. Eaílt 
(MTE) 12 mp. 3. Léb (Vasas) 12.1 mp. — 40ú| 
m. 1. Schubert (Bécs). 2. Zsák (MTE) 54.1 mp,
3. Győri (MTE) 54.3 mp. — 1500 m. 1. Kis*  
(MTE) 4:20 mp. 2. Prohászka (Vasas) 4:31J| 
mp. 3. Németh (MTE) 4:33 mp. — 200 m. pdt. 
1. Cséfay (MTE) 28.4 mp. 2. Schubert (Bécs)'
28.8 mp. 3. Mócsai (ESc) 39.4 mp. — Safp- 
dobás. 1. Cséfay (MTE) 1065 cm. 5. Heine 
(MTE) 915 cm. 3. Szeszler (MTE) 895 cm.

NŐI számok:
100 m. 1. Mertl Annié (ESC) 13.4 mp. 2. Ar- 

nold (MTE) 13.4 mp. 3. Schmolka (MTE) 13.8 
mp. — Magasugrás. 1. Güttler Miéi (Bécs) 132 
cm. 2. Katona (Vasas) 12.4 cm. 3. Gedb (MTK) 
124 cm. — 4X/00 m. 1. MTE a) 59.2 mp. 1 
Vasas 62.8 mp. 3. MTE b) 64 mp.

Gyephokkizóink vereséget szen
vedtek az osztrákoktól

Ausztria—Magyarország 2:1 (2:1)
A „magyar-osztrák-nap" egyetlen magyar 

veresége. Gyephokkizóink még nem érték d 
az osztrák nívót. A vendégcsapat még nagyobb 
győzelmet is megérdemelt volna. A vezetőgólt 
Riesberger lőtte a 20-ik percben, majd öt 
perc múlva Ghillány egyenlített. A 32-ik perc 
hozta meg az osztrák győzelmi gólt, ismét 
Riesberger ütéséből.

Szenes (MTK) győzött a Buda
pest—Kecskemét kerékpáros 

versenyen
Vasárnap délelőtt rendezte az FTC a Buda*  

pest, Soroksár, Alsódabas, Gyón, Örkény, 
Lajosmizse, Kecskemét országúti terepszaka*  
szón. A táv 120 km volt. A főversenyt a fa
vorit Szenes (MTK) nyerte 3 óra 48 perc !t 
mp. alntt, Formánok (Postás) előtt, aki csak,' 
két másodperccel követte a győztest. A har- 
mndik Pock (Postás) és Seifcrt (Lehel KK) 
rajta. Bouska (MTK) 21-ik, Garaj (MKSz) 
24-ik lett. A kezdők versenyét Németh (BSE)' 
nyerte 3:57.21. az ifjúságiakét Farkai (MTK) 
1:36 mp alalL -
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A magyar amatőr válogatottak 2:1 arányban 

győztek Ausztria ellen 
is igy Magyarország elkerüli az Európai Amatőr Kupa tábláza

tának utolsó helyiről
Amatőrjeinktől a lengyel válogatott felett 

aratott megsemmisítő győzelmük után min
denki győzelmet várt. Nem számítoltunk a ki
tűnő, technikailag iskolázott osztrákok ellen 
kolosszális diadalra, de elvártuk a címeres 
dressz viselőitől, hogy „amatőr szívvel**  jálsz- 
szák végig a nieccsol. De ezt a lelkesedést az 
egész első félidőben nélkülözte a 20.000 főnyi 
közönség, amely méltán bosszankodott és 
szidta „övéit**.  Mert az osztrákok kétségtelenül 
jók voltak, s feltűnt „magyaros**  lelkesedésük. 
Kár volt kölcsön adni. Lehet, hogy a magyar 
csapatnak ártott a szokatlan hőség is, de ez 
éppenugy árthatott az ellenfélnek is. Csak 
szünet után játszott a magyar együttes igazán 
jól és lelkesen, amikor is teljesen rászolgált 
a szép győzelemre.

A lengyel Luslgarten bíráskodása mellett a 
következő két csapat állt fel:

Magyarország: Sárkány—Orbán, Gergely II. 
—Havas, Sárosi, Bokor—Nemes, Gergely I., 
Reinhardt, Berctvás, Belkó.

Ausztria: Fiala—Geizing, Stuppek—Chvatal, 
Kaburek, Wagner—Kohler, Fuchsberger, No- 
votny, Spechtl, Binder.

Az osztrákok érték el a vezető gólt a 25-ik 
percben, amikor is Binder lövését Novotny be
segítette (1:0). Közvetlen védelmünk ludas volt 
a gólban. Ezután a félidő végéig enervált já
tékban volt részünk. Közben a 43-ik percben 
egy jóindulattal megítélt 11-est Bokor kapu 
mellé plasszirozta.

Szünet ulán a 2-ik percben egy osztrák 
bomba felső lécet ért. A 15-ik percben történt 
a várvavárt kiegyenlítés: Nemes beadását 
fíeinharlt hálóba küldte (1:1). Majd ■ 32-ik 
percben ugyancsak Reinhardt szerezte a győ
zelmet jelentő gólt. Szép fejes gól voltl A 39-ik 
percben Bokorral sajnálatos baleset történt a 
Chvatallal való összeütközésekor. A magyar

A Vasas
győzött az első osztály őzé-mér kőzésen

Vasas —Attila 1:0 (1:0)
Miskolc, junius 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Miskolc készülődött erre a mérkőzésre, 
amelynek tartamára a közönség nagyrésze 
fegyverszünetet kötött a vezetőséggel.

így történt meg azután, hogy a jó futball- 
idő ellenére mindössze 3000 főnyi közönség 
kereste fel a népkerti pályát. 3000 ember! 
Hiszen tavaly, amikor ugyanily körülmények 
közölt találkozott a két csapat, több mint 6000 
ember tolongott a pályául

A pályára először a Vasas lépett s a száz
ötven főnyi közönsége melegen ünnepelte. Az 
Attilát is dörgő taps fogadta. Nagy feltűnést 
kellett Opata. aki másszinii dresszben vonult 
ki, mint a csapat többi játékosa. Ez jó alka
lom volt az élcelődésre.

— A kilencezer pengőből tehát még arra 
sem trellett, hogy megfelelő dresszt vegyenek a 
csapatnakl — jegyezte meg egy elkeseredett 
drukker.

Az Attila kezdett nappal szemben és mind- 
tott, de a Vasas jobban védekezett. Már ekkor 
fogta. Az Attila fölénye mintegy öl percig tar
olt, de a Vasas jobban védekezett. Már ekkor 
kitűnt, hogy a Vasas sokkal frissebb és játé
kosai sokkal lelkesebben játszanak. A 27-ik 
percben esett a mérkőzés sorsát eldöntő gól.

KÜLFÖLDI SPDKTHDPLÓ
Atlétáink 15 ponttal szenzációs győzelmet arattak 

Berlinben
A berliniek csak a futószámokat és a távolugrást nyerték — Barsi 

49 mp.-et futott 400 m-en
Budapest—Berlin 56 : 41

Berlin, junius 1.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) Negyedszer csaptunk Össze ma délután 
a berlini válogatott atlétagárdával. És mig a 
tnult évben Budapesten minimális arányban 
vereséget szenvedtünk, addig most fényes dia
dalt arattunk Berlin fölött. A korai teminus 
— ugylátszik — atlétáinknak sokkal jobban 
megfelelt, mint a németeknek, igy állt elő 
azután a váratlan, nagyarányú győzelem.

A mérkőzésre kivonult az egész berlini ma
gyar kolónia ■ buzdításukkal nagyban hozzá
járultak a váratlan siker kivívásához. A ver
senynek fél négykor kellett volna kezdődnie, 
de ekkor olyan szakadó eső gátolta meg a 
verseny kezdetét, hogy

csak fél öt tájban tudták elkezdeni a ver
senyt

Ekkor is hosszabb vita fejlődött ki a négy
százméteres síkfutás körűi. A berliniek ugyanis
• belső pálya szabadonhagyásával, egy pá
lyával kijobb akarták Jolni a*  eyéAi mezőnyt
• igy nekünk az ötödik pálya jutott volna. 
Végül is, hosszas vitatkozás után, az eredeti 
módon folyt le a verseny.

Versenyzőgárdánk minden dicséretet meg
érdemel

Különösen ki kell emelni Bnrslt, aki, bár 
ISO méternél kiújult a lábfájása, mégis 
végigfutotta a versenyt és nem várt jó 

Idővel diadalmaskodott.
A többiek is mind kitettek magukért és tu

dásuk legjavával járultak hozzá a szép győ
zelemhez.

Darájiy és Trossbach csokorcscréjével vette

együttesben a veterán Reinhardt volt a leg
jobb. ö volt a csapat lelke. Sárkány kapus
nak kevés dolga volt, de egy-két lábravetésé- 
vel bizonyságát adta Hűségének. Orbán a 
tiszta labdáknál biztosnak bizonyult, Gergely 
II. pedig a rumlis-helyzetekhől vette ki részét. 
A hnlfsorban Sárosi és Bokor jól, Havas gyen
gébben játszott. Kellemes meglepetést keltett 
11 györj ETO balszélsőjének Belkónak „profl- 
izü*  játéka. Lesz belőle játékos. Beretvás és 
Gergely I. nem értették meg Reinhardt okos 
elgondolásait. Az osztrák csapatból a hórihor- 
gas Geizing volt a legkitűnőbb. Továbbá a 
durva Chvatal, Binder és Kaburek játszott jól.

Már vége volt a meccsnek, amikor a men
tők egy hordággyal a kezükben vonultak végig 
a korzón. Most már mindenki tudta, hogy 
Bokort sulyos baleset érte. És a következő 
percben jelentették az öltöző benfentesei, hogy 

Bokor slpcsonttörést szenvedett.
♦

Magyarország csapata három évi szünet után 
most elsőizben győzött Ausztria válogatott 
amatőrjeivel szemben.

Pedig Ausztria már behozott volt bennünket. 
Tegnapi győzelmünkkel viszont újból előnybe 
kerültünk, mint azt az alábbi kimutatás iga
zolja:

Magyarország: 4 győzelem, 1 döntetlen, 3 
vereség, gólarány: 21—19.

Ausztria: 3 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség, 
gólarány: 19—21.

Az Európa-kupa
táblázatán viszont Magyarország elkerült az 
utolsó helyről.

1. Ausztria 6 pont (13—12)
2. Lengyelország 5 „ (11— 7)
3. Magyarország 4 ( 9—12)
4. Csehszlovákia 3 - ( 9-11)

Egry Jecklnek adta a labdát, aki Bru- 
neckert szöktette, a szélső visszajátszott 
Jecklnek, nkj kiugratta Bruneckert s az 
nehéz szögből gyönyörű magas gólt lő.
Az Attila a 35-ik percben egyenlíthetett 

volna, de Szidor két lépésről a kapus kezébe 
lőtt

Szünet után erős Attila-támadásokka! indult 
a játék, de a tömörült Vasas-védelem jól állta 
a harcot. Idő múltán egyre keményebb lett 
a játék, az Attila idegesebb lett, csapatát föl
forgatta', hátvédből csatár lett, csatárból half. 
a halfból bekk és igy tovább. Szóval kapkod
tak fiihöz-fához, de mindössze két komért tud
tak csak elérni, és az eredmény nem változott. 

A Vasas megérdemelten győzött.
Sokkal jobb volt, mint a rutinirozott Attila, 

akinek játékosain nagyon meglátszottak az 
elmúlt hetek nehéz küzdelmei. A Vasasból a 
védelem volt jó, de a csatársor is jobb volt, 
mint az Attiláé. Az Attilából a fedezet.sor tűnt 
ki, de a mérkőzést már a startnál elveszetté, 
amikor Pimpi helyére nem tudott egy meg
felelő jobbszélsőt találni.

A mérkőzés vége felé a közönség, különösen 
az állóhely a vezetőséget szidta és az állóhe
lyen papircsomőkat gyújtottak meg. Szóval: 
papíron is égett az Attila. Révész Jenő.

kezdetét a mérkőzés, amely után Kranse, a 
brandenburgi kerület elnöke tartott beszédet. 
Eredmények:

100 méteres síkfutás: 1. Raggambi (Budapest)
10.9 mp. 2. Solt (Budapest) 10.9 mp. 3. Kurtz 
(Berlin) 11 mp. 4. Schlösskc (Berlin) 11 mp. 
Raggambi a finisben mellszélességgel győzött.

400 méteres síkfutás: 1. Barsi (Budapest) 49 
mp. 2. Sugár (Budapest) 49.4 mp. 3. Schmidt 
(Berlin) 50.8 mp. Burainak 180 méternél ki
újult a sérülése. Ennek ellenére biztosan győ
zött.

800 méteres síkfutás: 1. Schwertfeger (Ber
lin) 1:57.2 mp. 2. Merkel dr. (Berlin) 1.59 mp. 
3. Zsitvay (Budapest) 2.02 mp. Indult még 
Szabó (Budapest), de feladta a versenyt.

1500 m.: 1. Szabó (Budapest) 4:03 mp., 2. 
Wichmann (Berlin) 4:06 mp., 3. Gyulai (Buda
pest) 4:09 mp. — Szabó gyönyörűen futott 
és imponáló módon győzte le a világhírű 
Wichmannt.

110 m. gátfutás: 1. Beschetznfk (Berlin)
15.9 mp., 2. Trosshach (Berlin) 16 mp., 3. 
Orbán (Budapest) 16.8 mp. A másik budapesti, 
Jfthn 16.5 mp.-es Idővel harmadiknak futott 
be. de négy gátdöntés miatt diszkvalifikótták.

Magasugrás: 1. Késmárki (Budapest) 185 
cm., 2. Orbán (Budapest) és Ladewieg (Ber
lin) 181 cm., 4. Beetz (Berlin) 175 cm. — 
A rossz elugróhely nem volt megfelelő Kés
márkinak.

Távolugrás: 1. Meier (Berlin) 704 cm., 2. 
Balogh (Budapest) 700 cm.. 3. Schlosske (Ber
lin) 684 cm., 4. Goda (Budapest) 637 cm. — 
Baloghnnk volt egy 710 cm. es ugrása, de be
lépettnek nyilvánították.

Sulydobás: 1. Darányi (Budapest) 1489 cm., 
2. Kiss (Budapest) 1382 cm., Hánchen (Berlin) 
1328 cm., 4. Eberle (Berlin) 1228 cm. — Da
rányi nagyszerű formában volt, s magasan ki
emelkedett a mezőnyből.

Diszkoszvetés: 1. Marvalits (Budapest) 4647 
cm., 2. Donogán (Budapest) 4545 cm., 3. 
Hfinchcn (Berlin) 4140 cm., 4. Eberle (Berlin) 
3754 cm. — Diszkoszdobófnk, — legalább is 
egyelőre, — megközclithetetlcnek a berliniek 
számára.

4X/00 m. staféta: 1. Budapest (Nagy, Paku,

Döntetlenül végzett a Hungária belgrádi 
túrája második napján

Hungária—Beogradski 2:2 (2:0)
Belgrád, junius 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A délamerikai útja elölt álló Hungária 
vasárnap játszotta le második belgrádi mér
kőzését, amelyen a Sportklub Beogradski volt 
az ellenfele. A Hungária mind a két félidőben 
fölényben volt, de

az első félidőben megszerzett gólelőnyét 
nem tudta a második félidőben megtartani 
és igy a belgrádi csapat a második félidő

ben kiegyenlített.
A Hungária csaknem ugyanazzal a csapat

tal állott föl, mint szombaton, változás csak a 
középfedezet helyén volt, amelyet vasárnap 
Weber töltött be. Az első félidőben a Hungária 
játszott széllel támogatva. A huszadik percben

A MAC és az UTE vizipólócsapataínak diadalutja
A MAC vizlpólócsapata vasárnap a belga baj

nokcsapattal mérkőzött, amelyet 2:1 (0:0)
arányban győzőt le.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Magyar Atlétikai Club túrázó vizipóló- 
csapat szombaton Brüsszelben mérkőzött egy 
belga kombinált csapat ellen, Delahaye belga 
biró vezetésével. A belga csapatban több vá- 
dogatott játékos is szerepelt. A kék-sárga csa
pat 9:3 (5:3) arányban győzött, Vértessy (5), 
Keserű II. (3) és Kánásy (1) góljaival.

Sanrbrflcken, junius 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Az 

UTE túrázó úszói ma a Schwimmverein 06, 
Sarbrücken úszói ellen 50:26 pontaránnyal 
győzlek. A vizipólóban az UTE 17:0 (9:0)
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Solt, Raggambi) 42.8 mp., 2. Berlin (I.iersch, 
Kurz, Náthán, SchlÖsske) 42.9 mp. — A ver
seny legnagyobb meglepetése. A váltások vá
ratlanul kitünően sikerültek s Raggambi nagy- 
szerű finissel biztositolta be győzelmünket.

5000 ni..- 1. Kohn (Berlin) 15:37.4 mp., 2. 
Göhnt (Berlin) 15:40.9 mp., 3. Szerb (Buda
pest 15:46 mp., 4. Cser (Budapest.

Atlétáink ma. hétfőn hajókiránduláson vesz
nek részt és kedden reggel utaznak vissza 
Budapestre.

Palásti IAsaló

esett az első gól, Hirzer lövéséből, majd öt 
perc mulva Ticska egyéni játékból megszerezte 
a második gólt.

Szünet után a belgrádi csapot játszik a ssél- 
lel és az első félidőben tapasztalt nehézségek 
ulán iábrakapott. A tizenharmadik percben 
Marjanovlcs góljával 2:1 az eredmény, majd, 
rövidesen a Kocsis hendsze miatt megítélt tfa 
zenegyesből ugyancsak Marjanovlcs védhetett 
len lövéssel kiegyenlített.

A Hungária csapata vasárnap teljes mértékű*  
ben kielégítette a publikumot, amely mintegy 
ötezer főre rúgott. Nagyon jó napja volt a 
csatársornak, amelyben Hirzer—Ticska-szÁrny, 
emelkedett ki. Újvári pompásan védett, Wéber 
játéka pedig láthatólag jótékony hatással volt 
a csapat össztcljesitményére.

arányban győzött és ugyancsak letarolta M 
uszószámokat is, miközben a 6X50-es gyors
stafétában 3:11.4 mp alatt, mig a 100 méteres 
mellúszásban Heler 1:25.7 mp alatt, a 100-as 
gyorsiiszásban pedig Németh 1 í)8.3 mp alatt 
győzőit.

X Magyar professzionista bokszolók Belg
rádban. Belgrádból jelentik: Két magyar pro
fesszionista bokszoló vendégszerepelt vasárnap 
a jugoszláv fővárosban. Molnár és Stllga, aa 
ismert magyar hivatásos ökölvívó mérkőzött 
a két legjobb belgrádi bokszoló ellen. Molnár
nak sikerült legyőznie a belgrádi bajnokot. 
Háttérért, mig Siliga pontozással győzött Hi- 
ber ellen.

IJuV,-a
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négy város futballtornáját jobb gól 
aránnyal Bécs csapata nyerte

Bécs, junius 1.
Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
Szombaton és vasárnap bonyolították le 

négy város: Bért, Budapest, Krakó

Budapest—Bécs 2:2 (2:1)

(A 
lése.)
Bécsben ...
és Zágráb futballtornáját. Szombaton a magyar 
profil a rl alék 6:1 (3:1) arányban győzte le
Krakó együttesét, inig Bécs csapata Zágráb fc 
lett aratott 8;0 (1:0) aránya hatalmas győzel
met. Vasárnap tehát a döntőbe Bécs és Buda
pest csapatai kerültek. A bécsiek a hazai publi
kum kitűnő assziszlálása mellett döntetlenné 
tették a mérkőzést, bár a magyar csapat félidő
ben még 2:1 arányban vezetett. Bécs csapata 
ezzel, jobb gólarányúvjil, a négy város futball- 
tornájának győztes lett. Langcr szerezte meg 
a 15. p.-ben a bécsiek vezető gólját s a magya
rok öngóllal egyelhettek. A 30. p.-ben Drössler 
szerezte meg a magyarok vezetőgólját, melyet 
szünet illán Siegl egyenlített.

Krakó—Zágráb 5.7 (2:0). A lengyelek pompás 
játékukkal megérdemelten győzlek s ezzel a 
harmadik helyre kerüllek.

Pozsony: Bécs— Pozsony 3:3 (3:1) városközi 
tnérkőzés.

ROMÁNIA
Arad: Glória—Universitnlea 3:0 (1:0). Orszá

gos bajnoki középdöntő mérkőzés. A jövő va
sárnapi döntőre az aradi Glória és a bukaresti 
Juventus kvalifikálta magát.

Temesvár: TAC—Kinizsi 4:3 (1:0); Bánátul— 
Kadima 5:1 (0:0).

Nagyvárad: Törekvés—Románia 10 (1:0): 
NAC—AAC 5:1 (2:1); Chrisana—Tesvtériség 
5:1 (3:1).

Gyulafehérvári Frateroitas—Nagyszebeni MSC 
2:1 (1:0).

Torda: KAC—TSC 3:1 (3:0). 
SzamoNujvár: Sparta—TMSC 1:0 (1:0). 
IMftl Haggibor—CFR 2:2 (2:1).
BiidkareNt; Mihaul Vitesaul—Makkabi 

(2:1); Universitatea—Mihaul Vitesaul 5:4 (1:3): | 
Makkabea—Olimpia 4:1 (0:0).

Németország:
A birodalmi bajnokság középdöntői;
Berlin: Holstein-Kiel— Eintracht Frankfurt

4:2 (2:0).
Köln: Spvgg Siiiz OT-Hertha—BSC 1:1. 
Drezda: Dresdner SC—Spvgg Fürlh 5:4. 
l-'iirth: IFC Nümbcrg Schalke 04. 6:2.

Norvégia:
Oslo: Norvégia—Finnország 6:2.

Belgium:
Antwerpen: Belgium (B)—Luxemburg 7:4.

Svédország:
Ilelsingborg—Gais Göteborg 3:0. Ezzel Svéd

ország bajnokcsapata a Helsinborg lett.
Olaszország:

Ambrosiana—Brescia 5:1; Juventus—Roma 
2:1; Bologna—Modena 2:1; Pro Patria—Mi
lano 2:1.

RENAULT V1VASTELLA 
francia elegancia, milliók Ízlése, 
a szépségversenyek csillaga

REIMAN
V, VÖRÖSMARTY-TÉR 3

A Sabaria botrányos 
mérkőzése Pécsett

Pécs-Baranya—Sabaria 3:1 (1:1)
Pécs, junius 1.

• (A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen 
lése.) Barátságos mérkőzésre rándull le Pécsre 
•z első liga ifjú tagja: a Sabaria. A barátságos 
mérkőzéstől azonban botrány lett. A botrányt 
pedig a Sabaria néhány magúról megfeledke
zett játékosa szolgáltatta, amellyel az egyéb- 
ként szimpatikus ..... 
nek erősen ártott.

A 6 ik percben 
Kautzky t, akinek 
(1:0). Változatos 
Iglódy közelről kiegyenlitebt (1:1). Rögtön 
ezután durván megsértette a határbirót, ame
lyért a játékból azonnal kizárta a biró. Iglódy 
azonban nem akart lemenni a pályáról, sőt 
a csapat levonulással fenyegetett, ötperces szü
net után Iglódy végre távozott. A második fél
időben Janzsó faultja miatt 11-est rúgott a 
Pécs-Baranya (2:1). A 11-es megítéléséért 
Janzsó durva kritikával megsértette a bírót, 
amiért őt is kiállították. A 27-ik percben 
Kautzky njnbh gólt tölt (3:1). De sérülése miatt

elhagyta a pályát. A 30-ik percben újra kitört 
a botrány. Kovács, a Sabaria jobb kekkje 
szándékosan gyomron rúgta Darvast, akit a 
mentők szállítottak el. A biró Kovácsot is ki
állította. Darvas állapota súlyos.

ki, gyönyörű színeivel, formájával, a
francia ízlést száz százalékban képviselte a 
Concourt d'Éléganceon.

Vasárnap este féltiz órakor tartották meg igen 
előkelő és nagyszámú résztvevők jelenlétében a 
Concourt d'Élégance díjkiosztó vacsoráját a 
Floris margitszigeti éttermében.

Megállapíthatjuk, hogy dacára a rettenetes 
gazdasági válságnak, az idei autószépségverseny 
kitünően sikerült, s az ott felvonult veinek pél
dányok tömegéből más viszonyok között — azt 
hisszük — egyetlen darab sein került volna tu
lajdonos nélkül vissza kiállítójához.

szombathelyi csapat jóhiré-

Erdélyi szépen szöktette 
lövését Weinliardt beejlette 
játék után a 35-ik percben 

kiegyenlíteti (1:1). .. ........
megsértette a határbirót, 
azonnal kizárta

■menni a pályáról,

X Budapest válogatott Ifjúsági csapata 
megnyerte a Hercndi-vándordljat. Budapest— 
Középmagyarország 3:1 (1:1). A rekkenő déli 
hőségben kezdték el a játékot és mindjárt 
kitűnt, hogy Budapest ifjai jobban bírják a 
meleget. Ennek ellenére n Középmagyarország 
érte el a vezetőgólt, Szüle lövéséből. Ezután 
a Budapest is felnyomult és nem sokkal rá 
Barna megszerezte a kiegyenlítést. Szünet után 
Budapest döntő fölénybe került és Kesztier 
kél góljával a maga javára döntötte el a mér
kőzést és ezzel megnyerte a Herendi-vándor- 
dijat.

X Testnevelési tanfolyam Magyaróváron. 
Király Dezső testnevelési tanár a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter engedélyével július 
3—19 között Magyaróvárolt gimnasztika-, at
létika- és jáléktanfolyamot tart Nils Bukk- 
rcndszcre alapján, testnevelési tanárok, tanár
nők, tanítónők és tanítók részére. A tanfo
lyamra vonatkozóan maga az előadó-tanár 
nyújt felvilágosítást lakásán: X., Belső Jász- 
berényi-ut 1.

az

XI HXK II. MÖSÖK EHLÉKVERSENYÉN
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TflTRfl AIMTÓ
ismét csodálatos teljesítményi produkált, 

az egyetlen autó volt, amelyik ökör
vontatás nélkül futott az

Ezredes-utcai célba
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A. UTÓ NAPLÓ
♦ MotorkaretipáF. mciorcsűnaK fis autatika -7

Az áldozócsütörtöki autószépségverseny 
a magyar ipar fényes győzelmével végződött

Több mint száz kocsi jelent meg, mint a 
Hétfői Napló mull számúban megírtuk, csütör
tökön a margitszigeti gyepen, hogy a zsűri Ítéle
tének magukat alávessék. A mngyar karosszéria
ipar derekasan megállta n helyét, mert 5:3 
arányban vitte cl a versenyről a zsűri legmaga
sabb kitüntetését. A harmadik nemzetközi ver
senyen Nagy Géza gyára n nyolc aranyszalag 
közül hármat szerzett, mig Zupka Lajos és fia 
és Balogh karosszéria-gyár egyel-egyel nyerlek. 
Impozáns dolog a Zupka Lajos és fia által épí
tett Mercedes Benz-gépkocsi kabriolell knrosi- 
szériája. amely n zsűri egyhangú és áll alános 
tetszését nyerte cl. A dijak odaítélésének alap
feltétele a sersenven való pontszerzés. Mivel 
Nagy Géza gyára bárom aranyszalagot nyert, és 
több első és második dijat és mivel a pontszá
mok aranynál 3, ezüstnél 2. első díjnál pedig 1, 
ezen számítások alapján a legtöbb pontszámot ő 
szerezte meg A zsűri tehát nem Is Ítélhetett 
másként, mert hiszen Nagy Géza ponlszámni 
10-12-vel magasabbak. tekintve a kiállított 
mennyiség nagyságát. Ennek a következménye 
■ z, hogy Nagy Géza nyerte meg a kereskedelmi

minisztérium által kitűzött és a legszebb magyar 
karosszériának adandó dijat is. Ugyancsak a 
Nagy Géza állal készített Bethlen-kocsl kapta 
a legtöbb szavazatot a közönség-dijának oda- 
itélé'sére vonatkozóan. Balogh Minerva Cabrio- 
leltje csodaszép volt, és a zsűrinek egyáltalán 
nem volt nehéz munkája. Nagyon tetszettek 
Szcmer István és gráf Nádasdy Pál Dilambdái 
is, Frcttd dr. I.ambdájn. továbbá Gombaszögi 
Frida Rolls Royca, e kocsik mind Nagy Géza 
müliclyéMI kerültek ki A Zupka-mühcly egv 
Mercedes ,.SS"-kocsivnl tüntette ki magát. Álta
lános tetszést arattak nz olasz műhelyekben ké
szül Lnmbda- és Dilambdn-kocsik is, mert 
mindegyikük más-más vonalvezetésű, nemes 
karosszériát hordott magán. Általában az olasz 
autóipar nemcsak alváz, hanem a karosszéria
ipar területén is feltűnően előretöri, viszont nz 
amerikai kocsik vonalvezetése feltűnően vissza
esik. mintha két év óta semmi fejlődés nem lett 
volna náluk. Általános feltűnést keltett a kél 
megjelent Chrysler-kocsi nemes vonalaival, gyö
nyörű Fischer karosszériáival. A benevezett 
Renault Vivaxtella hntnlmas tnpsorkánt váltott

)( A most lefutott Hősök-vcrsenye módot 
nyújtott Somogyi Andor főmérnöknek, hogy 
egyéni kitartásán kivül ismét diadalmasan bi
zonyítsa be Afaposfz-kocsijával, az egyetlen 
magyar gyártmányú hathengeres kocsi üzem
biztosságát és immár többizben igazolt, spe
ciálisan a magyar utakra épült voltát. Nagyobb 
Ijengerürtartalom mellett rendszerint több az 
eshetőség a győzelemre, mint kisebb kocsival. 
Kétszeres érték tehát Farkas Gábor eredménye, 
amelyet kis 6 CV typusu 958 köbcentiméteres 
Renault kocsijával ért el. E kis gép az ezernél 
több kilométeres nehéz utat a legkisebb motor
defektus nélkül tette meg és nem hagyható 
ügyeimen kivül, hogy nem speciális verseny
kocsiról, de többezres szériában gyártott és 
négy év óta állandó üzemben levő kiskocsitól 
van szó.

Légióim Autűgneu 
Legjobb Auiúfeiszerelűs

VI., Andrássy-ut 34. 
Telelőn: 221- 97. 285—63

)( A Tátra Automobil Club első összejöve
tele. Szombaton este tartotta a Tátra Automo
bil Club megalakulása óta az első vacsoráját a 
lovaregyleti nagyvendéglö alngi termeiben. 6 
órakor indult el 18 Tátra-autó az Unitas rt. 
zápolyautcai telepe elől zárt sorrendben gróf 
Török Sándor vezetése alatt Alagra. Dr. Bayer 
egy hatalmas kerülőt csináltatott a karavánnal 
Fót újtelepen keresztül homokos, sáros tala
jon, hogy meggyőzze a tulajdonosokat arról, 
hogy a kisautó számára nincs akadály. Az ősz- 
szejöuetelen aztán melegen ünnepelték Tóth 
Lajost, a klub díszét, a neves versenyzőt, aki 
a MAC idei futárversenyén kis Tátra-kocsijával 
ugy i/óp. mint sportszempontból is minden cso
dálatra és dicséretre érdemes teljesítményt pro
dukált. Az összejövetelen elhatározták, hogy 
junius 19-ére 4 napos csillngturát csiráinak 
Nesselsdorfba a törzsgyárba és Bécsen keresz
tül visszafelé, Soprontól Budapestig gyorsasági 
versenyt futnak dijnzással. Az estélyen dr. 
Horváth főbíró üdvözölte meleg szavakkal a 
klub vezetőségét

\ motor hőségben is jól hnz.

LÓSPORT
Káposztásmegyeri versenyek

Nívós sporttal zárta be vasárnap az Urlova*  
sok Szövetkezete tavaszi mitingjét. A katona
tiszti akadályversenyben csak Potya és Niké 
értek be a célba, Mandarin már a verseny első 
részében elbukott. A program első fele a favo
ritok győzelmét hozta, a második részében 
azonban Boibé, Piliegő és Madár győzelmével 
egymást érték a meglepetések. A részletes ered
mény a következő:

I. FUTAM. 1. M. kir. 5—6. h. tfizérs. Potya. 
(3 reá) Endrödy. 2. Niké (3) Misley. F. m. 
Mandarin (3). Száint. h. Tot. 10:13. II. FUTAM. 
1. Turcsyn Gy. Mlssy (pari) Patzák. 2. Kincs 
(3) Frosch. 3. Tarantel (1%) Csató. F. m.: 
Monlana (6), Luky Stryke (4). 4. 6. 2. h. Tot. 
10:21, 13, 22. III. FUTAM. 1 .Jeney J. Patrona 
(8:10 reá) tulajdonos. 2. Pravda (7:10 reá) 
Kovács M. 3. íris (12) Ehrenberger. Több ló 
nem futott. 10 h. rossz. Tot. 10:19. IV. FUTAM. 
1. M. kir. 1—2. honv. táb. tüzérs. Baksis (pari) 
Turcsyn. 2. Tambo (6) Rátky. 3. Pour rire 
(2*/a)  Klasánszky. F. m.: Seinuse (5), Elöljáró 
(6), Sóska (5), Hozomány (12), Cobra (8). l’/i 
b. 2. h. Tot. 10:21, 12, 21, 12. V. FUTAM. 1. 
Csernetics B. Boibé (6) Kaszián M. 2. Olcsó 
Jancsi (12) Hála 3. Árendás (6) Herbsteln gróf. 
F. m.: Salvia (6), Duhaj (6), Emeletestót (6), 
Jagnjild (2), Tápio (5), Pillangó (5), Kirgiz (2), 
Rokoko (5), Thercsina (10), Szanda (10). l’/t 
h. 1. h. Tot. 10:137, 41, 78, 36. VI. FUTAM. 1. 
Wenckheim D. gróf Pihegő (8) Horváth K. 2. 
Bosnyák (l’A) Klimscha. 3. Quitt (10) Kaszács. 
F. m.: Vértes (2*/i),  Tobogán (5), Nomád (5), 
Most vagy soha (10), Nemdebár (10), Ma Che
rié (10), Muverragts (6), .Úri muri (5). Tutus 
(8), Jcncl (5), Toborzó (6), Miami (8. ötnegyed 
h. 1'/, h. Tot. 10:161, 72, 16. 67. VII. FUTAM. 
1. Mr. John. Madár (4) Kaszián M. 2. Örvös
galamb (10), i.cgc (l'/i) Kaszián F. F. m.: Ha
rangvirág (10), Talált kincs (6), Minto (10), 
Basaharc (0), Arme Grcdl (2), Backflsch (4), 
Elida (8), Helyrelány (10). ’/< h. ötnegyed

2.

h.

TClfCl ’/|0 literes Zárt palackokban. 
Asztali túró */«  kgmos csomagokban

A szerkesztésért és kindásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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