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KJorzalmas autókatasztrófap

három halottal és nyolc súlyos sebesülttel
Vasárnap a kassal autóversenyen példátlanul súlyos 
katasztrófa történt. — H uezetö-auió Kassa főutcáján 
károm asszonyt halálragázolt, nyolc egyént súlyosan 

megsebesített és elsodorta a piaci sátrakat
Kassa, julius í. '

Vasárnap példátlanul súlyos autó- 
katasztrófa történt A Kassai Automobil 
Club vasárnap rendezte első megbíz
hatósági hegyi versenyét a Kassáról 
iTátralomnicra és visszafelé vezető utón. 
A vasárnapi versenyre már napokkal 
ezelőtt készült Kassa és a felvidéki tár
sadalom szine-javta. A vasárnap reggeli 
Starthoz száz autó és motorkerékpár 
állt fel. A vezető autóban Palschláger 
Jenő, ismert tekintélyes kassai vasnagy
kereskedő ült. Nyomban az indulásnál 
rendkivül sebes tempót diktált Palschlá
ger vezérautója, amelyet maga a tulaj
donos vezetett.

Alig haladt az indulási helytől kez
dődően a város néhány utcáján keresz
tül Palschláger vezérautója, amelyet 
megfelelő időközökben követett a start
nál a többi autó és motorkerékpár,

rendkívül megdöbbentő szerencsét
lenség történt,

amilyen az automobilsport terén eddig 
alig fordult elő. Palschláger elrobogott 
a kassai piac mellett, majd a kanyaru
latnál úgy ' fordult meg autójával, 
hogy az

belészáguldott a Piac-téren fölállí
tott sátrak közé, két sátrat magával 
sodort és közben tizenegy szemé

lyen gázolt keresztül.

A piacon óriási pánik keletkezett a 
tömeggázolás hírére, az egész piac ösz- 
szecsődült s a percek múltán előhívott 
mentők előtt a legszörnyübb katasztrófa 
képe bontakozott ki.

Vérükben fekve, eltört karokkal, lá
bakkal, vérző fejjel feküdtek a sze
rencsétlenség áldozatai, akik közül 
hárman: özv. Sternlis Jánosné, Ta
más Gézáné és egy eddigelé még 
nem agnoszkált pályl illetőségű pa
rasztasszony nyomban a helyszínen 

meghaltak.

Holttestüket a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították.

Az autókarambol borzalmas következ
ményekkel járt. A három halotton kí
vül egymásután szedték ki a vérükben 
fetrengő, borzalmasan összeroncsolt se
besülteket, a legázolt és összedöntött vá
sári sátrak romjai alól. Jajveszékelés, 
segély kiált ozás verte fel a környéket. A 
szomszédos utcákból százával tódultak 
az emberek a szerencsétlenség helyére és 
csakhamar olyan hatalmas tömeg verő
dött össze, hogy a szoros embergyürü 
valósággal megakasztotta a mentők 
munkáját. A közeli rendőrposztok szorí
tották vissza a tömeget és csak igy sike

A helyszínre kiszállt rendőri bizottság; 
a Kassai Automobil Club megbízható
sági hegyiversenye vezető autójának 
vezetőjét,

Palsclüger János vasnagykereskedőt 
nyomban előállította a kapitány
ságra és kihallgatása után letartóz
tatásba helyezte. Hétfőn átszállít

ják az ügyészség fogházába.

Az automobilvcrscng résztvevői kö
zött óriási riadalmat keltett a startnál 
történő katasztrófa. A versenyt egyéb
ként folytatták. Győztes Paál Jób, a 
Színházi Élet egyik szerkesztőjének 
Citroen kocsija lett, amelyet Feiner Já
nos soffőr vezetett. A kocsi büntetőponti 
defekl nélkül a kategória idő másod
percnyi pontos betartásával tette meg 
az utat.

Vasárnap délelőtt nagygyűlésen köve
telték a halálsorompók kitelepítését

Elkeseredett hangú tiltakozás „a főváros területét 
átszelő vasútvonal, a budapesti kínai fal“ ellen

rült a mentőknek zavartalanul elvégezni 
munkájukat.

Nyolcán súlyosan megsérültek, 

köztük ötnek az állapota életveszélyes. 
A sérülteket a kassai állami kórházba 
szállították. A tömeges automobilszercn- 
csétlenség áldozatai valamennyien piaci 
árusok, illetőleg a piacon vásárló egy
szerű asszonyok.

Vasárnap délelőtt lí órakor a Budapesti 
Ügetőverseny Egylet pályáján népes gyűlést tar
tott az Angyalföld, Herminamcző, Alsó rákosi 
rétek, Zugló, Törökőr, Kőbánya. Újpest, Rákos
palota, Rákospalota-Ujfalu, Pestújhely, Rákos
szentmihály, Rákosfalva, Sashalom. Cinkota és 
Mátyásföld érdekelt lakosságából alakult nagy
bizottság, a budapesti halálsorompó ügyében. A 
naggygyiilést Pál L. Leó építész, a bizottság el
nöke nyitotta meg. Megnyitó beszédében rámu
tatott arra, hogv már eddig is több értekezlet és 
gyűlés során tiltakozott Budapest és a Budapest 
környéki községek lakossága a halálsorompók 
ellen s a MÁV ceglédi vonalának a körvasúiba 
való kihelyezését kívánta.

— A halálsorompó, — úgymond —
a főváros fejlődésének, a főváros jó közle

kedésének állandó akadálya,
amely meggátolja, hogy a főváros-környéki köz
ségek Budapesthez közelebb jussanak s hogy a 
községek lakossága jobb élelmezést kaphasson. 
A főpolgármester is a vasútvonal kihelyezése 
mellett foglalt állást s az újságírás fejedelme, 
Rákosi Jenő is erre az álláspontra helyezkedett 
s nagy cikkben sorakoztatta föl azokat az érve
ket, amelyek a ceglédi vonal s ezzel együtt a 
halálsorompó kihelyezését követelik.

A nagygyűlés közönsége lelkes tapssal éltette 
Rákosi Jenőt, a tapsot azonban elnyomta a ha
lálsorompók között, közvetlenül az Ügetövcr- 
senypálya tribünje mögött húzódó sínpáron 
éppen elrobogó vonat zakatolása. Számoson fel 
is kiáltottak:

—• Ez az a vonat, ezt kell kitelepíteni, ez 
teszi lehetetlenné tízezrek és tízezrek nyugodt 
életét és idéz elő számos halálos katasztrófát!

Félmillió ember, közülük 350.000 olyan 
községben lakó, aki használni kívánná ■ 

körvasúiét, követeli annak létesítését.
Már a miniszter is foglalkozott azzal az ideá
val, hogy megvalósítja a körvasútól, de a mi
niszter tanácsadói állást foglaltak ez ellen.

Az elnöki megnyitóbeszéd ulán Závodszky 
József a külső perifériák lakosai érdekében szó- 
Iáit fel. hangoztatva, hogy meg kell szüntetni 
a főváros területét átszelő vasútvonalat, a bu
dapesti kínai falat. Ehhez azonban — szerinte

— megfelelő kormányzat, koncepció, akara. 
s egy Baross Gábor kellene.

Tobler János képviselő felszólalása után 
Bródy Ernő szólalt fel s rámutatott arra, hogy

a főváros és az ország közlekedésének és 

kultúrájának kérdése, hogy az ország szivé
ben ne legyenek halálsorompók, 

ahol ártatlan emberek vére hull s amely miatt 
nap-nap után tízezrek hosszasan 
idejüket veszíteni.

Mihalovics Zsigmond plébános és dr- Kerekes 
Ödön fővárosi bizottsági tagok felszólalása után 
dr. Farkas Zoltán, a magyarországi szociáldemo
krata párt képviseletében jelentette be csatlako
zását a halálsorompó elleni akcióhoz. Battcn- 
berg Lajos ny. postaigazgató, főv. bizottsági tag

A pénzügyminiszter reviziő alá 
veszi a forgalmiadé behajtásá

nak mai rendszerét
Uj luxusadó-rendelet készül

A képviselőház nyári szünetében minden 
egyes minisztériumban nagyarányú törvényelő
készítő munka indul g. E munkálatok közül 
különösen a pénz, ^minisztérium előkészítő 
munkálatai érdemelnek nagyobb figyelmet. A 
Hétfői Napló munkatársa ugyanis teljesen be
avatott helyről azt a szenzációs értesülést sze
rezte, hogy

a pénzügyminisztériumban a nyár folya
mán nagyszabású adózd I reformtervezetek 

készülnek,
amelyek közelről fogják érdekelni az egész 
pénzügyi és. közgazdasógi világot. Mint a 
pénzügyminiszter környezetéhez tartozó infor
mátorunk közölte, ezeknek a terveknek az elő
készítésével kapcsolatosan arról van szó, hogy

a forgalmi adó behajlásának egész rend
szerét revízió alá veszik.

Búd János pénzügyminiszter ugyanis n képvi
selőhöz ülésein, valamint a kormánypárti kép
viselők részéről a púrtérlekezlelekcn rlhr.ng- 
•olt kifogásokat alapos megvizsgálás alá vette 
és arra az elhatározásra jutott, hogy a forgal
mi adó mai rendszerén, lényeges változtatáso
kat eszközöl. A pénzügyminisztérium adóasz 
táljában már meg is kezdődtek az élőmunka-

felszólalása ulán a nagygyűlés egyhangúlag

határozati javaslatot 
amciy miau i
kénytelenek fogadott el. mely szerint a MÁV. ceglédi vonala-

■ __ l-ihr.hu>-Liinefcli snak körvasúiba való kihelyezését követeli s 
egyben bizottságot küld :i polgármesterhez ab
ból a célból, hogy a: nyilvános tervpályázatot 
hirdessen a főváros cs az ország érdekeinek tel
jesen megfelelő körvasút építésére vonatkozólag.

A nagygyűlés Pál L. Leó elnök zárószavaival 
ért véget.

latok. A készülő
nngv reformterv

előreláthatóan szeptemberben kerül nyilvá
nosságra.

Nagy revíziós munkálatok folynak a luxus* 
adót illetően is. Értesülésünk szerint

uj luxusadórendclet készül a pénzügymi
nisztériumban.

Ennek a rendeletnek a megszövegezésénél figye
lembe veü'zik nzokat az adatokat és észrevéte
leket, amelyeket az érdekeltségekkel folytatott 
a-nk élezés során tártak az illetékes tényezők elé. 
A luxusadórendclet elkészítése, mint a Hétfőt 
Napló munkatársával illetékes helyen közölték 
— hosszabb időt vesz igénybe.

A rendelet csak késő ősszel fog nyilvános
ságra kerülni, úgyhogy a megreformált 
uj luxusadó csak 1929 január elsején lép 

életbe.
A luxusadórendclet éllészilésénél teljes mértek
ben érvényesülni fog a kormánynak az a fel
fogása, heg a külkereskedelmi mérleg megjaví
tása érdekében tartózkodni kell külföldi gyárt
mányok behozatalától. Ennek a felfogásnak as 
érvényesítése érdekében a luxusadó tekint eté
ben lényeges emeléssel kell számolni.
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Egy csúnak nagy utasával együtt 
felborult a Dunán

izgalma* Maimanitt MRiyaienv meneti csaniuákM

József ffflierceg, Serédi hercegprímás 
és Ripka főpolgármester felszólalnak ma 

a felsdházhan a rokkantsági törvénylavaslataál
Izgalmat életmentét játszódott le szom’ 

bal éjjel Szentendre közelében a Dunán.
Egy Sirály nevű csónak, amelyben Vince 

Sándor, h'ohár István magántisztviselők és 
mért két lány foglaltak helyet, az esti órák* 
bán a Római fürdőről Korányba készült. 
Az evezőknél a két fiatalember ült, mig az 
egyik lány a kormánynál foglalt helyet. 
Gyors iramban ment a csónak, amikor 
Szentendre közelében egy arra haladó 
uszály hullámaiba jutottak. A csónak in
gadozni kezdett, amitől az egyik lány meg
ijedt és fölugrott. A csónak elvesztette 
egyensúlyát és

a kővetkező pillanatban felborult.
Ar esti sötétségben senki sem látta a 

katasztrófát és csak a vízbe esetlek hangos 
segélgkiáltásaira és jajgatásaira lettek fi
gyelmesek a parton állók és a közelben ha
ladó csónakosok. Lámpásokkal felszerelve 
többen azonnal csónakba ültek cs a bajba
jutottak segítségére siettek.

A nyári szezon első napján 
amerikai méretű forgalmat 
bonyolítottak le a vonatok

Vasárnap teljes erővel indult meg a nyári 
szezon. Legjobban bizonyította ezt az a 
körülmény, hogy egész nap valóságos invá
zió volt a pályaudvarokon, ahol óriási for
galmat bonyolítottak le. Kora reggeltől a 
késő esti órákig állandóan ezrekre rugó tö
meg nyüzsgőd a perionokon, úgyhogy az 
állomásfőnökségeknek mindenütt nagy 
gondot okozott a valósággal amerikai mé
retű forgalom gyors lebonyolítása.

Megerősített létszámmal dolgoztak 

és hogy a közönség elhelyezését biztosít
hassák,

a vonatokhoz több pótkocsit csatoltak.
De nemcsak a kirándulóvonatok, hanem n 
fürdővonatok és a nagyobb külföldi vona
tok is állandóan zsúfoltan indultak el

A legnagyobb forgalom 

a keleti pályaudvaron 
volt, ahol a balatoni fürdővonatok iránt, 
valamint a bécsi és az erdélyi vonatok iránt

Ezalatt izgalmas jelenet játszódott le a 
Dunán. A társaság tagjai közül csak a két 
fiatalember és az egyik lány tudott úszni, 
a másik lány azonban nem. Ez a felborult 
csónakba kapaszkodott és igy próbált me
nekülni. Az erős hullámok miatt azonban 
mindnyájan igen nehezen tartották fenn 
magukat a vizen. Negyedórás izgalmas küz
delem után sikerűit csak a két fiatalembert 
és a: egyik lányt csónakba emelni,

.« másik lányt azonban már nem talál
ták sehol.

A csónakosok erre csáklyával kutatták to
vább a vizet és az egyik csónakos csáklyája 
kutatás köz.be.n egy vizen úszó testbe ütkö
zött. A többiek is odasiettek és igy sikerűit 
a már-már elveszettnek hitt

teljesen eszméletlen leányt
kihúzni és a csónakba emelni.

A kihívott mentők a Rókusba száUitották 
a még mindig eszméletlen K. Terézt.

nyilvánult meg nagy érdeklődés.

Ma volt a premierje u nyári fiirdővona- 
toknak.

Ilyen a budapest - tapolcai, amely 12.30 
kor indul. Ugyancsak ma ment először az 
a vonat Balatonfiiredre, amely csak vasár
nap és ünnepnapon közlekedik. Ez 6.30-kor 
indul és 10 óra 27-kor érkezik Füredre. 
Visszafelé 17.64-kor indul és 21.15-kor 
érkezik, tehát nagyon kellemes közlekedés 
azok számára, akik csak egy szabadnappal 
rendelkeznek.

A nyugati pályaudvaron
a kirándulóvonatok közül különösen a 
nagymarosi és a visegrádi telt meg zsúfolá
sig utasokkal, úgyhogy több pótkocsit is 
kellett csatolni a szerelvényhez. Szokatlanul 
sok utasa volt a szegedi és a debreceni vo
natoknak is.

A Déllvaauton
szintén megerősített létszámmal bonyolítot
ták le a forgalmat.

Tizenkét órás ülések a Házban
Ma rendkívül élénk ülése lesz az ország

gyűlés mindkét házának. A képviselőház 
ma délelőtt tiz órakor folytatja a vidéki 
törvényhatóságok mandátumának meghozz* 
szabbitásáról szóló törvényjavaslat vitáját. 
A mai vita szónokai Rassay Károly, Szi
lágyi Lajos és Gál Jenő lesznek. A kor
mánypárton feltűnő idegességgel nézik az 
ellenzék erős ostromát. A vidéki törvényha
tóságok mandátumának meghosszabbításá
ról szóló javaslat vitája a mai nappal a har 
madik napra húzódott át, pedig bizonyosra 
vették a kormánypárton, hogy ezzel a ja
vaslattal egy-két nap alatt végezni lehet. A 
kormánypárton különösen a kisgazdák ide
geskednek, akik a nyári dologidőben szeret
nének már otthon lenni. De nagy az ideges
ség a kormánypárt többi frakcióiban is. 
Ezzel szemben a kormány ragaszkodik 
mindazoknak a törvényjavaslatoknak a 
nyári szünet előtt való letárgyalásához, 
amelyeket már beterjesztett. A vármegyei 
törvényjavaslat megszavazása után a beru
házási javaslat, majd az OFB-javaslat kö
vetkezik. amelynek melléklete a gyitfaszer- 
ződés. Mindezek a törvényjavaslatok élénk 
vitát provokálnak, kétségtelen tehát, hogy

julius húszadika előtt aligha kezdődhe
tik meg a képviselőház nyári szünete.

A kisgazdák körében éppen ezért akció in
dult meg aziránt, hogy a képviselőház meg
hosszabbított üléseket tartson az ellenzéki 
szónokok mielőbbi kimerítése céljából.

Kezdetben úgy tervezték, hogy nyolcórás 
ülések bevezetésére vonatkozó indítványt 
terjesztenek elő. Vasárnap este az egységes 
párt klubhelyiségében összegyűlt néhány 
kormánypárti képviselő, akik úgy határoz
tak, hogy hétfőn délelőtt uj iveket iratnak 
alá a képviselőházban és

mindjárt a tizenkétórás ülés bevezetését 
fogják szorgalmazni.

Szokatlanul nagy érdeklődés előzi meg a 
felsőház mai ülését is. Az országgyűlés 
felsőháza ma délelőtt kezdi tárgyalni az 
öregségi, rokkantsági, özvegység! és árva
sági biztosii&srol szóló törvényjavaslatot. A 
javaslatot Kiihne Lóránd előadó fogja is
mertetni,

a vita első szónoka pedig József főher
ceg lesz,

aki hir szerint a szociálpolitika egész terü
letére kiterjeszkedő beszédet óhajt mondani, 
József főherceg után

Serédi Jusztinián bíboros hereegprimás 
következik felszólalásra. A hercegprímás
nak ez lesz az első érdemi felszólalása a 
felsőházban, érthető tehát, hogy minden 
irányban feszült figyelemmel várják fel
szólalását. A harmadik szónok a mai vitá
ban Ripka Ferenc főpolgármester lesz, aki
nek szintén ez lesz az első törvényhozói 
beszéde.

Vasárnap a máltai lovag* 
rend lovagjaivá avatták 
Klebelsberg és Scitovszky 

minisztereket
Díszes ünnepség volt vasárnap délelőtt a ko

ronázó Mátyás templomban. Az emeleti karzat
ból elkülönített máltai lovagrendi kápolnában 
a Szuverén Katonai Máltai lovagrend magyar
országi tagozatában lovaggá avatták.

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisztert, 
Scitovszky Béla belügyminisztert,

Almássy László képviselőt, az egységespárt 
ügyvezető elnökét, liorhy György felsőházi ta
got és Pintér László képviselőt.

A szertartást József főherceg, a magyar* 
országi máltai lovagok szövetségének elnöko 
végezte, aki ünnepi beszéd kíséretében fel
avatta az öt lovagot és átadta nekik a fel
avató bullát. Az uj lovagok nevében Klebcls- 
berg Kunó gróf tette le a fogadalmat és rövid 
beszédben kifejezést adott azoknak a köteles
ségeket parancsoló érzéseknek, amelyek az uj 
lovagokat eltöltik.

A felavatási szertartás után az uj lovagok é» 
az előkelőségek átvonultak a koronázó temp
lom szentélyébe, ahol ekkor már számosán 
gyűltek össze. Ott volt: József Ferenc királyi 
herceg, Auguszta és Anna herccgasszonyok, 
gróf Karácsonyi Jenő, a lovagrend magyar
országi követe, Andrássy Géza gróf, Keglevich 
Gyula gróf, Pestg Pál államtitkár, Szily Kál
mán, Angyal Dávid és mások.

Az ünnepi misét
Glattfelder Gyula csanádl püspök 

celebrálta, aki a felavatással kapcsolatosan 
nagyhatású ünnepi beszédet mondott



Budapest,1928 julius 2. HÉTFŐI NAPLÓ 8

Gázol a motorosának
Tur*ma»er festőművész 13 éves kislányát 

fUrUés közben elgázolta egy motoros
Teljesen szokatlan és könnyen tragi

kussá válható szerencsétlenség történt va
sárnap, a kora délelőtti órákban a megyeri 
strandfürdő közelében, ahol Turmayer 
Klára, az ismert festőművész tizenhárom 
éves kislánya fürdőd. Ugyanebben az idő
ben haladt arrafelé egy motorcsónak, ame
lyet azonban a kislány nem vett észre. A 
motorcsónak vezetői sem lettek az olt úsz
káló kislányra figyelmesek és ennek követ
keztében

a motorcsónak egyenesen rászaladt 
Turniayer Klárára, 2

aki nyomban a viz alti merült, majd ami
kor ismét felbukkant, a motoranónak sebe
sen forgó

propellerje a kislány fejét, karját és

Mi történt gróf Apponyi 
Rezső lakásában, 

amig a gróf Amerikában járt 
a Kossuth-zarándokiássa  1?

Szenzációs hátterű per indult meg a na
pokban a budapesti törvényszék előtt.

Gróf Apponyi Rezső nyug, főispán tud
valévőén rcszlvclt abban a küldöttségben, 
amely Kossuth Lajos newyorki , szobrának 
leleplezése alkalmából Amerikába zarándo
kolt A gróf, aki elutazása előtt a legbarát
ságosabb viszonyban búcsúzott el a felesé
gétől, hazatérve, megdöbbenéssel tapasztalta, 
hogy

felesége a közös lakást elhagyta és 
magával vitte a közösen használt bú

torokat is.
Á lakás csaknem teljesen üres maradt.

A többit elmondja az a kereset, amelyet a 
nyugalmazott tolnamegyei főispán 38959- 
1928. szám alatt a budapesti törvényszék 
előtt indított felesége, szül, von ffolz Fran
ciska bárónő ellen. A keresetben azt pana
szolja a gróf, hogy amig ö Amerikában járt

A pinkarendelet kétnapos premierjén 
fej veszett izgalom és felfordulás után kevés 

változással minden maradt a régiben
Julius elsején lépett életbe a kártyarende- 

let, amely megszüntette a pinkát. A minisz
teri rendelet értelmében ettől a naptól kezdve 
tilos a klubokban pinkapénzt szedni a játé
kosoktól. A budapesti klubokban, különösen 
pedig a prononszirozott kártyaklubokban 
érthető izgalmak előzték meg ezt, a szem
pontjukból igen fontos dátumot. Az ismert 
pinkabérlök és klubkeret-tulajdonosok már 
napok óta tanácskoztak arról, hogy miként 
történjék minden különösebb zökkenő nél
kül az átmenet. Sokféle terv merült fel. vég
leges megoldást azonban nem találtak. A leg
fontosabb problémák egyike maga a rendelet 
életbelépésének dátuma volt. A rendelet 
ugyanis kifejezetten julius elsején lép éleibe. 
Az elfogadott időrend szerint pedig a nap 
mirdig éjféli tizenkét óra után kezdődik 
Viszont a klubokban éjszaka kártyáznak s 
így az a helyzet áll elő, hogy szombatról va
sárnapra virradó éjszaka tizenkét óráig még 
június harminc volt,

éjfél után azonban már julius elsejét 
mutatott a naptár, márpedig julius else

jén tilos volt pinkapénzt szedni.
Ez volt az a kérdés, amelyik megoldhatatlan
nak látszott. A klubok azonban ugy-ahogy, 

vállát súlyosan megsebesítette.
A (ürdőzők közül többen észrevették a 
különös szerencsétlenséget és nyomban a 
kislány segítségére siettek. Közben a mo
torcsónak is megállt és ezen Turmayer Klá
rát kivittek a parira, ahonnan az újpesti 
mentők a gróf Károlyi kórházba szállítot
ták.

A kezelőorvosok megállapították, hogy a 
gázolás következtében a motorcsónak orra 
súlyosan megsebesilclte a kislány fejét, 
úgyszintén a motor propellere is több ko
moly sérülést ejtett a kislányon, akinek ál
lapota rendkívül súlyos, de nem életveszé
lyes.

Á7. újpesti rendőrség a különös szeren
csétlenség ügyében megindította a vizsgá

latot.

a Kossuth zarándoklássa!, felesége tőle meg
szökött, de nem egyedül ment, hanem magá
val vitte a közösen használt bútorokat is, 
amelyeket felhívás ellenére sem hajlandó 
kiadni. Elmondja továbbá a kereset, hogy a 
bárónő külön lakásba költözött és odavitte 
ezeket a bútorokat is, amelyek felelt pedig a 
házasság fennállása alatt egyedül a férj jo
gosult rendelkezni.

Ezen a címen a gróf ingók kiadása iránt 
keresetet indított a felesége ellen

és kérte őt ezek kiadására kötelezni. A ke
resethez a gróf jegyzéket csatolt, melyben 
az elvitt ingóságokat felsorolja. A gróf állí
tása szerint a bárónő nemcsak a szükséges, 
hanem

a fényűzés! tárgyakat is magával vitte.
A budapesti törvényszéken Marcelly ta

nácselnöknek osztották ki az ügyet, aki 
most tűzött a perfelvételre határnapot.

mégis segítettek magukon. Egyszerűen elfo
gadták azt, hogy a rendelet csak vasárnap 
lép életbe és így éjszaka tizenkét óra után, 
amikor már tulajdonképpen elseje volt,

a budapesti klubokban nyugodtan szed
ték tovább a pinkapénzt.

Természetes azonban, hogy igyekeznek ren
det teremteni. Úgy látszik a végleges megol
dás az lesz, hogy az összes klubokban hely
pénzt szednek a játékosoktól. A k lúgok sok 
kifogást emelnek a miniszteri rendelettel 
szemben. Elsősorban azt kifogásolják, hogy 
a rendeletet nem követte magyarázatokkal 
ellátott végrehajtási utasítás. Kifogásolták 
továbbá azt is, hogy a rendelet szerint nem 
szabad pinkát szedni, hanem a játékpénz 
összegét a közgyűlésnek kell meghatározni 
és jóváhagyás céljából a belügyminisztérium 
elé terjeszteni. A közgyűlés összehívása, a 
határozatnak a minisztériumba való terjesz
tése s annak jóváhagyása azonban legalább 
két hónapot igényel, a klubok pedig

nem tudják, hogyan kezeljék a pinka 
ügyét a két hónapi idő alatt.

Harmadszor a rendeletnek azt a szakaszát

kifogásolják, amely a hazárdjátékon ért ta
gok kitiltására vonatkozik. A rendelet sze
rint ugyanis nem lehet semmiféle klubnak 
tagja az, aki hazárdjáték miatt büntetve volt. 
Lehetetlennek tartják, hogy az ilyen, gyak
ran előkelő állású emberi ezért ki kelljen 
golyózni az összes klubokból. A rendeletét 
úgy kívánják módosítani, hogy ez a büntető 
szankció

csak az ezután történő büntetések miatt 
legyen érvényben.

Hézagos a rendeletnek a nőkre vonatkozó 
része is. A rendelet ugyanis úgy szól, hogy 
azokban a klubokban, ahol nők is tagok le
hetnek, a nők látogathatják a játéktermet. 
Általában azonban az a felfogás, hogy a nő
ket végleg ki kellene tiltani a játékszobából.

A klubok körében különben vasárnap az a 
hir terjedt el, hogy

illetékes helyen szakemberek bevonásá
val ujabb tanácskozást akarnak tartani, 

amelyen a rendelet egyes hézagos részeit ki
egészítenék és megváltoztatnák. Főként azon
ban azt célozná a tanácskozás, hogy megál
lapítsák, mi történjék az alatt, amig az uj 
helypénz-szabályt meghozzák a klubok köz
gyűlései és azokat jóváhagyja a belügy
minisztérium.

A szombatihoz hasonló volt a helyzet a 
vasárnapról hétfőre virradó éjszakán. A 
legtöbb klubban

vasárnap is beszedték a pinkapénzt a 
játékosoktól.

A pinkarendelet kétnapos premierjén te
hát fejveszett izgalom és felzúdulás után 
kevés változással minden maradt a régiben.

Vasárnap hajnalban betörtek 
Andaházi-Kasnya Béla festő
művész Ostrom-utcai villájába

A hazatért festőművész zavarta meg 
a betörőket munkájukban

Xusárnap a kora hajnali órákban nem min
dennapi kalandban volt része Andaházi-Kas
nya Béla festőművésznek.

Andaházi-Kasnya Béla éjfél ulán két órakor 
tért haza Ostrom-utca 1. szám alnti villában 
lévő lakására és az első emeleten levő ebédlőbe 
ment. Alig hogy belépett, a szoba ablakát tárva- 
nyitva találta s a szobában a legnagyobb ren
detlenség uralkodott. A; ebédlőszekrény s a 
vitrinek ajtajai fel voltak feszítve és azoknak 
tartalma a földön szétszórva feküdt. Feldöntött 
székek, elmozdított bútordarabok bizarr képe 
fogadta Andaházi-Kasnya Béla festőművészt, 
aki megrémülve az ebédlőből a hálószobába 
sietett, ahol ugyanilyen kép tárult elébe. A 
hálószobában is általános rendetlenség, össze
hányt bútordarabok jelezték, hogy

röviddel ezelőtt betörők garázdálkodtak a 
lakásban,

akik ugylátszik, figyelmesek lettek a hazatérő 
festőművész lépteinek zajára és idejében elme
nekültek.

A festőművész, amikor túl voll az első ijedt
ségen, fellármázla a szolgaszemélyzetel, majd 
értesítették a főkapitányság központi ügyeletét, 
ahonnan nyomban detektívek siettek ki az

Izgalmas éjszakai hajsza 
után elfogták a kispesti 

erdő banditáit
Az utóbbi hetekben több feljelentés ér

kezett úgy a főkapitányságra, mint a kis
pesti rendőrségre, hogy Kispesten és főleg 
a határban lévő erdőben nap-nap után vak
merő rablótámadások történnek. A rablók 
oly vakmerőén viselkedek, hogy fényes 
nappal is megtámadták a járókelőket, elra
bolták értéktárgyaikat s azután nyomtala
nul eltűntek. Ujabb feljelentések szerint 
már kisleányokat is megtámadtak, súlyosan 
megverték őket, elvették apró kis értéktár
gyaikat, sőt egyeseket teljesen levetkőztet
tek és ruháikat, cipőiket elrabolták. A tá
madókról adott személylcirás minden eset
ben azonos voll, nyilvánvalónak látszott te
hát, hogy egy szervezett banda garázdálko
dása tartja félelemben Kispest lakosságát. 
A rendőrség nagy apparátussal nyomozott a 
rablóbanda kézrekeritésén, akik oly ügye
sen fészkelték be magukat az erdő sűrű
jébe, hogy lehetetlen volt őket feltalálni.

A támadásokról való bejelentések azon
ban egyre szaporodtak. Szombat délután is 
feljelentés érkezett, amely szerint az elvete 
mült rablók

megtámadtak három játszadozó kis
lányt,

megverték őket, majd elvették gyűrűiket, 
nyakláncukat, az egyik kislányról pedig le
húzták a ruhát és a cipőt is. A támadóról 
adott személylcirás szerint a rablók ugyan
azok lehellek, akik a többi támadást elkö
vették.

Az ujabb bejelentés

SHAMPOO

Ostrom-utca 1. szám alatti villába. A detektívek 
a helyszíni szemle alkalmával megállapították, 
hogy a betörők — akik kétségtelenül ismerő
sek voltak a helyi viszonyokkal — az ebédlő
nek az. Ostrom-utcára néző ablakán hatollak 
be a lakásba, ahol felfeszitették a bútorok aj
tajúit és minden értékes tárgyat egy halomba 
rakva, igyekeztek zsákmányukkal eltávozni. A 
hazatéri művész ugylátszik megzavarta őket 
munkájukban és így

kénytelenek voltak a zsákmány — nagy- 
értékű ezüsttárgyak és képek — hátra
hagyásával ugyanesnk a nyitott ablakon 

keresztül elmenekülni.

A nyomozás során Andaházi-Kasnya Béla meg 
állapította, hogy a betörők semmit sem vittek 
cl a lakásból, majd annak a feltevésnek adott 
kifejezést, hogy a hajnali látogatók valószínűleg 
azokból a munkásokból rekrutúlódtak. akik 
nemrégiben hossza időn kérésziül dolgozlak a 
villa restaurálásán.

A rendőrség most ebben az irányban foly
tatja a nyomozást és a helyszínen talált ujj- 

1 lenyomatok alapján kutatják Andaházi-Kasnya
Béla betörőit.

széleskörű nyomozás indult a rablóbanda 
kézrekcrltésérc. A főkapitányságról l'ct- 
tendy csoportjának detektivjei elhelyezked
tek a kispesti erdőben és lesbenállva figyel
ték az erdőben sétálókat. Sikerült is három 
olyan férfit megpillanlaniok, akikre a tá
madókról adott személylcirás ráilleit. A* 
detektívek egész éjszaka a nyomukban vol
tak és

épp akkor tették őket ártalmatlanná, 
amikor ujabb rablótámadást akartak 

végrehajtani.
Megbilincselve előállító.iák őket a főka

pitányságra, ahol Fogl dr. kapitány hall
gatta ki őket. Megállapítást nyert, hogy a 
három támadó: Hcrmann István, Papp Zol
tán és Szilágyi Gyula gyári munkások, akik 
beismerték, hogy a hetek óta ismétlődő rabló
támadásokat ők követték cl. Elmondották, 
hogy hosszú idő óta muukanélkül vannak 
és n támadások által szerzett értéktárgyak
ból és pénzekből tartották fenn magukat és 
kitünően éltek. Beismerő vallomásuk ulán 
a három rablót letartóztatták és átszállítot
ták az ügyészség fogházába.

elbles nélkül 6|ó*0r.k fel. 10 éves törlesztés mellett. Duda- 
pesten és vidéki városokban, minden olyan hJe udva
rán. ahol (firdőszobók nincsenek. Részlete* leírást kés*- 
léMel kQldOnk. Megrendelhető: ..Pannónia" vetérkén- 

, |«IselrInéi. Bndapest, Petőfi Sándor-utca 11. arám. Tele.
alapjan jxombatonl m-rz
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HIKIK
Bethlen István gróf játéktecbni- 
kája győzelemre vitte csapatát 
• Magyar Póló Club vasárnapi 

mérkőzésén
Ragyogó napsütéses időben zajlóit le vasár

nap délután nz uj margitszigeti pályán a Ma
gyar Póló Club lovaspóló mérkőzése a „Höl
gyéül vándordíjéért". A mérkőzést különösen 
nagyjelentőségűvé tette és annak ünnepicssé- 
fét emelte

Bethlen István gróf miniszterelnök rész
vétele.

A kivételes látványossságra meglepően nagy
számú és előkelő közönség gyűlt össze. 
Auguszta főhercegasszony, a mecklenburgi 
herceg felesége, Bethlen Margit grófnő, a né
met követ feleségével, Rakovszky Iván, 
Berg Tibor báró és felesége és még sok társa
dalmi és politikai előkelőség kísérte végig fe
szült figyelemmel a két csapat, de főleg Bethlen 
István gróf miniszterelnök játékát. A minisz
terelnök nem in hozott csalódást a nézőközön
ségnek,

nagy gyorsasággal, óriási lelkesedéssel éa 
kitűnő technikával játszott

éa a vörösök 11:3 arányú győzelme nagyrészt 
ar ő javára irható. Gróf Bethlen István mesteri 
akcióit a közönség sűrűn felcsattanó tapsai is 
bizonyították.

A mecklenburgi herceg sípjelére a következő 
két csapat állt fel a mérkőzés megkezdésére 
Vörösök: gróf Rethlen István, gróf Károlyi 
Lajos, őrnagy Nathersole, őrnagy Paary Jones. 
Kékek: Rakovszky Iván, báró Halvány Gyula, 
gróf Wenckheim István és Willsain Watton 
A játék kezdetén a vörösök eleinte védekezésre 
szorullak a kékek nagy gyorsasága és elszánt
sága miatt, később azonban a miniszterelnök 
nagyszerű lendülete és technikája magával ra
gadja a vörösök csapatát, akik ezután lelépik 
az ellenfelet.

Az értékes liszleleldijakat dr. Rakovszky 
Ivánná, dr. Scitovszky Tiborné és gróf Khuen- 
Héderváry Kúrolyné osztották ki a győztesek
nek.

A mérkőzés kifogástalan rendezéséért a Póló 
Club titkárát, He mád Endrét illeti dicséret. A 
legközelebbi match kedden, julius 3-án lesz.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó 
kist adta ki: Zivataros esők és átmenetileg 
a hőség csökkenése várható, az időjárás me
leg jellege azonban megmarad.

— Változás a kUlUgymlnlszterium sajtó
osztályának vezetésében. Mint a Hétfői 
Napló értesül, a külügyminisztérium sajtó
osztályának vezetésében a közeli napokban 
változás történik. Dr. Bárdossy László mi
niszteri tanácsos, a sajtóosztály eddigi ve
zetője, akliv diplomáciai szolgálatba lép s 
a sajtóosztály vezetését gróf Csáky István 
attasé, a sajtóosztály eddigi vezetőjének he
lyettese veszi át.

— Szabadságünnep a Washington szobor 
riőtL Vasárnap délelőtt folyt le a szokásos sza
badságünnep a Mngynr-Ainerikai Társaság ren
dezésében a városligeti Washington szobor 
előtt, az amerikai függetlenségi nyilatkozat 
százölvenkettedik évfordulóján. Az ünnepségen 
megjelent a budapesti nmerikui kolónia, Bult- 
ler Wriyht követtel az élén. Wlassics Gyula és 
Csettler Jenő az országgyűlés képviseletében, 
Lieher Endre tanácsnok a székesfőváros képvi
seletében. Megjelent azonkívül számos előkelő
ség, valamint sokan n Kossuth zarándoklat Ing
ja! közül. I.iebcr Endre, tnajd Buttk*r Wriyht 
követ kölcsönösen méltatták nz ünnep alkal
mából a magyar-amerikai rokonszenvet. A be
szédek elhagyása után megkoszorúzták a szob
rot, majd felolvasták az Unió elnökéhez inté
zett üdvözlő levelet.

Megfelcbbezték n győri Iparkamarai vá- 
laastáaokat. Győrből jelentik: Két héttel ez
előtt folyt le Győrben az. iparkamarai vá
lasztás, ami kőris Nagy Dániel szabómestert 
választották meg elnöknek. A válnszlás el
len a knmarn tagjai közül többen felebbe- 
zést jelentettek be azon a cimen, hogy a vá
lasz.ás érvénytelen, mert elnököt és alelnö 
köket nem lehet egy szavazással választani.

MECIJELENT A

KALLÚS-KOMPASZ
„GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI 
ÉS TŐZSDEI KOMPASZ"

18281929. tvl évfolyamának 
eisfl része Mt ROtetDen. tóm 
mlnt soo oldal terjedelemben

Tartalmazza: nz összes budapesti és vi
déki bankok és takarékpénztárak, banká
rok és tőzsdei cégek, a Tébe és a Magyat 
Tőzsde-Klub, a budapesti szövet kentek 
és az összes vidéki városok legújabb ada
tait. Rövidesen követi ezt a komp asz 
második résre, szintén két kötetben, 
mely tartalmazni fogja az összes magyar
országi ipari és kereskedelmi vállalatok, 
biztosító intézetek stb. legújabb adatai'.

Beszakadt egy budai házban 
az emeleti lakás padlója és a lakó 

a földszintre zuhant
A Hadnagy-ucca 38. szám alatt vau a fő

városnak egy emeletes háza, amely ütölt- 
kopott, rozoga állapotban van. A ház lakói 
többször eljártak illetékes helyen, hogy a 
házat tatarozzák, azonban minden akciójuk 
eredménytelen maradt, aminek aztán va
sárnap súlyos következménye lett.

Az első emelet hármas számu lakásában 
lakik özvegy Kiss Pálné a fiával. Az idős 
uriasszony egyedül tartózkodott odahaza a 
lakásban, amikor

a padlónak egy része éppen ott, ahol 
Klsané ült, nagy robajjal leszakadt és 
a sierencsétlen asszony a földszinti la
kásba suhant. A lehulló gerenda és bú

Rendőrkézre került a központi vásárcsarnok 
titokzatos éjszakai fantomja

Hentessegéd a ponyva alatt
Napokig tartó megfigyelés és hajsza után 

ma rendőrkézre került egy veszedelmes 
tolvaj, aki különös trükk segítségével fosz
togatta napokon át a Központi Vásárcsar
nok árusait. A Nagycsarnok árusai közül 
az utóbbi időben többen, mikor reggelen
ként megjelentek a csarnokbeli „standju
kon", arra a

kellemetlen felfedezésre jutottak, 
hogy tolvaj járt a fülkéjükben. Az éjszakai 
tolvaj rendszerint a pénztárfiókokat dézs
málta meg, sokszor azonban kisebb-nagyobb 
mennyiségű árut vitt el. Legszívesebben az 
élelmiszeres standokat látogatta és élelmi
szereket vitt el. A csarnoki őrök, akik köz
ismert lelkiismeretességgel végzik munká
jukat, hiába figyeltek, kutattak, kerestek,

nem Indiák elcsípni a tolvajt.
Hamarosan azután különös hírek terjedtek 
el a csarnoki kofák között Arról szóllak a 
hírek, hogy esténként egy titokzatos láto
gató jár a csarnokban. A híreknek az adott 
alapot, hogy többen látták, amint a stando
kat boritó ponyvák itt-ott megmozdultak 
egy láthatatlan kéz érintésétől. A baboná
said) kofák már beszéltek arról, hogy

Vasárnap főbelőtte magát Freisz János 
légügyi főellenőr. Vasárnap meglátogatta a 
Rökk Szilárd ucca 28. számú házban lévő 
lakásán Freisz János légügyi főellenőrt egy 
nöismeröse. Beszélgc.és közben Freisz elő
vett egy Frommer pisztolyt és csattogtatni 
kezdte. Látogatója kérte, hogy vigyázzon, 
mire Freisz megnyugtatta, hogy revolvere 
nincs megtöltve. Néhány pillanat múlva 
halántékához illesztette a revolvert és is
mét elcseltintette a ravaszt. A revolver el
sült és Freisz átlőtt lialártékkal, véresen 
esett össze. A revolverdörrenésre besiettek a 
házbeliek és értesítették a mentőket, akik 
haldokolva vitték a Rókus-kórházba. A 
rendőrség nyomozást indítod, hogy vélet
len szerencsétlenség történt-e, vagy pedig 
öngyilkosságot követett cl a légügyi föel- 
lenőr.

— Kifogtak egy hullát a Dunából. A Ferenc 
Józscf-rakparton a Havas-utca irányában a 
dunai hajóslegények egy többnapos holttestet 
húzlak a partra. A rendőri bizottság megállapí
totta, hogy Bucskó Ferencnek, a néhány nap
pal ezelőtt eltűnt fodrászsegédnek holttestét 
sikerült partra huzni s intézkedésére a fod
rászsegéd hölt tetemét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították.

— Megjelent • Kalló* Kompaai 1. réssé két kfitet- 
brn. Ml oldal terjedelemben. A Pesti Tőzsde kiadásá
ban és Kallós János szerkesztésében most jelent meg 
az 1928-29. évre szóló Gaidntági, Pénzügyi és Tőzsdei 
Komnasx első része két kötetben.

Kallós Komnui. Megrendelhető a Pesti Tőzsde kiadó
hivatalában. ÍV., Városház-utca 6. szám alatt, a rövi
desen megjelenő második rész két kőtelével egyfltt, 
mind a négy kötet együtt 50 pengőért.

Világhírű nyaralók és üdülök 
PensIAK. Intern álusok, leány- és fluott honok 

Havi ellátási dii tanulóknak 1M P. felnőtteknek 181 
P, mely hetenklntl válloztntdMal négy nyaralóhelyre

érvényes. Eser személy referenciája. 
Kérjen prospektust (válassbélyeg).

Peslaluzzi lnternátuaok Iroda
Fédératlon Internatlonalea des 

Pensfonnats I nropéens) 
Budapest, V., All.otmdny-ii. 4 I. 

Telefoni Teréz 043 —80.
es ÜDÜLŐTELEPEK:
Budapest. Siófok, Balatonösxöd. 
Lsusanne , Keuclmtrl. Luzern, 

Lugann, St Moritz. Francia- 
Denuvillc, Trouville. Biarritz, 

’* (1 tó), ■ tran-
........... v.ui.,-. Nizza*. Juan les 

Pina, Monté Garlo. Mentőn. Olasiorsséghen: San 
Heino, Nervl. X elcnce. Dordlghcra Abbázia 
lUcclooe, Roma*. Nápoly, Palermo. Ausztriában;

Sec. Ll.ni. Innebrnck. Salzburg,

AVARALó
Magyararsxágan:

Svájciam Gént*. 
Montrcux, Zürich, 
országban: Paris. ..........v, 
Aix ies Halna, Grenoblc. Evian ( 
rla RivierHn; St. ilaphacl. Cannes 

See. lLis. Innabrock. Salzburg, 
fsehl. Belgiumban! Ostcnde. Angliában: London* 
Cambridge . Drlghton, Főik estone. Afrikában; Al
gír , Tunis*

A ‘-l"! jelöli helyek lnternátuaok, fl:L és leány
otthonok pensiouátuaok — felnőttek részére *«, 
nyitva egész éven át.

A többi helyek július, augusztus é< szeptember 
hónapokban vannak nyitva. Társa-. ut.tráai kedvez 
í"ínycK.külön direkt Pulimann-kocsik 
!w". “ d,,k: »•>•»>•«» h>’1 •» r. MUSlWn

tordarabok a szerencsétlen asszonyt 
majdnem teljesen eltemették.

A nagy robajra figyelmes lett a földszinti 
lakás bérlője, Bobor Györgyné, aki a szom- 
szédszobábau tartózkodott, összefutottak a 
házbeliek is, berohantak a lakásba s meg
döbbenve látták a bútor és tégladarabok kö 
zött szorongó idős uriasszonyt. Rendőröket 
hívtak, akiknek segítségével azután kimen
tették Kiss Pálnét szorongatott helyzetéből. 
Orvos is került elő, aki megállapította, hogy 
az asszony

a zuhanás következtében súlyos zúzó
dott sebeket szenvedett.

fantom jár a Nagycsarnokban.
Közben a lopások ügyében nyomozást indi- 
tott a rendőrség és a detektívek azonnal 
összefüggést találtak a csarnok fantomja 
és a lopások között. Néhány napig tartó 
megfigyelés után ma hajnalban észrevették 
a detektívek, hogy

az egyik standot takaró ponyva hirte
len megmozdul,

majd kibújik alóla egy fiatalember. Azon
nal lefogták és a főkapitányságra vitték, 
ahol vallatóra fogták. Kiderült, hogy Szemkö 
Antal a neve, 19 éves állásnélküli hentes
segéd. Bevallotta, hogy esténként belopózott 
a Nagycsarnokba, mindig kiszemelt egy 
standot, amelynek ponyvája alatt elbújt és 
a ponyva alatt bujkálva, fosztotta ki a 
pénztárt, vagy pedig telirakta a magával 
hozott zsákot áruval. Hajnalban azután, mi
kor megkezdődött a forgalom, kibújt és 
feltűnés nélkül kiosont a csarnokból.

Mindig a ponyvák alatt bujkálva dol
gozott

és igy keletkezett a fantom-mese a mozgó 
ponyvákról. A fiatalembert a rendőrség le
tartóztatta.

— Agyonütötte az áram. Mossák Fereíic, 
48 éves cipészmester, a Sziget-utca 19/b 
számú házban levő műhelyében nedves ke
zével megfogta a villanylámpát s a villany
áram ütésétől összeesett. A segítségül hi
vott mentők első segélyben részesítették és 
kórházba akarták szállítani, de útközben 
meghalt. Holttestét a rendőri bizottság in
tézkedésére a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították.

— Motorkerékpár szerencsétlenség a 
CsilIaghcgyi-uton. Wagner Béla 21 éves 
magántisztviselő vasárnap délelőtt a csillag
hegyi országúton motorkerékpározott, mi
közben — eddig meg nem állapított oknál 
fogva — teljes sebességgel nekiszaladt egy 
utszéli fának. Az összeütközés következté
ben a gép összetört, a fiatalember pedig 
eszméletlenül terült cl az ut porában. A 
mentők a szerencsétlen fiatalembert az Ir- 
galmasok kórházába szállították.

— Lófürdetés közben belefulladt a Dunába 
egy lovász. Csepel szigeten a Király major irá
nyában a Duna partján több első gyalogezred
beli lovász úsztatta az ezred lovait. Usztatás 
közben Jóvér István közhonvéd lovász felült az 
egyik lóra, amely azonban levetette a hatóról 
a fiatalembert, nki úszva igyekezett menekülni 
a Duna habjai közül. Minden küzdelme azon
ban hiábavaló volt, mert néhány percnyi ver
gődés után elmerült. Társai közben csónakot 
kerítettek és segítségére akartak sietni, de már 
nem találták sehol Jóvéri, akinek holttestét 
nem sikerüli kifogniok.

— Szabolcsi kathollkus nagygyűlés. Közel 
5000 ember résztvételével folyt le vasárnap 
Nyíregyházán a kntholikus nagygyűlés, ame
lyen Szabolcsmegye valamennyi római és gö- 
rögkalliolikus papja megjelent. A nagygyűlést 
mise előzte meg. Délután kalholikus női nagy
gyűlést tartottak.

— Uj tclefnnszAmnk, Blockner J hirdető irodája 
(IV., Scmmclwcis-utca 4.) közli, hogy központi irodá
jának uj telcfonszámal n következők; Autóm. 893—311, 
890—11. 893 - 35. Az Andrássy-ut 2 sz. a. flók (232—45) 
és nz Erzsébet-körut 12. sz. a. flók (350-11) telefon
számai változatlanok maradnak.
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— Siremlékavatás. Vasárnap délelőtt kegye
let teljes gyászünnepség keretében avatták fel 
n kerepesi-temetö ben Márki Sándor, a szegedi 
Ferenc József Tudományegyelem tanóra, a tör
ténelmi materializmus nagyszerű képviselője 
síremlékét. A siremlékavató-beszédet Pozsgag 
Rezső, a kecskeméti piarista rend főnöke mon
dotta.

— A Városi Mérnökök kongresszusának ne
gyedik napja. Vasárnap este záródott a Városi 
Mérnökök Országos Szövetségének kongresz- 
szusa. A résztvevők a kongresszus negyedik 
napján, vasárnap különböző épületeket és épít
kezéseket tekintettek meg, majd Vácra rándul- 
tak, ahol elragadtatva szemlélték a váci vízmü
veket és a város többi nevezetességeit.
i — Az első magyar kisdedóvónő emlékün
nepe. Az Országos Tanügyi Kongresszus kereté
ben a magyar kisdednevelőnők vasárnap ünne
pelték meg az első magyar kisdednevelőnőnek, 
Brunszwik Teréznek emlékezetét. Az ünnepé
lyen, ahol a közoktatásügyi minisztériumot Kun 
István dr. osztálytanácsos képviselte, számos 
meleghangú beszéd hangzott el Brunszwik Teréz 
életére, működésére és a magyar kisdednevelés 
fejlődésére vqnatkozólag.

— Egy gyárigazgató autójával elgázolt 
egy kereskedőt. Dr Kiéin Pál gyárigazgató 
a Bp. 27—383-as számu autójával elgázolta 
Gróf István hetvennyulcéves kereskedőt, 
akit a mentők a Kun-utcai kórházba szállí
tottak. A rendőrség a gázolás ügyében meg- 
indította a nyomozást.

— A pesti Izr. hitközség közgyűlése. A Pesti 
Izr. Hitközség vasárnap délelőtt tartotta ezévi 
rendes közgyűlését Sip-utcai székhazának má
sodik emeleti uj dísztermében. Kaszab Aladár 
udv, tanácsos, elnök megnyitó beszéde után dr. 
Gábor Gyula főtitkár az évi jelentést, Eppler 
Sándor főtitkárhelyettes pedig a multévi zár
számadást s az ezévi költségvetést terjesztette 
elő. Az előterjesztést beható vita követte, 
melynek során a hitközség jelenleg folyó és 
tervbevelt építkezéseinek ügyei, valamint a 
hitközségi B lista ügyei kerültek szóba. A vita 
során több felszólaló takarékosabb építkezési 
politikát sürgetett, egyesek pedig állást foglal
tak az ellen, hogy a hitközség több alkalmazói
ját B listára helyezzék Werthetmer Adolf, az 
IMIT elnöke, a pesti izr. hitközség előbbi re- 
zsimjének, a Lederer-korszaknak pénzügyi po
litikáját védte, majd a közgyűlés nagy ovációja 
közben bizalmáról biztosította a hitközség 
elöljáróságát.

— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. Junius 17-én, 
vasárnap <1. e 10 órakor tartotta a Budapesti Kereske
delmi Akadémia évzáró vizsgálatait az alkalmazottak 
részére megnyitott szaktanfolyamon. A vizsgálaton Szé- 
csi Lajos udv. tanácsos elnökölt. A hallgatók a köve
telményeknek megfeleltek. A legközelebbi szaktanfo
lyam f. évi október 1-én nyílik meg. amelyre jelentke
zéseket már elfogad az Igazgatóság (V., Alkotmány-utca 
11. Telefon 205-47.).

— A Magyar Keleti Tengerhajózási Részvény- 
vénytársaság dr. Scitovszky Tibor elnöklete 
alatt tartott közgyűlése részvényenként fél 
pengő osztalék kifizetését határozta el. Az osz
talék-szelvények a Magyar Általános Hitelbank
nál a mai naptól kezdve váltatnak be.

— A Magyar német Mezőgazdasági Rt. tegnap 
tartotta XI. évi rendes közgyűlését 2 pengő osz
talék kifizetését határozta el. A vállalatnál a 
Mercator Rt. zürichi cég érdekeltséget vállalt és 
a jövő irányításában befolyást fog gyakorolni.

— A „Mercur" váltóüzleti rt. XXXII. évi ren
des közgyűlése az előterjesztett zárszámadáso
kat elfogadván a kimutatott 58.817 pengő 98 
fillér tiszta nyereségből a tartalékalap meg
felelő dotálása mellett 5%, azaz részvényenként 
1 pengő osztalék kifiizetését határozta el junius 
28-tól kezdődőlcg. Elhatározta tovóbbá a köz
gyűlés a jelenlegi 1,000.000 pengő alaptőkének 
2,000.000 pengőre való felemelését. Az uj rész
vények 1:1 arányban ajánltatnak fel a régi 
részvényeseknek és 1928 julius hó 1-töl kezdő- 
döleg oszlalékjogosultak.

A BSzKRT Uzemkezelésében álló vasutak 
közgyűlése. A BSzKRT üzemkezelésében álló 
vasutak, a Budapest—Újpesti—Rákospalotai
Villamos Közúti Vasút Rt., a Ferenc József 
Földalatti Villamos Vasul Rt. és a Budapest— 
Szentlőrinci Helyiérdekű Villamos Vasút Rt., 
junius 25-én tartották meg évi rendes közgyű
lésüket. Mind a három vasutvállalat közgyű
lése elfogadta az igazgatósági előterjesztése
ket, megállapította a mérleget és a záró
számadást s az igazgatóságnak és a felügyelő
bizottságnak egyhangú határozattal megadta 
felmentést. A Ferenc József Földalatti Vasút 
Rt. és a Budapest—Szentlörinci Helyi Érdekű 
Villamos Vasút Rt. e vasutak engedélyidejé
nek lejártáig a BSzKRT-tal üzemviteli szerző
dést kötöttek.

Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatósig VII., Erzsébet körút 9. (New York palota) 

Léglntazéel Iroda: IV., Véd utca 1.

1L égif orgalom 
Budapest-wien, Buöapwt-flraz

Nyári Bienetrend:
;8.3O 8.00 B ind. BUDAPEST érk. a 16.16 18,15 
(8.15 0.45 V érk. MÉN ind. fi 14.80 16.80

• vasárnap la közlekedik
**7.35 *8.20 t ind. BUDAPEST érk. A “18.10 1815 
1000 10.45 V érk. UBAZ ind. « 15.45 16.30*

A *-gal Jelölt népek hédön, trerdán. pénteken, a 
‘■•gal jelölt gépelt kedden, csütörtökön, uombaton 

közlekednek.
Ax tntobusx 50 perccel ■ repülőgép Indulása előtt 

Indul a Vadósstrili t-szAllótól.
Menetéii: Bpest—Wien (vagy Wien—Bpest) P 5C.— 

Brest— Graz (vagy Graz—Bpest' P 60.—
Közvetlen rsatlokotásoic Európa minden jelentéke

nyebb városa felé.
Jegyváltás és csorr.ngtdládás n Léglutazósi irodában. 
IV.. Váci ucca 1. (Tel.. József 3X3 -87 és T. 255-04.) 
Alkalmi repülések bármikor rendelhetők ax igaxgató- 

sógnót (Tel.: J. 301-08.)
Képviselet Wienbcn: österr. T.uflverkchrs A. 0. 
U T«»ettboHslr. 7. — JegjnráliA*: I., Raerntner- 

ring 1-7. (Hotel Bristol.)



Budapest, 1928 jvllm 2. HÉTFŐI NAPlO s

uaiűföiben levő felesege mellűt 
a Tisza hldjaröi a vízbe vetette magot 
agg szegedi pagriHanaggkereskedö

Szeged, julius 1.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb
bentő tragédia játszódott le vasárnap haj
halban a szegedi Tisza-hidon. A hajnali 
órákban tért hazafelé Újszegedről Vér Ist
ván szegedi paprikanagykereskedö kisebb 
társasággal. A társaságban volt Vér István 
válófélben lévő felesége is. A híd elejére ér
keztek, amidőn a paprikanagykereskedö, 
aki már az utón hosszasan kérlelte felesé
gét, hogy térjen vissza hozzá, a következő 
szavakat intézte az asszonyhoz:

-------  Ha nem hiszel nekem és nem 
térsz vissza hozzám, innen a hídról 

azonnal beleugrom a Tiszába.

Az asszony nem adott kielégítő választ 
válófélben lévő férje szavaira s a következő

Két súlyos autószerencsétlen
ség’ a szegedi alsótanyán

Autó ütötte el a vizsgálóbíró mellett álló parasztlegényt
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Két súlyos 

kimenetelű autószerencsétlenség történt va
sárnap délelőtt a szegedi alsótanyán. A 
reggeli órákban autón ment ki az alsótanyai 
központba dr. Zombory János, a szegedi 
törvényszék vizsgálóbírója, hogy helyszíni 
vizsgálatot folytasson le a tegnapi halálos 
bicskapárbaj ügyében. A vizsgálóbiró 
autója az egyik tanyai ház előtt állt meg. 
’A házból kijött a meggyilkolt Németh An
tal tizenhatéves öccse, Németh István, hogy 
a vizsgálóbírónak megadja a szükséges fel
világosításokat. A fiatal gazdalegény a ko
csiút felől közelitett a vizsgálóbiró autójá
hoz. Abban a pilanatban, amidőn odaért, 
száguldott el mellettük Bokor János király
halmi földbirtokos autója. A felszálló óriási 
portól Bokor nem látta, hogy az úttesten 
lévő autó mellett a kocsiút felöl áll valaki 
s igy történt, hogy a vizsgálóbiró autója 
mellett álló Németh Istvánt Bokor János 
autója elkapta s tizenhárom lépésre magá

Amit a méreg nem végzett el, 
elvégzi a bécsi gyors...

Balogh Lajos főiskolai hallgató megrázó vallomása 
öngyilkosságáról a kórházi ágyon

A Rókus-kórház második emeletén, a 
férfiöngyilkosok lezárt kórtermében, a 
negyvennyolcas számú betegszobában fek
szik Balogh Lajos egyetemi hallgató, akit 
szombaton súlyos állapotban .szállítottak be 
a mentők. Balogh Lajos, aki Kiss József

álnéven egy Baross-téri szállóban követte cl 
öngyilkosságát, semminemű levelet nem 
hagyott hátra, eddig kihallgatni nem lehe
tett s igy a legnagyobb titok fedte ön
gyilkosságát. Vasárnap délután a Hétfői 
Napló munkatársa meglátogatta az életunt

pillanatban, legnagyobb megdöbbenésére 
Vér István beváltotta szavait,

még mielőtt bárki megakadályozhatta 
volna, gyors mozdulattal a üld karfá
ján keresztül a folyóba vetette magát.

Fejjel lefelé esett a vízbe.

A hullámok elnyelték.
Az öngyilkos segítségére sietett egy közel
ben horgonyzó halászhajó, de Vér Is.ván a 
vízből már nem bukkant elő. A szegedi fo
lyammérnökség nyomban két motoros 
mentőcsónakot küldött a katasztrófa szín
helyére. A motorcsónakokból a folyammér
nökök reflektorfény mellett hosszabb terü
leten átkutatták a Tiszát, de Vér István 
holttestére rábukkanni nem sikerült.

Az öngyilkosság ügyében a szegedi rend
őrfőkapitányság a nyomozást megindította.

val vonszolta.

Németh István a gázolás következtében 
agyrázkódást, súlyos belső sérüléseket 
szenvedett és valamennyi végtagja 

összetört.
A vizsgálóbiró a gázolás ügyében is nyom
ban megkezdte a helyszíni vizsgálatot.

Néhány órával később történt az alsó
tanyai országúton a másik súlyos autó
szerencsétlenség. Bugyi János autója ha
ladt Szegedről az alsótanyai központ felé. 
Az alsótanyai országút egyik éles kanyaru
latánál a meglepő gyors tempóban robogó 
autó felborult s az autóban ülő Komp 
János, a Szeged—Csongrádi Takarékpénz
tár cégvezetője széles Ívben repült ki a 
kocsiból. Fejen súlyos sérülést szenvedett. 
.4 mentők életveszélyes állapotban a szegedi 
közkórházba szállították..

A vizsgálat a szerencsétlenség ügyében 
megindult.

STRANDON 1$ NÉLKÜLÖZHETETLEN!
egyetemi hallgatót, aki szinte meggyónt a 
kórházi ágyon, rövid szavakba összefog
lalva, elmondta öngyilkossága okát:

— Nagyon, nagyon szerencsétlen ember 
vagyok, mindössze huszonhat esztendős, de 
— mint látja — máris megőszültem. Sokat 
szenvedtem, súlyos csapásokon mentem 
keresztül. Erdélyi vagyok, édesanyám ott 
él ma is, két fivéremet azonban ki üldözték 
az oláhok. Évekkel ezelőtt kerültem el Er
délyből, a legnagyobb nélkülözések köze
pette éltem, sokat, rendkívül sokat éhez
tem. Harmadéves bölcsészhallgató vagyok, 
de egyetemi tanulmányaimat csak kisebb- 
nagyobb megszakításokkal folytathattam. 
Óriási küzdelmet fejtettem ki a megélhe
tésért.

Voltam már hivatalnok, éjjeli őr, asz
talosmunkás, utcaseprő, csak hogy ke
nyérre és lakásra teljen s hogy fedez

hessem a tanulmányi költségeket.

Ez természetesen kicsiny keresetemből na
gyon nehezen ment. Egy évet Finnországban 
töltöttem, tanulmányúton voltam. Az utóbbi 
két évben már alig tudtam megbirkózni a 
mostoha körülményekkel. A Baross szállóba 
költöztem, szereztem laminált s elhatároz
tam, hogy megmérgezem magam. Tervemet 
azonban nem hajtottam azonnal végre.

Bécsben egy autetad elgázolta 
Lövik Karoly hírlapírót 

os a társaságéban levő urileanyt
lövik anapota súlyos, a leányt oietvoszeiyos

Súlyos kimenetelű autószerencsétlenség 
érte szombaton este Bécsben Lövik Károly 
budapesti hírlapírót, s a társaságában levő 
Pless Lola bécsi urilcányt.

Lövik Károly pénteken Becsbe utazott né
hány napi tartózkodásra. Szombaton este 
nagyobb társasággal vacsorázott s vacsora 
után a Döblinger Hauptstrassen akart 
autóba szállani társasága tagjaival. A tár
saság négy tagja be is szállt egy autó
taxiba, mig Lövik és Pless Lola, akik ebbe 
a kocsiban már nem fértek be, egy másik 
autótaxiba akartai; beszállani. Ebben a pil
lanatban egy mellékutcából befordult a 
Döblinger Hauptsírassera egy autótaxi s a 
gyalogjáró mellett álló

Plcss Lolát és Lövik Károlyt elütötte.
A gázolás oly erővel történt, hogy

Lövik Károlyt nyolc méternyire so
dorta magával a robogó autótaxi, Plcss 
Lola pedig az autó kerekei alatt eszmé

letlenül esett össze.
A Döblinger Hauptstrassen a kettős gá

zolás hírére nyomban óriási csődület tá
madt, pillanatok múlva megérkeztek az elő
hívott mentők, akik a több sebből vérző, 
eszméletlen állapotban levő Pless Lolát a 
Wiener Allgemeincr Krankenhausba szálli 
tották, ahol Hohenegg tanár nyomban 
megvizsgálta. Az orvosi vizsgálat szerint 
Pless Lola

súlyos belső sérüléseket, borda- és jobb
oldalt térdkalácstörést szenvedett. Élet
veszélyes állapotban szállították a 

Fürth-szanatórlumba,
ahol ápolás alá vették.

Lövik Károlyt a mentők az első segély
nyújtás után a Rudolphinum Vöröskereszt
szanatóriumba szállították, ahol az orvosi 
vizsgálat megállapította, hogy

agyrázkódást, bal láb- és jobb alsőkar- 
törést szenvedett.

Fején zuzódásból kifolyólag tizenöt centi
méter hosszúságii seb keletkezett s egész 
testét kisebb-nagybb sebek borítják.

Lövik a vasárnapra virradó éjszakát a 
Vöröskereszt Szanatóriumban töltötte, va 
sárnap reggel pedig Hacsak Géza, Bécsben 
tartózkodó magyar újságíró vasúton Buda
pestre szállíttatta, ahol a Park-szanató
riumban helyezték el. A hírlapiról Pólya 
orvostanár vizsgálta meg és vette kezelés 
alá. Állapota súlyos.

STELLA SÜTŐPORunKiuflcuwun
Rotleublller-u. 4S

Szakorvosi rendeld vér-ee aemtbele 
jfek EXl'St Sal-
uarMn-eitav. Kendéién 
erén nap. MMezl-ut 88
I. tnt.1. HókusiBl szemb.

Három napon át koplaltam, csak bogy 
legyengüli szervezetembe a méreg gyor
san felszívódjék s hogy igy hamar be

álljon a halál.
De nem sikerült az öngyilkosság, idejekorán 
észrevették, megmentettek s idehoztak 

zsebemben tizennyolc fillérrel.
Nem tudom megérteni: miért nem hagytak 
meghalni. Hiszen nekem az életben már 
semmi célom nincsen. Nem akarok élni, 
nem akarok emberek között lenni, nem 
akarok lenni ezen a világon. Most már csak 
egyet szeretnék, kikerülni innen, a Rókus- 
kórházból minél előbb s akkor majd radi
kálisabb módon gondoskodom magamról.

Amit a méreg nem végzett el, elvégzi a 
bécsi gyors. A kellő pillanatban, a kellő 
helyen lefekszem az acélsinpárra s 
azt hiszem akkor nem lesz hatalom, 

amely megment az élet számára.
Ezeket mondta el negyedórán át tartó, 

meghitt beszélgetés sorún az életunt Balogh 
Lajos főiskolai hallgató, akinek állapotában 
vasárnap délután határozott javulás állott 
be s igy orvosi számítás szerint felgyógyul 
lása bizonyosra vehető. Az emberbaráti in
tézmények figyelmébe ajánljuk az intelli
gens, tanult Balogh Lajost.

(r. k.)

Mint értesülünk, az autótaxi sofförjét, 
aki a bécsi kettős gázolás okozója volt, a 
bécsi rendőrfökapitányságon előállították s 
megindult az eljárás annak tisztázására, 
hogy milyen körülmények között történt a 
szerencsétlenség s milyen mértékben terheli 
a felelősség a taxisoffört.

Százhúsz gyermek 
utazott el vasárnap a TÉBE 

nyaraltass! akciójával
Kedves látvány színhelye volt vasárnap dél

előtt a nyugati pályaudvar. A TÉBE nemes ál- 
dozatkészségü gyermeknyaraltatási akciójából 
kifolyólag ezidén is

báromszázlitven szegényebb sorsú buda
pesti gyermek fog nyaralni.

Az első csoport, fiuk, lányok, akik a pompát 
zebegényi üdülőtelepen fogják a nyarat eltöl
teni, vasárnap délben indultak cl a nyugati 
pályaudvarról Richnavszky Ferenc telepvezető 
lanár kíséretében. A nyolc-tizéves apróságok 
részére kél külön kocsit tartott fenn a M.\V. 
Ugyancsak vasárnap délelőtt a TÉBE akció
jának egy másik gyermekcsoportja a délivasuti 
pályaudvarról indult el a Balaton mellé, tel
iére.

Meinl kávé
Three Stars
illatos keverék, a legnemesebb középameriktf 
fajtákból összeállítva, hozzáértők számár^ 

’/< kg P 3.20
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SZÍNHÁZ - II O Z I
Színházaink nagy erővel 

készülnek a kongresszusra
Fontos javaslatok és indítványok a kongresszus napirendjén

AVTÓNAPlrÖ

+ moiorkerőKpőr. motorcsónak ős autatisa 4-

Szeptember havában Budapesten nagy orrzo- 
gos művészeti kongresszus fc*.-, amelyen nagy
jelentőségű javaslatok kerülnek lelni gyalásra.

A színházak bclyárainnk és ezáltal a közön
ség szinhá7bajíirú*ának megkönnyítését g.ílló 
magas rendőri dijuk és a horribilis forgalmi és 
vigalmi adók ellen indul elsősorban akció ezen 
a kongresszuson. Faludy .lenő dr., a Magyar 
Szinház igazgatója fog ennek érdekében rendkí
vül nagj fontosságú javaslatot benyújtani, amely
ben a

vigalmi és forgalmi adók megszüntetését 
fogja kérni. Javasolni fogja továbbá Faluiig azt 
I*. hogy nz idei szezonban tömegesen végrehaj
tott

cenzúrákkal való vegznturdk szűnjenek meg.
Faludy Jenő harmadik indítványa az, bogy a 
színházak úgy a fővárosban, mint a vidéken 
fokozottabb mértékben rendezzenek ifjúsági e/ő- 
gdúsokat és ezeket az előadásokat az állom

anyngllag támogassa.

A nyár szenzációja:

régi nyár
Táncattrakciók -- Slégerszániok Budai SzinKöl*
Minden este */fi-

színházi napló
A Budapesti Sziubázbun vasárnap este mu

tatták 1m« Féld Mátyás Mersz-e Matyi cimü re- 
vűjél, amely itt Budapesten kétségtelenül a 
nyár beálltát jelenti. Az idei l'eld-revü csak 
külsőségek ben tér cl nz előbbiektől, ugyanannyi 
kacagtató ötlet, jókedvű tréfa, szellemes per- 
sziflázs, bohókás kiszólás tarkitju, mint az 
eddigi Féld bohózatokat, ebben a darabban 
azonban dicsérelremélló köb őségek is innunk: 
pompás, a (éli színházak színpadaihoz hasonló 
kiállilá-. szemkápráztató díszletek, ragyogó 
kosztümökbe bujtatott gőrlök S ebben

nagy az eltérés Féld Mátyás eddigi 
színpadi alkotásaitól.

A darab Fedők Mátyás és Féld Zsuzsa szerel
méről szól, amelyet természetesen jóízű mókák 
és kacagtató ötletek kísérnek végig húrom fel
vonáson. A főszereplők közül .Somopi/i Nuaí 
határtalan temperamentumával, a szép Lészay 
Kató gyönyörű ónvkbungjnval, Dobós Anny 
megjelenésével hódit. Kabós, Sarkad!, Lalabór. 
a komikus-triász pedig mókáikkal nyerik meg 
maguknak a közönség kegyét. Kívülük Dénes 
Mgjui, Paris Un. Fodor, Major, Martinék, Bé- 
késsy, Kuhányí járultak hozzá a premier sike
réhez, A rendezésért Tihanyi Vilmost, a Király 
Szinház főrendezőjét, a díszletekért Várady Ti- 
baméil. a jazz-zen.ikar nagyszerű munkájáért 
pedig Szántó karmestert kell elismeréssel illet- 
mink. Megvan hál az idei Fcld-revii, amely hí
ven a hagyományokhoz, sok jókedvet ajándé
koz a pesti polgároknak.

Vasárnap valamennyi budapesti színház 
Utolsó előadásait tartotta. A színházak ve
zető tagjai most már visszavonhatatlanul 
elutaznak jól megérdemelt pihenőjükre, 
amely azonban — úgy látszik — az idén 
nagyon rövid lesz, miután a legtöbb szín
ház már augusztus derekán ismét meg
nyitja kapuit. Egyelőre azonban még az 
Utazásokból

külön rovatot
lehelne vezetni. Így nz eddigi utazási hírek
hez meg egy párral hozzájárulhatunk. A 
Magyar Színház igazgatója, Neumann 
Dezső a drezdai Lahman szanatóriumba, 
Faludy direktor pedig Lovranaba utazik, 
ahol Karib fin: Mariin vendege lesz. Ker
tész Dezső PArisba megy. Nagyon érdeke
sen fogja eltölteni a nyarat Vándory Gusz
táv. a Magyar Színház kedvelt tagja is, aki

Faludy Jenő dr. javaslatain kiviil még több 
nagyfontosságu dolgot fognak tárgyalni ezen a 
kongresszuson. Molnár Dezső dr., a Színész
szövetség elnöke, a rendőrök létszámának csök
kentési' és az ügyeleti dijak eltörlése mellett 
tör lándzsái. Pótolni kívánja azt a hiányos
ságot. hogy a színpadi kultúra terén szerzett ér
demeket nálunk államilag nem ismerik el és nem 
is honorálják. Kérni fogja továbbá a Színész
szövetség elnöke, hogy a filmgyártásra vonat
kozó rendeletét

eredeti formájában

állítsák hatályba. Stella Gyula a vidéki színészet 
érdekében a vidéki városok színházainak saját 
városi kezelésbe vételét fogja indítványozni, mig 
Hegedűs Tibor, a kitűnő rendező, kísérleti szín
pad létesítését kívánja fiatal szerzők és színész
tehetségek érvényesülése szempontjából.

A kongresszus elé főleg a belyárcsökkcnlések 
szempontjából, nagy érdeklődéssel tekintenek 
színházi körökben.

.Jegypénztár uj telefonszáma: Automata 514—50 |

egy szőkébb társasággal hajóval Regens- 
burgig utazik, onnan pedig csónakon fog 
leereszkedni a Dunán#

A Nemzeti Színházban a szünetet 

restaurálási munkákra 
fogják felhasználni.

A főváros áldozatkészségéből kicserélik 
színház tetején levő szobrokat és a színház 
eddig váltóáramú világítását, amely nyolcszáz 
amper feszültségű voll, 1300 ampér feszültje- 
gyre fogják áUranszfonnálni is egyúttal beve
zetik az cgycinárnmu világítást is.

A fővárosban páratlan népszerűségre szert 
tett olaszok, vasárnap este utazlak cl Bu
dapestről. Az elmúlt napokban úgy látszott, 
hogy a Városi Szinház szerződtetni fogja a 
Scala társulat fenomenális fiatal karmeste
rét, Antonio Ollót, azonban ebből a dirigens 

honibilis anyagi követelése miatt 
semmi sem lelt. Viszontlátni azonban még 
viszontlátjuk az olaszokat, akikkel tárgya
lások folynak, bőgj' augusztus hóban egy 
pár szabad ég alatt rendezendő előadásra 
Budapestre jöjjenek. Ha ezt nem sikerű! 
nyélbcütni, okkor a milánói Scala néhány 
különösen megkedvelt és kiváló ludásu 
tagja novemberben pár estén ál a Városi 
Színházban fog vendégszerepelni.

Végül elmondjuk Sebestyén Géza legújabb 
viccét.

Egy ismert író, aki a rossznye.lvck szerint ar
ról nevezetes, hogy minden uj darabol 

plágiumpcrrel támad meg
és ebből valóságos csisztenciál alapít magának, 
a múlt héten találkozóit Sebestyén Gézával, aki 
a kisfiával sétált.

— Jaj, de szép ez a kisfiú — mondotta az is
mert író — az ütné, direktor ur?

— Dehogy — válaszolta mosolyogva Sebes
tyén Géza — a magáé.

* Minden este záróráig a legelőkelőbb kö
zönség zsúfolásig megtölti a Janiin csodás 
pompei-i kertjét és színháztermét, hol naponta 
a világvárosi varieté és láncmiisorban gyö
nyörködik.

* A Ráknál Szldi iskolájának fllm-lauifolyama 
julius hó 2-án este fél 8 órakor farija évzáró 
nyilvános vizsgáját az Erzsébct-köruli Palaee- 
mozgóban. Mi sem jellemzőbb az Iskola ered
ményes működésére, mint az. hogy nz ez év
ben végzett összes növendékek már különböző 
pesti és vidéki nagyszínpadokra elszerződtek 
Helyárak rendkívül mérsékellek.

A Steyr diadala
Állandó fejlődés és terjeszkedés

A pénteken lefolyt Guggerhegyi-verseny uj 
nagy és a verseny összes csoportjaira kiterjedő 
győzelmekre adott alkalmat a hírneves Steyr- 
gyárnak. A versenykocsik csoportjában Delmár 
Walter országos rekordot ért cl, s megjavította 
eddigi rekordiát. mig a sportkocsik csoportjá
ban báró Wolfner András aratott fényes győzel
met. Szenzációs a XII.-es lipusu Steyr-kocsi 
teljesítménye a tara-autók csoportjában, amely 
2 perc 34 mp. alatt futotta meg a pályát. Ezzel 
beigazolódott, hogy ez a típus, amely elegáns 
formájával is feltűnt, nemcsak a síkon, hanem 
hegyre is elsőrendűen teljesítőképes, a fordulók
ban stabil. A közönség a XH-es típusnak ezeket 
a tulajdonságait ismerve, a Xll-es Steyrt rend-

BUGHTTI
a Guggerhegyi versenyen ismét

abszolút győztes 
BUGrATTI-n

Herceg Esterházy A. 
rekorddal győz

Grói Zichy Tivadar győz
Gróf Vay László győz 
Heteés Sándor győz 
Lyka István rekorddal győz

KÉPVISELET: •

JÓZSEF-TÉR II. TELEFOA ALT. 803-05

VI. kér., Mozsár-utca 9
)( A Bngatti-kocsik verhctetlensége. A közel

múltban eldöntésre került magyarországi auto
mobil-sportesemények bebizonyították, hogy a 
Hugatti-gyár kocsijai olyan teljesítményekre al
kalmasak. amelyek nekik a klasszikus verse
nyekben határozott fölényt biztosítanak. így a 
Guggerbegyi-versenyben is Bugatti-kocsi érte 
el a nap legjobb idejét és megjavította 
nemcsak a csoport- és osztályrekordot, hanem a 
pályarckordot is. Herceg Esztcrházy Antal, 
gróf Zichy Tivadar és gróf Vág László uj 
diadalra vitték a közkedvelt francia márkái.

Alkalmi vételekből eredő, perzsa es szmyrna 
szőnyegek, valamint antik bútorok 

olcsóbban mint bárhol

>Antikart« R.-T. 
(Sternberg Z. J.) 

VII., Dob ucca 31. sz, 
(Kazlnczy-utcai saroküzlet)

Régi keleti szőnyegekért és antik 
bútoroké t nagy arat fizetünk

)( Mit ir a berlini „Allgemeine Autoniobil- 
Zeltung*’ az uj hathengeres NSU automobilokról? 
Németország autóipara a vesztett háború elle
nére ma már egy nívón áll a külföldi autóipar
ra) és igv a szenzációkkal sem fukarkodik. Ilyen 
szenzáció volt az uj 6 hengeres NSU megjele
nése is. Célirányos munka gyümölcse a 6/30. 
HP NSU, mely az első német hathengeres ebben 
az erősségben. A beavatottaknak nem jelentett 
meglepetést, mert hiszen az uj NSU hathengeres 
nz. „192fí. évi németországi nagydij" alkalmával 
fényesen kiáltotta a lüzpróbát. Ez volt a legke
ményebb verseny, melyet valaha rendeztek és 
amelyen az NSU 4 indulóval 4 győzelmet ara
tott, mely széria győzelmével óriási feltűnést 
keltett. Következett aztán az. 1927. ovi „Nűr-

Minden 
typusu autó

hoz és 
motorkerék 

párhoz 

kívül megkedvelte, mert meg van győződve ar
ról, hogy ez a típus felel meg legjobban a ma
gyar utaknak, s ezért favorizálja is. A Sleyr-ko- 
csiról irva és annak előnyeit, valamint a ver
senyekben elért eredményeit méltatva, meg kell 
emlékeznünk a magyar Steyr-képviselet vezetői- 
ről, igy elsősorban a részvénytársaság elnöké
ről. Káldy Jenő kormányfőlanácsosról, vala
mint a vállalat ügyvezető igazgatójáról. Rock 
Istvánról, aki nagy agilitással és szakértelemmel 
nemcsak a Stevr-autók, hanem a Steyr-gyár 
másik két produktumának: a híres Steyr 
golyós-csapágyaknak és a külföldön oly kedvelt 
Steyr-akkumolátoroknak eladását is sikeresen 
irányítja.

burg-Rins"-verseny, melyen értékes kategória
győzelmet arattak a népszerűségükben hatalma
san megnövekedett NSU-autók. Ezek az ered
mények voltak kiinduló pontjai a gyár azon el

PneumatikArusitóRt.
VI., Andrássy-ut 27. Tel.: T. 134—78.

gondolásának, hogy modern, végtelenül meg
bízható és olcsó hathengeressel lepje meg a pia
cot.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Európabajnok vizipolo- 
csapatunk 9:0-re verte 

az osztrákokat
Az orr és orr környéke tele van 
mitesserekkel. Borotválko
zás után gyakran keletkeznek 
fájdalmas pattanások. Kopasz 

fejbőr mindig fényes.

KeffiWite
mindenütt kapható

50 fillér, P 2.60 és P 4.80-ért

Ahol esetleg nem volna, oda megküldött a

Medichemia Rt.
Budapest, X., Postafiók 19.

w___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _>
Botrányba fulladt a vidéki 
kupa utolsó mérkőzése

Sabaria - Attila 3:2 (2:0)
Miskolc, julius 1.

(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) A 
vidéki kupa utolsó, döntöjellcgü mérkőzé
sét nagy közönség jelenlétében játszotta le 
vasárnap Miskolcon a Sabária és az Attila. 
A mérkőzési kellemetlen incidens zavarta 
meg. A játékot vezető vitéz Romvári Ragg 
Rezső középkerületi biró elnézte a Sabária 
harmadik gólját, amely kiáltó offszájdból 
keletkezett.

A publikum viharos tüntetést rendezett 
a biró ellen, aki a mérkőzés után csnk 
a rendőrkordon védelme alatt tudott el

menekülni.
A bírói tévedés határozottan jóhiszemű 

volt. A biró olyan helyzetben volt, bogy 
nem is konstatálhatta azt, hogy Stofián les
állásból kerítette hatalmába a labdát.

A Sabária jobb játékot produkált ellen
felénél és igy a győzelmei megérdemelte. 
A csapat jobbik része a közvetlen védelem 
volt. A fedezetsorban egyedül Pesovnik 
játéka emelkedett ki. Gyengén szerepelt el
lenben a fedezetet játszó Holzbauer. A csa
társorban Bureschnek volt jó napja.

Az Attila fökéní csatársora tehetetlensé
gének köszönheti vereségét. A miskolciak 
kapuját ismét Kozusnyik védte, kifogásta
lanul. A fedezetsorban Maszlonka volt 
egyedül aktív.

A Sabária már 3:0 arányban vezetett, 
amikor az Adila elérte első gólját, mig a 
második gól a Holzbauer hendsze 
megítélt tizenegyesből

A vidéki kupa
1. Sabária
2. Attila
3. Bástya
4. Bocskay

mi alt
esett, 
végeredménye: 
10 pont

7 pont
5 poni
2 pont

(18:8).
(6:9).

(6:18).

X A budapesti amalörbajnok győzelme 
-élt. Pécsről jelentik: Vasárnap folyt le ar
X A budapesti amatőrbajnok győzelme Pé

csett. Pécsről jelentik: Vasárnap folyt le az or
szágos aniatörfutballbajnoksúg első selejtező
mérkőzése, amelyen a budapesti Testvériség SE 
állott szemben a Pécsi Sport Clubbal. A mérkő
zés a fővárosi csapat 6:3 (3:1) arányú győzőimé- 
vel végződött.

ÍME KÍNLÓDJÉK 
LABAIV1L!

EGYJÖ LABFÜHDÖ 
RÓKUS LÁBSOVAL 

A LEGELHANYAGOLTABB 
LÁBÁT IS RÉNDBEHO2.ZA* 
OLYANOK LESZNEK LÁBAL 
MINTHA ÚJJÁSZÜLETTEK 

. VOLNA!

Pontarány: 49:28 Magyarország javára 
mellúszásA 

megnyertük
kivételével az összes uszószámokat 
— Vannie Rezső legyőzte Gáborfit, 

Bitskey II. Ulríchot
nemzetek közötti in«ér-Az idei uszóévad első 

közéso mintegy 3000 főnyi közönséget vonzott 
ki a Császárfürdőbe. Úszóink alaposan kilet
tek magukért és nagy fölénnyel,

49:28 pontaránnyal
győztél: le az osztrákokat, akik egyesegyedül a 
200 méteres mellúszásban tudlak diadalmas
kodni. Itt viszont igaz,, hogy Soháffer interna- 
ciónális viszonylatban is méltó reprezentánsa 
Ausztriának. Idejének jóságára jellemző, hogy 
a magyar úszóknak közel 2 mp-el kellett volna 
megjavítani a magyar rekordot, ha győzni 
tudtak volna.

Hatalmas meglepetést hozott a 100 méteres 
gyorsuszás, amennyiben Gáborffy, aki csak 
elmúlt héten 1 p. 01.8 mp-es időt úszott ki, 
vereséget szenvedett a kitűnő szegedi úszótól, 
Wannie Rezsőtől. A 100 méteres háluszúsban 
Bitskey Aladár igazolta javuló formáját és biz
tosan verte az eddigi hátuszóversenyek hősét, 
a csabai Ulrichot, akit Dvorak ugyancsak meg
szorított a célban. Szenzációs magyar győzel
met hozott a 4X200 méteres staféta, amelyben

n magyar csapat több mint egy uszoda
hosszat, fölényesen verte Ausztria stafé

táját.
A győzelem értékét növeli az a körülmény, 
hogy a magyar staféta Bárány nélkül állott 
starthoz .akivel feltétlenül 10 percen belül 
úszott volna a staféta. Be kell tudni ugyanis, 
hogy Wannie I. az erős 100 métertől fáradtan 
nem tudta teljes képességét kifejteni .

Az uszószámokban aratott győzelmünket be
tetőzte vizipólócsapalunk szenzációs szerep
lése, amely megsemmisítő fölénnyel intézte cl 
Berlin után az osztrák válogatott csapatot is. 
Homonnai Il.-től és Keserű II.-tői támogatva

a magyar csapat csatársora néha káprá
zatos játékkal, valósággal frappírozta a 

közönséget,
amely meg-megujuló tapsokkal honorálta 
mngyar fiuk szép teljesítményét. 
Keserű I. és Vértesi játszottak ki hatalmas for
mát, akik a gólok zömét dobták, mig Czellél 
elhanyagolták. A védelemben Fazekas impo
náló biztonsággal már csirájában elfojtotta az 
osztrák támadásokat, amiért Barta haragu
dott, mert alig akadt dolga. És ez jellemzi leg
jobban a magyar csapat tudását, hogy

az osztrákok egyetlenegy alkalommal sem 
tudták próbára tenni a magyar kapus tu

dását.
Az osztrákok és a mezőny egyik legjobb 

embere Kiéin kapus volt, aki néhány szenzá
ciós védésével intcrmiciőnális klasszisnak bi
zonyult. Mellette a veterán Dvorak tinit fel és 
néha Weidt, azonban a csatársorról a legjobb 
jóakarat mellett sem lehet jót Írni.

A válogatott uszómérkőzés számait kitöltő 
számok közül meg kell említeni a 100 méteres 
ifj. gyorsuszásban győztes Mészöly Tibor 
(BBTE—KISOK) teljesítményét, aki 1 p. 05.6 
mp-cs idejével méltó örökösének ígérkezik a 
nagy magyar úszóknak. Elfogadható eredményt 
értek el Hild László (UTE) és Avar István 
(MAC) is, akik kellő szorgalommal szép ered
mények elérésére hivatottak.

Részletes eredmények:
Mngyar—osztrák mérkőzés.

100 m. gyorsuszás: 1. Wannie Rezső 1 p. 02 
mp. 2. GáborfTy Antal 1 p 02.8 mp. 3. Rödiger 
(Ausztria) 1 p. 09.2 mp. GáborfTy és Wannie 50 
méterig együtt mennek, 70 mnél általános 
meglepetésre Wannie lassan elhúz és erős küz
delem után győz.

200 ni. mellúszás: 1. Kari SchRffer (Ausztria)
2 p. 55.6 mp. 2. Erwin Friedberger (Ausztria)
3 p. 01.8 mp. 3. Kövessy László 3 p. 04 2 mp 
Az osztrákok versenye volt, akik abszolút fö
lénnyel győzték le a magyar mezőnyt. Hollétsi 

n
Különösen

lénnyel győzték le a magyar mezőnyt. 
130 méternél feladta.

100 m. hátuszás: 1. Bitskey Aladár 1 
mp. 2. Ulrich János 1 p. 17.6 mp. 3. Joseph 
Dvorak (Ausztria) 1 p. 17.8 mp. Bitskey nagyon 
jő formában elejétől végig vewlve, tealhoMzal 
győz. Az osztrákok Dvorak második helyét 
reklamálták, az óvást azonban elutasították.

4X200 m. staféta: 1. Magyarország (GáborfTy, 
Wannie I., Waninie II., Tarródy) 10 p. 09.8 
mp. 2. Ausztria (Guth, Rődiger, Unterberger, 
Ricdl) 10 p. 55.4 mp. Óriási fölénnyel 55 mé
terrel győz a magyar csapat! Gáborffy 15 m 
előnyt szerez Guth-tal szemben, ezt Wannie II 
pompás úszással 45 méterre növeli, Wannie I- 
gyel szemben — aki már egy erős 100 métert 
úszott Unterberger hoz valamit, azonban Tar
ródy a vesztett előnyöket behozza és mintegy 
55 méterrel győz.

Magyaroraaág—Ausztria t:0 (4:0).
Mogyarcrsság: Barta. Fazekas, Homonnai, 

Keserű H.«- Czelle. Keserű I., Vértesi.
Ausztria: Kiéin—Dvorak, Haftl—Weldt--Gulh, 

Rosenhlatt. Flesch. A magvar csapat kezdés 
után öldöklő iramot diktál, a 20. mp-ben Fa
zekas szökteti Keserű ll-t, aki a szilen leúszik, 
Vértesihez passzol, akt közelről megszerzi a ve
télést (1:0). Állandó magyar fölény után az 50.

p. 16.4 
Joseph

mp-ben Keserű I. kap labdát, önmagát szök
tetve leúszik s közelről gólt dől: (2:0). Az oszt
rákok szóhoz se jutnak, azonban a védelmük 
meglehetős nagy ellenlűllást fejt ki, miközben 
Kiéin kapus Vérlcsi bombalövését szenzációs 
roblnzonáddal védi. Most Homonnai kap lab
dát, mindenki leadást vár, ehelyett azonban 
egyedül előretör és bombalövése a hálóban ül. 
(3:0). 4 p. 12 mp. Alig kezdik újra a játékot, 
Fazekas Keserű ll-höz passzol, ez leúszik, át
adását Vértesi védhetetlenyl vágja a kapuba. 
(4:0) 4 p. 33 mp. Az osztrákok mintha megelé
gelnék a kapott gólokat, támadásba mennek, 
azonban Fazekas pompás védőmunkáján még a 
dobási lehetőségek is meghiúsulnak. Az utolsó 
percben a magyar csapat erős finist diktál, de 
Vértesi bombalövését Kiéin kapufára menti. A 
félidő Homonnai kapu mellé dobolt labdájával 
végződik.

Helycsere után miként kezdéskor, a magyar 
csapat óriási tempót diktál,

Homonnai szenzációs formát játszik ki 
és egy ilyen remek akciójából kapura dobolt 
labdáját Keserű 1. dopplerrel tasegiti. (5:0) 2 
p. 28 inp. Gulh-iiak megrándul a karja, kiáll 
helyébe Reich áll be. A mngyar csapat meg
semmisítő fölényben játszik és a Keserű fivé
rek összjátékábó! Keserű 1. védhetetlcn gólt 
dob. (6:0) 3 p. 35 mp. Most Homonnai kísér
letezik: önmagái szökteti, azonban éles lövése 
kapufáról kapu mögé jut. A magyar csapat na
gyon ambiciónálja, hogy minél nngyobb vere
séggel sújtsa az osztrákokat, állandóan az oszt
rák kapu előtt folyik a játék, miközben Haftl 
Keserű I-ct fautolja, a biró Haftl kiállítja, a 
megítélt 4 méterest Keserű I. bedobja. (7:0) 5 
p. 12 mp. Most Vértesi kerül kedvező hely
zetbe, lövés helyett Czelléhcz ad, aki a labdát 
a felső sarokba lövi (8:0) 5 p. 51 mp. Az
utolsó gól Vérlcsi nevéhez fűződik, akinek fő-, 
vésőt kelten is próbálják védeni, azonban azt 
csak a gólba segítik. (9:0) C» p. 35 mp.

Egyéb számok:
100 m. ifj. gyorsuszás: 

(BBTE—KISOK) 1 p. 05.6 mp.

Az

azt

1. Mészöly Tibor 
--------------- . ... “.p. 2. Bozsiderác 
(UTE—KISOK) l p. 112 mp. 3. Búzás (UTE) 
1 p, 11.8 mp.

100 m. mellúszás II. oszt.: 1. Hild László 
(UTE) 1 p. 26 mp. 2. Fcuchtinger (FTC) 1 p. 
27 mp. 3. Szeiszlér (MAC) 1 p. 29 6 mp.

400 ni. gyorsuszás II. oszt.: 1. Geöczc János 
(OTE) 5 p. 45 mp. 2. Szabó (MTK) 5 p. 45.8' 
inp. 3. Dobos (III. kér.) 5 p. 56.8 mp.

100 m. hátuszás II. oszt.: 1. Avar István 
(MAC) 1 p. 22 mp. 2. Wenczcl (FTC) 1 p. 26.2 
mp. 3. Haas (FTC). A másodiknak beérkező 
Kulschenrciter (KISOK) szabálytalan fordulási 
miatt diszkvaliiíikálva.

3X50 m. hölgy vegyesstaféta: 1. 
Margit, Szőke Kató, Sípos Manci) 
mp. 2. FTC 2 p. 17 mp. 3. UTE 2 p. 23.4 mp.

3Xá0 gyorsuszó staféta II oszt.: 1. NSC (Su- 
rányi, Barla, Mészárovics) 1 p. 28 mp. 2. MTK 
t p. 30 mp. 3. MAC 1 p. 31.6 mp. 4. III. kér.

3X50 m. ifj. vcgyeBStafcla* 1. BBTE (Gábori, 
Habekoszl, Mészöly) 1 p. 45 mp. 2. MTK t 
53 mp. 3. UTE 1 p. 55.8 mp.

N-SC (Vass 
2 p. 07.4

Somogy-Wiener Sport Club 
2:2 (1:0)

Kaposvár, julius 1.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A bécsi WSC vendégszereplése a Pécs- 
Baranyától elszenvedett pénteki vereség után 
csak félsikcrrel járt s csak szerencséje men
tette meg az újabb vereségtől. A játék Somogy 
fölénye mellett folyt le. Az I. félidő 5 p-ben 
ölvedy 11-böl vezetéshez juttatja S'imogyot. A 
29 p-ben Sztrakovich a 16-son belül handsz- 
szel akasztja meg a WSC támadást, a Hőst 
azonban Erdős nagy bravúrral kivédi. A II. fél
idő 11. p-ben Zách végül kiegyenlít. A bécsiek 
most erősen lábra kapnak s a 19. p-ben Schil- 
ling révén vazetnek. A heves Somogy támadá
sok a 35. p-ben ölvedy kitörésével és góljával 
eredményhez jutnak.

Somogyból Blum, Sztrakovich és Weisz II. 
nyújtottuk kitűnőt, a WSC-ben a halfsor 
Zack, Urbán és Schilling játszottak nagy for
mában.

Egy héttel az ifjúsági bajnokságok 
előtt a „gödörben** mérte össze 
erejét az atlétika iijn évjárata

Az ifjúsági bajnokságok előtt vasárnap utol
jára adott egymásnak találkozót az ifjúsági 
atlélagárdn. A BBTE vasárnap délelőtti verse
nyén az összeg számokban nagy mezőnyök 
álltak starthoz. Hogy a versenyt ennek elle
nére is zökkenők nélkül és simán tudták lebo
nyolítani, az a Moldoványi dr. és Tatár István 
vezérlete alatt működő „gödörbeli** rendező
gárda érdeme. Az eredmények a kővetkezők;

400 méteres gátfutás, II. oszt.: I. Sarkodi 
(KAOE) 61.6 mp. 2. Kalocsay (MTK) 63.8 mp.
3. Farkas (MAC) 60.8 mp.

Sulylökés ll. oszt.: 1. Káilay (MTK) 1101 cm. 
2. Szekrényessy (MTK) 1101 cm. 3. Goldfinger ’ 
(KAOE) 1008 cm.

100 méteres junior síkfutás: 1. Zelenka 
(MTK) 11.8 mp. 2. Perczel (MAC) 119 mp. 3. 
Biró (MTK) 11.9 mp.

Diszkoszvetés 17 éven aluli juniorok részére.
1. Goldfinger (KAOE) 3003 cm. 2. Weiszkopf 
0. (MTK) 2968 cm. 3. Koháry (MAC) 2928 cm.

110 ni. gátfutás, I. oszt.: 1. Eger (MAC) 19.4 
mp. 2. Weiszkopf Z. (MTK) 20.2 mp. 3. Pét- 
neházy (MAC) 21 mp.

400 méteres síkfutás, előnyverseny: 1. Far
kas (FTC) 53.5 mp. (15 ni. e.) 2. Horváth (Va
sas) 53.8 mp. (28 m. e.) 3. Uhlyarik (BBTE) 
54 mp. (17 m. e.).

1500 méteres síkfutás, II. oszt.: 1. Mauréry 
(MAC) 4 p. 28.4 mp. 2. Pető (MTE) 4 p. 28.4 
mp. 3. Kocsis (KAOE) 4 p. 33 mp.

Távolugrás, junioroknak: 1. Bréver (FTC) 
G45 cm. 2i Koronkhy (BBTE) 038 cm. 3. Nagy 
(MAC) 615 cm.

200 méteres síkfutás: 1. Nádpjfalvy (MAC) 
23.9 mp. 3. Zelenka (MTK) 24.2 mp. 3. Reg- 
ncr (Törekiés) 24.3. mp.

Magasugrás: 1. Jász (MAC) 170 cm. 2.
Omaszta (OTE) 165 cm. 3. Monostori (MAG) 
165cm.

3000 ni. síkfutás, előnyverseny: 1- Bojtár 
(ESC) 9 p. 31.2 mp. (250 cm. c.) 2. Czimbult 
(MTE) 9 p. 38 mp. (125 ni. c.) 3. Csaló (MTE) 
9 p. 41.8 mp. (115 m. e.).

300 m. síkfutás: 1. Kiss (MTE) 2 p. 7.6 mp.
2. Latki (MTK) 2. p. 8 mp. 3. Vida (KAOE) 2 
p. 8.4 mp.

Gerelydobás: 1. Mélvkuti (KAOE) 3800 cm. 
2. Török (KAOE) 3502 cm. 3. Goldfinger 
(KAOE) 2528 cm.

Olimpiai staféta: 1. a MAC csapnia (Előd— 
Koslyál—Nagy—Lenkei) 3 p. 46.4 mp. 2. a 
KAOE csapata 3 p. 53 mp. 3. MTE 3 p. 53 inp.
4. BBTE. Az MTK csapatát szabálytalan vál
tás minit diszkvnlifikállák.

Triatlon: 1. Mélykuli (MTK) 4 pont. 2. Kö
kény (MAC) 5 pont.

a lélekharangot 
húzták meg a 
néhai Szablyár

Vasárnap 
publikuma 

dr. ver-

Egyedüli sétálta végig a bajnoki 
távot Budapest ifjúsági 

gyaloglóbajnoka
A nálunk egykor virágzó gyaloglósport < 

mint ismeretes — évek óta halálra van ilclvc. 
A gyaloglóversenyzés megszüntetését célzó ja
vaslat már két esztendővel ezelőtt ott feküdt 
az atlélaszövctség asztalán, 
azonban végképpen mégsem 
gyaloglóverscnysporl fölött 
Péter iránt érzett kegyeletből.

Amikor a kivégzést elhalasztották, az az el- 
gondilás hatolta át a MASz urait, hogy gya
loglóversenyzők néhány éven belül ugv is ki
halnak, ne akadályozzunk meg tehát senkit 
kedvenc sportjának gyakorlásában.

Az allétaszövetség jóslata bevált, 
délelőtt, amikor a BBTE-verseny 
clszélcdt a Szénalérrö’, Moldoványi 
senybiró

starthoz szólította Budapest 1928. évi 
Ifjúsági 3000 méteres gyaloglóbajnokságá

nak egytagú „mezőnyét**:
a MÁV gépgyári sportkör Németh nevű ver
senyzőjét. Ez a 19 éves ifju szimbolizálja a 
magyar gyaloglósport jövőjét.

Németh szörnyű, szinte ijesztő stílusban 
sétálta végig a távot,

amelyet 15 p. 43 inp. alatt lett meg. Jutalmul 
a MASz szalagos bajnoki érmét kapta.

így lehet nálunk atlétikai bajnokságot 
nyerni.

A bajnoki számmal egyidejűén indítót Iák cl 
a MÁV gépgyári sportkör 4 angol mérföldé* 
szenior gyaloglóversenyét, amelyben a még 
életben levő egyetlen klasszis gyaloglóvcr- 
senvz.ö, a fiatal Jánosik Rezsőn (MÁV) kivül 
Fehér (ESC) indult. Jánosik 33 perc 01 mp. 
alatt győzött.
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Három uj országos rekord jelzi 
atlétikánk fejlődését

Karlovits uj rekord-rudugrása 385 cm. — A BBTE rekordot 
futott a svédstafétában - Farkas is rekordteljesitménnyel 

indul Amsterdamba
A MAC atlétikai versenyének második napja 

szép élvezetet nyújtott a gyér számú közönség
nek. Az eredmények általában mind jók, sőt há
rom számban uj országos rekorddal gazdagodott 
a magyar atlétika.

A verseny hősei: Karlovits, aki Idei első 
zeeepléae alkalmával, .385 rm-re Javította 

a műugrás rekordját; nr. Odry, Rngganibl, 
Szálai, Barsl-öszcállllásu BBTE-sluféla . 
amely I p. 48 mp. országos rekordot futott 
u svéd stafétában; Farkas, aki a dekatlon 
próbaversenyben 7205.55 pontot szerzett

B ezzel uj országos rekordot áUitott fel. Rajtuk 
kívül legszebben Barsi szerepelt, akinek 49.4 
mp-es 400-n elsőrangú. A 100 ni. síkfutás, az 
állandó kitűnő formában lévő Raggambi zsák
mánya leli Paitz előli. A dobó-számok közül 
a siilylökésben és diszkoszvelcsben erős ellen
széllel küzdöttek a versenyzők. Egrynek ismét 
bizonytalan napja volt, Donogán versenyen ki
vitt győzedelmeskedett felette. Darányi ..csak" 
1128 m l dobolt. A magasugrásban óriási küz
delem folyt a nem egészen fitt Késmárky és 
Orbán között. A bécsi Weilheim biztosan győ
zőit a 110 in. gátfutásban.

Részletes eredmények:
110 m. gátfutás: 1. Weilheim (WAC) 16 mp. 

2. Püspökv (MAC) 16.4 mp. .3. Boross (KEAC) 
16.5 mp. Wcilheimnck nem volt túlságos nehéz 
dolga a magyarokkal szemben. A szegedi Boross 
csalódást keletell.

100 m. síkfutás: 1. Raggambi (BBTE) 10.8 mp.
2 Paitz (BEAC) 109 mp. .3. Odry (BBTE) 11.1 
mp. Raggambi végig vezetve biztosan győzött.

Diszkoszvetés: 1. Egry (MAC) 4262 cm. 2. 
Kaufmann (MTK) .3690 cm. 3. C se reme y (BBTE) 
3683 cm. Erős ellenszél. Donogán versenyen ki
vitt 4423 cm-t dobott és biztosabb versenyzőnek 
bizonyult a rapszodikus Egryvel szemben.

400 m. síkfutás: 1. üarsy (BBTE) 49.4 mp. 2.
Szalay (BBTE) 60.4 mp. 3. Gerő (KAOE) 50.7 
mp Gerő a kél BBTE futó versenyébe nem szólt 
bele.

Sulylökés: 1. Darányi (MAC) 1428 cm. 2. Egry
Farkas Mátyás országos rekordot állított fel a dekatlonban 

koszhajitásban, rúdugrásban 330 cm. ké
pességeinek a határa, mig 1500 méteren a 
vártnál valamivel gyengébb eredményt ért 
el. Különösen kitett magáért a 110 m-esi 
gátfutásban cs a gerelyve.csbcn. A közön
ség lelkesen ünnepelte a szimpatikus at
létát.

Farkas eredményei a próbaverseny má
sodik napján: 110 m-es gátfutás 17 mp., 
rúdugrás 330 cm.. gerelyvetés 5158 cm., 
1500 m-es síkfutás 4 p. 51.8 mp., diszkosz
vetés 3770 cm.

(MAC) 130.3 cm. 3. Hunyadi (BBTE) 1277 cm. 
Erős clleuszél.

Rúdugrás: 1. Karlovits (MAC) 385 cm. Orszá
gos rekord. 2. Hadházy (DEAC) 340 cm. 3. Bu- 
zinkay (BBTE) 330 cin. Karlovits első idei sze
replése igazolta nagyszerű formáját. Rekordug- 
lása az első kísérletre és jóval 10 cm-el a léc fö
lött történt, a 395 c m-el azonban nem tudott 
megbirkózni.

Magasugrás: 1. Késmárky (BBTE) 186 cm. 2. 
Urbán (KEAC) 186 cm. 3. Udvardy (BBTE) 170 
tiu. A 186 cm. magasságot Urbán elsőre, Kés
márky javítással viszi, a 190 cm-t mindketten 
dobják, mire holtverseny ulán óriási küzdelem 
folyik közöttük az elsőségért. 188 cm. magassá
gon mindketten szépen átkerülnek. A 189 nem 
megy, mire végül a 186-os magasság Késmárky- 
nak sikerül és igy a maga javára dönti cl a ver
senyt.

Gerelyvetés: 1. Gyurkó (FTC) 5618 cm. 2. Bu
davári' 5182 cm. 3. Katona (BBTE) 4667 cm. 
Hátszél.

Hármasugrás: 1. Molnár (MAC) 1392 cm. 2. 
Bottlik (BEAC) 1367 cm. 3. Képessy (MAC) 
1321 cm. Hátszél. A folyton fejlődő Bottlik erő
sen megszorította Molnári, aki fémlábán mintha 
kissé hanyatlóit volna.

1500 ni. síkfutás: 1. Marton (MTK) 4 p. 10.2 
mp. 2. Bclloni (MAC) 4 p. 11 mp. 3. Kertész 
(TTC) 4 p 12.4 mp. A három helyezett a cél
egyenesig szorosan egymás mellett, de fordított 
sorrendben fekszik. Belloni kezd előbb finiseim, 
megelőzi Kertészt, miközben Marton gyönyörű 
finissel fölzárkózik hozzájuk és 1 méterrel biz
tosan győz Belloni előtt. Szép verseny.

5000 m. síkfutás: 1. Pap (FTC) 16 p. 31.8 mp. 
2. Német (MTE) 16 p. 39.8 mp. Pap végig ve
zetve, körülbelül 50 méterrel győz, azonban Né
met 100 méteres gyönyörű finise arra mutat, 
hogy helyes taktikával szebben végzett volna

Svédstaféta (100—200—300—100 m-): 1. BBTE 
(Odry, Raggambi. Szalui, Barsi)l p. 58 mp., or
szágos rekord. 2. MTK 2 p. 9.2 mp. A BBTE nagy
formában lévő csapata az MTK-val szemben biz
tosan állítja föl az uj országos rekordot, amely 
sikerült váltás esetén még jobb is lehetett volna.

A MAC verseny keretében megtartott de- 
katlon próbaverseny második napján Far
kas Mátyás az előző napi 3644.98 pontszá
mával szemben újabb 3560.57 pontot szer
zett, így

a végeredményben 7205.55 pontszám- 
nial uj országos rekordot állított fel s 
egyben megszerezte az olimpiai kikül

detéséhez szükséges minősítést.
’A második nap öt versenyszáma közül
vártnál jobb eredményt ért el a 110 méte
res gátfu.ásban, a gerelyvetésben és disz-

a

A külföld vasárnapi i A Pannónia csak elkeseredett 
futballeseményei

(Muinz). Mexikó olimpiai csapata a Mainz 
és Wlcsbadcn városok kombinált csapattól 
4:l-rc kikapott

(Kuttonltz). Vasárnap játszották le a
gyei--svéd válogatott mérkőzést, amely a 
ch’k 2:1 (1:1) arányú vereségét hozta.

(Basel). Egyiptom válogatott csapata
Illeni kombinált csapat ellen 5 :3-ra győzött.

len
ivé-

<?fiy

mégis a lagKellemesBöb a

i küzdelem után tudta megvédeni 
bajnokságát

A rsepeli Dunaág csendes vizében pompás 
szélcsendes időben kerültek döntésre Magyaror
szág 1928. évi evezős bajnokságai, amely az 
egész vonalon a favoritok győzelmét hozta. A 
verseny •zinhelyónek a fővárostól való óriási 
távolsága megfosztotta a versenyt az evezős
bajnokságok megszokott nagyszámú közönségé
től, de azért akik megjelentek, azoknak kijutott 
az izgalmakból is.

A legnagyobb érdeklődés természetesen a 
Pannónia és Hungária nyolcasának küzdelme 
felé irányult, amely ismét a Pannónia győzelmét 
hozta. Hajó-hajó melletti elkeseredett küzdelem 
után az utolsó pillanatban még erősíteni tudó 
Pannonio-lcgénységnek fél hajóhosszal sikerült 
a Duna vizén hegemóniáját biztosítani. Bebizo
nyította ezt a négyesben is aratott fölényes győ
zelmével.

Bajnoki számok:
Egyes verseny. Bajnok: Ifj. dr. Szendey Béla 

(Neptun), 2. Kozma László (BEC). A fiatal Koz
mának a bécsi és budapesti junior és II. oszt, 

evezősversenyek hősének betörése nem sikerült. 
Hét hajóhosszal nyerve.

Négy evezős-verseny kormányossal. Bajnok: 
Pannónia (Hautzinger, Bartók, Blum, dr. Török 
vozérevezös. Zoltán korm.) 7 p. 17.4 mp. 2. 
BEC 7 p. 24 mp. 3. MEC.

Kettős párevezős-verseny kormányos nélkül. 
Bajnok: Neptun EE (Knoblanch Géza—ifj. dr. 
Szendey Béla) Walk ower.

Nyolccvezős-verseny kormányossal. Bajnok: 
Pannónia (Hautzinger, Kiima, Marik, Bartók, 
Blum, Walter, Wawra, dr. Török vezérevezős, 
Zoltán korm.) 6 p. 30.2 mp. 2. Hungária 6 p. 

30.8 mp. A Pannónia elkeseredett küzdelem után 
fél hajóhosszal győz.

Egyéb versenyek:
Egyes verseny (Csepeli dij). 1. Dr. Szász Gá

bor (Nemzeti HE) 8 p. 53.4 mp. 2. Dr. Brózik 
(Nemzeti HE).

Junior négyevezős-verseny kormányossal 
(Springer Fcrenc-emlékverseny). 1. Műegyetemi 
EC 7 p. 43 mp. 2. Hitelbank. 3. FTC. Másfél 
hossza) nyerve.

Négyevezős verseny kormányossal (Dunaha- 
rasztidij). 1. Pannónia (Hilkenc, Krautschneider, 
Sonkovits. Szabados, dr. Juhász) 7 p. 55.2 mp 
2. FTC. Félhcsszal nyerve.

Csillaghegyi 
strand

fis hullámfürdő
Dr«KftJDftCSYn»i<orvo»

... rendel 10-4 ét 7-S-lg
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JARDIN DE PARIS
I Telefon: Jóimé! 3A6-SÍ.

Este fél 10-től a 
szenzációs lullusi varlatt- es 
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A Ferencváros győzelme és a Hungária 
döntetlenje kevésnek bizonyult a pénteki 

kudarc kiegyensúlyozására
A Ferencváros legyőzte u Rapidot. a Hungária döntetlenül végzett 

az Admirával. — Az Admira nyerte a mestertomát
Bécs, julius 1.

M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A magyar csapatoknak a bécsi mester
tornán szenvedett pénteki kettős veresége után 
jóleső érzéssel közvetítjük bécsi híradásunkat, 
amely szerint a Ferencváros 4:2-re legyőzte a 
Rapidot, mig a Hungária 1:1 arányú döntet
lent ért el a Ferencváros felett győzedelmes
kedő Admirával szemben. Ám a vasárnapi jobb 
szereplés már nem tudott javítani a magyar 
csapatok reménytelen helyzetén és a Ferenc
város a harmadik, a Hungária pedig a negye
dik helyre szorult az Admira és a Rapid 
mögött.

A bécsi mestertorna vasárnapi mérkőzéseiről 
az alábbiakban számolunk be:

Hungária—Admira 
1:1 (1:1) 

kél csapat egyenlő erejűnek mutatkozott, 
azonban a Hungária a mezőnyben határo-

A
Mig ----------- ----------- o................. .. . . ....................
zottan jobb volt ellenfelénél, addig az Admira 
különösen nagyszerű csatár játékával tette ér
dekessé a mérkőzést. A gólhelyzetek kihaszná
lásában azonban mindkét csapat egyformán 
hibázott.

Az első igazi helyzet a Hungária részére adó
dott. A 7. percben a magyar csapat egy erőtel
jes támadását a bécsiek csak komor árán tud-

a

Kétszáz tagú kerékpáros
expedíció érkezik Milánóból 
kerékpáros - világbajnokságra

Augusztus első felében kezdődő kerékpáros 
világbajnokság előkészületei nálunk csak a 
most átépítés alatt lévő Millenáris versenypá
lyán észlelhetők. Éjjel úgy, mint nappal láza
san dolgoznak azon, hogy az ország legszebb 
sporttelepe a kerékpáros világbajnokság ide
jére elkészüljön.

A budapesti világversenyt megelőző nyári 
hónapok kemény munkában találják a világ 
kerékpáros szövetségeit és versenyzőit. A Cor- 
riere delta Sera utolsó számában olvassuk, 
hogy

az Unton Velocipedistica milánói köz
pontja egy kétszáz tagból álló kerékpáros 
expedíciót szándékozik a budapesti világ

versenyre küldeni.
Az olasz reprezentatív csapat bemutatná 
megteendő útvonalon és a világbajnokság szín
helyén az olasz kerékpáripar legújabb ter
mékeit.

Az expedíció, amelyet egy nagyobb olasz 
automobiloszlop kísérne Budapestre, a követ
kező útprogramot dolgozta ki:

Indulás augusztus 11-én Milánóból Veronán 
keresztül Udinéig (371 kilométer). Augusztus 
12-én indulás Udinéből Tarvison és Klagen
furton keresztül Bruckig (412 kilométer) 
Augusztus 13-án indulás Bruckból Wiener 
jak parírozni. A sarokrúgást Haar remekül

a

Tuss zsoké verseny közben leesett és kulcs
csonttörést szenvedett

Sikversenyekben ritkán előforduló baleset 
zavarta meg a vasárnapi lovarcgyleti ver
senynapot. Az első futamban Súgó az egye
nesre forduló előtt a pályát szegélyező bok
rokra lépett s lovasa, Tuss, egyensúlyát ve
szítve, fejjel lefelé a barriérre esett. A ki
tűnő zsoké homlokán súlyos zuzódásokat 
és kulcscsonttörést szenvedett. A közönség 
körében nagy visszatetszést keltett, hogy a 
szerencsétlenül járt lovas gyalog tért vissza 
a baleset színhelyéről, a mentőkocsi pedig 
azalatt zavartalanul állt megszokott helyén, 
a pálya közepén.

A nap úgy a látogatottság, mint a sport 
szempontjából jól sikerült. A lomnici hendikep 
finisében a mezőny három legjobb lova vég
zett elől, de a fogadók nagy bánatára n favorit 
Büszkét a jó származású Buzogány a második 
helyre utasította. — Maláka második futása 
sem hozott sikert a kétéves nyeretlenek verse
nyében. A holtbiztosra vett telivér megint 
rosszul startolt, veszteségét ugyan ostor alatt 
hamar behozta, de ereje már a távnál elfogyott 
s a célkarikát csak mint negyedik érte el. A 
futamot megnyerte a Gerster Károly által te
nyésztett Madár, melynek teljes testvére, Ex
pressz a múlt évben Románia leggyorsabb két
évese volt. — Nagy meglepetéssel végződött 
a júliusi hendikep, amelyben n hatalmas javu
láson átment Katáng igen könnyen bánt el a 
jóképességü mezőnnyel.

A részletes eredmény a következő:
I. falam: 1. Rum (2%) Esch, 2. Naughly 

Daisy (10) Szabó L. II., 3. Adamello (4) Schej- 
bál. F. m.: Mondér (t’/<) Gutái, Súgó (10) 
Tuss, Divo (5) Szokolai, Kocogó (5) Szűcs. 
Olncgycdhossz.il nyerve, három hosszal harma
dik. 10: 74. 23. 29, 17. — JI. falam: 1. Katáng 
(10) Esch II., 2. Robogó (2%) Schcjbál, 3. Pe
túnia (4) Balog. F. in.: Felperes (8) Gulyás, 
Agosta (4) Gutái, Boriska (16) Sxücs, Sakkmcs- 

i tér (8) Kaszián, Patront (12) Rajna, Szinusz

ívelte, a labda Konrád közvetítésével P. Szabd 
elé került, aki védhetetlenül lőtte be a vezető 
gólt. — .1 13. percben Runge lefutva; kicselezi 
a védelmet, Stoiberhcz passzol, aki kapásból 
egalizál (1:1). A félidő végén P. Szabó sérülten 
kiáll.

Szünet után mindkét csapat fokozza a tem
pót, de á 'győztes gólért megindult heves küz
delem egyik fél részére sem érlel gyümölcsöt.

Ferencváros—Rapid 
4:2 (2:0)

A bécsiek rá sem tudlak ismerni a magyar 
zöld-fehérekre pénteki játékuk után. Csupa tűz, 
csupa lendület volt a ferencvárosi csapat, 
amellyel szemben a gyorsaságukról híres Ra
pid-játékosok csak a második félidőben tudtak 
érvényesülni. A gólarány nem is fejezi ki híven 
az erőviszonyokat, mert

a Ferencváros gólokkal volt jobb ellen
felénél.

A csatárokat ám ez alkalommal is a balsze
rencse kísérte a Rapid kapuja előtt. A legered
ményesebben kétségtelenül Kohut szerepeli, aki 
a gólok közfii kettőt juttatott a bécsiek kapu
jába. A másik két gólt Takács II. és Bukovi 
lőtte. A bécsiek góljain Wcsscly és Smistck 
osztoztak.

Neusladlon, Sopronon, Győrön keresztül Bu
dapestig (217 kilométer).

Az érdekes vállalkozás híre olasz sportkö
rökben nagy érdeklődést idéz elő.

Vasárnapi sporthírek
X Magyarország Délnémetország ellen. Az 

olimpiászra menő magyar válogatott vizipóló- 
csapat utolsó hazai nemzetközi mérkőzését 
julius 6-án. pénteken este 7 órakor játsza 
le a Császárfürdő uszodájában a délnémet vá
logatott vizipólócsapattal. A magyar csapat 
három nappal később julius 9-én indul nürn
bergi—párisi túrájára és idehaza az olimpiász 
előtt nemzetközi mérkőzést már nem játszik. 
A délnémet csapatban több német válogatott 
játékos szerepel és bogy a németek milyen nagy 
várakozást fűznek együttesük szerepléséhez, 
azt a legjobban az bizonyltja, hogy a csapat 
kísérője, Nussbaum dr., a német birodalmi 
vizipólókapitány. A mérkőzés előtt 6 órakor 
uszóverseny lesz, melynek két bombaszáma 
van: a 200 méteres és a 800 méteres magyar 
bajnokság. 200 méteren Bárány István kísérli 
meg a magyar rekordot 2 p. 20 mp. aJá hozni, 
a helyekért Tarrody, Wannie I., Wannie II. és 
Gáborffy küzdenek.

X Hírek az uszósport köréből. Bárány István 
a MESE és az Orosházai TK klubközi versenyén 
1 p. 09 alatt győzött 100 méteren, mig Nagy Ká
roly, az OTK úszója a 100 méteres hátuszásban 
1 p. 18.6 mp-es idővel uj kerületi rekordot álli- 
tot fel. — A newyorko olimpiai próbaversenyek 
során Martha Norclius a 400 méteres gyors
úszásban 4 p. 49.6 mp-cs idővel uj világrekordot 
állított fel.

nyerve, 
13. — 
,iiszko 
F. in.:

(2%) Csuta. Háromnegyedhosszal 
nyakhossza] harmadik. 10: 106, 24, 1 
III. futam: 1. Buzogány (5) Gulyás, k.
(pari) Szabó L. II., 3. Solo (5) Esch. r. in.; 
Szegény legény (6) Esch II., Lavarone (4) Sze
keres, Annából (12) Kasszián, Granada (4) 
Balog, Ejnye (20) Szilágyi, ötnegyedhosz- 
szal nyer, nyakhosszal harmadik. 10: 62,19,14, 
22. — IV. futam: 1. Madár (4) Szűcs, 2. Kai- 
Iisto (4) Schejbal, 3. Aranyvirág Balog. F. m.: 
Fair play (33) Szokolai, Névtelen (33) Szeke
res, Cortina (3) Esch, Frau Wunderlich (33) 
Hujber, Bonita (33) Bódis, Minto (20) Csuta, 
Eszme (20) Szabó L. II., Maláka (pari) Gutái, 
Barbár (33) Martinék, ötnegycdhosszal nyedve, 
fejhosszal harmadik. 10: 87, 24, 18, 33. —
V. falam: 1. Fiirt (1%) Szokolai, 2. Fasista (3) 
Schcjbál, 3. Trikotore (5) Balog. F. m.: Örvös
galamb (4) Esch, Hunnia (3) Mihalovits, Ho
piti (5) Csuta. Fejhosszal nyerve, két és fél 
hosszal harmadik. 10: 29, 17, 21. — VI. futam: 
1. Parádi (3) Szokolai, 2. Róróm (12) Kaszián, 
3. Anna (12) Cseszkovics. F. m.: Andorás (5) 
Schcjbál, Cipou (6) Stcnzl, De bizony (5) Gu
tái, Horace (8) Szűcs, Odahaza (3) Esch, 
Haendry (16) Szabó, Tatrang (8) Bözödi, Ka
tinka (12) Szenté, Promisc (12) Balog, Esi- 
mény (12) Szilágyi, Aeneas (14) Rajna. Két 
hosszal nyerve, egy hosszal harmadik. 10: 45. 
18, 25, 46.

— Első újabb nagy sikere. A magyar üge
tőtenyésztés büszkesége, Első, vasárnap 
újabb dicsőséget aratott. Megnyerte a ki
tűnő mezőny ellen Badenben a Kohlért 
Károly-dijat. Deák Sándor pompás ménje 
120 méter előnyt adott versenytársainak a 
mégis imponáló fölénnyel győzött.

A uerke-ztésért éi kiadásért telek
Dr. EI.EK HUGÓ
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