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Elsülyedt egy óceánjáró 
gőzös és háromszáz ember 

a tengerbe veszett
— I ■■■MWMMM—>*<OBO———

H siilyedfi hafó kapitánya, mikor látta, hogy menthetetlen a hajó, 
elkeseredésében főbelőtte magát a parancsnoki hídon

nyolcuan nő és gyermek is elpusztult a pánikban
Santiago dl Chile, julius 8.

Az utóbbi évtizedekben páratlanul álló, borzalmas hajószerencsétlenség történt 
Áranco kikötőjéban, nem messze a szárazföldtől. Az Angamos nevii hadsercgszáliitó 
eddig még pontosan nem ismert körülmény ek között léket kapott és a hatalmas hajó 
még mielőtt a kikötőben állomásozó többi hajó segítségére siethetett volna, elsiilyedt. 
A hajó elmeriilése közben idegfeszitően izgalmas jelenetek játszódtak le. A kapitány, 
mikor látta, hogy már nincsen segítség, elkeseredésében a parancsnoki hídon öngyil
kosságot követett ek A tengerészeti minisztérium ideiglenes jelentése szerint 291 ember 
veszett a tengerbe.

A jelentések szerint még több ember eltűnt és igy az áldozatok száma meg
haladja a háromszázat

Santlagő, di Chile, julius 8.
Á késő esti órákig ideérkezett jelenté

sekből most már hozzávetőleg pontos 
kép alakul ki arról, hogy miként történt 
a szerencsétlenség, amelynek oka azon
ban még mindig ismeretlen.

Tegnap este vergődött partra Arauco 
kikötőjében

négy újonc katona, akik a chilei parto
kon haladó Angamos hadsereg szállító 
hajó katasztrófájából megmenekültek. 

'A négy újonc
Izgalomtól remegve mesélte el

a kikötő hatóságok embereinek a sze
rencsétlenség részleteit.

Az Anganosz Lebótól délre, Chile 
déli partján haladt, mikor a katasztrófa 
bekövetkezett. Az utóbbi két napon a 
katasztrófa színhelyének tájékán

óriási viharok voltak.
A hajó a menekültek szerint a példátla
nul erős és heves viharban

elvesztette kormányát
és a kormány nélkül hánykolódó hajó

léket kapott és ez okozta a sttlye- 
dést.

A menekültek borzalmas jelenetekről 
számolnak be. A hadsercgszáliitó hajón 
az újonc katonákon kivül körülbelül

80 polgári utas is volt, közöttük igen 
sok asszony és gyermek. 

Azokban a percekbén, mikor már lát
szott, hogy a katasztrófa elkerülhetet
len,

szörnyű pánik tört ki a hajón.
Eleinte csak a polgári utasok, később 

azonban a katonák közölt is
fejveszett rémület lett úrrá.

Az emberek egymást taposták, hogy a

mentőcsónakokhoz jussanak. A hajó 
parancsnoka, Suares kapitány az utolsó

Tizenegy luthaiilstaual femoruit a teherautó a gyulai 
országúton, valamennyien kizuhantak a Kocsiból 

os súlyosan megsebesültek
— ■■■——BHO—■—n

Kot futballista haldoklik, kilencet súlyos sdroiosekkei kOrhdzba szállították
Vasárnap példátlan súlyos autószeren

csétlenség ért Békésgyula és Elek község 
között egy futballista társaságot.

Délutánra meccset hirdettek a Gyulai At
létikai Club és az cleki futballcsapat között. 
A gyulai csapat tagjai délután félnégykor 
indullak el Elek felé. Békés Dezső sörnagy
kereskedő teherautóján készített üléseken 
foglalt helyet a tizenegy futballista. Papp 
János soffőr vezette a kocsit, amely a ren
des, megengedett sebességgel haladt Elek 
felé. Alig hagyták el azonban a város hatá
rát, tiz kilométernyi ut után bekövetkezett 
a súlyos katasztrófa.

A teherautó egyik kereke eddig még 
meg nem állapított módon ketté roppant

és a súlyos teherautó egyensúlyát vesztve, 
féloldalra dűlt. Ugyanebben a pillanatban 
az erős zökkenés következtében

az autón ülő tizenegy futballista a szó 
szoros értelmében széles Ívben kirepült 

és véresen terült el az ut porában.
A soffőrnek különös véletlen folytán nem 
történi komolyabb baja. Papp János az or
szágút közepére állt és megállított egy arra 
haladó autót, amely nyomban visszafordult 

és értesítette a gyulai mentőket, akik 
nagy készültséggel vonultak a szeren

csétlenség helyére.
A mentők egymásután részesítették első se
gítségben a szerencsétlenül járt játékoso
kat, akik közül legtöbben eszméletlenül fe
küdtek az országúton. A gyulai futbailcsa-

percig igyekezett rendet tartani, hogy 
először lehetőleg a nők és gyermekek 
kerüljenek a mentőcsónakokba. Később 
azután, mikor látta, hogy már minden 
elveszett s a hajó biztosan süllved, 
Suares kapitány a parancsnoki hídon

főbelőtte magát.

A menekültek semmit sem tudnak a 
hajó utasainak további sorsáról.

A tengerészeti hatóságok intézkedé
sére a Ventcnó cirkáló és egy torpedó-

pat egyetlen tagja sem maradt sértetlenül. 

Legsúlyosabban Csóka István és Lacz- 
nik Gyula játékosok sebesültek meg, 
akik karjukat törték, bordarepedést és 

agyrázkódást szenvedtek.
Csókát és Lacznikot a mentők életveszélyes 
állapotban vitték a gyulai kórházba. A többi 
kilenc játékos is súlyosan megsebesült. Sé
rüléseiket a mentők bekötözték, azután va-

Merénylők agyonlőtték 
Protageroff bolgár tábor* 

nokot és kísérőjét
Szófia, julius 8.

A vasárnapra virradó éjszaka három is
meretlen ember merényletet követett cl Pro- 
tageroff tábornok, a macedóniai belső for
radalmi szervezet vezérlő bizottságának 
tagja ellen. A merénylet éjfél tájban történt. 
A merénylők több revolverlövést adtak le 
Protageroff tábornokra s a kíséretében lévő 
testőrjére.

A tábornoknak bárom golyó fúródott a 

zúzó azonnal az Anganos elsüllyedés?-* 
nek helyére sietett,

u hajónak azonban semmi nyomát 
sem találták.

Néhány chilei hadihajó és vontatód 
hajó jelentette, hogy a szerencsétlenség 
estéjén szikratáviratokat vettek fel a 
sülyedö Anganostól, mire azonban meg
érkeztek a szikratáviratban jelzett helyre, 
a katasztrófa már megtörtént és a tem 
gernek ezen a vidékén sem hajóron-> 
csokra ,sem menekülőkre nem akadtak, 

lamennyiüket a lakásukra szállították, aKol 
magánorvosok vették ápolás alá őket

A rendőrség szigorú vizsgálatot indított 
annak megállapitására, hogy

ki felelős a példátlanul súlyos szeren
csétlenségért,

amely Gyulán és környékén általános izgal
mat keltett. A délutáni mérkőzés természe
tesen elmaradt, mert a tizenegy sebesült já
tékost már nem tudták pótolni.

, halántékába s nyomban meghalt.
I Kísérőjét is több revólverlövés érte, súlyo

san megsebesült és haldokolva vitték a vá
rosi kórházba. Ki akarták hallgatni, azon
ban anélkül, hogy eszméletét visszanyerte 
volna, kiszenvedett. így azután

még szcmélylclrást sem sikerült szerezni
o merénylőkről.

A gyilkos merénylet óriási izgalmat keltei! 
Szófiában és az egész országban.
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Miniszteriális bonyodalmak 
a közigazgatási reform körül

Scitovszky belügyminiszter Vass József népjóléti 
miniszter véleményének meghallgatása nélkül ter

jesztette a Ház elé a vármegyei reformot
Scitovszky Béla belügyminiszter a mull hé

ten u kópviselöház elé terjesztette u közigaz- 
gwiási reformról szóló javaslatot, amely két
ségkívül korszakalkotó munka. A javaslat fel
ölelj a vidéki törvényhatóságok működésének 
egész területét. Éppen azért, mert a belügy
miniszter korszakalkotó törvényhozási intéz
kedésre készült, ezt a hatalmas terjedelmű 
törvényjavaslatot

előzetes tanulmány ozás és hozzászólás cél
jából megküldte mindazoknak a miniszté
riumoknak, amelyeket a javaslat valame

lyik paragrafusa érint.
.4 javaslat nyilvánvalóan a népjóléti és munka
ügyi minisztériumot érdekli a legközelebbről, 
mert hiszen a legfontosabb magyar probléma. 
a közegészségügy a vidéken mindenütt az auto
nómiák hatáskörébe tartozik

Scitovszky Béla belügyminiszter a népjóléti 
és munkaügyi minisztériumnak is megküldte a 
közigazgatási reformról szóló törvényjavas
latot véleménynyilvánítás céljából. A népjóléti 
minisztérium illetékes ügyosztályában, ahová 
néhány héttel ezelőtt érkezett meg a reformja
vaslat, hozzá is kezdtek a hatalmas anyag át- 
lanulmónyozásóhoz és az észrevételek szöve
gezéséhez.

Javában folyt a munka a népjóléti minisz
tériumban, amidőn a népjóléti minluté-
rlum főtlnztvisclőlnek legnagyobb ínrglcpe- o képviselőhózba.

Kiss Menyhért belépett a kormánypártba
Egy érdekes politikai pályafutás legújabb állomása 

üt a szélsőjobbtól a szélsőbalig és onnan a középre
Politikai körökben és a főváros közönsé

gének széles rétegeiben egyaránt élénk fel 
tűnést fog kelteni az az értesülésünk, hogy

Kiss Menyhért dr. volt nemzetgyűlési 
képviselő, a székesfőváros törvény
hatósági bizottságának tagja belépett u 

Rlpka-pártba.
Még emlékezetes mindenki előtt az a színié 
példátlan kálvária, amelyet Kiss Menyhért
nek nz 1026 decemberében megtartottk or-, 
szággyfllési választásokon kellett megjár? 

B

hirdető irodája
BLOCKNER I

Budapest, IV., Semmdweis-utca 4 szám
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I
Üzleti hirdetések, apróhirdetések, nyílttéri 
közlemények, gyászjelentések, eljegyzési, 
házassági, orvosi és ügyvédi hirek, elő
fizetések a világ minden ai részére 

on

alésére Scitovszky Bélu belügyminiszter 
képvlselőbázban már be h terjesztette 

javaslatot
.1 belügyminiszternek ez a váratlan intézkedése 
érthető feltűnést keltett a népjóléti miniszté
riumban, ahot nem tudják megérteni, miként 
lehetett a közigazgatási reformot a népjóléti 
minisztérium véleményének meghallgatása nél
kül a képviselőház elé terjeszteni.

A népjóléti minisztérium úgy tárgyi, mint 
mlnlsztérlális szempontból egyaránt sére
lemnek minősíti a belügyminiszter eljárásút.

Ez a kérdés — mint a Hétfői Napló munka
társa értesül -■ legközelebb minisztertanács elé 
kerül.

A népjóléti minisztériumban ezzel a sére
lemmel kapcsolatosan rámutatnak u közigaz
gatási reform vidéki közegészségügyi rendel
kezéseinek tarthatatlanságára. Erősen nehéz- 
ményezik például, hogy

a vármegyei tlsztlfőorvos nem lesz tagja a 
törvényhatósági kis gyűlésnek.

amely pedig a jövőlien a legfontosabb szerve 
lesz az autonómiának Sok más panasz is föl
merült nz illetékes szakkörökben a közigazga
tási reform közegészségügyi rendelkezései el
len, umil épper. annak a ténynek tudnak be, 
hogy a belügyminiszter a népjóléti miniszter 
meghallgatása nélkül nyújtotta be a javaslatot 

nía. Kiss Menyhért ezen a választáson 
kerületében, Kiszomborban és Makón 
péti fői, de

egyetlen alkalommal sem tudott sem 
népgyiilést tartani, sem választóival 

érintkezni, 
minthogy állandóun beidézték — napon
ként kétizben is — a rendőrségre. Kiss 
Menyhért

........ellenzéki programmal lépett föl, 
mint ahogy egész eddigi politikai. pályáján 

régi 
/é-

a legélesebben állott szemközt a mai kor
mányzati rendszerrel. Az első nemzetgyű
lésen intranzinyens kereszténypárti felszóla
lásaival keltett feltűnést, majd afférja tá
madt az Ébredő Magyarok Egyesületével 
amelynek igazgatósági tagja volt. Kiss 
Menyhért helytelenítette az ÉME vezetősé
gének magatartását s minthogy a vezetőség
ben eredményeket elérni nem tudott, az 
ÉMÉ-ből kilépett. Ettől az időtől kezdve 
megtartotta teljes különállását a parlament
ben, de

a második nemzetgyűlés utolsó eszten
dejében már a baloldali ellenzékkel 

működött teljes összhangban.
Baloldali politikai körökben fályolt vetet
tek Kiss Menyhért egykori szélsőjobboldali 
működésére, mert becsülték benne azt a 
szilárd meggyőződést, amellyel egész politi 
kai pályafutása 
gramja mellett, 
igazi képviselő 
sikra szállott a 
valahányszor c

alatt kitartott szociális pro- 
Kiss Menyhért mindvégig 
volt, aki mindannyiszor 
magyar földmunkásságért, 
népréteg helyzetének meg-

Vasárnapra a Teréz-központ- 
nak mindössze 3000 telefon
állomása lett automatikussá

Csak julius 21-én szűnik meg végleg a Teréz-központ
Szombaton délután két órakor a TerézkÖz- 

pont telefón-előflzetői állomásának egy részét 
átszerelték automatikus telefonállomássá. Ezzel 
kapcsolatban az újságok legnagyobb része azt 
irta, bogy a Terézközpont megszűnt, minthogy 
a Terézközpontba bekapcsolt telefónelőfizetők 
állomásait automataállomásokká alakították át.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap délelőtt 
látogatást telt a Terézközpontban és beszélge
tett a központ vezetőségével. Kijelentették előt
tünk és megkértek bennünket annak a közlé
sére. hogy a lapokban közölt hir, amely szerint 
a Terézközpont már megszűnt volna, s vala
mennyi Tcrézközpontbeli telefónelőflzető állo
mását az automataközpontha sorozták volna 
be, a valóságnak nem felel meg. Szombaton 
délben 2 órakor

mindössze 3000 előfizető állomását alakí
tották át automatikusan kapcsoló állo

mássá.
További 3000 telefonelőfizető állomását a jövő 
hét szombatján szerelik át automatikus állo
mássá s a Terézközpont még hátralévő 
3900 előfizetőjének állomását pedig julius 21-én, 
szombaton alakítják át automatikus telefón- 
íillöniássá. 

javítása érdekében valamit is tehetett. Ép,, 
pen ez okból kelt mindenfelé általános 
meglepetést a váratlan fordulat, amely Kiss 
Menyhért politikai • pályafutásában bekövet, 
kőzett. Kezdetben diszkréten kezelték Kiss 
Menyhért belépését az egységes községi 
polgári pártba.

a Rlpka-párl legutóbbi pártértekezle
tén azután hivatalosan Is publikálták 

ezt a csatlakozást.
Külön érdekessége ennek a publikálásnak 
az a körülmény, hogy Kozma Jenő dr., az 
egységes polgári községi párt elnöke a leg
utóbbi párlértekezieten két törvényhatósági 
tag belépését jelentette be, a: egyik az 
ÉME egykori igazgatósági tagja, 1 Kiss 
Menyhért, a másik Ledermann Mór.

Kiss Menyhért egyébként, akit a válasz
tások után a kultuszminiszter rendelkezési 
állományba helyezett, most ismét aktiv 
szolgálatba lépett: a VII. kerületi állami 
felsőkereskedelmi iskolába osztották be, 
ahol magyar irodalmat és kereskedelmi le
velezést tanít

A Terézközpont. mint Ilyen tehát, csupái- 
julius 21-én szűnik meg végleg.

Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy a Teréz- 
központhoz tartozó, de most már automatizált 
3000 telefónelőflzető állomása a vasárnapi na
pon kifogástalanul működött és panasz alig ér
kezett a telefónközpont igazgatóságához. Meg
tudtuk egyébként azt is. hogy a Lipótközpont- 
hoz tartozó telefónállomásokat csupán

másfél év múlva szerelhetik át aatomatlkív 
állomásokká.

miután az automataközpontot, csak addigra 
tudják teljesen kiépíteni. Még később történik' 
a József-központ teljes átszerelése, úgy hogy 
Budapest valamennyi tclefónállomása

csak 1980-ra
lesz automatikus állomássá.

A telefónközpont igazgatósága kqetentettn 
előttünk azt is, hogy néhány hónap múlva már 
megkezdik az uj telefőnállomások felszerelését 
is. Az uj állomások kizárólag automatikus ál
lomások lesznek s néhány éven belül többezer 
ilyen uj telefonállomást állít fel a budapesti 
távbeszélőközpont.

k
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részére Is.
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Tornitzky Lászlóné egykor 
dúsgazdag földbirtokosnő 

beleőriilt abba, hogy vagyonát 
hadikölcsönbe fektette és va
sárnap a Moravcsik-klinikán 
öngyilkosságot követett el
Vasárnap a reggeli órákban öngyilkossá- 

ffot kísérelt meg az üllői-úti elme cs ideg- 
kórtani klinikán (a volt Moravcsik-klinikán) 
öw. Tornitzky Lászlóné, egykor dúsgazdag 
iföldbirtokosnő, aki néhány nappal ezelőtt 
került a klinika elme-megfigyelő osztályára.

Vasárnap reggel az elmegyógyászati kli 
nika egyik ápolója, aki az elme-megfigyelő 
osztály betegeinél teljesít szolgálatot, észre
vette, hogy az egyik elkülönített szobában 
levő beteg, özv. Tornitzky Lászlóné, erejé
nek teljes megfeszítésével igyekszik a; ab
lak vasrácsának egyik srófját kicsavarni. Az 
ápoló egy darabig a szoba kémlelő-lyukán 
keresztül figyelte a betegei, majd észrevette, 
hogy az a vasrácsról lecsavart anyacsavart 
szájába dugta és le akarta nyelni.

Az ápoló ebben a pillanatban berontott 
a szobába, rávetette magát özv. Tor
nitzky Lásriónéra s az utolsó pillanat
ban sikerült megakadályoznia, hogy az 

a vascsavart lenyelje.

At idegbeteg uriasszony bevallotta, hogy el
keseredésében öngyilkosságot akart elkö
vetni s abban a feltevésben volt, hogy a vas
darab lenyelésével sikerül magát elemész
tenie. özv. Tornitzky Lászlónét, a megaka
dályozott öngyilkossági kísérlet után foko
zottabb ellenőrzés alá helyezték s melléje 
külön ápolót osztott be a klinika igazgató
sága.

A 49 éves özvegyasszony előkelő családból 
származik, férje gazdag hontmegyei földbir
tokos volt. Tornitzkyné 1910-ben, midőn 

férje elhunyt, eladta hontmegyei birtokát. 
Az volt a szándéka, hogy a többszázezer 
aranykoronányi vagyonával Budapestre kői

Leégett a szegedi Ábraltám-malom
A feltevések szerint gyultogat&s okozta a hajnali maiomtuzot

Szeged, julius S.
(Á Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

hajnalban veszedelmes tűz pusztított Sze
ged egyik legnagyobb és legrégibb paprika
malmában, amely Abrahám Szilveszter tu
lajdona. Két óra után sürü füslfelhöt látlak 
kitódulni a hatalmas malomé.pülct ablakain, 
majd nemsokára

lánguyclvek csaptak ki.
'Amikor néhány pillanat múlva értesítették 
a tűzoltóságot, már

lángban állott az egész épület.
A tűzoltók teljes apparátussal látlak 

hozzá az oltási munkálatokhoz és minden 
igyekezetei arra irányítottak, hogy a renge
teg mennyiségű feldolgozott paprikát magá
ban foglaló raktárhelyiségeket megmentsék 
a pusztulástól. Arról ugyanis már nem le
hetett szó, hogy a malom berendezései 
megmenthessék. A tűz teljes intenzitással 
tombolt az összes osztályokon és a borzai-

Krausz Simon 30.000 koroná
ját 13.224 pengőre valorizálta 

tiz év után a főváros
Egy Uz esztendő előtti

Nagyon érdekes telekvásárlást erősített 
meg a napokban a főváros.

Pontosan tiz év előtt, 1918 júliusában a 
főváros elárvcrezletle nz Egri-utcában lévő 
353 négyszögöles telkét. A kikiáltási ár 
négyszögölenként 300 korona volt, aminek 
20 százalékát,' tehát 21.000 koronát, bánat
pénz fejében letétbe kellett helyezni az ár- 

tözik s itt házat vásárol. Kiütött a háború s 
ekkor az özvegy asszony

teljes vagyonát hadikölcsönkötrényekbc 
fektette.

A háború kitörése óta szerény életviszonyok 
között élt, abban a hiszemben, hogy majd 
csak visszakapja hadikölcsönbe fektetett 
nagy vagyonát.

Az utóbbi években Tornitzkyné, aki sok
kal önérzetesebb volt, hogy családja tagjai 
tói támogatást fogadjon el,

a legnagyobb nyomorba jutott és két
ségbeesetten várta a hadlkölcsttnkötvé- 

nyek valorizációját.
Tornitzkyné két év óta minden egyes hadi 
kölcsön-gyülésen megjelent, meghallgatta a 
szónokokat, mohón olvasta a hadikölcsön- 
kötvények valorizációjáról szóló ujságköz- 
leményeket, a parlamenti tudósításokat. Az 
utóbbi hónapokban sűrűn eljárt a külön
böző minisztériumokban és hatóságoknál 
abban a reményben, hogy mint hadiköicsön- 
károsult, karitatív támogatásban részesül. 
Az özvegy mind idegesebben járt egyik ha
tóságtól a másikhoz, de sehol semmiféle 
karitatív támogatást nem kapóit. Családjá
nak tagjai észrevették, hegy Tornitzkyncn 
már

az elmebaj jelei mutatkoznak, 
állandóan, naphosszat hadikölcsöneiröl be
szélt s félő volt, hogy beváltja kijelentését s 

öngyilkossá lesz.
Tornitzkynét beszállították a Moravcsik- 
klinikára, ahol most az idős uriasszony ön- 
gyilkosságot kísérelt meg.

másán nagyszerű látvány a hajnali órák el
lenére is nagy tömeget vonzott a Cserepes 
sorra. Megrendítő látvány volt, amikor

hirtelen ágyából kelve, éjszakai öltö
zetben a tűzhöz rohant a malom tulajdo- 
uosnője és látva a pusztulást, keserve
sen jajvcszékclvc összeesett a dolgozó 

tűzoltók között.

A tűzoltók munkája a reggeli órákig tar
lóit. A raktárépületet sikerült megmenteni, 

de a malom teljes berendezése elpusz
tult.

Az első tüzvizsgálal során az a felievés 
alakult ki, hogy

a tüzet gyújtogatás okozta.
Öngyulladást kizártnak tartanak a szakér
tők, mert a munkát már szombaton délután 
abbahagyták. Az eddig felmerüli gyanuokok 
alapján a rendőri bizottság hétfőn reggel 
folytatja tovább a nyomozást.

Illusztris vendége volt a múlt héten Buda
pestnek. A nagy hindu költő, Rabtndronath Ta- 
gorc fia: ifj. Rabindranath Tagore két napot töl
tött feleségével fővárosunkban, anélkül, hogy 
ittlétéről a beavatottakon és a Gellert szálló 
személyzetén kívül bárki is tudott volna.

A fiatal Tagorel, aki szigorú inkognitóban 
akart maradni, felkerestük szállodai lakásán.

Mikor bejelentés után appartemenljének fo- 
gadószobájában eg.v napbarnított, markáns vo- 
násu fiatalember jelent meg előttem, aki ma
gát Rabindranath Tagore. fiának mondotta,, azt 
hittem, hogy csúfosan becsaptak. A nagy hindu 
költő fiának tökéletes européer külseje van. 
A legkifogáslalanabb, utolsó divatu szürke ru
hát, szürke kékcsikos nyakkendőt visel.

Szóval semmi ezotikum.
De mégis. A mélytüzü, koromfekete szempár 

és egy szenzációs
reklámfogson 

amilyet csak a fogpaszták reklámplakáljún 
látni. Egyik ujjún furcsa formákkal mintázott 
gyönyörű hatalmas brilliáns gyűrű.

— Hogy miért jöttem Budapestre? — mondja 
érdeklődésünkre. Mezőgazdasági tanulmány
úton vagyok és a nagy európai országok mező
gazdasága mellett

különösen Magyarország mezőgazdaságára 
vagyok kiváncsi.

Édesapám különösen erre hívta fel figyelmemet.
A fiatal Tagore tanára India legnagyobb — 

2000 hallgatót számláló — mezőgazdasági 
egyetemének, melyet édesapja, az aggastyán, 
de szellem ilog örökifjú Tagore alapított.

— Hogyan, bál édesapja evvel is foglalkozik
— kérdeztem meglepetve.

— Az utóbbi időben — hangzik a válasz — 
igen intenziven. Tanulmányozza a különböző 
gazdasági rendszereket. Magyarországét — ezt 
nem hízelgésből mondom — igazán nagyra- 
becsüli. Es ezért szombattól kezdve

pár hétig fogok utazgatni önöknél.

— mondja a fiatal tanár — különböző vidéke
ken és biztosan tudom, hogy itt szerzett ta

telekvásárlás epilógusa
verezőknek.

Az árverés során Krausz Simon ígérte 
a legtöbbet

n leiekért, négyszögölenként 400 koronát, s 
az ingatlant igy neki Ítélték oda. Krausz 
Simon előzőleg 30.000 korona készpénzt 
fizetett le bánatpénz elmén a városi pénz
tárba.

A telekeladást azonban a közben kitört 
forradalom miatt nem lehetett gyakorlati
lag keresztülvinni, a szerződést sem köthet
ték meg, s Krausz Simon sem a telek birto
kába nem jutott, sem a 80.000 korona bá
natpénzt nem kapta vissza.

A forradalmak és a kommunizmus régen 
a múlt gyászos emlékei közé kerültek, de a 
főváros mindezideig nem rendezte ezt u 
telekügyet. Úgy látszik sem a fővárosnak,
sem Krausz Simonnak nem volt sürgős, 
hogy tiszta helyzetet teremtsenek Időköz 
ben a Budapesti Sport Egyesület, amelynek 
sportpályájája mellett terült cl az ingatlan, a 
telek egy részét a pályához csatolta s ehhez 
a tanáéi meg is adta az engedélyt. Ezzel 
még jobban bonyolódott a zavaros telekügy 

és Krausz Simon most már erélyesen 
fel is lépett az ügy rendezése érdeké

ben.
Végül a tanács is belátta, hogy az évtize

des halasztás eléggé megérlelle ezt a telek
eladási problémát a likvidáláshoz és neki
látott a gordiusi csomó kibogozásához. Min
denekelőtt megegyezlek Krausz Simonnal, 
hogy lemond arról a területrészről, amelyet 
a sportpályához csatoltak s csak a megma
radt 216 négyszögöles telekre reflektál. Ami
kor erre nézve a megegyezés meg volt, u tiz 
év elölt letétbe helyezett 30.000 korona bá
natpénz sorsáról kellett intézkedni, azonkí
vül a főváros újból meg akarta állapítani a 
telek eladási árát.

A főváros négyszögölenként 200 pengőt, 
a kis telekért tehát 43.200 pengőt követelt 
Krausz Simontól, az eredeti 86.400 korona 
helyett. De a főváros nem akart egyoldalúan 
a maga javára valorizálni, hanem gondos
kodott arról, hogy Krausz Simont se érje 
nagy károsodás, ezért kimondta, hogy

a 30.000 koronás bánatpénzt 13.224 
pengő értéknek fogadja el

s azt a vételárba beszámítja. így a főváros 
is jól járt, és Krausz Simon sem fizet rá az 
üzletre.

Most már csak arra vágjunk kiváncsiak, 
vájjon miér: volt ilyen bőkezű a valorizá-

Édesapám múlt évi látogatása óta 
el van ragadtatva a magyaroktól

— mondja Rabindranath Tagore fia, aki 
mezőgazdasági tanulmányútra jött hozzánk

ELIDA
SHAMPOO

fásban a főváros Krausz Simonnal szemben, 
akinek bánatpénzét

ötven százalékos kulccsal valorizálta.
s miért nem hajlandó egy százalék arány
ban sem valorizálni azoknak a kisemberek
nek az értékeit, akik egész vagyonukat fek
tették fővárosi kölcsönkötvényekbc. Ezek a 
kisemberek békebeli 30.000 koronájukért 
ma nem 13.224 pengőt, hanem legjobb eset
ben 2.40 pengőt kapnak a fővárostól.

pasztalataimat gyümölcsaztetni tudom majTI 
odahaza.

— Édesapám azért irodalmikig Is sokat dol
gozik — mondja újabb kérdésünkre. Most egy 
tragédiát ir. Es egy regényén is dolgozik. Ver
seket állandóan irogat. Mondhatom ez uála va
lóságos életszükséglet.
. — Milyenek a színházi viszonyok Indiában*1

— Bevallom, nem valami magas nívón álla
nak. A gyéren működő angol társulatok, mint 
honfitársaim is. rendszerint vallásos tárgyú da
rabokat szoktak előadni.

Nagyon népszerű nálunk a mozL
Főleg a kerlmozi. Ezekben leginkább amerikai 
filmet, misztikumot, rejtélyes históriákat jáG 
szanak.

A fiatal indus tudós meglepően tájékozott az 
az irodalomban is. Nem csoda — mondja — 
hisz apjával sokszor szinte irodalmi értekezlet 
leket (art

Sokat olvasom cs nagyon szeretem a ma
gyar írókat

— folytatja — Petefii — Petőül — Arán —< 
Arany Jánost. A modernebbeket nem ismerem. 
Apám pedig különösen multévi látogatása óta 

cl ián ragadtatva önöktől, magyaroktól, 
Állandóau hangoztatja, hogy

a magy ar irók és színészek a világ legelsői 
köze tartoznak.

Apja most Molnár Ferenc müveit olvassa fran
cia forditásban.

Fiatal bölgy jelenik meg az ajtóban. A leg
újabb hindu dtvatu töltette takarja alakjai. 
Fátylak, fojdiszek stb. A fiatal Tagore felesége. 
Készülnek valahova.

A fiatal Tagore és felesége tavaszi kabátot 
húznak. 'Tagore mellényt is visel.

— Engem mellény és tavaszi kabát uélkiil 
nagy cscppekben önt cl az izzadság.

Kissé furcsán hat a dolog. Szólok is;
— Ilyen melegben?
— Oh mosolyog a fiatal Tagore. — ön sze

rint most rettenetesen meleg van? Állandóan 
vigyáznunk kell, hogg meg ne. fázzunk.

Es a fiatal hindu pár felső kabátban é# ka
lapban elindul útjára az izzó napsütésben. O. L»
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Feibelőtte édesapját, 
majd felakasztotta magát

egy háttal legény

Szinetár Ernő huszonnyolcezer pengős 
kártyavesztesége miatt lett öngyilkos

Újabb tragédia Bátta községben
Báttn, julius 8.

(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Háttá köz
ségben, ahol nemrégen játszódott le a híres 
csendőrlragédia. amelyről részletesen beszá
molt annakidején a Hétfői Napló, vasárnap 
újból tragikus esemény játszódott le, amely 
a község egész népét izgalomban tartja.

Ifj. Sümegi Mihály gazdálkodó vasárnap 
délelőtt heves szóváltásba került atyjával, 
idősb Sümegi Mihály tekintélyes báttai gaz
dával. A vita hevében a magáról megfeled
kezett gazdalegény leakasztotta a falról

A Dunába ugrott egy volt operaénekes
A bérházak udvarain kellett énekelve koldulnia 

és ezt nem tudta elviselni
'A szombatról vasárnapra virradó éjjel a 

tővámtéri Dunnparlról a vízbe vetette ma
gát egy kopottas külsejű idősebb férfi. A 
közeli hajókról azonnal a fuldokló ember 
után eveztek, akit húszas küzdelem után 
került is a csónakba emelni és partra hozni. 
A mentők az öngyilkosjelöllet, fíückert Fe
renc 52 éves kintornást Pesterzsébetre, Török 
Flóris-utcni lakására szállították.

fíückert mikor visszanyerte eszméletét, 
szomorú történettel indokolta meg öngyil
kossági szándékát. Elmondotta, hogy fiatal
korában színész akart lenni, operaénekes. 
Anthcs Györgynél, az elhunyt nagyludásu 
tanárnál képeztette ki hangját fíückert Fe
renc, akit mindenki nagyon tehetségesnek 
mondott. Itthon azonban nem tudott érvé
nyesülni, és ezért Ausztriába ment, ahol n 
Wiener Stadtheater rövidesen észrevette 
fíückert nagyszerű képességeit és

tagjai sorába szerződtette 
a fiatalembert.

De rövidesen kitört a háború. fíückert

Elfogták Dolinányi Ernő villájának fosztogatóját
Egy hét alatt kétszer hatolt be a Dohnányi-vlllába, 

azonkívül egész sereg villát fosztott ki
Régóta keresett veszedelmes testvérpár ke

rült vasárnap a rendőrség kezére. Néhány hét
tel ezelőtt feljelentést tilt a főkapitányságon 
Dohnányi Ernő, a Zeneművészeti Főiskola igaz
gatója, amelyben előadta, hogy a Fehér-utca |G. 
számú villájában betörő járt és n vitrinekből, 
vnlmni.it az ehédlőszckrfnyckhöl

imgymennyiségü ezüstnemüt vitt el.
Álig indult meg a nyomozás, néhány nap múlva 
Dohnányi ismét bejelentette, hogy

megint betörő járt nála,
aki most is ezüst dísztárgyakat és evöeiXAuaü- 
ke.t vitt el. A rendőrség nagy apparátussal fo
géit hozzá az egy hét alatt történt két betörés 
telesének kczrekcriléséhcz.

A napokban egy zálogházban megjelent egy
■■■Miami W MOMaMMIM
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Flaubert-puskáját s

s rálőtt atyjára, akit a golyó a fején sú
lyosan megsebesített.

A fiatal gazda, midőn ráeszmélt tettére, fel
rohant a ház padlására, bezárta annak ajta
ját s

felakasztotta magát.

Mire rátalállak, meghalt.
Idősb Sümegi Mihályt a községi mentők 

a szekszárdi közkórházba száUitották. A 
vizsgálat megindult.

sérülés nélkül harcolt 1918-ig, amikor az 
olasz fronton roham közben felrobbant kö
zelében egy shrapnell.

Az-Iszonyú detonációtól Hűekért meg- 
siketült, a lövedék egyik szilánkja pe

dig hátgerincébe fúródott.

Hosszú idő után fíückert részben vissza
nyerte hallását, a súlyos sérüléstől azonban 
megrokkant, testben teljesen meggörnvedt. 
Ezekkel a testi és szervi fogyatékosságaival 
azután mint operaénekes,

nem tudott többé, érvényesülni.

Ar utolsó időben

a házak udvarán énekelt
operaáriákat és saját szerzeményű dalait. 
De igy sem tudta megkeresni kenyerét. Fe
leségével és négy gyermekével a legnyomo- 
ruságosabb viszonyok közt tengődött. Ez 
keseritette el annyira Rückcrtet, hogy ön
gyilkosságra szánta el magát.

jólöllözőtt fiatalember, aki különféle ezüst dísz
tárgyakat akart elzálogosítani. A becsüs gya
núsnak találta a fiatalember viselkedését és iga
zoltatni akarta.

Az Ismeretlen ember erre felkapta a holmi
kat, kirohant a zálogházból és eltűnt.

A zálogház tulajdonosa pontos személylcirásl 
adott n fiatalemberről a rendőrségnek. ’ A de
tektívek bizalmas utón értesültek, hogy egy 
Wagner Ferenc nevű ügynők járt a zálogház
ban. Előállították a főkapitányságra és válla
lóra fogták. Wagner csakhamar beismerő vallo
mást tett.

Elmondotta, hogy öccse, Wagner Jenő, ál
lásnélküli kereakedősegéd követte cl a két 

betörést.
Junius 13-án, majd junius 20-án kvtizben be
mászott Dohnányi Ernő villájának ablakán és 
a két alkalommal összesen 2500 pengő értékű 
ezüstnemül vitt el. Ugyancsak ő járt Margalitt 
Ödön műépítésznek Volkmann-utca 12. saám 
alatti villájában, ahonnan szintén ezüslféléket 
hozott el. A lopott holmikat azután átadta a 
bátyjának, aki zálogházakban, orgazdáknál ér
tékesítette.

Wagner Jenőt Is előállították a rendőrségre, 
ahol beismerő vallomást lelt. Kihallgatása so
rán kiderült, hogy a jeles testvérpár még egy
mást ts megcsalta. Kiderült ugyanis a szembe
sítéskor. hogy Wagner Ferenc ut öccsétöl ka
pott lopott holmikat drágábban adtn cl és a 
pénz egy részét mebrevógta. Beismerő vallomá
suk után mind kellőt letartóztatták. A rendőr- 

. ségnek nz a gyanúja hogy Wagner Jenő kö- 
I vette et az utébbt időben az összes hasonló 
loillafosztogatásokat ós most igyekeznek össze- 
l állítani a testvérek pontos biinhjstromát.

A pénzt sikkasztotta és elvesztette a kártyán
A vasárnap reggeli lapok megírták, hogy 

Szinctár Ernő, a Phönix Biztosító tisztviselője, 
szombaton estefelé a Gellérthegyen revolverrel 
fejbelőtte magát és néhány percnyi szenvedés 
után meghalt. A fiatalembernél egy búcsúlevelet 
találtak, amelyben azt irta, hogy nagy nyomora 
miatt válik meg az élettől. A levél azonban 
nem fedi teljes mértékben a valóságot, mert — 
mint munkatársunknak sikerült ezt megalapí
tani — Szinctár Ernőt tulajdonképen kártya
szenvedély kergette a halálba.

Szinctár Ernőt barátai néhány hónappal ez
előtt felhívták az Erzsébetvárosi Polgári Kör 
Klauzál-utcai helyiségébe, ahol vacsora és 
tánc után

bement a kártyaszobába és játszani kezdett. 
Ettől a pillanattól kezdve rabja lett a játéknak 
és nap nap után cllótogatott a körbe, ahol 
csakhamar feltűnt szenvedélyes játékával és 
nagy léteivel. A kör vezetősége érdeklődni kez
dett kiléte és vagyoni állapota után és ekkor 
Szinetár Ernő azt adta elő, hogy édesanyjától, 
aki a City panzió tulajdonosnője, a Gellért
hegyen villája és több háza van, minden hó

Két borzalmas villamos elgázolás 
történt vasárnap reggel

Vasárnap reggel rövid egymásutánban 
két súlyos kimenetelű viilamosSzerencsél- 
Icnség történt a fővárosban.

A kora reggeli órákban az Üllöi-ut 44. 
számú ház előtt Gál József kőmüvessegód 
föl akart ugrani egy robogó villamosra, el
tévesztette az ugrást, megcsúszott s oly sze
rencsétlenül zuhant vissza, hogy nekiütkö
zött a ginek mentén álló egyik villanyosz
lopnak, amely a pótkocsi alá lökte.

A pótkocsi kerekei n szerencsétlen em
ber jobb és ballábát, valamint jobb 

karját tőből lemetszették,

Amikor a katonák „csempészett" 
lovakat foglaltak le

A Kúria kártérítésre kötelezte a kincstárt a „Jankovich-század" 
egyik eljárása miatt

Régi idők emléke kisérlelt abban a perben, 
amelyet most tárgyalt a Kúria Rdcx-lanácsa.

Nyolc, évvel ezelőtt történt, hogy a „Janko- 
vich-század" egyik tisztje katonák kíséretében 
megjelent Büchler Zsigmond és Hadi József 
vámosmikolai kereskedőknél és több lovat azon 
a címen, hogy azok „csempészeti'* lovak, le
foglaltak és magukkal vittek. A kereskedők 
csak hoszas utánjárás után tudták igazolni, 
hogy jogos utón jutottak a lovak birtokába, de 

a lovakat csak leromlott állapotban kap
hatták vissza.

Amikor káruk megtérítése iránt hiába fordul
lak a kincstárhoz, pert indítottak a lovak 15 
ezer pengő értékkülönbözete erejéig úgy a 
kincstár, mint pedig

a Jankovich-század parancsnoka, gróf Jón- 
kovIch-Bésán Endre ellen.

A Kúria mindenekelőtt megállapította, hogy 
a szóban forgó időben, amikor a lovak lefog
lalása történt, a csempészési ügyek az érvény
ben lévő rendelet értelmében a közigazgatási 
hatóság, mint rendőri büntető biróság hatás
köribe voltak utalva s igy a katonai hatóság 
ilyen ügyekben nem volt jogosult eljárni és el
kobzást foganatosítani.

Ez alapon a Kúria
a kincstár kártérítési felelősségét megálla

pította,
de Jankovich-Bésán kérésével szemben a ke
resetei elutasitotla. Megállapította ugyanis a 
Kúria, hogy Jankovich-Désán Endre gróf mint 
az úgynevezett Jankovich-század parancsnoka, 
a felettes hatóság meghagyásából járt el, mi
dőn alantas tisztjének nz eljárás foganatosítá
sára parancsot adott. A meghagyás teljesítésé
ből folyótag* pedig

JARDIN DE PARIS
r • 1 e I o n: József 1’80-31.

I Este tői 10-től a
szenzációs juliEisi varieté- Os

I tanc-musor 1

napban 8—10.000 pengő apanázst kap.
A kör vezetősége utána járva az adatoknak, 

megállapította, hogy a fiatalember közlése nem 
felel meg a valóságnak és mivel Szinetár Ernő 
tovább folytatta nagyarányú játékát, felszólí
tották, hogy szüntesse be a kör látogatásait. 
Ebben az időben a fiatalember már meglehetős 
nagy ismeretségre tett szert az éjszakai kártya
világban és egy Ica nevű artistanő társaságá
ban állandóan látogatta a főváros többi kártya
barlangjait.

Szinetár néhány nappal ezelőtt egy délelőtti 
órákig tarló viharos kárlyacsata után egy meg
hitt ismerősének bevallotta, hogy

haszonnyolcezer pengőt vesztett el kár
tyán és ez a pénz — Idegen pénz volt és 
semmi lehetőség nem kínálkozik annak 

rövid idő alatt való előteremtésére.
Egyben közölte, ismerősével azt is, hogy a bu
kás és szégyen elől a halálba menekül.

Szinctár Ernő szombaton délután valóban be 
is váltotta Ígéretét, mert a Gellért-hcgyen egy, 
revolverlövéssel kioltotta életét.

és azonkívül is súlyos zúzott sebeket szen
vedett. A mentők haldokolva vittek a Szent 
István kórházba.

A másik szerencsétlenség a Gellért-téren 
történi. Farkas Dezsöné BSzKRT tisztvise
lőnő fel akart szállni egy indulófélben lévő 
villamosra. A kocsi azonban közben elin
dult és Farkas Dczsőné a pótkocsi kerekei 
alá került, amelyek

mind a két lábát tőből levágták.

A szerencsétlenül járt uriasszonyt életveszé
lyes állapotban vittek a Rókus-kórházba.

saját személyében felelősséggel nem tar
tozik.

A kár összegét illetően a Kúria az 1028. évi 
12. te. alapján az értékcsökkenés összegét a 
szakértői vélemény alapján a kór bekövetkez
tének időpontjában 75 ezer koronában, vagyis 
6 pengőben állapította meg s ennek megfize
tésére kötelezte az államkincstárt. A felpere
seknek

elmaradt haszon címén támasztott kere
setét elutasította a Kúria,

mert Büchlerék kereskedők voltak, akik a lo
vakat tovább eladás céljából vették és saját 
előadásuk szerint azokat tovább is adták. Ily, 
tényállás mellett a lovak használatára nem 
számíthattak s ebből folyólag a használat el
maradása cimén elvont haszon megtérítését 
jogosan nem igényelhetik.

Gyomorialok
As OMA gyamonnisxból tél káviakanálnyi caahóly Hsí 
b.n bevctiOnk, inUliel bármilyen óléit jöltüen 
togyaathatuoh. könnyen emeulhatQnk. As étvágy meg^ 
jön. a nyelt tiaxta leír, a rowt uljszag megutnik, A* 
OMA gyjmorméss hastnílnla moRsiünteti a kínos Iliére" 
nyomásos átvitt, mely a ront emiattit kö-etlrcxinónye,' 
A gyomorig**, űriek. «« evét utón tel’ópy kinő*. eaa- 
varó fijdnlinnk elmúlnak aa OMA gyomormiss hatani- 
lata óltki; ai OMA leköti eionn-i! a tufi.iía yyotinr 

•avat, mely ■ legtöbb gyomorbinlalmn effidéiúja.

Aa OMA molekuláris flnomságura praeelpitált utasa mg 
máss, melynek iaa kellőmet, kapható minden Cztart 
gr-rtírben. Ttcsasabb időre efegendó csomag ára t 
FStrktár: Hunnia r.óaywrtár, Er:iíbct-k»rvt ötvenhat/ 

.rsdtrWtUL,

vnlmni.it
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Élete kockaztatísáual mentett 
meg veszedelmes helyzetéből 
egy őngymcosieiőitet a rendőr

nz elelunt le akart ugrani a harmadik emeletről, 
de kanatiávai megakadt a rácson KiprőbÁIta ön is talán? 

I gy-e legjobb szer a SALAIM!

Nagy riadalmat keltett vasárnap délután 
a Széna-tér 7. számú ház lukói közölt, ami
kor egy ismeretlen jólöltözölt fiatal leány a 
harmadik emeleten hangos sikoltozással 
hívta segítségül a lakókat. A folyósók né
hány pillanat alatt megteltek emberekkel, 
akik rémülten látták, hogy

a ház harmadik emeletén lakó Balás 
Gyula magántisztviselő kabátja szár
nyában fennakadva a harmadik eme

let rácsán függ.

Pillanatig tartott, mig a rémült lakók a 
fiatalember segítségére siettek, aki ég és 
föld között lebegve, állandóan segítségért 
kiáltozott és görcsösen igyekezett két kezé
vel valami biztos menedéket keresni. A la
kók sietve mentőkért telefonáltak, majd a 
központi tüzörséget értesítették.

Egyik lakó a legközelebbi rendőrörszem- 
ért sietett el, aki a helyszinre érkezve, 
nyomban a veszedelmes helyzetben lévő 
fiatalember segítségére sietett.

Szabó István rendőrörmester élete 
kockáztatásával átmászott a harmadik 
emelet korlátján és Így sikerült a ház- 
bcll férfiak segítségével a félelemtől 
félig eszméletlen állapotban le.vő fiatal

embert megmenteni.

Vasárnap éjszaka kisíklott 
egy tehervonat az összekötő 

vasúti kid előtt
Kizuhant a fülkéből és súlyosan megsebesült a fékező
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 

könnyen végzetessé válható és súlyos vasúti 
szerencsétlenség történt a csepeli össze
kötő vasúti hid előtt, közvetlenül a duna- 
parli teherpályaudvar közelében.

Szombaton este egynegyed tizenegykor 
hagyta el a dunaparti pályaudvart a 
2oG4-cs számú tehervonat, amely a fővá
rost környező községek és falvak vete- 
ménykerttermékeil és zöldségféléit .szállítja 
az összekötő vasúti hídon keresztül a köz
ponti vásárcsarnokba. A rendkívüli bősz- 
szu kocsisor alig gördült ki a dunaparti te
herpályaudvarról, amikor közvetlen az 
elölt a forduló előtt, amely a vasúti hidra 
vezet fel, az egyik kitérő váltója fölött át
robogván a vonal mozdonya, podgyászko- 
csija és az utána következő liszttel meg
rakott teherkocsi első tengelye.

a váltó hirtelen átcsapódott, a teher
kocsi hátsó tengelye, a kitérő sínpárra 
kanyarodott és emiatt a súlyos teher
kocsi a sínből kiugrott, mélyen befu- 
ródott kerekével a homokba s nagy 

robajjal felborult.

Az utána következő teherkocsi, amelv szin
tén szinültig volt telve zöldfőzelékkel és 
fűszeráruval, nagy csörömpöléssel és csat

Két hold kaszáló és széna égett el a mozdonyból 
kipattanó szikrától

Veszedelmes tűz pusztított a Lord-féle fatelep mellett
Vasárnap délután könnyen végzetessé vál

ható tűz keletkezett a Bodor-utca 2. szám alatti 
Iclcpcn, amely közvetlenül a nogykilerjcdésü 
óorcf-fatelep mellett húzódik el. A délutáni 
járókelők vették észre, hogy a réten lekaszált 
és magas boglyákba összehordott száraz széna

Alig hogy átemelték Balás Gyulát a korlá
ton, megérkeztek nagy szirénabugás köz
ben hatalmas tolólétrával a tűzoltók is, 
akiknek ekkora már természetesen nem 
akadt munkájuk.

Balás Gyula, akit élete kockáztatásával 
mentett meg a rendőr, már régebben ké
szült öngyilkosságra és utóbbi időben több 
izben hangoztatta, hogy

véget vet életének, még pedig éppen 
úgy, mint édesanyja, aki ugyancsak 
ennek a háznak harmadik emeletéről 

ugrott le az udvar kövezetére, 
ahol halálra zúzta magát. A házban lakó 
ismerősei állandóan vigasztalták a fiatal
embert.

Balást vasárnap délután meglátogatta 
menyasszonya, akivel néhány percig be
szélgettek a lakásban, amikor Balás Gyula 
hirtelen felpattant, kisietett a folyosóra és 
elszánt mozdulattal átvetette magát a kor
láton. Szerencsére azonban kabátjának 
szárnya beleakadt a rácsba, ahol azután 
lógva is maradi, mig Szabó István rendőr
őrmester meg nem mentette szorongatott 
helyzetéből. Balás Gyulát, akinek az ijedt
ségen kívül semmi komolyabb baja nem 
történt, a lakásán vették ápolás alá.

Pápa, julius 8.

f.l Hétfői Napló tudósitójától.) Borzalmas 
szerencsétlenség játszódott le vasárnap dél
után Pápa városának kellős közepén. Egy 
anya két kisgyermekével az ulcakeresztezés- 
nél a gyalogjáró túlsó oldalára akart át
menni és

ebben a pillanatban egy ami haladó 
autóbusz elütötte két gyermekét, az 
egyiket halálra gázolta, a másik pedig 
elet és halál között fekszik most a pápai 

kórházban.

Vasárnap délután fél négy óra körül az 
Eszterházy-uton sétált két gyermekével Ke
resztes Józsefné tekintélyes pápai keres
kedő neje. Amidőn az asszony az Eszter
házy-uton a dohánygyár mellett a túlsó ol
dalra akart átmenni, a pápai Fried-féle autó 
buszvállalat egyik hatalmas autóbusza oly 
sebességgel jött szemközt velük, hogy nem

togással rászaladt az előtte felborult teher 
kocsira.

Ebben a pillanatban a mozdony terhétől 
megszabadulva, nagy lendülettel ugrott 
előre és a felborult vagonok után jövő ko
csik nagy csörömpöléssel összefutottak.

Bclicskó Mihály a felborult kocsi fékc
sője

a fékczőfiilkéből nagy ívben kiesett és 
fején súlyos sérüléssel eszméletlenül 

terült el a töltés mellett

/V vasúti katasztrófa Ilire néhány pilla
nat alatt eljutott a dunaparti teherpálya
udvar vezetőségéhez is, ahonnan nyomban 
segítő szerelvényt küldtek ki a szerencsét
lenül járt tehervonat segítségére.

Belicskő Mihályt első segélynyújtás ulán 
nyomban beszállították a dunaparti teher
pályaudvarra, majd a vasúti személyzet s 
a szerelők szombat estétől vasárnap regge
lig tartó niegfeszitett munkával visszaállí
tották a felborult vagont, megjavították a 
kismértékben megsérült pályatestet és igy 
reggelre már zavartalanul leheteti lebonyo- 
Utáni a dunaparti ferencvárosi pályaudvar 
teherforgalmát.

A rendőrség nyomozást indított annak 
megállapítására, hogy kit terhel a szeren
csétlenségért a felelősség.

füstölögni kezd. Értesítették a közeli rendőrőr
szemet, aki néhány járókelővel és a Lordsfatclep 
személyzetével a tűz oltásához látott, ele mivel 
rövidesen megállapították, hogy a szeles időben 
a lángok mindinkább veszedelmesen elhara
póznak, értesítették a központi tüzörséget,

ahonnan Teasdale tüzoltótlszt vezetésével egy 
őrség, valamint ar V. és VI. kerületből szintén 
egy-egy őrség vonult ki a tűz színhelyére.

Amikor a tűzoltók megérkeztek a Bodor-ut
cába, a lángok már teljesen hatalmukba kerí
tették a két holdnyi kaszálót s igy a tűzoltók 
munkája elsősorban oda irányult, hogy

a tűz fészkét lokalizálják és Megakadályoz
zák annak u szomszédos Lord-fatelepre 

való tovaterjedését, 
ahol rendkívül nagymennyiségű száraz épületfa 
van felhalmozva. A tűz ez esetben nemcsak a 
fatelepet, hanem az egész környéket is vészé- 
lyeztelte volna. Négyórai megfeszített munká
val sikerült azután a tűzoltóknak a tüzet elol
tani. A helyszinre kivonult rendőri bizottsággal 
megállapították, hogy a tüzet — minden való
színűség szerint — a Bodor-utcától nem messze 
közlekedő tehervonat mozdonyából kipattant 
szikra okozta és ez gyújthatta fel néhány perc

Az autóbusz elütött kot gyermeket, 
aklketanyiukkezüknáitogua vezetett

A kisfiú meghalt, a leányka Állapota eietveszeiyes

A főváros a közigazgatási 
bíróság utján követeli a nép
jóléti minisztertől a sok millió 

pengős, több éves kórházi 
deficit megtéritését

Jövő évbeu hozzákezdenek az uj központi kórház építéséhez
A Városházán elkészült az uj központi kór

ház építésére vonatkozó előterjesztés s a jövő 
évi költségvetésbe inár fel is vettek az épít
kezési költség első részletét, 3 milliú pengőt. 
Csak az nincs még véglegesen elhatározva, 
hogy hol épül nz uj kórház. A különböző ter
vek közül a Tisza Káltnán-lcri gázgyár telke 
és a Kerepesi-uti nagy fővárosi tclckkom- 
plexum van most előtérben. A Tisza Kálmán- 
téri telket azért tartják megfelelőbbnek, mert 
központi fekvésű, nincs sokkal messzbeb a 
mai Hókus-kórhúznál és tágas térre nyílik. 
Csakhogy a gázgyár csak olyan feltétellel adná 
ét a területet, ha

cserébe kapja a Rákóczi-uti Kisrókust és 
ráfizetésül olyan összeget, amellyel a 
Klsrókus helyén egy 5 emeletes palotát 

építhet.

Ez legalább 2.5—3 millió pengő költséget je
lentene, már pedig a kórházépítés jelentős költ
ségét is nehezen tudja a főváros előteremteni, 
nemhogy emellett még milliókat adhatna kór
házi telekért.

Ilyen körülmények közölt a Kerepesi-uti meg
oldás látszik anyagilag előnyösebbnek, mert ez 
a telek ingyen áll rendelkezésre. Itt viszont a 
távoli fekvés lenne a kórház hátrányára, do il
letékes körök ezt nem tartják döntő fontossá
gúnak. Mivel azonban jobb a Tisza Kálmán-téri 
terv, a gázgyár vezetőségével tárgyalásokat 
kezdtek, valamilyen méltányos kiegyezés érde
kében.

Miközben a főváros nagy anyagi áldozatkész
séggel készíti elő az uj hatalmas kórház építé
sét, addig a népjóléti miniszter semmi méltá

alatt az utóbbi napok hősége következtében erő
sen kiszáradt szénát. A veszedelmet fokozta 
még a vasárnap délben támadt szél is. A 
nyomozást abban az irányban is folytatja a 
rendőrség, hogy esetleg gyújtogatásnak esett ál
dozatul a kaszáló.

tudtak kitérni előlük. Az autóbusz

elütötte a két gyermeket, akiket anyjuk 
kezüknél fogva vezetett.

A kisiiül, a hároméves Ernőt az autóbusz 
hátsó kerekei, a leánykát, az ötéves Margit 
tol pedig a hatalmas jármű első kerekei 
kapták el. A gázolás oly óriási erővel tör
tént, hogy a hároméves Ernőké

a helyszínen nyomban meghall.
mig a kisleány súlyos belső sérüléseket szén* 
védett.

Az anya, aki szerencsés módon nem ke
rült a gépkocsi kerekei alá. sirógőrcsöket, 
kapott. \ mentők az életveszélyesen megsé
rült gyermeket anyjával együtt az Irgalma* 
sok kórházába szállították, a kisfiú holttes
tét pedig a kórház halottasházába vitték. A 
vigyázatlan soíTőr ellen, aki a forgalmas 
utón nem alkalmazta az. előirt óvatos autó
vezetési szabályokat, a vizsgálat megindult.

nyosságot sem tanúsít a városi kórházakkal 
szemben. Mint ismeretes, az elmúlt évek során 
a miniszter által leredukált ápolási dijak követ
keztében a főváros sok milliúrdot űzetett rá a 
kórházak fenlartására.

Két év előtt már 70 milliárdra rúgott az óriási 
deficit, amit a községi alap volt kénytelen vi
selni. Azóta — ha kisebb arányban is — tovább 
emelkedett a hiány, mert minden egyes betegre 
naponta 60 fillért tizet rá most is a főváron 
Legutóbb Ripka Ferenc főpolgármester közve
títésére, úgy látszott, hogy sikerül a népjóléti 
minisztert méltányosságra bírni és ha nem a 
teljes követelést, de a főváros ráfizetésének 50 
százalékát megtéríti. Ez is több millió pengőt 
tett volna ki s a tanács úgy remélte, hogy a 
minisztertől járó összeget a kórházépítésnél 
fogja felhasználni.

A napokban leirat érkezett a városházám 
Vass József népjóléti minisztertől, aki közölte, 
hogy

nincs módjában azt az 5,257.809 pengői 
megtéríteni,

amit a főváros 1926 végéig ráfizetett a kórhá
zakra. Ily módon a főváros erről a reménye- 
ről is kénytelen lemondani s az egész kórház
építési költséget a maga zsebéből kell viselnie.

Beavatott helyen különben arról értcsülünlc, 
hogy a főváros még a népjóléti miniszter vála
sza után sem hagyja abba ezt az ügyel, ha
nem most már nz utolsó fórumhoz,

a közigazgatási bírósághoz fordul 
s ettől a magas bírói testülettől várja igazsá
gát a kórházi ’?fleitek kérdésében.
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HÍREK
Megszüli! a faipari sz(rá;k
Két filléres bérjaviiasl kaptak a munkások 
és a szirajkolók egy részéi nem veszik 

vissza a gyáruk
Kilenc héttel ezelőtt kezdődött meg a faipari 

munkások sztrájkja, amely tegnap békés meg
egyezéssel fejeződött be.

Közel kilencazóz munkás tette le a szerszá
mot, mert néhány gyár

nem volt hajlandó megadni az óránkénti 
ImlflllércA béremelést,

amelynek megadására inég tavaly kötelezettsé
get vállalt a faipar, öl gyárban álltak meg a 
gépek. Ezek a gyárak igyekeztek a munkásokat 
pótolni és helyükbe a fasiszta szervezethez tar
tozó munkásokat állítottak be. A fasiszták és a 
sztrájkoló szociáldemokraták között, mint isme- 
rctes, többizben összetűzésre került a sor. Köz
ben azonban a gyárak és a munkások képvise
lői között megindullak a tárgyalások. A békére 
való hajlandóságnak a gyárnk részéről az volt 
a magyarázata, hogy a fasiszták munkába- 
álHtásaval is

csak 50—00 százalékút tudták pótolni 
sztrájkoló munkaerőnek,

n munkások anyagi helyzetére viszonyt nyo
masztóan hatott a kerosc-fnélküliség. A gyár
iparosok megbízásából dr. Knob igazgató, a 
munkások részéről pedig Horovltz Gábor veze
tésével folytak a tárgyalások, amelyek tegnap 
eredményre vezettek.

A niegáhapodÚA szerint a gyárosok órán
ként két filléres béremelési adnak, a mun
kások viszont hétfőn reggel újra felveszik 

a munkát.
Értesülésünk' szerint azonban a kilépett munká
sokat teljes létszámban nem veszik vissza. Idő
közben ugyanis néhány helyen üzenicsökkenlés 
következett be éa a sztrájk ideje alatt fölvett 
munkások egy részéi is meg akarják tartani.

a

— Időjárás. Á Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognózist 
adta ki: Túlnyomóan derült és melegebb 
idő várható.

— Plakát kiállítás a Nemzet! Szelénben. A 
Sálán Müvek nngyobbsznhásu propagandájá
nak során ellsnicrésrcniéltó módon munkához 
juttatták n művészeket is, plakátpi'dyázalol 
hirdetett s uz erre beérkezett értékes anyagot 
állították ki a Nemzeti Szalónban. Izgalmasan 
érdekes tanulmány, hogy hogyan igyekeztek 
művészeink kifejezni a Sálán háziszer sok
oldalúságát. Meg kell említeni Molnár C. Pál 
nrtiszlikus terveit, közlük az első díjjal ju- 
talmazottat, C.sclényi Walleshausen Zsigmond

— Vasárnap óta Ismét működik n Kálvin- 
térl szökőkút. Tudvalévő, hogy a Kálvin-téri 
szökőkút a háború idején elromlott s azóta 
nem javították meg s most vasárnapig nem 
is volt működésben. Az utóbbi hetekben ki
javították a szökőkutnt s vasárnap — tizen
két esztendei szünet után — a Kálvin-téri 
szökőkút ismét megkezdte békebeli műkö
dőkét, amit a járókelők örömmel konstatál
lak. _______ _____ _______

Magyar Légiforgalmi RT.
1 gangntOeAgénléglutazáei Iroda: IV, VAcJ-a. I

Légiforgalom
Budapest-Wien, Budapest-Braz 
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Több mint ötszázezer pengő 
bírságot vetettek ki a fővárosi 
bankokra és pénzintézetekre a 
hiányzó számlabélyegek miatt

Az egyes fővárosi bankoknál és pénz
intézeteknél az elmúlt napokban megjelen
tek a pénügyigazgatóság kiküldött közegei 
és átvizsgálták az intézetek u. n. bankközi 
számlázását. A számlázás megvizsgálásá
nál, a meglelelezésnél jegyzőkönyvet vettek 
fel azokról a számlákról, amelyeken hiá
nyos volt a számlára ragasztott számla- 
bélyeg, illetőleg .amelyeken egyáltalán nem 
voltak számlabélyegek.

A számvizsgálat során, főként a deviza
számlákat kifogásolták a pénzügyi köze
gek. Hiába érveltek a nagybankok vezető
ségei azzal, hogy sohasem szoktak a ban
kok az ilyen számlákra számlabélyeget ra
gasztani, a pénzügyigazgatóság kiküldöttei

évekre visszamenőleg átvizsgálták a 
számlákat

csaknem az Összes fővárosi pénzintézetek

ben, bankokban és takarékpénztárakban

« a hiányzó számlabélyegek összegének 
tízszeresét, illetőleg súlyos átalányösz- 
szvgeket vetettek ki btintetésképen a 
bankokba, amely Összeg együttesen 

meghaladja az Ötszázezer pengőt.

Á pénzűgyigazgatóságok azonban nem

— Megnyílt az uj Ilthiumos fürdő. Pécsről 
jelentik: Vasárnap nyílt meg a pécsi székes
egyházi uradalom Sikonda nevű erdejében a 
Magyarszék községben lévő lévő gazdag lithiu- .. .. .....................................jsmos tartalmú fürdő, amelyet a fővárosból 
többen felkerestek. Hétfőn vizsgálja meg 
kiküldött vegyvizsgáló bizottság azt, hogy 
fürdő milyen rádiummennyiséget tartalmaz.

— Egyr"fokoződó érdeklődés mutatkozik_________ __________ ____________  a 
kereskedői és iparos körökben a Margitszigeti 
Divat-, Sport- és Lakásdiszilési Kiállítás iránt. 
Oly érdekes attrakciók tömege fogja a látoga
tókat szórakoztatni, hogy előreláthatólag szen
zációja lesz a kiállítás a Szent István-hét lát
ványosságainak. E kiállítás keretében rende
zik meg Magyarországon először a hölgyek, 
Illetve urak elegancia versenyét, melyen a 
társaság tagjai versenyeznek a „legelegánsabb" 
jelző pálmájáért. A kiállítást — mint értesü
lünk — augusztus 15 és szeptember 2. közötti 
Időben rendezik.
egyik müvét, Pécsi József fotoplakáttervcít.

— Az OFB törvényjavaslat. A Magyar Tör
vénykezés uj száma közli az OFB törvény
javaslatnak a képviselöház plénuma részérői 
elfogadott végleges szövegét. Báró Apor Ist
ván kir. járásbiró a lakúsbércknek a háború 
óta történt változtatásáról irt tanulságos cik
ket. Több gyakorlati cikk, határozattár, szemle 
stb. teszi tartalmasság a dr. Pongrácz Jenő szer
kesztésében félhavonként megjelenő törvény
kezési újságot.

— Ha kevés pénzért elegánsan akar ru- 
házkodnl, keresse fel László Sándor férfi- 
szabóüzletét, Rákóczi-ut 50., ahol az előre
haladott idény miatt és hogy munkásait fog
lalkoztatni akarja saját műhelyében, készít 
mérték után elegáns férfiöltönyöket mélyen 
leszállított árban 60, 70 és 80 pengőért a 
legdivatosabb mintázatú finom szövetekből. 
Minden darab a cégfönök irányítása és el
lenőrzése mellett készül a legtökéletesebb 
kiállításban és a legdivatosabb szabásban. 
Szövetmintákat, divatlapokat és mérlékvé- 
leihez utasítást vidékre bérmenlve küld. Fel
hívjuk I. olvasóink figyelmét ezen harminc 
év óla fennálló, közismert és megbízható 
cégre.

Elveszel!
egy francia fehór hím vágott farkú 
buldog# kutya. Ismertető jele: há
tán kettő, lel óh egy fekete folt, 
Spedl névre hallgat, megtalálója kellő 

jutalomba részesül 
cím: Drnapaiota szanctfa portaw. 

csak Budapesten, hanem a vidéken is a leg- 
szigoruan ellenőrzik a számlabélyegek fel
ragasztását és azok kezelését. Az elmúlt hó
napokban parlamenti interpelláció hangzott 
el amiatt, hogy több pénzügyigazgatóság 
megbüntette a kereskedőket azért, mert 
számláikon a bélyegeket

nem tintával
írták át, amint azt az errevonatkozó rendel
kezések előírják, hanem bélyegzőt ütöttek 
reá. A parlamenti interpelláció eredménye
képpen a pénzügyminiszter elrendelte az 
ilyenirányú számlabélyeg-vizsgálatok be
szüntetését. A miniszteri rendelet ellenére is, 
— mint értesülünk — számos vidéki pénz
ügyigazgatóság tovább folytatja a számlabé
lyegek megleletezését s

30 évre visszamenőleg vizsgálja át az 
egyes vidéki kereskedőknél lévő szám

lákat.
A megleletezett számlák után számos ke

reskedő még mindig egymásután kapja a 
pénzűgyigazgatóságok fizetési meghagyásait s 
a fellebbezéseknek egyedüli eredménye az 
volt, hogy végzést kaptak arról, hogy a ki
rótt összeg lefizetése után fellebbezéssel for
dulhatnak a közigazgatási bírósághoz.

— Autórovatunk uj szerkesztője. Lapunk 
autórovatának szerkesztését a jövőben Geirin- 
ger Ernő, a „Pester Lloyd" rendőri rovatveze
tője fogja végezni. Geiringer Ernő régi har
cosa a magyar automobilizmusnak, ki sok 
évi szakirodalmi működésével számos hívet 
szerzett magának az autószakmában, mely 
hosszabb szünet utáni rcaktiválását nagy ro- 
konszcnvvel fogadta.

— A Magyar-Hollandi Biztosító Rt. közgyű
lése kimutatása szerint az évi tiszta nyereség 
megfelelő tartalékolás után 36.000 P-re rúgott 
Az élclbiztositási díjtartalékok 1,134.069.97 
P-re, az elemiek pedig 119.946.15 P-rc emel
kedtek.

— Gyula nyári művésztclepct létesített. Gyu
láról jelentik: A gyulai társadalom vezetői 
Hcilingcr Károly városi főjegyző kezdeménye
zésére elhatározták, hogy julius, augusztus és 
szeptember hónapra vendégül látnak a város 
falai között festőművészeket. Az Uj Művészek 
Társaságával történt megállapodás értelmében 
Gyulára érkezett Pálya Celesztln vezetése mel
lett Farkas Lőrinc, Szabó Csapó Márton, 
Kremm Mátyás, Szőllősy János, Péczely An
tal. Vitz Ferenc és Túr mayer János festők, 
valamint Szamosi Imre szobrász. A festő
kolóniát az állami polgári iskolában helyez
ték cl és Békés vármegye vezetősége az ősz 
szel megrendezendő tárlatra több dijat tűzött 
ki a részükre.

— A cserkészek segítségével oltottak el a 
város határában egy erdőtüzet. A Nova 
részvénytársaság hegyháti-uton elterülő er
dejében vasárnap délután tűz keletkezett. 
Az 1400 négyzetméternyi erdő egyrésze már 
lángokban állt, mikor a közelben táborozó 
cserkészek észrevették a tüzet. A cserkészek 
parancsnokuk vezetésével azonnal hozzáfog
tak a zoltáshoz, néhányon pedig a legköze
lebbi telefonállomáshoz siettek és értesítet
ték a tűzoltókat, akik nagy felkészültséggel 
vonultak ki. A tűzoltók aztán a cserkészfiuk 
segítségével rövidesen elfojtották a veszedel
mesnek ígérkező erdőtüzet. Az eddigi megál
lapítások szerint a tüzet valószínűleg egy el
dobott cigaretta okozta.

— Halálos motorkerékpárszercncsétlcn- 
ség. Bécsből jelentik: A nyugati vasúttal 
párhuzamosé 1 haladó országúton ma dél
után egy motorkerékpár összeütközött egy 
gépkocsival. A motorkerékpáros, egy bécsi 
közúti altiszt életét vesztele, a kíséretében 
lévő nő súlyosan megsebesült, A

— Volpi és Fedele olasz miniszterek le
mondtak. Rómából jelentik: Volpi pénzügy
miniszter és Fedele közoktatásügyi minisz
ter lemondottak. Mussolini javaslatára a ki
rály a lemondást elfogadta és pénzügymi
niszterré Mosconi szenátort, közoktatásügyi 
miniszterré Bclluzzo mostani gazdasági mi- 
miszlcrt, az utóbbinak helyébe pedig Mar- 
teJÜ KQíK'kídési al.úllamtitkárt nevezte ki,

vett a rendőrség 
két Rokainterjesztőt

A rekkenő hőség beálltával a kok'aincsempc- 
szek üzlete is erősen megcsappant, mert tudva
levőleg ennek a bóditó méregnek a melegben 
való használata csak rendkívül erős és gyötrő 
fájdalmat okoz. De Klotter Jenő, a főváros te
rületéről kitiltott és rovottmultu pincért, vala
mint Kiéin Árpád volt gyógyszerészt — a rend
őrség előtt jól ismert bóditószerárusokat —< 
ugylátszik még sem zavarta ez a körülmény, 
mert tovább folytatlák csempészkereskcdelmü- 
ket, amig vasárnap éjszaka ismét rendőrkézre 
nem kerültek.

Klotter Jenő és Kiéin Árpád szerepléséről a 
Hétfőt Napló már több izben beszámolt. Megír
tuk róluk, hogy a két kokaincsempészt többiz
ben őrizetbe is vették, mert a VI. kerület egg 
bizonyos részében hivatásszerűen foglalkoztak a 
bóditó mérgek terjesztésével. Bár az utóbbi idő
ben a rendőrség erélyes munkája következtében 
nagymértékben csökkent a kokainláz, a detektí
vek továbbra is állandó megfigyelés alatt tartot
ták mindazokat a helyeket, ahol a kokaincsem
pészek szoktak öszejönni s igy került ismét 
rendőrkézre Klotter és Kiéin Árpád.

A detektívek ugyanis
vasárnap a hajnali órákban tetten érték 
Kiéin Árpádot abban a pillanatban, amikor 
a Mozsár-utcában Klotternek átadott bá

rom és fél gramm kokaint. ‘
Kleint és Klottert minden tiltakozásuk ellenére 
a detektívek nyomban előállították a főkapi
tányságra, ahol mindkettőjüket megmotozták s 
Kiéin Árpád zsebében valóban találtak 
huszonöt csomag kokaint. Miután a tettenérés 
kétségtelenné tette Kicin és Klotter bűnösségét, 
a főkapitányságon mindkét kokaincsempészt 
őrizetbe vették s megindították ellenük az eljá
rást.

— Elfogtak két fiatalkora tolvajt, akik egy 
év óta megdézsmálták a gyári raktárakat. 
Pécsről jelentik: Pécsett vasárnap elfogta a 
rendőrség egy régóta garázdálkodó tolvajbanda 
tagjait két fiatalkorú személyében. A fiatal
korú ifjak elfogatásuk alkalmával bevallot
ták, hogy Pécseit ők követték el az utóbbi egy 
év alatt történt gyári tolvajlásokat, melyek 
során mintegy 15.000 pengő értékű fém- és 
ólomcsöveket loptak cl a gyári raktárakból.

— Radics István két sebesült horvát kép
viselővel együtt vasárnap Zágrábba érke
zett. Belgrádból jelentik, hogy Radics István 
képviselő vasárnap délután Zágrábba érke
zett. ahol rendkívül szívélyesen fogadták^ 
Radics társaságában volt a felesége, vala
mint a szkupstinában történt emlékezetes 
lövöldözés alkalmával megsebesült két hor
vát képviselő, Pernár és Grandja. Velük! 
együtt utazott dr. Kosztics orvos.

— Uj tervek a Noblle-expedlcló eltűnt 
tagjainak felkutatására. Oslobói jelentik, 
hogy a Slrassbourg nevö francia cirkáló ma 
Nyaalsundba érkezett. Ugyancsak odaérke
zett két olasz repülőgép és a Citla di Milano, 
nz Italia anyahajőja. A hajók és repülőgé
pek parancsnokai uj terveket dolgoznak ki 
a további kutatásokra. Ourtney angol re
pülő, aki ma kulatóulra indult, a köd miatt 
kénytelen volt visszafordulni.

— A villamoson tört ki rajta az elmebaj, 
A Kálvin-téren haladó egyik 16-os jelzésű vil
lamos utasai között nagy feltűnést keltett egy 
fiatalember különös magatartása, aki néhány 
percig hadonászott, verekedni kezdett, majd 
szivéhez kapva összeesett: A zsebében talált 
iratokból megállapították, hogy Szederna 
Gyula a neve, 37 éves, lakatossegéd. A mentő
orvos szerint Szcdernán a villamoson kitört 
az elmebaj. Az állami kórházba szállították.

— Hirtelen meghalt a vonaton. Veleik Antal 
ölvennégyéves fővárosi tisztviselő a nyugati 
pályaudvarról elinduló helyiérdekű vonat 
egyik másodosztályú fülkéjében a rákosrende
zői pályaudvar előtt hirtelen rosszul lelt, ösz- 
szeesclt és meghalt. Holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe száUitották.

— Hajnali szurkálás Kispesten a Róasa-nt- 
cában. Vasárnap hajnalban értcsitelték a kis
pesti mentőket, hogy a kispesti Rózsa-utcá
ban egy vértől elborított, eszméletlen állapot
ban lévő férfi fekszik. A mentők megállapítot
ták, hogy a fiatalember Bárdos Pál gyári mun
kás, akit nyomban ápolás alá veitek és be
számoltak a Szent Islván-kórházba. Bárdos 
később az őt kihallgató rendőrtisztviselőnek 
előadta, hogy valószínűleg régi haragosat tá
madták meg. akik meglesték, amikor egy ró
zsa-utcai kocsmát elhagyva hazafelé indult. A 
rendőrség keresi a támadókat.

rendelő vér- é« ncmlbeio- 
pek réexAre. E»M Uk 
uarstw-oitAx. Rendelés 
c|T6az nap. RhXéClI-DtSS, 
I. MB.1, itexuwalrieBb,
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Állami támogatás nélkül, sú
lyos anyagi deficittel végződött 
Fedák Sári fiumei vendégjátéka
Csendes beszélgetés Fedáklcal, aki Abbáziában estig fürdik 

és gntnmicsónakjával a Rhonera készül evezni
Abbázia, 1928 julius 8. 

fA Hétfői Napló kiküldött munkatársától.) 
Ma egy hete, hogy Fedák Sárit az óriási 

Hispano-Suiseja a Quisisana gyönyörű ter- 
raszára repítette és ma van az utolsó napja 
annak a fiumei ragyogó előadássorozatnak, 
amelynek mindegyike egy-egy ünnepi s soha 
el nem felejthető emléke lesz a fiumei ma
gyarságnak és a velünk szimpatizáló olaszok
nak. Túl azon, hogy Fedák Sári, művészeté
nek átütő erejével, a kitünően működő pécsi 
színtársulat élén a magyar színészetet és a 
színházi kultúrát valóban reprezentáló szint
előadást tudott nyújtani ebben a teljesen el- 
olaszosodon egykori magyar városban,

A nagy művésznő egyéniségének vará
zsa olyan hazafias megmozdulást ered
ményezett, amely az olaszok legtelje

sebb megértésével is találkozott.
Szándékosan kerülöm az irredenta szót, 
amelyre itt nincs is szükség. De annyi tény, 
hogy a magyar kultuszkormánynak megfi
zethetetlen szolgálatot tett Fedák Sári és 
Fodor Oszkár pécsi színigazgató, akik a 
magyar sző üzenetével keresték fel a ma
gyar nemzeti kisebbséget.

Ezek után azt lehetne hinni, hogy Kle
belsberg gróf kultuszminiszter minden bi
zonnyal anyagilag és erkölcsileg támogatta 
ezt a kezdetben kilátástalan akciót. Erről 
azonban szó sincs, ellenben arról, hogy

Fedák—Fodor erkölcsileg nagyszerűen 
sikerült vendégjátéka anyagilag súlyos 

deficittel zárult.
A fiumei „Feníce"-szinházban folytak le a 
vendégjátékok, amelyek során az Antóniát 
'•is a Borcsa Amerikában cimü darabokat 
játszotta Fedák. Az első Theatre-pare szerű 
előadást zsúfolásig megtöltötte az

Antóniával nem Is szimpatizáló fiumei 
közönség,

annak ellenére, hogy az „Antónia" néhány 
hónappal ezelőtt az itteni színházban csúfo
san megbukott. Fedák mammuth-egyénisége 
megtörte az előítéletet, de a második zajos 
sikerű Antonia-előadásra már félház sem ju
tott. A Borcsa Amerikában is hasonló sors
sal operált. Ennek magyarázata egyszerűen 
az, hogy

kevés már a magyar Fiumében, ebben 
a haldokló, csendes kikötővárosban, 

akik meg tudják fizetni a Fenfee-szinház 
úgyis lehetetlenül alacsony helyárait 

előre látták ezt a tényt és hetekkel azelőtt

kazni ... Ezután jön csak a jövő szezon ... 
Fodor Oszkár igazgató és Fedák Sári | az Amazon.

Stób Zoltán.
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színházi napló
A színházi uborkaszezón félelmetes és 

elbágyasztó kínai falát: a kánikulai mele
get, a Régi nyár

diadalmasan áttörte
még pedig a humor és a jókedv fegyverei
vel. Ennek ékes bizonyítéka az, hogy hét
főn érkezik el a darab a huszonötödik elő
adásához. A nagyszerű fiatal szerzők, if
jabb Békeffg István és Lajtay Lajos, to
vábbá a pompás szereplőknek, főleg 
Honthy Hannának, továbbá Lóránt Vilmos 
rendezőnek nagy sikerét jelenti ez a hu
szonöt előadás. Sebestyén Géza idei nyara 
a „Régi nyár*'-ral meg van oldva.

De azért a Budai Színkör nagy sikere egy
általán

nem lustitja el Sebestyénéket
akik máris erősen dolgoznak a jövő szezón 
programjának összeállításán. A terv egyelőre 
az, hogy a Városi Színházat a Szent István- 
napi ünnepségekre

három napra megnyitják.
Á szezon végleges kapunyitása szeptember el
sején lesz. Hogy milyen darabot fognak ekkor 
műsorra tűzni, az még nem biztos, de annyi 
valószínű, hogy a jövő szezón elején a Városi

Hibás paplanokat ss
sakdor „ideál- paplanéval*, IV, Komermsyer KAroly-vtcn 1J 

(KOipontl T*ro«h*iaj

támogatásért fordultak a magyar kormány
hoz. A díszletek és a színészek elszállítására 
ingyen vagy kedvezményes vaggonokat 
kértek. Egyik kérésük sem teljesült és még

Ígérete sem kaptak, hogy valami támo
gatásban lesz részűk kulturmunkájuk- 

ban.
így történt, hogy

Ghyllányi báró, a római követünk eaak 
magánszorgalomból jelent meg a ma

gyar reprezentáns-előadáson.
Fodor Oszkár és Fedák Sári pedig csupa ha
zafiasságból ráfizettek mindent, ami ráfizet
hető volt. Hogy milyen mértékű ez a defi
cit, az abból is kitűnik, hogy két telt ház 
teljes bevétele sem volt elegendő fedezni a 
vonati szállítások árát és az utazási költsé
geket.

Fedák Sári a vendégjátékok tartama 
alatt az abbaziai Quisisanában bérelt pom
pás appertement Hoteltársak lévén, gyakran 
tettünk együtt sétákat a Quisisana vadregé
nyes, gyönyörű parkjában és gyakran úsz
tunk együtt a Bajno Angolinában. Ilyenkor, 
közlékeny perceiben ezeket mondta nekem 
Fedák Sári.

— Hogy miért jöttem ide? Hát tudja-e, 
hogy milyen gyönyörűséget szerzek én ezzel 
ezeknek a jó fiumei magyaroknak, akik 
olyan régen nem hallottak magyar szót a 
theátrumban. Esküszöm, hogy

küldetést érzek 
felkeresni a vidéki, megszállt területen lakó 
és Amerikában élő magyarjaimat és azt 
mondani nekik: itt a magyar szó, szív jótok 
jól mellre, vegyetek mély lélekzetet, hogy 
izét ne felejtsétek. Csak ezért és nem anya
giakért.

Látta ezt a nagy ölelkezést, ezt ■ szé
dült mámort,

amely egybe forrasztotta üt a magyarságot? 
Mit mondjak még?

Máskor pedig ezt mondta:
— Egyelőre pihenni vágyom a Quisisana 

pompásan fenséges csendjében és megmár
tani magam lehetőleg késő estig az Adriá
ban. Azután három napra Pestre repülök a 
Hispanón. Itt már fűrdőtrikóban ülök a 
kocsiba, magammal viszek egy összehajtható 
gummicsónakot és mog sem állok a Rhone 
felső folyásáig. Pokoli élvezet lesz végig a 
Rhoneon a Földközi tengerbe beleesőna-

Szinház be fogja mutatni a népszerű és köz
kedvelt Mókucinak, Farkas Imrének aj ope
rettjét, a „Szuppécsárdást".

A jövő szezónra vonatkozólag még el
árulhatjuk, hogy Stella Adorján és Márkus 
Alfréd operettet Írtak a Vígszínháznak. A 
szinház igazgatósága úgy tervezi, hogy 
ebben a darabban fog bemutatkozni

Titkos Ilona

az uj szezónban a Vigszinházban, ahova, 
mint ismeretes, több estére szerződött.

A magyar talentumnak egy újabb hódítása, 
hogy a berlini

Ufa filmgyár szerződtette
az Andrássy-uti Szinház egyik nagyon tehetsé
ges, fiatal tagját, Beltag Andort, aki Itthon 
még nyúlfarknyi szerepeiben is feltűnt a 
szakértőknek és a közönségnek. Beltag a kö
zel jövőben már el is utazik Berlinbe. Ez a 
szerződés fix, bizonytalanok ellenben még a 
Forray Rózsi szerződéséről szárnyra kelt ver
ziók, mert a tárgyalások még csak most van
nak folyamatban. Reméljük, hogy kitűnő mű
vésznőnket még csak rövid időre sem kell 
nélkülöznünk.

Egyébként mindenki nyaral, mindenki al 
utazott s aki itthon van, az strandol éa 
zsebbelileg

le van égve
Ezért vap tudniillik itthon.

A pesti kaszinók és a Nyírség híres gavallérjai négyfogain 
hintón, giggen és homokfutón vonulnak fel a nyíregyházai 
Korona kávéházhoz, ahol negyven régi magyar nóta fel

ismeréséért folyik a küzdelem

Nóta felismerési versenyt 
rendez kedden este 
liáez Marci prímás

A boldog béke esztendeinek varázsos em
lékét eleveníti fel egy különös verseny, 
amelyről az utóbbi napokban sokat beszél
nek a fővárosi előkelő kaszinókban és társa
ságokban.

Rác: Marci cigányprímás, aki a nyíregy
házai Korona-kávéházhan muzsikál, a jazz 
előretörésén elkeseredve, ki akarta próbálni, 
vájjon

kell-e még as igazi mulató magyar kö
zönségnek a magyar nóta, 

a magyar cigány. Rácz Marci ezért nótafelis- 
tnerési versenyt rendez, amivel egyúttal al 
kaimat nyújt az úri közönségnek a magyar 
nóta kultuszának ápolására. Holnap a Ko- 
rona-kávéházban.

Negyven régi magyar nótát játszik Rácz 
Marci éa a verseny abból áll, hogy a nó
tákat fel kell ismerni a közönségnek 

és szövegének első sorát le kell iral.
A különös verseny híre nagy érdeklődést 

keltett mindenfelé. A csonka ország híres 
gavallérjai felfigyeltek a verseny hírére, 
amely a magyar muzsika és a jazz küzdelme 
idején nemcsak egyszerű dalverseny, vagy 
gavallérvirtus-számba megy, hanem a nem
zeti muzsika kultuszának védelmét jelenti, 
így történt azután, hogy a pesti kaszinók és

A kelenföldi pályaudvaron 
a robogó vonat elé vetette 
magát egy életunt ügynök

A mozdony kerekei darabokra szaggatták testét
Vasárnap hajnalban egy szemmel láthatóan 

izgatott, jól öltözött férfi várakozott türelmet
lenül fel és alá sétálva a kelenföldi pályaudvar 
pen-onján. A vasutasok arra gondoltak, hogy 
valamelyik érkező, vagv induló vonatra vár. 
Néhány perc múlva azonban befutott egy gyors
vonat, amely a menetrend szerint megállás nél
kül szokott keresztül robogni a pályaudvaron. 
Ebben a pillanatban az idegesen várakozó em
ber hirtelen a sínek közé rohant és még mi
előtt megakadályozhatták volna, a berobogó 
gyorsvonat elé vetette magát.

A mozdony elkapta és a kerekek alá vágta, 
amelyek ■ sió szoros értelmében darabokra
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OLCSÓ TARTÓS 
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leltáriamét
éa érát tekintve a 
világ legolcsóbb 
cipője. Szerkeze
tét és anyagát te- 
klntve a legideá
lisabb nyárt vise
let. Sokáig tart
ás kevésbe korúi 

Dorco-clpá
• ■vád jegyre

a Nyírség híres gavallérjai nagyban készü
lődnek a tornára. Érdekes, hogy mig azelőtt 
az ilyen gavallért virtus leginkább a fiatalsá
got villanyozta fel, most

inkább az idősebb, vagy legalább is 
meglettebbkoru urak készülnek a ver

senyre,

akiket még nem „fertőzött" meg teljesen a 
jazz és akiket sok kedves emlék fűz az 
cigánymuzsikához. Érdekes az is, hogy erre 
a napra mindenképpen vissza akarják vará
zsolni a békehangulatot és ezért a verseny, 
résztvevői mellőzik az autót. A modern gép
kocsi helyett

hintón, giggen, homokfutón vonulnak 
a versenyzők a Korona-kávéház elé,

ahol felsír a cigány hegedűje a Szemere 
Miklósok utódai előtt.

A verseny győztese számára dij is van ki
tűzve. Olyan dij, amely maga is mutatja, 
hogy nem modern szellemű versenyről van 
szó, ahol nem a nyeremény értéke a fontos:

egy üveg nehéz tokaji bor a nyertes ju
talma,

amely biztosan vitrinbe kerül, bogy sokáig 
hirdesse a famíliában a nyertes dicsőségét,

s-P- 

szaggatták a testét.
A ruha foszlányai között megtalálták a levél, 
tárcáját s a benne lévő iratokból megállapítot
ták, hogy Kohn Jenő a neve, 39 öves ügynök, 
aki a Mihalkovics-utca 16. számu házban lakott,

tettét állítólag anyagi okok miatt követte
el.

A rendőrség azonnal megindította a vizsgálatot. 
Megállapították, hogy a gyorsvonat vezetőjét 
nem terheli felelősség, mert Kohn az utolsó pil
lanatban ugrott a vonat elé, amikor már nem 
lehetett lefékezni és megállítani a mozdonyt
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H ÉTFÖI
Halasi Olivér 14 perc 23'2 
mp.-es rekordidővel nyerte 
az 1000 méteres uszóbajnokságot
Nagy Károly (MIK) a miiugróbajnok — Gáborit 

1 p. 02 mp-es idővel győzött 100 méteren

HÉTFŐI NAPLÓ________

SPÖRTNAPLÖ
A vidék betörése az ifjúsági bajnokságok 

második napján

Az FTC versenyeit jellemző gyorsasággal bo
nyolította le a klub idei kétnapos uszóverse 
nyet. A Császórfürdő uszodájában megjelent 
mintegy 2000 főnyi közönség, állandó tetszéssel 
Na/rte az Izgalmas uszószámokat, amelyek kö
zött két kerületi bajnokság szerepelt.

Budapest 1928- évi 1000 méteres UMÓbaj- 
noka ismét a jeles újpesti bajnokuszó, 
Halasi Olivér lett, aki a régi 14 perc 31 
mp.-es régi rekordot 14 perc 23.2 mp.-rc 

Javította.
A műugrás bajnokságát az MTK A’of/V 

Rárnlya hódította e.l. A bajnoki számoktól el
tekintve, egyéb kitűnő eredmények trtték élve
zetessé a versenyt. Akár Gáborfl Antal 1 p. 02 
másodperces százasát, akár Bitskey Aladár I 
p. 15.6 mp-es hátuszó eredményét tekintjük, 
magállapitbatjuk, megelégedéssel hagyt: el a 
közönség a versenyt A miting legizgalmasabb 
részét kétségtelenül a vizipoló mérkőzések ad
ták. Elsősorban az FTC és az MTK pompás 
jelenetekben bővelkedő bajnoki küzdelme volt, 
megkapó momentuma a versenynek. De szíve
sen szemlélte végig n közönség a MAC és a 
IIL kerületiek találkozását.

A vasárnapi mérkőzések után a IH. körűié- 
Jick ismét felzárkóztak a FTC mögé.

A bajnoki tabella a vasárnapi mérkőzések 
után egyébként igy alakul.

1. FTC 8 pont (28—6)
2. III. kor. TVE 8 pont (21-6)
3. MAC 6 pont (19—8)
4. UTE 6 pont (26—13)
4. MTK 4 pont (16—9)
6. NSC 0 pont (1—31)
7. OTE 0 pont (2—50)
A verseny második napjának eredményei;

Budapest bajnokságai:
100 mMeres úszás.

Bajnok: Halasi Olivér (UTE) t4 p. 23.2 mp.

AIII. kerületiek vizipolócsapata ismét felzárkózott 
az FTC-hez

FTC—MTK 1:9 (0:0).
FTC." Nagy — Szubota, Fazekas — Keserű II. 

— Vékony, Vértesi, Wenk.
MTK: Úory — Rotli, Boros II. — Lajta — 

Schlenkcr, Homoawai, Szabó.
.A két nagy csapni hatalmas bajnoki küz

delme egyik legimpozánsabb momentuma volt 
az FTC vasárnapi versenyének. A két csapat 
játékosainak a végsőkig megfeszített bajnoki 
< satája elkerülhetetlenné tette, az ilt-otl fel
bukkanó durvaságokat. Ettől eltekintve, a mi- 
uimális gólkülönhségü győzelem is mutatja, 
hogy a fenti eredmény csuk kemény harc után 
jöhetett létre. \ legnagyobb izgalom ar első 
félidő végén ad dott. Az FTC ekkor alaposan 
megszorította eil nfelét, néhány kapufái ért cl 
és ebben a pillanatban elhangzóit az időmérő- 
nek a félidő segít jelző sípja. A biró azonban 
nem hallotta ezt, és amikor Rolh a viz alá 
uyomla Vértesit, a biró négy méter < s büntető- 
dobást Ítélt ar MTK ellen, egyben llothot kiál
lította. Vértesi a labdát a hálóba juttatta és

miután a csapatok újrakezdéshez akartak

Az uj Millenáris fogadta be a BSE csillag
túrájának résztvevőit

A fölavatásra váró Millenárison már együtt 
volt az ünneplő közönség, amikor a pálya 
újonnan ópilctt alagutján a pályára futott a 
csHIngtura első résztvevője. Egymásután jelen-

Világhírű nyaralók és üdülök
Peaslók. Interaatusok. leAny- és tiosithonok 

n«v| elUtésI dil tanulóknak 1M !< fslnítteknek 1M 
P, tnely lietcuklnti »4lka»t«ti><x»l négy nyaralóhelyre 

érvénye*. Ezer Mernél? referenciáin. 
Kérjen prospektust (válMzbélyeg)-

PMtalout InternáluMk Iroda
Fádération IntrrnaUonak* des 

1‘eniionnol* Enropéen.) 
Budapest. V., Alkntmány-u. 4. I. 

Telefon: Terei 342-SI.
fis OnOLOTIXEPEK:
Budapest. Siótok, BalatonösiM. 
L.vsanna*. Neochatel. Luzern.

’ " Morttz. Francia-

NYARALÓ-
Va<yar«nr«tágpn:

SiajplMw: (kuF. .
Moníreux. Zürich. Luguno. St 
otMógban*. Pari- DeautfUe. TroovUlr. RlarriU,
Ait le* Bőim, Grennhlc. Evlan (genfi tót, a Ican- 
e|« Rltlerlén: St. tUphzrl. Cannes. Nizza*. Jusn lc» 
I’in-, Monté f.arln, Mentőn. Olasrorsaágbatu San 
lle no, N’ervi. Velence Borulghera Al’bazia. 
hicrlone Roma*, Nápoly. Palermo. AntitrUban: 
Wien, Zrli im Ser, Linz. Innsbruck. Salzlmrr. 
Irch). Belginntbani Ostendc. Angliában) London* 
Cambridge", Hrlghton, Folkealono. Afrikában; Al
gír*. Tunia .

A *-«al jelólt helyek Internituzok. fiü- és leány- 
otthonok. pcnslonólusok — felnóttek részére u, 
nyílva esést éven ai.

A tí'hhi lielyek tü'lv'. »u>,,'-.:tus és szeptember 
hói np-.kbnr. vannak nGisa. !',•.»* utaztat kedve? 

dir,kl l,''llinann-ko.sik
M9 P ’’ d ,k! ü“d‘lxslrn h,tl w *’• káltoldón

Országos rekord! 2. Szabó István (MTK) tő p- 
38.4 mp. 3. Geöczc János (OTE) 15 p. 54.8 mp

Halasi részidői; 1 ÍM> : 1 p. 16 mp. 200:2 
p 42 8 mp. - 400:5 p.10 mp. 500:7 p. 
08.4 mp. 800:11 p 33 mp.

Műugrás.
Bajnok: Nagy Károly (MTK 145.20 pont. 2. 

Lenhardt Ernő (MAC) 126.80 pont. 3. Kovács 
Ferenc (UTE) 102.38 pont

I. osztályú számok.
100 méterét hátuszás hölgyeknek. I. Vermes 

Magda (FTC) 1 p. 41.4 mp. 2. Hermann Me
linda (NSC) 1 p. 15 mp

100 méteres gyorsuszás. 1. Gáborfi Antal 
(BSzKRT) 1 p. 02 mp. 2. Hoüósi Béla (MTK) 1 

p. 58 mp.
100 méteres hátuszás. t. Bitskey Aladár 

(LASE) 1 p. 15.6 mp. 2. Avar Mihály (MAC) 1 
p. 23 mp. 3. Kolozsváry (MAC) 1 p. 25.66 mp.

200 méteres mellúszás hölgyeknek, t. Vass 
Margit (NSC) 3 p. 43.6 mp. 2. Feszt Franciska 
(NSC) 3 p 44.8 mp. 3. Brcier Erzsi (MUE) és 
Magasbázi Rózsi holtversenyben 3 p 54.4 mp

100 méteres gyorsuszás hölgyeknek. 1. Sípos 
Manci (NSC) 1 p. 20.2 mp. 2. Sticber Lotli 
(MAC) 1 p. 21.4 mp. 3. Tóth Ilonka (MUE) t 
p. 27.2 mp.

?00 méteres mellúszás. I. Hild László 3 p. 
10 mp. 2. Köves! László (MTK) 3 p. 13 mp. 3. 
Fcicilinger (FTC).

Egyéb számok.
500 méteres III. osztályú gyorsuszás. 1. Ha

lász II. (MAC) 30.2 mp. 2. Róbert (III. kér. 
TVE) 30.4 mp. 3. Mátbé. (UTE) 31 mp.

íXőO méteres H .oszt, ggorsuszá staféta. 1. 
Az NSC csapata (Surányi, Bartha, Mésrárovils) 
1 p. 30.2 mp. 2. Az FTC csapata 1 p. 33 mp. 3. 
Az MTG csapata 1 p. 33.2 mp.

3X.50 méteres vegyes staféta hölgyeknek. 
I. Az NSC csapata (Vass Margit, Szőke Kató. 
Sípos Manci). 2. A MUE csapata 2 p. 14.6 mp 
3. At FTC csapata 2 p. 16.4 mp

felállón!, derült csak ki, bogy úgy a négy
méteres btin tetődobás, mint Roth kiállftta- 

tása érvénytelen,
mert erek az akciók már a befejezett félidő 
titán adódlak.

A második félidő első percében Keserű II. 
belőtte a mérkőzés egyetlen, egyben győztes 
gólját. A mérkőzést Halmay Zoltán vezette.

IIL kér. TVE—MAC 2:0 (0:0).
Ili. kér. TVE: Brody — Sárkány, Musitz — 

Szustrovits, Csele, Róbert, Kékcssy.
MAC: Bérkor — Ivádv, Csorba — Hislck — 

Zhoray, Halász I., Halász II.
Változatos s élénk küzdelem. A kél csupat az 

első félidőben egyenlő ellenfélnek bizonyult. 
Beleznay László dr. biró, még az első félidőben 
kiállította Róbertét cs Halász l.-et, majd a má
sodik félidő elejéin utánuk ment Susztrovils és 
luády. Gól nélkül végződött félidő után a III-ik 
kerület Gzele révén gólt ér el, mire a négy ki
állított játékos játékba kerülvén, a III-ik kerü
let lendületbe jön, és a friss Róbert révén éri 
cl második gólját.

lek meg a többiek is a célban és felálloltak por
ban a futópálya sarkában.

A turaverseny győztesei a következők:
Sológúpck:
t. Burghardt István BSE, 500 km„ Ariéi, 1329 

km., átlagsebesség: 40 km. 2. Molnár Ferenc, 
BSE 500 km. Ariéi. Átlag 33.5 km. 3. Wellischer 
Sándor BSE, 500 km., Ariéi. 4. Farkas Dénes, 
600 km., Mcrán-Oap. Átlag: 40 km.

Oldalkocsis gépek: 1. Lovag Cmjkovszky 
Emanuel, MAC, 800 km. AX, 621 knt. Átlag: 40 

km. 2. Szalcnder Gyula, MAC, 1200 km., Hurley 
Davldson. 567 km. Állag: 40 km. 3- Wisingrund 
Ferenc, SAC, 500. Arid. Állag: 10 km.

ADMIRAL 
Az előkelő világ 
szórakozóhelye 

A házi lazsband mel
leit Becs kedvelt 

h u m o r I a t á j •
Stefánia-ut 25. szám

s Víztoronynál
Telefon i J. SAS-W.

Ar iflusági bajnokságok második napja mér
sékelt sikerrel zárult, amiben nagy része van a 
kellemetlenül szeles időjárásnak -A második 
napon a vidéki atléták tűnlek ki és a

nyolc bajnoki Mám közül öt a vidék bir
tokába jutott,

mig a főváros ifjai csak a 800 m., 3000 m. sík
futásban és távolugrásban tudták elhódítani a 
büszke bajnoki címet.

Kiemelkedően legjobb eredmény a székesfő
városi Arany 16.4 mp-es 110 m.-es gátfutása, 
ami gátdöntés nélkül nj ifjúsági rekordot jelen
tene.

Nagyon szép a hódmezővásárhelyi Baku nak 
23.2 mp.-es ideje 200-on, ami kimondottan rossz 
stílusa mellett imponáló eredmény. A magas
ugrásban holtverseny után a rutinirozottabb 
Stumpf legyőzte a nagyon ruganyos kistermetű 
Terdyt, mig a favorit Sehopp harmadik helyre 
szorult.

800 m. síkfutás. Bajnok: Lenkei (MAFC) 2 
p. 04.1 mp. 2 Némedi (Szak Hungária) Észak
nyugati kér. ifj. rekord! 3. Juhász (MTK). A 
II. helyezett Kosztner szabálytalan versenyzés 
miatt diszkvalifikálva.

200 m. síkfutás. Bajnok: Pakli (HÍVÉ) 23.2 
mp. Déli kerületi ifj. rekordl 2. Gerő III- 
(KAOE) 23.6 mp. 3. Nagy (MAC) 23.9 mp. 
Goda végig vezet és könnyen győz.

A BBTE és a MAC osztoztak a stafétabajnokságban
Magyarország 1928. évi ifjusági atlétikai via

dalának második napi programmjába beiktatott 
Budapest kerületi két staféta-bajnokság köziül, 
mint előrelátható volt, az 5000 méteres ötös 
csapat-bajnokságban a MAC, a 4X400 méteres 
stafétáiulásban a BBTE csapata győzött. Ab
szolút fölényről ugyan nem lehet szó, mert az 
5000 méteres csapatbajnokságban a MAC tarta
lékos csapata estik minimális pontszámnial 
győzött az MTE ellen. Ugyancsak erősen kétes 
volt az utolsó váltásig a 4X400 méteres staféta
bajnokság sorsa is, amelyben csak a kitünően 
futó Barsi mentette meg a budaiak részére a 
vetető KAOE-től a bajnokságot.

Részletes eredmény:
5000 méteres ötös csapatverseny. Bajnok: 

MAC (Srerb 1, Belloni 2, Kulcsár 3, Lovass 12, 
Hit4ig 13) 31 ponttal. 2- MTE 35 pont. 3. ESC 
54 pont. Egyénileg: 1. Szerb Elek (MAC) 75 p. 
54.8 mp. 2. Belloni (MAC) 16 p. 19.6 mp. 3. 
Kulcsár (MAC) 16 p. 24.8 mp.

Start utón Szerb áll az álre, mig a MAC fu

Páhok István a finisben kikapott 
Berlinben

Berlin, julius 8.
f.4 H: 'fői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Páhok István, az MTK ismert hosszú- 
távuszója, vasárnap Berlinben indult a Spree 
folyam bajnokságában. Az Ewald-hid és a 
Hansa-hid között elterülő távon rendezett ver
senyt a tavalyi védő, Steinhauff (Friesen— 
Berlin) nyerte 1 óra 07 p. 004 mp.-es idővel 
Páhok ellen, aki a táv közepéig még 100 méter
rel vezetett, végül is áldozatul esett Steinhauff 
erőteljes finisének.

Páhok ideje 1 óra 07 p. 007 mp.

Papp László és Szalay Imre 
a nehezebb súlycsoportok 
olimpiai reprezentánsai

A népszigeti olimpiai birkozőtanyón rendezte 
az MBSz vasárnap az utolsó olimpiai próba- 
versenyt, amelyen Papp Lászlót (MAC) Tu- 
nyoghyval (FTC), mig Szalay Imrét (MTE) 
Szabóval (MAC) állította szembo a szövetség.

A két mérkőzésből Papp és Szalay került 
ki győztesként és Igy ez a két versenyző 
fogja képviselni a magyar színeket Amster

damban.

Az öregek Párisban, a fiatalok 
Prágában és Pozsonyban

A csehszlovák vizipoló-tura magyar 
résztvevői

Komjádi Béla szövetségi kapitány vasárnap 
éjjel összeállította a Prágában és Pozsonyban 
szerepeltetendő vizipóló-csapatoL A válogatás 
alapjául a vasárnap lejátszott FTC—MTK és 
Hl. kér.—MAC kettős bajnoki mérkőzés szol
gált. A két mérkőzésen összesen 8 játékos 
vesz részt. A szövetség a magyar szinek kép
viseletére a következő játékosokat küldi a 
harcba:

WOCZBBB

PÁL,
Alapfftefoft 18«4 

(AOJODB
PAP MOOLCeÓBB

PAPu.
Kárpitosára, vas- 
és réztatáriytra

CtíCHNER JA'NOó
tototofWt « HIl. oneHMa >*sMbMíMwHN|9

Sulydnbáa. Bajnok: Domki (Kunszentmlklós! 
rg.) 1222 cm- 2. Arany (ARAK) 1218 cm. 3. 
Helm (Törekvés) 1184 cm.

110 m. gátfutás. Bajnok. Arany (ARAK) 
16.4 mp. 2. Szabolcs (MAC) 19.6 mp. 3. Weisz- 
kopf (MTK) 21.4 mp. A bajnokság legszebb 
eredménye. Arany kiforrott, szép stílussal, jó' 
10 méterrel győz. Mindhárman két-két gátat 
döntöttek.

Magasugrás. Bajnok: Stumpf (KEAC) 174 
cm. 2. Terdy (MVSE) 174 cm. Észak nyugati 
kerületi ifj. rekordl 3. Sehopp (KISOK) 170 
cm. 4. Hunyor (RAFC) 17 Ocm. A bajnokság 
holtverseny után a rulinirozottabb Stumpf 
birtokába került. Terdy egyedül nagy ruga
nyosságával érte el szép eredményét.

Dlszkoszvetés. Bajnok: Madarász (SzAK)' 
4080 cm 2.'Arany (ARAK) 3734 cm 3ó. Hu
nyor (RAG) 35.63 cm. Pestvidéki kerületi ifj, 
rekord. A bajnok Madarász dobásai mind 40 
méter körül estek

Távolugrás. Bajnok: Goda (MAC) 666 cm. 
2. Hepp (KEAC) 635 cm.3. Mikes 635 cm. Goda 
első ugrásával (658 cm), már vezet, legjobb 
volt az utolsó ugrása.

3000 m. síkfutás. Bajnok: Kiss (MTE) 9 p. 
24.2 mp 2. Pető (MTE) 9 p. 30 mp. 3. Eper 
(ESC) 9 p. 33 mp. A három belyzett külön 
versenyt fut. A célegyenesben Eper leszakad és 
Kiss erős finissel 20 méterrel győz .

tói a mezőnyben helyezkednek cl, úgy, hogy 
ar MTE-nek az első három körben igen jók a 
sanszai. Majd Szerb megszökik, Belőni lmarad 
Német mellett. Kulcsár is erősen javít pozíció, 
ján. Az utolsó körökben már bizonyos a MAG 
győzelme. Szerb felvezeti Lovast és az utolsó 
2Ö0 méteren pompás finist kivágva, messze 
maga mögött hagyva az utána beérkező Bello* 
nit cs Kulcsárt

5000 méteres ötös csapatverseny. Bajnok: 
konyi, Szalay, Odri, Barsi) 3 p. 25.2 mp. 2. 
KAOE (Kovalcsik, Daubner, Gerő II„ Sugár) 3 
p. 28.6 mp. 3. MTK 3 p. 40.2 mp. Először a 
KAOE vált, a MAFC és MTK is megelőzik a 
BBTE-t. Szalay Daubnerrel nem tud ledolgozni 
semmit a KAOE 15 m-cs előnyéből, de sikerűt 
megelőznie Mártont. Most már külön versenyt 
futnak. Gerő II. gyengén indul s igy nem tud 
további előnyt hozni Odrin. Barsi Sugárral 
szemben már 150 méternél ledolgozza hátrá
nyát s mintegy 15 méterrel győz. A MAFC első 
embere elejti a botot, mire a MAFC a küzdel* 
niet feladta.

Barta, Fazekas, Csorba, Németh, Musitz. 
Susztrovits, Czelc, Wenk.

Musitz és Susztrovits egy-egy mérkőzésen 
vesznek részt, mig a csapat rulinirozottabb és 
öregebb tagjai úgy a 14-iki prágai, mint a 
15-iki pozsonyi mérkőzésen is játszanak.

A Franciaország ellen szerepeltetendő váló* 
gátolt csapat ina délután 4 órakor indult ut* 
jára a Keleti pályaudvarról.

HUNGÁRIA
wcckend és strandfürdő

a ROHiai FÜRDŐ naiöauomás 
közvetlen közelében, teljesen modemül fel
szerelve, könnyen megközelíthető oksó 

strandfürdő
ÚTIRÁNYOK: 1. Az Eőtvös-téri hajóállo

másról menetrend szerint
5.30, 11, 14.20, 15. 17 és
19 órakor a Pálffy-téri 
hajóállomásról 8.40, 11.15,
14.30. 15.10, 17.10 cs 10.10 
órakor indul hajó, 30—415 
perces kellemes hajóút.

2. Pálffy-térről induló vil
lamos, mely helyi 36 fil
léres átszállójcgy haszna
in Ital óránként közleke
dik. Onnan saját autón
kon 20 fillérért a fürdő
telepre szállítjuk.

3. Az újpesti 87. számú vil
lamos zsiliputcai megálló
tól állandóan propeller- és 
kompátkelés a fürdőig, 
személyenként 20 fillér

> kombinált fürdőjegy.
4. Óbudától a fürdőig olajo

zott, kiliiuő autóut.
A fürdő kellemes 23—24® forrásvíz, állandóan 

frlw vizbefolyás. 140 méter bosszn víztartály, lds- 
és mélyvíz szerinti bőfokváltozás gyermekek részére 
Miiony bomokfürdő.

Kel’emes, Dunára nyíló nagy vendéglő, fedett és 
nyitott forrasszal, kitűnő vacsorázóhely. Az esti 
órákban saját, «) személyt befogadó yaebtou közle
kedés ar Erzsébef-hidig.

Olcsó kabinMrlet határozatlat' stcmélyre. otezó 
kórós őltóző. fiókrendszer.

Fürdő jegy .... —60 P )
Gyermekjegy . . —.30 P / Vasárnap
Kabin, 6 személyre 3.— P.I

előleg nélkül énftQnk fel, 10 éves törlesztés mellett. Duda, 
pesten és vidéki városokban, minden olyan bár udva
rán, ahol fürdőszobák nincsenek. Részletes leírási kész- 
•éggel haiddnk Megrendelhető: ..Pannónia** verérkén- 
•iaetetaél. Budapest. Ptíófl Sándor-uica 11. orim. Teto- 

főm Teráz 372 -72.



Bnflapest, 1928 julius 9. HÉTFŐI NAPLÓ 9

A megujhódoít Millenárist ünnepi külsőségek között 
adták át rendeltetésének

Három évi szünet után, 5000 főnyi közönség 
jelenlétében vasárnap délután a megujhődott 
Millenáris ismét megnyitotta kapuit, hogy haj
lékot adjon sportoló ifjúságunknak. Azokat, 
akik a régi Millenáris pálya elavult tribün
jeit és homokos talaját látták mindig a szemük 
előtt, valóban meglepte az a kép, amely a be
lépő elé tárult. A homok helyett üde pázsit zöl
dellett a futballpályán, a régi korhadt tribün 
helyeit egy kétemeletes, félkóralakban húzódó 
hatalmas és kényelmes betontribün, alatta pa
zar kényelmi berendezésekkel ellátott öltöző és 
inosdóhelyiségekkel, és a pályát körülvevő me
rész fordulóju kerékpárpálya valóban olyan 
látványosságot nyújtott, amelyet csak nagyon 
kevés város vallhat magáénak.

A BSE rendezősége hatalmas programot ál- 
lilQlt össze és szép megnyitó ünnepéllyel adta 
ál a pályát rendeltetésének. A megnyitó ünnep
ségen megjelentek a főváros részéről Purébl 
Győző és Lamottc Károly tanácsnokok, Ham- 
vassy István ker. elöljáró, Stankovics Szilárd, a 
BESzKÁR-t igazgatója és a MASz elnöke és 
számos fővárosi bizottsági tag, az Országos 
Testnevelési Tanács részéről Múzsa Gyula és a 
közoktatásügyi minisztérium részéről Felicidcs 
Román miniszteri tanácsos.

Pontosan 4 órakor az Elektromosmüvek da 
Járdája elénekelte a Himnuszt, amely után 
Purébl Győző, mint a Budapesti Sport Egyesü
let elnöke, lelkes beszédben méltatta mindazok
nak az érdemeit, akiknek köszönhető volt, hogy 
a pályát ilyen gyorsan átadhatták rendeltetésé
nek, kérve arra Isten áldását. Majd Múzsa 
Gyula, az OTT nevében üdvözölte Lauber De
zsőt, a sokszoros bajnokot, mint akinek szintén 
része van a pálya felépítésében és harmincéves 
sportmüködésének jutalmául egy gyönyörű 
díszoklevél kíséretében átnyújtotta neki az 
OTT aranyérmét. A társadalmi ünnepséget az 
Elektromos Müvek dalárdájának Hiszekegye 
zárta be.

Megható jelenet következett ezután. A ma
gyar kerékpársport régi fénykorának hősei 
gépre ültek, hogy ők, akik az elsők voltak 
Magyarországon, akik a régi Millenáris beton
pályájára léptek, most az uj köntösbe öltöz

Sok ezer 
megelégedett ueuőt 

szolgáltunk ki vásárunk első hetében. De sok ezren távoztak, akik________________ -__ ,____-__ _____  ______  __ k nem 
juthattak be zsúfolt helyiségeinkbe. Jöjjön cl hozzánk a kora délelőtti 

órákban és biztosítjuk a legelőzékenyebb kiszolgálásról.
FQrdöciMeKet a mai napiéi kezdve 
33°l0-kai olcsóbban árusítunk 

vásárunk szombat estig tart 
vasárunk legolcsóbb slágerei:

NO! FUfláKFűrfi-divat
FÉRFHNG, kiváló puplin anyag

ból 12.— pengő helyett — — 
Apacs férfiing 9.— pengő 

helyett--------------------------------------
FÉRFIHALÓING, elsőrendű ki

vitelben 9.50 pengő helyett — 

FÉRFIGALLÉR, dupla lehajló 
legújabb formák--------------------

ÖNKÖTÖ-NYAKKENDÖ, az ára 
3.— 2.— 
anyagból,

33%-al leszállítva
FÉRFIZOKNI, flór 

selyem effektussal--------------------
FÉRFIHARISNYA, magasszárú 

4__ pengő helyett---------------- ' —

nyári keimen 
MOSÓDELÉN ÉS MUSZLIN, idei 

divat minták--------------------------
GRENADIN, gyönyörű külföldi 

anyag, dupla széles---------------
80 cm. széles--------------------------

CREP DE CHINE, nehéz minő
ségben 9.— pengő helyett — 

FULARDSELYEM, eredeti japán 
legnehezebb--------------------------

NYERSSELYEM, kiváló nehéz 
.ninőség — — — — — — 

MOSÓCREPON, gyönyörű idei 
minták --------------------------------

MOSÓFULARD, gyönyörű se
lyemfényű anyag otthoni és 
kerti ruhákra--------------------  

8.50

6.50

6.90

—.70

1.

1.35

2.20

-.79

2.90
1.05

5.40

1.25

1.75
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tetett versenypályán is az elsők legyenek. Ott 
láttuk soraikban Kirchlmopf Ferenc dr-t, a 
Magyar Kerékpáros Szövetség elnökét, Lau
ber Dezsőt. Posserl Jánost, Püspöki Sándort, 
Flammer Ágostont és Vass Antalt, a rég el
múlt idők koszorús bajnokait, akiket a közön
ség tiszteletkörük lefutása közben melegen 
megtapsolt. Az öreg hősök után a fiatal gene
rációnak is mintegy 32 versenyzője felvonult, 
amely után megkezdődött a verseny sportbcli 
részének a lebonyolítása.

Meg kell még emlékeznünk a pompás tri
bünről, amelynek minden egyes pontjáról a 
lt gtisztábban kivehetők a versenvek minden 
egyes mozzanatai, nemkülönben a tágas és 
világos öltöző- és mosdóhelyiségekről, ame
lyek a versenyzőknek a legteljesebb kényel
mét vannak hivatva biztosítani. A pályái kö
rülvevő vasoszlopokon függő reflektorok pe
dig az esti serscnyeknél szinte nappali vilá
gosságot árasztanak a pályára és ezzel is egy 
uj korszak nyílt meg kerékpársporlunk törté
netében, hogy végre van egy pályánk, ahol 
külföldi mintára esti versenyeket is lehet le
bonyolítani.

Figyelmébe ajánljuk azonban a BSE-nek a 
verseny rendezése körül mutatkozott zökke
nőket Jól tudjuk, hogy minden kezdet nehéz, 
azonban a jövő szempontjából múlhatatlanul 
szükséges, hogy a program összeállítása válto
zatos legyen és annak lebonyolítása gyorsan, 
az eredményhirdetés pedig érthetően történ
jék.

A verseny hatalmas meglepetésekben bővel
kedett és ebben a feltörő vidék vezetett, 
amelynek képviseletében Szűcs József, a 
Szolnoki AC tagja a megnyitó főverseny 1245 
m-es futamában rendre legyőzte a főváros 
legjobb menőit. Még nagyobb meglepetést kel
lett azonban a Győri DAC triója — Gatsa /. 
—Gatsa ll.—Varguskó, amely a gyors egymás
utánban lebonyolított csapatversenyben impo
náló stílusban maradandó értékű győzelmet 
aratott legjobb fővárosi klubcsapatainkkal 
szemben.

NŐI KERTI RUHA kiváló mosó
anyagból — — — — — 

NYÁRI RUHA, gyönyörű francia 
grcnadinból, sikerült fess fazon 
18.—, 22.— pengő helyett — 

NYÁRI RUHA, gyönyörű bordü- 
rös puplinból, apacskendős fa- 
zón — — — — — — 

NYÁRI SELYEMRUHA, japán és 
francia fulardból, 39 P helyett 

ZSEMPER-RUHA, nehéz crepe 
de chineböl, hímezve — — 

PLISSE ALJ, kiváló erem- és 
sötétkék kelméből, 19 P helyett 

PONGYOLA, gyönyörű mosó crc- 
ponból-------------------------------------

2.90

12—

15.—

25.—

32.—

12.50

7.-
Nöl ruhák kizárólag tűttzletttnk- 

ben kaphatók

Hői divalfiruk.
BEMBERG SELYEMHARISNYA,

garantált jó minőség — —
MUSZLIN FLÓR-IIARISNYA

4.50 pengő helyett--------------
REFORMNADRÁG, kiváló csí

kos, mosó selyemből — —
SELYEM KÖTÖTT MELLÉNY, 

gyönyörű választék, 15.— he
lyett — — — — — —

STRAND-KABÁT, férfi és női, 
gyönyörű fazonok 18.— és 
15.— pengő helyeit —---------

NŐI NADRÁG-KOMBINÉ, ki
váló színes anyagból, csipke
dísszel, -------------------- 3-99

GYERMEK PIZSAMA, gyönyörű 
kivitelben, 19.—, 15.— pengő 
helyett

Néhány nap múlva
Ön is megtudja majd» 
hogy mi a

„REBUS
Részletes eredmények:
Ünnepi megnyitó főverseny (3 kör 1245 mé

ter) elő- és középfutam után a döntőben: 1. 
Szűcs József (Szolnoki AC), 2. Eigner (FTC), 
3. Mazák (MTK), 4. ifj. Lovas (MTKi. Utolsó 
20 Ométer 13.6 mp. Az utolsó 200 méter előtt 
Eigner és Mazák helyezkedik legjobban, hatal
mas harc keletkezik közöttük, amikor a fordu
lóból váratlan rössel Szűcs előtör és tiszta kc- 
rékhosszal győz. A közönség melegen ün
nepli a fiatal vidéki futó győzelmét.

Kezdők versenye (2000 m.) 1. Győrffy, 2.
Csepregi (BSE), 3. Barna (TTC), 4. Kaszás 
(FTC). Utolsó 200 m. 13.4 mp.

Egyesületi hármas csapatverseny (3000 m ) 
1 futam: MTK győz FTC ellen. 2. futam: BSE 
győz TTC ellen, 3. fulam: Postás győz UTE 
ellen. Középfutam: BSE győz MTK ellen. Az 
MTK csapata fölénnyel vezet, azonban Lovas 
tömlőszakadása folytán a BSE jut a döntőbe 
Győri (DAC) győz Postás SE ellen. Döntő fu
lam: 1. Győri DAC (Gatsa József-Gatsa Béla 
-Varguskó, idő 3 p. 57 mp. 2. BSE (Vida— 
Csepreghy—Pap) 3. Postás SE (Trachtulelz— 
Varga—Feigl). A BSE, mint abszolút favorit 
megy a küzdelembe, az iramot azonban várat
lanul a győriek diktálják. Már a harmadik 
körben mintegy ötven méter előnyre tesznek 
szert .amelyet csaknem a célig megtartanak. 
A vidéki fiataloknak a fővárosi krekkc-k fölött 
kivívott diadalát a közönség meleg tapssal 
honorálta.

Térelőnyverscny (1245): 1. Ifj. Lovas Ká

A Bástya egy nagyszerű 
bécsi győzelemmel zárta 

a szezont
Bástya—Rapid 4:2 (2:1)

Bécs, julius 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

tése.) A szegedi proficsapat megérdemelt győ
zelmet aratott a bécsi mestertoma második he
lyezettje fölött. A nagy gólarány a szegediek ki
tűnő védelmét dicséri.

Schwartz „hat trick"-je u mérkőzés örven
detes eseménye.

Az egyre fejlődő szegedi csatár szerezte meg 
csapatának első három gólját az első félidő 15., 
20., valamint a második félidő 6. percében. A 
negyedik magyar gólt Varga György rúgta a 
mérkőzés utolsóelőtti percében. A Rapid kél 
gólját Smistck és Kuthan lőtték.

A Hungária vereséget 
szenvedett Szombathelyen

Sabaria—Hungária 2:1 (2:0)
Szombathely, julius 8.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjclen- 
tése.) A Hungáriát vasárnap a Sabária látta 
vendégül szombathelyi otthonában. A nivós és 
változatos mérkőzés a Sabária nagy fölényével 
indult. Mind a két csapat pompás technikai 
trükköket vitt a küzdelembe, ennek ellenére 
csak a 28. percben esik gól Stofián lövéséből. 
A 43. percben a Sabária jobbszárnya vezet erő
teljes akciót, amelyből Holzbaucr szerzi meg a 
szombathelyiek második gólját. A Hungária 
tisztelclgólját Tritz szerezte meg a II. félidő 
32. percében.

Csak négy olimpiai jelölt futotta 
végig a Budapest Kecskemét - 
Budapest kerékpáros távversenyt

A Magyar Kerékpáros Szövetség olimpiai és 
világbajnoki próba versenye vasárnap reggel 6 
ómkor, mintegy 180 versenyzőt szólított start
hoz az üllői országúton. Budapest—Kecskemét 
—Budapest táv volt a versenyzők részére ki
jelölve és a 172 km.-es sima, az amsterdami 
terephez hasonló iniiuton gyorsaság szempont
jából alapos próbára tette versenyzőink álló
képességét és gyorsaságát.

Éppen ezeket a szempontokat figyelembe 
véve, a Kerékpáros Szövetség olymódon igye
kezett a kijelölt oliinpionokat jobb időeredmé
nyek elérésére szorítani, hogy ellenük stafétá
kat állított fel és azáltal, hogy ezen stafétákba 
folyton újabb éa újabb erők kerültek, a verseny 
sikere máris biztosítva volt. De egyszersmind 
hatalmas meglepetéssel ia végződött, amennyi
ben az összes favoritok lemaradtak és a ver
senyt Hölczl Elemér, a kispesti AC tehetséges 
fiatal versenyzője nyerte meg, aki ellenére an
nak, hogy defektet szenvedett, elejétől végig,, az 
élen tudott maradni.

A 14 válogatott jelölt közül csak négyen ér
tek a óéiba, a többiek feladták.

A versennyel egy időben lebonyolított egye- 
I süléit staféta az MTK csapat győzelmével vég
ződön. Győzelmét azonban még soha nem lá
tott, hatalmos küzdelem ulán tudta csak el
érni és ml sem :<-rirm;: jobban ezen küzde
lemnek u hevességét, miül az a körülmény,

66
roly (MTK) 10 m. e 2. Mazák (MTK) előny 
nélkül. 3. Fcigl (Postás) 70 m. c. 4. Sánta 
(TTC) 40 m. c. Idő: 1 p. 37 mp. Kezdés után 
a szkrccsiről induló Eigner és Mazák azonnal 
hatalmas iramot diktálnak és fokozatosan 
hozzák be az előnyöket. 1000 m -nél az egész 
mezőny csaknem együtt van, amikor Lovas 
megnyalja a spurtot és szenzációs finissel 10 
méterrel győz.

10 km.-es motorvezetéses verseny. 1. Istenes 
János (UTE), vezető Nagy Károly 8 p. 47.2 
mp. 2. Szekeres (Postás SE), vcz. Szavanov. 
3. Bartos, vez. Bartos. 4. Zakariás (BSE), vez. 
Both II. Istenes fokozott fejlődésről tett tanú
bizonyságot, amikor szombati győzelmét Bar- 
los felett megismételte és idejét több, mint egy 
perccel megjavította Győz 220 méterrel. 390 
méterrel harmadik, 960 méterrel negyedik.

20 km.-es motorvezetéses verseny. 1. Szeke
res Béla (Postás s. e. SE), vez. Savanov, 17 p. 
32 mp. 2. Zakariás (BSE), vez. Both II. 3. 
Barlos, vcz. Bartos. Indult még Istenes János 
(UTE). Szerencsétlen versenyt futottak a ver
senyzők. Előbb Bartos szenved gumidefektet, 
amig gépet vált, ellenfelei mintegy két kör 
előnyre tesznek szert. 'Alighogy ez történik, 
Nagy Károly motora mondja fel a szolgálatot, 
mire az addig vezető Istenes a küzdelmet fel- 
ndni kényszerült. Ezek a körülmények járul
tak természetesen ahhoz, hogy a versenyt Sze
keres nyerte, azonban ezek mitsem vonnak le 
sikeréből, mert elért ideje az adott viszonyok 
között igen jónak mondható.

hogy 172 km. távolság befutása ulán az MTK 
csak elkeseredett finis után tudta győzelmét 
megszerezni.

Válogató versenyben: 1. Hölczl Elemér (Kis
pesti AC) 5 óra 54 p. 26 mp. 2. Huszka Rezső 
(Világosság) 6 óra 02 p. 26 mp. 3. Lestyán 
(BTK) 6 óra 03 p. 24 mp. 4. Bálint (Postás 
SE) 6 óra 06 p. 12 mp.

Egyesületi stafétaversenyben: 1. MTK (Vcl- 
várl, Keresztes, Steingruher), 2. Postás SE a) 
(Horváth. Jálics, Szlama), 3. Turul a) (Rácz, 
Néger,, Schwarzstein).

Vasárnapi sporthírek
X A Budai Lövész Egyesület junior bajnok

ságát IJurst Richárd nyerte Helbing László, 
Murvai) István és Zinnbegg István előtt.

X A Déli Végek Szent Korona-kupájáért mér
kőztek vasárnap Orosházán Szeged és Oros
háza labdarugó-válogatottjai. A mérkőzést Sze
ged nyerte 2:1 (0:1) arányban.

X Paollno kiütéses győzelmet aratott San 
Seba<sliánban Európa nehézsúlyú boxbajnok- 
ságai során. Ez alkalommal a német Heymann 
volt kénytelen meghajolni a „baszk favágó4* 
nagyobb tudása előtt. Paolino a 11. menetben 
knock oul-al győzött.

X A Berliner Buderklub Brandenburgé nyol
casa második lelt a német evezősbajnoksngok- 
ben. Hannover, julius 8. (A Hétfői Napló tudó
sítójának tclefónjelentése.) óriási érdekelődós' 
mellett vasárnap délelőtt evezték le a német 
cvezőbajnokságokat, amely reánk, magyarokra, 
annyiban hir érdekeséggel, hogy a Berliner 
Buderklub Brandenburgja a nyolcasban veresé
get szenvedett a mannheimi R. F. Amititiától. 
Idő: 6 p 20.4 mp.

X Egy óra alatt: 72 kilométer és 380 mé
ter. A buffalói velodromban ma nagy kerék
párverseny zajlott le, melynek számai közül 
különösen a legkiválóbb európai sleheroket 
startjához állító egyórás motor vezetése s ver
seny elé tekintettek nagy érdeklődéssel. Ennek 
eredménye: Győztes: Benőit, aki egy óra alatt 
72.380 km- távolságot abszolvált. 2. Toncelli 
(30 méterrel hátrább). 3. Delaert.
x Uj nyolcszizas világrekordot állított fel 

Cambridgeben az olimpiai válogatóversenyek 
során Hahn Lloyd 1 p. 51.4 mp-es idővel, 
megjavítván ezzel Peltzer dr. 1 p. 51.6 mp -es 
világrekordját.

Mindenütt kaphatói W p *••• .
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A.UTÓNAPLÓ
A forgalmirendészet köréből

Az autóvezetők uj leigazoltatási módja — A lakás
változások kötelező bejelentése —- Háromezernél 

több uj vezető egy félév alatt
Az automobilforgalomnak állandó növekedése 

agyszólván óráról órára uj rendészeti intézke
déseket tesz szükségessé a igy természetes, 
hogy az a hivatal, amelynek gondjaira van 
bízva a város autóforgalma, pillanatig sem 
állhat meg munkájában.

A hivatal, amelyet jelenleg dr. Marlnovich 
rendőrfogalmazó vezet, mostanában

uj gépjárművezetői (soffőr) Igazolványo
kat ad kL

Ezek az uj igazolványok úgy külső formájuk
nál. mint tartalmuknál fogva is eltérnek az ed
digiektől és már úgy készüllek el, hogy a leg
közelebb kibocsátásra kerülő főkapitányi ren
deletnek is megfeleljenek, amely az autóveze
tőknek forgalmi kihágás vagy baleset alkalmá
ból szükségessé váló leigazoltatását fogja 
báty ózni. Ki igazolványok celluloid-tokban 
nak elhelyezve, amely

háromdarab betétlapot Is tartalmaz 
és ezek mindegyikére a következő adatok
nak feljegyezve: 1. a vezető neve, 2. szül, helye, 
éve, hónapja, napja, 3. lakása, 4. foglalkozása, 
5. vezetői igazolványának sorszáma, végül a 
gépkocsi rendszáma. Az összes adatokat kivéve

sza- 
van-

van-

n gépkocsi rendszámát, a fél tartozik kitölteni.
Ezek a betétlapok arra szolgálnak, hogy adott 

esetben, amikor
az autóvezető lclgazoltatása 

bármilyen okból szükségessé válik, a vezető a 
nála lévő, kitöltött lapok egyikét oda adja a 
rendőrnek, nr felírja a lapra a kocsi rendszá
mát s a vezető máris mehet tovább, anélkül, 
hogy a forgalmat továbbra is akadályozná.

A rendőrség közlekedési osztálya legújabban 
szigorúan nyilvántartja az autóvezetők tartózko
dási helyeit is s ezért elrendelte, hogy minden 
vezető — akár úrvezető, akár hivatásos — kö
teles esetleges lakásváltoztatásáról a közleke
dési osztályt értesíteni

Az 1928. évi január 1-től junius 30-ig terjedő 
Időben Budapesten az autóvezetők száma ismét 
lényegesen emelkedett. A közlekedési osztály 
az elmúlt hat hónap alatt nem kevesebb, mint 
34/8 egyént minősített gépjárművezetővé s ezzel 
tekintélyesen megnövekedett a magyar autó
vezetők társadalma. A most levizsgázott gép
kocsivezetők nagyrésze természetesen ismét 
hivatásos vezetőkből áll. Ebben aszúmban ben- 
foglaltatnak a molorkcrékpárvezetök is.

Geiringer Ernő.

öDÜapíst, 1928 jnüns 9. '

A Kúria elutasította a buda
pesti törvényszék ellen emelt 
biróküldési kérelmet Kohner 

Alice bárónő ügyében
Augusztus tizenhatodikán újra a Krayzell- 

tanács tartja a főtárgyalást
Általános feltűnést és megütközést keltett 

úgy a jogászi körökben, mint a nagyközön
ség előtt, mikor néhány héttel ezelőtt pél-

A nagy port felvert Kohner Alice-féle ügy
ben az egyik vádlott védője a Kraysell-la- 
□ács előtt megtartott főtárgyalás során az: 

^terjesztést tette, bogy elfogult
sági kifogást emelt az egész budapesti tör
vényszék ellen és biróküldési kérelmet tér-

dáJan indokolással
elfogultsági kifogást emelt a budapesti

törvényszék ellen egy ügyvéd.

a meglepő elől

jesztett elő.

az egész budapesti tör
és biróküldési kérelmet tér-

Kérelmét azzal Indokolta, bogy a fővá
ros! sajtó a főtárgyalást megelőző na
pokban többször foglalkozott az üggyel

és a vélt hangulatkeltés miatt kívánta a
bünper letárgyalásából kirekeszteni a buda
pesti bíróságot. Az előterjesztés a bűnügy
ben szereplő többi védőügyvédek körében

)( Jugoralávia elismeri ■ magyar „carnei"- 
kát. Örömmel adunk hirt egy olyan tényről, 
amely az automobilizmusban is a békeállapo
tokhoz való fokozatos visszatéréinek a jele. A 
Királyi Magyar Automobil Clubhoz érkezett 
múlt héten n Jugoszlávia Automobil Clubnak az 
• közlése, hogy julius 1-től kezdve a jugoszláv 
hatóságok elismerik a magyar „camot“-Kat s 
igy ezentúl magyar kocsik ezzel a nemzetközi 
igazolvánnyal is beléphetnek Jugoszláviába.

)( A Whlppct-autók óriási keresletnek ör
vendenek. Az amerikai W/ilppel-automobil- 
gyár magyarországi képviselete, Andrássy-ut 
38. sz., ar utóbbi időben formális eladási re
kordot ért el, amennyiben julius hó első öt 
napjában öt kocsit, vagyis naponként egyet 
adott el. Azt hisszük, hogy egy automobil köz
kedveltséget ez mutatja legjobban. A képvise-

Minden
typusu autótypusu autó 

hoz és 
motorkerék 

párhoz

hoz és
motorkerék

párhoz

is megütközést váltott ki és közülük Földi 
Dezső dr.

azt az előterjesztést tette, hogy a többi 
vádlott ügyét különítsék el és ezeknek 
ügyét a Kraysell-tanács tárgyalja le.

A bíróság a meglepő indítványt a Kúria elé 
terjesztette annak elbírálására, hogy való
ban 
tént

A

szükség van-e bíróküldésre. Most tör- 
ebben az ügyben döntés.

Kúria elutasította az elfogultsági ki
fogást,

látta szükségét a birókfildésnek és az 
A 
a

nem
Iratokat aisszaküldötte a törvényszékre. 
büntetőtörvényszéken mér ki is tűzték 
főtárgyalás napját.

Augusztus tizenhatodikén tárgyalja az 
ügyet újra, ugyancsak a Kraysell-tanács, 

amely előtt a nagy feltűnést keltő indoko
latlan előterjesztés történt.

L 0 S P © R T
A Tátrai hendikepet óriási meg. 

lepetésre Sakkmester nyerte

készítés és javítás.
SZSNTKIRALY U. 34. " TELEFŐNs JÓZSEF 434-40

1( 360 olasz motorkerékpáros
Napesten. Múlt számunkban jeleztük, hogy nz 
augusztusban Budapesten eldöntésre kerülő 
kerékpár-világbajnokságra olasz motorkerék
párosok ellátogatnak Budapestre. Az olaszok 
budapesti látogatása ünnepélyes formák közt 
fog végbemenni. Az olasz ezpediciól a Motor
kerékpár-Klubok Nemzetközi Szövetségének el
nöke. Conte Alberto Bonacossa és Milánó vá-

látogatása Bu- ros jalpolgármcstere, Torrusio vezetik. A tár
saság augusztus .13-án érkezik Budapestre. 
Szent-Gotthárdnál iépi út a határt és augusz
tus 15-ig marad itt. Augusztus 13-án ismerke
dési vacsorát rendez a Királyi Magyar Auto
mobil Club, 14-én a főváros látja vendégül az 
olaszokat, 15-én megtekintik Budapest kör
nyékét és még ugyanaznap Oroszváron kérész 
tül, Bécsen át visszatérnek Olaszországba.

uiabö sorozatos r
CHAMP10N

gyertya győzelmes.

1028. Guggerhegyi verseny.
A nap legjobb Ideje, csoport 

ős osztály, egyben 

pályarekord 
három osztálygyőztes

ti omzm Boa*nY-tDMiun 

CHAMPION 
gyertya volt felszerelve.

Megérkeztek a

UICTORIfl 
motorkerákpápok 
(a motorkerékpárok Rolis-Royco-a) 

Kellemes fizetési Teltételek.
W Vidéki álképviselők kerestetnek
UHITAS automobil ipar ős koraik, rt

Budapest, V., Zápolya-utca 13.

mi i ftaiams
■ BMniHni öpcirt, Kottenbiller-u. 48

Az uj pálya megnyitása óta n«n volt míg 
olyan meglepetésekben gazdag nap, mint a va
sárnapi. A fogadókat legérzékenyebben a nap 
föversenyének, a Tátrai hendikepnek bomba
ként ható eredménye érintette. Az 5000 pengős 
dijat a tizenhattal startoló Sakkmester nyerte 
meg, melynek győzelmét a totalizatőr huszon
hétszeres kvótával honorálta. A jeles telivér 
igazolta, hogy a nevét megérdemelte: tud gon
dolkozni. A szezón első három hónapjában 
apró-cseprő hendikepekben táncmesterként vi
selkedett, volt rá eset, hogy erőszakkal sem 
tudták a startgéphez vonszolni, ma az 5000 
pengős Tátra hendikepben az inditás előtt sze-; 
vényen a helyére állott s a szalag fellebbenése 
után a vezető szerepére vállalkozott, szerepét 
dicséret reméltóan betöltötte még a célkarikánál 
is.

A Kétévesek eladóversenyében Sakkmestert 
lefözte egy Paprikás nevű — mind a mai napig 
ismeretlen telivér. Könnyen győzött s bár csak 
tizenkettővel startolt, a totalizatőr nagyon ke
vés hívének harmincötszörös osztalékot fizetett.

A nap méltó befejezéseként az utolsó futamot 
Haen Dry nyerte, oddssza és győzelmi kvótája 
Is husronegyszercs volt. Itt a győztes ellen a 
másodiknak beérkezett Pirouette lovasa óvást 
adott be, amelyet azonban az igazgatóság eluta
sított.

A részletes eredmény a következő:
I. futam: 1. Red Dragon (*/io reá) Gutái, 2. 

Cipón (3) Csuta, 3. Nádor (2) Szabó L. II. 
Másfél hosszal nyerve, két hosszal harmadik. 
10:15. — II futam; 1. Grandéza (l’/j) Schejbál, 
3. Markos (3) Balog, 3. Varázsló (6) Szűcs. F. 
m. O. M. (4) Szabó L. II., Cserhát (3) Gutái, 
Trevira (8) Esch, Ez az (16) Esch II., Furu
lyái (12) Kaszián. Két és fél hosszal nyerve, 
két hosszal harmadik. 10:30, 13, 14, 15. — III. 
futam: 1. Sakkmester (16) Kaszián, 2. Bandi 
II. (6) Szabó L. II., 3. Stable pride (6) Gulyás. 
F. m. Gyöngyhalász (2%) Szokolai. Bizalom 
(l’/j) Esch, Midas (6) Csuta, Azra (4) Szénié, 
Naughly Daisy (6) Blaskovics. Egy hosszal 
nyerve, ’/< hosszal harmadik. 10:266, 44, 27, 
22. — IV. futam: 1. Blanc (pari) Gutái, 2. Ad
ria (1%) Szokolai. 3. Napló (6) Schejbal. F. 
m. Minto (33) Esch, Sisakos (3) Szabó L. II. 
Két hosszal nyerve, egy hosszal harmadik. 
10:22, 14, 15. — V. futam: 1. Paprikás (12) 
Martinok, 2. Emmy (3) Csuta, 3. Colira (4) 
Szokolai. F. m. Névtelen (8) Esch, Mizabclle 
(33) Heiling. Pajkos (8) Gutái, Szilaj (8) Blas
kovics, Tini (6) Hujber, Csintalan (8) Guzmics, 
Szalmaláng (33) Kaszián, Kék ibolya (2) Ba
log. Másfél hosszal nyerve, nyakhosszal har
madik. 10:347, 59, 19. 19. — VI. futam: 1. 
Haen Dry (20) Blaskovics, 2. Pizouctto (3) 
Esch lf. 3 Eszmény (12) Szilágyi. F. m. Sára 
14) Esch, llorace (5) Schejbal, Mavriki (8) 
Balog, Talrung (12) Bf.zödi, Ripityóka (4)

Martinék, Basaharc (20) Cseszkovics. ötnegyed 
hosszal nyerve, másfél hosszal harmadik. 
10:214, 50, 22, 48.

A berlini nemzetközi lőverseny-miting 
első napja vasárnap folyt le a grunewaldi 
pályán. Az Icy Wind hendikepet a német 
Derby másodikja, Normanne nyerte, Palóc 
(Szekeres) a hatodik helyen végzett. Ugyan
csak hatodik volt Táncosnő is a nemzet
közi nagy gátversenyben, melynek első 
dija a francia Kikeriki zsákmánya lett. A 
berlini nagy dijat Oleander, az ausztriai 
nogg díj pompás nyerője szerezte meg sze
rencsés istállójának. Oleandert most is a 
kitűnő magyar zsoké, Vargha Lajos lova
golta.
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