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Siófokon vasárnap éjszaka
egy szakasz szuronyos csendőr
szétrobbantotta a kártyaírót
*

H klubban játékon ért notórius kártyásokat a fürdőblztos intézke
délére a csendőrség azonnal kiutasította Siófok területéről

HlegHsztiflAh Siófokot a budapesti kártyásoktól
A vasárnapra virradó éjjel izgalmas ese
mények játszódtak le Siófokon az egyik
Batthyány-uti voltában, ahol Magyar Hír
lapírók Köre címmel
egy klub ütötte fel
tanyáját. Tizenhat csendőr
feltűzött szu
ronnyal megjelent a klub épülete előtt, kö
rülvették a villát és megszűntették a klub
működését.

A belügyminisztérium ismeretes pinkarenbeietének érvénybelépése után nagy riada
lom keletkezett a pronoszirozott budapesti
kártyaklubokban. A pinkabérlők és az ilyen
fajta
klubkerettulajdonosok
aggodalmas
kodva látták, hogy exisztenciájuk veszély
ben forog. A játékosokat ugyanis megza
varta az, hogy a pinkarendelet megjelenése
után a klubok vezetőségei a pinkapénz fize
tése körül különféle szabályokat léptettek
életbe, ami a sima játékhoz szokott kártyá
sokat megzavarta. így történt azután, hogy
3 rendelet megjelenését követő napokban

az összes

Ilyenfajta pesti klubokban
ellanyhult a játék.

Á rendőrség természetesen a pinkarende
let megjelenése után is élénk figyelemmel
kisérte a kártyaklubok
életét, bár azóta
budapesti klubokban nem tartottak razziái.
Arendörség megfigyelése után azt tapasz
talta, hogy igen sok ismert játékos, aki a
kártyakluboknak megszokott vendége volt,
lelj esen elmaradt a klubokból.

Megállapították azt is. hogy ezek az is
mert kártyások azért nem hagyták abba
a játékot ,hanem gyakran lerándnlnak
Siófokra .ahol lehetőséget találnak a
kártyázásra.

rA hatóságok ezért elhatározták, hogy eré
lyes razziával megtisztítják Siófokot.
Csak két héttel ezelőtt történt, hogy a
belügyminisztérium intézkedésére húsz de
tektív utazott Siófokra, hogy az ott működő
Magyar Urikaszinőban
razziát tartson. A
razzia óta ez a klub nem is működik. A
Magyar UTikászt nó bezárásával kártyaklub
nélkül maradt Siófok. Egy budapesti társa
ság valamilyen módon megszerezte a
Magyar Hírlapírók Köre

cimü klub alapszabályait, melyet a belügy
miniszter jóváhagyott és ilyen címen napok
alatt egy klubot létesített Siófokon az egyik
Batthyány-uti villában. Természetesen

ennek a klnbnak a magyar hírlapírók
hoz semmi köze sincs, mert a Magyar
Hírlapírók Köre sohasem nyílt meg
másutt, mint most Siófokon.
Molnár fürdőbiztos, aki a belügyminiszter
intencióihoz
híven éberen őrködött arra,
hogy Siófok kártyamentcs legyen, tudomást
szerzett arról, hogy ebben a klubban kár
tyázás folyik. Négy öt nappal ezelőtt figyel
meztette a kör vezetőségét, hogy hagyjanak
fel a kártyázással, mire vzt a választ kapta,
hogy

|
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a kör belűgymlniszterileg jóváhagyott
alapszabályokkal működik s Igy annak
életébe néni engednek beleszólást.

Egy napig Zárva is volt a klub s azután
újra megkezdte működését A szombatról
vasárnapra virradó éjjel azután pontot tett
a tiszavirágéletű klub működése után. Va
sárnap este tizenhat kakastollas, felfűzött
szuronyos csendőr jelent meg a Batthyányuti villa előtt.
Teljes csendben bekerítették a villát,
elállták a kijáratokat majd a tiszthe
lyettes vezetésével két csendőr belépett
a terembe, ahol javában folyt a játék.
A csendőrök megjelenése óriási riadalmat
keltett. A játékosok felugráltak helyeikről,
miközben a csendőrtiszthelyettes lefoglalta

az asztalon és a pinkában található zsetono
kat.
A csendőrök azután leigazoltatták a te
remben
tartózkodó nagyszámú
játékost,
majd a kör vadonatúj kártyaberendezését
kocsira tették s elszállították. A különös,
csendőrszuronyos
kártyarazzia
epilógusa
ként Molnár fürdőbiztos utasítására

a csendőrség Siófok területéről kiutasí
totta azokat a leigazoltatott Játékosokat,
akik nem siófoki fürdővendégek, ha
nem bebizonyithatóan kártyázás céljá
ból utaztak le Siófokra.
Ezek ellen a játékosok ellen, akik még az-

nap este sietve elhagyták Siófokot, hivata
los eljárás indul meg .
A vasárnapra virradó éjszakán kártyáié
són ért játékosok ellen tiltott hazárdjáték
címén megindítják az eljárást. A múltkori
detektivrazzia, majd pedig a ma lefolyta
tott csendőrrazzia bevezetése volt annak az
erélyes és szigorú rendszabályoknak, ame
lyeknek végrehajtására a hatóságok elha
tározták magukat. A hatóságoknak ugyanis
az az álláspontjuk, hogy Siófokot, a leg
kitűnőbb balatoni fürdőhelyek egyikét meg
kell tisztítani a kártyásoktól. Ezt az intéz
kedést a legszigorúbban végrehajtják.

Két ismeretlen női holttestet
találtak vasárnap a visegrádi
nagyerdő egyik tisztásán
a rendőrségnek az a gganula, hogv a hűt fiatal nd
Budapestről ment meghalni a visegrádi erdObe
A másik holttest ugyancsak huszonöt
év körüli fiatal nő.
Százhetvenöt centiméter magas, barna bubifrizurás. Lábán fekete félcipőt, fején fekete
kalapot találtak. Mindkét holttest gyűrűs ujján arany pecsétgyűrű van, azonban egyik
ben sincs monogramm. A tisztás szélén két
kézi táska feküdt a fűben, mellettük kis
üvcgfiolák.
Minden jel arra mutat, hogy előre meg
beszélt terv szerint kettős öngyilkosság
A csendőrőrjárat Visegrád határában
történL
járt és ott a hegyoldalban
as
erdő
Az öngyilkosságot úgy rekonstruálják, hogy
egyik elha^atott tisztásán, messzi az út
a két fiatal nő a tisztás szélén leült a fűbe,
tól két nő holttestére akadtak.
egyszerre nyelték le az üvegfiolák méreg
Az elhagyatott tisztás közepén egy kis bo
tartalmát, amelyet a kézitáskából vettek ki.
kor tövében feküdt a két nő holtteste.
Pár perc múlva azután már jelentkezett a
Egyikük félig ülő helyzetben a bokor
méreg hatása, görcsöket kaptak és halál
tövének volt támaszkodva, a másik pe
küzdelmük közben görcsösen
összehúzott
dig arccal a fűben görcsösen öaszehutesttel vonszolták magukat a tisztás közepén
zódva feküdt. A két holttest helyseiéből
levő bokorig, ahol azután
mindketten el
már az első pillanatban látni lehetett,
vesztették eszméletüket és
rövidesen meg
bogy mérgezés történt és mindkét nő
haltak. Valószínűnek látszik, hogy az előre
borzalmas kínok között, görcsösen őszmegbeszélt és egyszerre elkövetett kettős
szehuzott testtel, hosszas szenvedés után
öngyilkosság mögött valami
halt meg.
titokzatos családi dráma, vagy szerelmi
A csendőrök azonnal átkutatták a két ha
tragédia
lott ruházatát. Az egyik holttest százhatvan
húzódik meg s ez késztette öngyilkosságra
centiméter magas,
a két fiatal nőt.
jól fejlett huszonöt év körüli fiatal nő.
A csendőrök átkutatták a tisztás szélén ta
Hosszú szőke haja van, kék szeme. Fülében lált két kézitáskát. A kézitáskában azonban
nranv fülbevaló kis kövekkel. Fekete fűzős semmiféle iratot nem találtak, amiből sze
félcipő van rajta, batiszt fehérnemű és fe mélyazonosságukat megállapíthatták volna.
Fehérneműjükben sem találta^ monogram
kete kalap..

A főkapitányságra vasárnap reggel a vi
segrádi
csendörőrstö)
jelentés
érkezett
amelyben egy, Visegrád határában történi
titokzatos kettős öngyilkosságról számolnak
be és az öngyilkosok személyazonosságának
megállapítására a budapesti rendőrség nyo
mozását kérik.
Tegnap délután a visegrádi
csendörőrs
egyik őrjárata megrendítő tragédiát fedezett
fel.

mot, amelyen
elindulva
igyekezbetnénele
személyazonosságukat kideríteni. Ugylátszik

a két flatnl nő . teljesen Ismeretlenül
akart meghalni, ezért eldcbáll minden
olyan Iratot, feljegyzést, amiből kilétü
ket megállapíthatták volna.
Erre vall ax is, hogy hogy kézitáskájukban
nem találtak zsebkendők Valószínű, hogy a
zsebkendőben monogramm volt és azárt
dobták el, hogy ez se legyen árulójuk. A1
két holttestet a visegrádi községi halottas
házba szállították és közszemlére tették ki.
A csendörség érintkezésbe lépett a közeli
falvak hatóságaival, azonban mindenhonnan
az a válasz érkezett, hogy a közeli közsé
gekből nem tűnt el két olyan fiatal nő,
akiknek személyleirása megegyeznék a vi*
segrádi erdő halottaival. Ebből arra kövei*
keztetnek, hogy
4
a két fiatal lány budapestf és a főváros
ból mentek ki VTsegrádra, hogy as erdő
egyik elhagyatott helyén együtt köves*
senek el Öngyilkosságot
A visegrádi csendörőrs ezért nyomban érte
sitelle a főkapitányságot és kérte, hogy «
budapesti rendőrség is kapcsolódjon bele ■
személyazonosság
megállapítására indított
nyomozásba.
A jelentés alapján a rendőrség azonnal '
megindította a vizsgálatot
Sorra veszik az utóbbi napokban a fiatal
nők eltűnéséről érkezett bejelentéseket <
ennek alapján igyekeznek megoldani a vi'
segrádi erdő halottainak titokzatos rejtélyé^
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a fővárra uj kísérletet tesz a szükséges
építési tőke Itthon való megszerzése érde
kében.
Ennél az uj megoldásnál élénk szerepe Ipst
a Községi
Takarékpénztárnak.
Legújabban
ugyanis az a terv merült föl, hogy a Községi
Takarékpénztár alján kötvények kibocsátásával
teremtik elő a tabáni építkezések költségeit
Ilyen Irányban rövidesen meg is kezdődnek a
háromnegyedrészét kitöltötte. Amikor kijött tárgyalások a tanács és a Községi Takarék kö
a börtönből, eladta gyógyszertárát és vegyé zött. A tervek szerint
szeti gyárat nyitott. A gyár azonban rosszul
IMA Igkdst építenének a Tabánban,
ment, pénzét elvesztette, úgyhogy végül köl részint társházakban, részint villaszerű épüle
csönökből élt, amelyekre fedezetlen csekke tekben. ____________________ ____________
ket adott. A hitelezők elkezdték szortani,
erre Fekete Géza eltűnt Hódmezővásárhely
ről. Később arról értesültek, hogy Párisban
tartózkodik. • A rendőrség megállapította,
hogy Fekete Géza útlevél nélkül ment Pó
Bécs. julius 22. A német dnlosünnepség ma
riéba, ahol azonban álláshoz jutni nem tu
érte el tetőpontját. A dalosok beláthatatlan se
dott. Fokról-fokra sűlyedt a szerencsétlen
regei ünnepi menetben vonultak fel a Práterben
ember, mig végre a párisi rendőrség, mint épült daloscsarnokhoz. A menet a városháza
alkalmatlan idegent ki akarta toloncolní. előtti téren gyülekezett. Az utvonnl a kővetkező
Fekete Géza megszökött a rendőrségről és volt: Burgring, Kürntnerring, Aspernbrücke,
egy garniszállódéban a héten főbelőtte ma Praterstrasse ésHauptallee. A gazdag zászló
gát. A szerencsétlen ember tragikus sorsa díszbe öltözött útvonal mentén hatalmas tribü
nöket emeltek, amelyeket roskadásig megtöltött
általános részvétet keltett.
a közönség. A járdákon is százezrekre menő tö
meg tolongott. A menetben kereken 200.000
dalos vett részt. Több ezer rendező és vezető fá
radozott az egyes csoportok összegyűjtésén, el
rendezésén és felvonulásán. A meghívott elő
kelőségek a Burg kapuja előtt emelt tribünön
foglaltak helyet. Az itt felállított emelvényről
Jaksch tanácsos, az osztrák bizottság elnöke, a
válogatott bécsi dalosok karénekének elhang
zása után szárnyaló szavakbanmé/fa/fa a német
dal mesterének, Schubert Ferencnek emlékét. A
beszéd elhangzása után megkondultak a harantok, a városháza tornyán felzengtek az ünnepi
arsonák és a menet lassan megindult.
A menet élén lovas harsonások, ünnepi ko
ben az ügyben beszéltünk
csik és rászlóhordozók haladtak. A díszsátor
előtt a dalosok rövid időre megállapodtak,
Búd János dr.
hogy ilyen módon fejezzék ki hódolatukat a
pénzügyminiszterrel, aki a következőket mon szövetségi elnök és az előkelőségek iránt. Itt
dotta a Hétfői Napló munkatársának:
nyújtották át a Német Dalos-Szövetség lobogó— A törvényhozás által megszavazott beru ját, amelyet emlékérem és díszes szalag ékesí
házási összegeket most már
tett. A pompás szalagot a bécsi asszonyok ado
mányozták.
haladéktalanul folyósítani fogjuk.
órák hosszat tartott, amig az egyenletes lé
Azok az aggodalmak tehát, amelyek az esetle pésekkel menetelő dalosok kiértek a Jezsuita
ges késedelem tekintetében merültek föl, alap réten épült dnloscsarnokhoz. A közönség végig
talanok. Még a nyár folyamán minden irányban az egész utón nagy melegséggel üdvözölte a
utalványozni fogjuk a megszavazott beruházási dalosokat.
összegeket, úgy hogy már az ősszel erősen érez
Különösen azokat a dalárdákat ünnepel
hető lesz a közgazdasági élet vérkeringésének
ték, amelyek megszállott vagy elszakított
felfrissülése. A törvénybeli 129,300.000 pengőt
területeket képviselőik.
szavazott meg az országgyűlés beruházási oéA menet kétszer olyan hosszú volt, mint az,
lokra, meg kell azonban jegyeznem, hogy a
népszövetségi kölcsönből még egy nagyobb ősz amelyet 1908-ban Ferenc József 60 éves ural
szeg áll rendelkezésre beruházási célokra, úgy kodót jubileuma alkalmából rendeztek.
hogy
A daloscsarnokban 35.000 dalos adott elő éne
keket 100 zenész kísérete mellett. Az énekkaro
végeredményben 189.3 millió pengőre emel
kat 4 méter magas torony tetejéről vezényelték’.
kedik aa az összeg, amelyet a népszövetségi
A hatalmas tömegkórusok lenugöső hálást gya
kölcsönből beruházási célokra fordítottunk,
koroltak. A közönség folyton njabb és újabb
illetve még fordítani fogunk.
ráadásokat követelt, de a progrnmmot végül is
be kellett fejezni, mert a háromnapos ünnepsé
gek hosszú sora és az órákig tartó felvonulás
rendkívül kifárasztotta a dalosokat. Az elvonu
lás szintén a legnagyobb rendben folyt le.
A mentőknek és a rendőröknek neliéz napj<
volt; naphosszat készenlétben állottak. De nagy
próbára tette az ünnep a vasutakat és a béesvároal forgalmi vállalatokat ia, amelyeknek
került, amennyiben erősen ellenzéki felfo rengeteg érdeklődő szállításáról kellett gondosgású ember volt. Az ipartestület elnöki szé kodniok.
Negyednégykor ért véget a dalárdisták ün
kébe való megválasztása ellen a főszolgabíró
annakidején kifogásokat emelt, a második nepi felvonulása, amelyet az előkelőségek, köz
tük Alth magyar ügyvivő a Burg külső kapujá
választáson azonban ismét őt ültették az nál felállított díszsátorból néztek végig.
ipartestületi elnöki székébe. Striffler Károly
Az ünnepi felvonulás alatt az óriási tömeg
bukását szerencsétlen gazdasági viszonyok ben egész sereg embert múló rosszullét fogott
nak tudják be.
el a hőségtől. A mentők, akik teljes apparátus
sal dolgoztak, összesen
hétszáz embert részesítettek első segít
ségben.
Két tragikus esemény is történt a felvonulás
alatt.
Kant Krisztián 47 éves magánhivatalnok, aki
Wicsbadenből érkezett Bécsbe, a menet felsorakozása alatt eszméletlenül összeesett
meg
halt.
Szivszélhüdés ölte meg.
A másik tragédia a Rcichshrücke mellett ját
szódott le. Schmichal, 23 esztendős, sleitini ta
nító, a stettini dalárda tagja, a Reichsbrücke-*
nek az árterület feletti részéről a mélybe ug
tik a hdzbért. A házakat azonnal lerombolják, rott. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy
így azután napról-napra kevesebb lesz a ház pár perc múlva meghalt. A szerencsétlen fiatal
ember
a halálra Ítélt városrészben.
üldözési mániában szenvedett
Azok a tervek, amelyeknek as volt a céljuk,
és hirtelen idegrohamában követte el teltét.
hogy külföldi tőkével legyen megoldható a Tabán-prohléma, a kormány részéről ellenállásra
találtnk. Búd pénzügyminiszter nem engedte
meg, hogy erre a célra külföldi tőkét vegyen a
város igénybe. A kormánynak ex as álláspontja
máig sem változott. Ezért

Harmincezer
A feleséggyilkos Fekete Géza
pengős lopás a Párisban agyonlőtte magét
Singer és Wolfner
Egy családi dráma szomorú epilógusa
cégnél
Hódmezővásárhely, julius 22.

Letartóz tattak két raktárno'tot, akik hónapok óta
fosztogatták a vállalatot
A Singer és Wolfner Irodalmi Rt.
igazgató
sága feljelentést toll a rendőrségen lopás mialt

kél nlknlu’.azotlja ellen A rendőrség mcuinditolla a vizsgálatot, amelynek során
kiderült,
hogy a két alkalmazott hónapok óta foszto
gatta a cég raktárait.
K rég igazgatósága már hetekW ezelőtt rá
jött. hogy Ismeretlen tettesek mcgdézsmálják a
raktárakat. A gyanít a cég kél, alkalmazottjára,
Jiowaller József és Fehérpntaki Gyula raklárnokra terelődött, mire feljelentést teltek elle
nük. Komaltcr ét Fehérpataklt előállították a
főkapitányságra, ahol
beismerő
vallomást
teltek.
Beváltották, hogy három hónap óta foszto
gatják a raktárakat.
Nagymennyiségű papirt,
renegetog
könyvet,
értéke* folyóiratokat és apránként több mint
huss inélcrmássa, nyomtatáshoz szükséges ól
mot vittek el. Elmondották azt is, hogy
as árut orgazdák utján értékesítették.
Kiderült, hogy az egyik orgazda, egy pnpirzuzó
■cég alkalmazottja, saját cége részére vásárolt
a lopott áruból. Egy másik orgazda darabon
ként huss fillérért netté meg a topott könyve
ket és elárasztotta velük a fővárosi
antikvá
riusokat. Eddigi megállapítások szerint
a lopott áruk értéke meghaladja a harminc
ezer pengőt.
A két hűtlen alkalmazottat vasárnap letartóz
tatták, az orgazdák ellen pedig tovább folytátják az eljárást.

PneumaíIK Árusító Rt

VT., Ais<|rrtKSv-nt 29.
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Tel.: T. 131
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(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Párisból
érkezett Jelentéi szerint a héten ott

agyonlőtte magét Fekete Géza hódmező
vásárhelyi gyógyszerész.
Fekete Géza négy évvel ezelőtt véres csa
ládi dráma aktív szereplője volt. Egy éj
szaka ugyanis
Fekete Géza gyógyszerész feleségét há
lószobájában hűtlenségen kapta egy
sulydobóbajnokkal, Ehrental
Frigyes
sel. A férj revolverével rálőtt a csábí
tóra, ennek azonban sikerült megugranla, Fekete Géza felesége a helyszínen
szörnyethalt.
A törvényszék annak idején négyesztendei
börtönre Ítélte Fekete Gézát, akt a büntetés

Búd pénzügyminiszter
a beruházási törvény végrehajtásáról

Még a nyár folyamán megkapják az érdekellek a beruházá
sokra megszavazott összegeket
A képviselőház kedden ülést tart, amelynek
egyetlen tárgya a felsőhöz üzenetének átvétele.
A keddi ülés mindössze öl percig fog tartani,
hacsak az .elnök nem ad engedélyt sürgős in
terpellációk elmondására. Eddig még nem kért
senki engedélyei sürgős interpellációk elmosdósára, ugv tudjuk azonban, hogy Pakots Jó
zsef a MÁV igazgatósági palotájának égése
ügyében sürgős interpelláció keretében akarja
(elvetni a kormány felelősségének kérdését.

As egységespárt vezetősége vasárnap a
párt titkárai utján intézkedett, hogy az
egységespárt tagjai a keddi formális ülésen
határozatképes számban jelenjenek meg,
nehogy az ülésen zavarok támadhassanak. A
képviselőház keddi ülésében veszi át a többi
között a beruházási törvény javaslat felsőházi
megszavazásáról szóló üzenetet ts és így ez a
törvény kihirdetés végett az államfő elé kerül.
Pénzügyi és közgazdasági körökben élénk
érdeklődéssel várják a beruházási törvény
végrehajtását. Felmerült ugyanis az az aggoda
lom, hogy a törvény végrehajtása nem fog-e
olyan késedelmeket szenvedni, amelyek az ér
dekeltségeknek súlyos károkat okozhatnak. Eb
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nilkOI ípitfink fel, 1* íves tArlesstás Bellett. Buda
DsMeo és vidéki városokban, minden olyan hl* udvs
tán, ahol tördószoLAk nincsenek. Rétsletee leírást késs
késsel kQldOnk Megrendelhető: ..Pannónia"
vesérkép
viseletnél, Budapest, PetőO Sáixlor-utca 11. szám. Tele
fon: Térés 873-71

Harminötezer dalos
a bécsi ünnepségen

Többszázmilliő passzívával megszökött
az eteki ipartestiilet elnöke
Elek,

julius 22.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Striffler
Károly, az eleki ipartcstület elnöke,
több
száz millió passzíva hátrahagyásával meg
szökött Elekről. Striffler Károly nemrégiben
inég dúsgazdag butorgyáros volt. Legutóbb
élénk politikai
csatározások
központjába

Hetvenhét családot
kilakoltatnak e héten a Tabánból

A Községi Takarék kölcsönkötvényeket bocsát
ki a Tabán újjáépítése céljából? — Tárgyalások
a Tabán-probléma megoldásáról

Uasfirnagl
program
reggeltől estig a
Csillaghegyi strand
fis hullámfürdőm
■•nsbtnált legvok as «!*•»«* afaágárasIM
•avlllouoUban. Auiobusa.Arat a Barilul-UrróL

^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■isHanaaiBaHanejMCXsanHEMnHaaBasoanaanHBaMHHnBMnnHBiMBK
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PAP.,,

A városháza szociálpolitikai
ügyosztályán,
ahol a lakáskérdés problémáival foglalkoznak,
njra napirendre került a Tabán újjáépítésének
ügye. Ltber Endre tanácsnok mindent meg
mozgat, hogy ennek a városrésznek az újjá
születését elősegítse. A tabáni lakók kitelepíté
sét gyors iramban hajtják végre,
• közeli napokban 77 családot lakoltatnak ki.
A kilakoltatás oka as, hogy a lakók nem fize

LKG0I.C3ÖBB

PAP,.

ingven mehet Budapesten
a Szent István ünnepi heten:

DIVAT—SPORT—LAK AS

KIÁLLÍTÁS

I. FILM- ÉS MOZI KIÁLLÍTÁS
i

MARGITSZIGETEN
1928. augusztus 15

szeptember 2.

Kárpitosán!, tat' ~ állatkertire.« angolparkba, Margitszigetre,
rézbutoroyára Ingyen nézheti meg a Feszty-kUrképet, az Hsszes kiállításokat, tárlatokat, Szögűként, hö. üveg ■
ellen autónak, motornak
■•ünyetf, pokróc- fUtfgtSnjr, Agy- és an niuieumokat, képtárakat. Ingyen részt vehet az összes ünnepélyeken és dunai ze
FI FIF rOMLövÉnöszAi ag ■
teltei i tő* íuíxiiicn Liviiéiben Kaphatók nés hajókiránduláson, ingyen fónyképoziethetl le magát Strellsky udy. fényképésznél és
Diskay művészi tényképező műtermeiben, ingyen reggelizhet, uzsonnázhat, borotválkozhat,
fürödliet, szabadon választható ajándéktárgyat kap a Párisi Nagy Áruháznak e célra be
rendezett Lotz-termébeu. Ingyen kap értékes könyvet és még több tetszetős ajándéktárgyat
Féláron mehet a színházakba, cirkuszokba, mozikba, százalékos enged ménytéJyozBQet
' rn nnsUa btmciilvs tülrffik torom étlap! áraiból és százalékos kedvezményt a kialkudott vételárból 500 különböző
...'fiúi. Mind e kedvezményt a Szent fstváu Ünnepi Hét Társadalmi Nagy*
6l.sr.ort, horrj. b|K»ttsága által kiadott „Kedvezményes hgelvény-Ffleet" biztosítja és minthogy a Nagy*
Z.-"/ 'íillfjáron csak bízottvi: n íüzatet korlátot példányszftmban adja ki, ajánlatos annak mielőbbi megrendolége. A füzei áfa P 10.—. Megrendelhető a Nígvblzqítság központi admlntoztráclós irodAjá
náU ttudapesí, VUl. kerület, Üllői-ut 4. szám.
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Maisler, a sikkasztó
szabolcsi földbirtokos
Jelentkezett - Braziliából
San Paoloban kereskedelmi Irodát
létesített — ígéri, hogy megküldi
a károsultak pénzét
Maisler Zoltán földbirtokos tudvalévőén
váltóra kétezer sertést vásárolt össze debre
ceni és nyíregyházi gazdáktól, akik ismer
vén a földbirtokost, szívesen hiteleztek neki.
Maisler különböző sertéshizlalókban he
lyezte el a kétezer sertést, amelyre négyszáz
vasárnapra érdekes fordulat követke
ezer pengő kölcsönt vett fel, amellyel Ma
zett be.
gyarországból megszökött.
A nyíregyházi
'A földbirtokos Nyíregyházán lakó rokonai ügyészség Maisler ellen beérkezett százötven
ugyanis Brazíliából levelet kaptak, amely feljelentésre csalás és sikkasztás cimén meg
ben
indította az eljárást s körözölevelet adott ki
Malslcr Zoltán bejelenti, hogy azt a
ellene. Maisler családja most a Brazíliából
’ négyszázezer pengőnyi kárt, melyet ma
kapott levél alapján
gyarországi hitelezőinek okozott, rövi
felkeresi a károsultakat, akiket a felje
desen meg fogja téríteni,
lentés
visszavonására
igyekszik
rá
az összecsalt pénzen ugyanis jól jövedelmező
bírni,
üzletet alapított Brazíliában, ahol — mint
írja, — San Paoloban telepedett le, keres azzal, hogy Maislcr Zoltán levélben tett Ígé
kedelmi irodát létesített s máris hatalmas retét beváltja s az okozott kárt meg fogja
téríteni.
áruraktárral rendelkezik.

Debrecen, julius 22.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A feltűnést
keltő nagyarányú csalás és sikkasztás ügyé
ben, amelyet Maisler Zoltán szabolcsvármcgyei ismert földbirtokos követett el,

Lakatos képviselő diszcsizmáját
lefoglalták a cipészmester házbér
tartozása fejében
A budapesti központi járásbíróságon most
tárgyalta dr. Buff járásbiró dr. Lakatos Gyula
országgyűlési képviselő érdekes igényperét.
A per előzménye az, bogy a képviselő Mladencstcs István Királyi Pál-utcai cipészmester
hez adta megőrzés és gondozás végett a disz
csizmáját, amelyet csak akkor szokott elvitetni
tőle, amikor a disím agyar ruhahoz szüksége
van rá. Mladencsics nem India lakbérét fizetni,
mire a háztulajdonos, özv. Vlkár Béláné, végre
hajtást vezetett ellene. A végrehajtás során le
foglalta a képviselőnek az üzlethelyiségben
levő csizmáját is.
Dr. Lakatos Gyula igénypert indított éa a
csizmáknak a bírói zár alól való feloldását

kérte, a háztulajdonos azonban arra hivatkozott,
hogy a házbértartozásra foganatosított végre
hajtás során eszközölt foglalásokkal szemben
igénykeresetnek helye nincs. A képviselő vi
szont előadta, hogy a csizma már nincs a bér
lemény területén, mert a cipészmester azt ma
gával vitte uj helyiségébe. Az állandó bírói
gyakorlatra hivatkozott, mely szerint a ház
tulajdonos törvényes zálogjoga abban a pilla
natban megszűnik, amikor az ingóságokat a
bérlemény területéről elvitték.
A járásbíróság ennek az érvelésnek helyt
adott és a lefoglalt csizmákat a bírál zár alól
feloldotta.

Kétszázötven uj taxienge
délyt ad ki ősszel a főváros
Jövőre további 300 taxirendszámot osztanak ki
HerrmannMiksakereskedelmi miniszter elutazása
előtt jóváhagyja az uj szabályrendeletet
A főváros közönsége nagy érdeklődéssel
várja a kereskedelmi miniszter döntését a fő
városi autótaxi-szabályrendelet ügyében. Az
nj autótaxi-szabályrendeletet a főváros már hó
napokkal ezelőtt elkészítette, sőt az keresztül
ment a különböző illetékes fórumokon is, úgy
hogy már csak a kereskedelmi miniszter jóvá
hagyása van hátra. Az nj autótaxi-szabályrendeletnek leglényegesebb intézkedése az, amely
750-től 1300-ra emeli föl az autótaxi engedélyek
számát. Tekintettel arra a körülményre, hogy
a jelenlegi autótaxi-táborral nem lehet lebonyo
lítani a budapesti forgalmat, politikai körök
ben, pártkülönbség nélkül, mindenfelé erősen

szorgalmazzák az autótaxi-szabályrendelet jó
váhagyását. A főváros törvényhatósági bizott
ságának felfogását ebben a kérdésben Magyar
Miklós törvényhatósági bizottsági tag jultatta
ma kifejezésre egy nyilatkozatában, amelyben
ismételten megsürgette a szabályrendelet jóvá
hagyását és egyben rámutatott az autótaxiprobléma összes részletkérdéseire. Tekintettel
arra a nagy érdeklődésre, amely ennek a kér
désnek a megoldását kíséri, beszéltünk ma
Herrmann Miksa kereskedelmi
miniszterrel,
akit megkérdeztünk: mikor kerül sor az antótaxi-szabályrendclct jóváhagyására, az autótaxirendszámok
fölemelésére
és
általában

Farad!'
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^massza alá
a valódi

■.

___

HfeTFOl NAPLÓ

PL ITIDORCO
cipővel.
....

i zértiői. neme meg avépjegyet!

3

ennek a kérdésnek végleges megoldására.
Herrmann Miksa kereskedelmi miniszter
a következőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:
— A fővárosi autótaxi-szabályrendelet jóvá
hagyásáról még a nyár folyamán intézkedni fo
gok. A képviselőház tanácskozásai miatt
uz
utóbbi időben nem volt alkalmam a rendelet
áttekintésére, most azonban
haladéktalanul meghozom a döntést.
A szabályrendeletet előreláthatóan jóváhagyom,
egy-két kérdésben természetesen lesz néhány
szavam ...
A Hétfői Napló munkatársának értesülése
szerint Heirmann Miksa kereskedelmi miniszter

érdemben már meghozta a döntést
A miniszter e héten kezdi meg nyári szabad
ságidejét, amelyet Árosában fog tölteni. Mielőtt
külföldre utazna, Herrmann Miksa kereske
delmi miniszter intézkedni fog a jóváhagyás te
kintetében.
Beszéltünk eben az ügyben
Lobmayer Jenő
tanácsnokkal, a főváros közlekedési ügyosztá
lyának vezetőjével is, aki a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának:
— Az uj fővárosi szabályrendelet ötszázöt
vennel emeli az autótaxiengedélyek számát. A
végső 1300-as létszámot nem egyszerre érjük
el, hanem
csak fokozatosan fogjuk a rendszámokat
szaporítani.

Úgy tervezzük, hogy ebben az évben 250-nel
emeljük az engedélyek számát, a többi 300 en
gedélyt fokozatosan a jövő esztendőben osztjuk
szét. Arról, hogy egyesek kapnak-e taxi-enge
délyt, vagy csak egyesületek égisze alatt tömö
rült taxisok kapnak uj rendszámot — még nem
döntöttünk.

ELIDA
SHAMPOO

„Doktor Zádor vagyok,
nagyságos asszony, ön beteg!"
Hamis recepttel szélhámoskodik egy ál csodadoktor
A főkapitányságra több feljelentés érkezett
egy veszedelmes szélhámos ellen, aki furfangos
trükkel csapja be áldozatait.
A napokban egy jól öltözött fiatalember állí
tott be egy mngasállásu nyugdíjas tisztviselő
feleséghez, aki albérletbe akart adni egy szo
bát a lakásából s újságban hirdette az albérleti
szobát A fiatalember megnézte a szobát és al
kudni kezdett rá. Közben egyszerre csak hirte
len megszólalt:

Dr. Zádor, orvos vagyok, nagyságos
szony, ön beteg.

M«-

Az állítólagos orvos azután elmondotta a meg
lepett uriasszonynak, hogy most jött külföldi
tanulmányúiról, ahol speciális tudást sajátított
el. Specialitása abból áll, hogy nagyszerű szem
diagnoszta: minden vizsgálat nélkül, egyszerű
ránézéssel megállapít oly ara belső bajokat,
amiknek létezéséről a paciens nem is tud.
Tehát

előre felismeri a fejlődésben levő belső ba
jokat
Az asszony rémülten hallgatta, hogy milyen sú

lyos epebaja van és őrömmel fogadta, mikor 1
látogató azonnal receptet is irt számára. Az or
vos azután még

busa pengőt kéri

tőle azzal, hogy ezért egy speciális gyógyszert
hoz, majd azzal búcsúzott el, hogy másnap
visszajön, hogy kibérelje és kifizesse a szobit
és magával hozza a gyógyszert is. Az uriasszony
pedig a patikába sietett, hogy elkészíttesse a
receptet.
A gyógyszertárban azután különös megle
petés érte.
Kiderült, hogy a recept értelmetlen ákombákomokkal van összefirkálva. Most már or
voshoz sietett, aki megvizsgálta és kijelentette,
az állítólagos epebajból egy sző sem igaz. Nyil
vánvaló, hogy
az állítólagos dr. Zádor szélhámos.

Az ál-orvos másnap természetesen nem jelent
kezett ás kiderült, hogy hasonló módon töme
ges szélhámosságokat követett el. A rendőrség
nyomozást Indított kézrekeritésére.

Revolvert rántott a tett énért
kasszafuró a Munkásbiztositó
szentesi pénztártermében
Budapesten keresik a lövöldöző betörőt
A szentesi rendőrség
körözölevelet kül
dött a budapesti főkapitányságnak, amely
ben egy vakmerő kasszafuró
felkutatását
leéri.
A jelentés szerint julius 20-án éjszaka be
török jártak a
Munkásbiztositó Pénztár
szentesi fiókjának helyiségében. A betörök,
akik hárman vagy négyen lehettek, Alkulcscsal behatoltak a pénztárterembe és meg
fúrták a Wertheim-páncélszekrényt, amely
ben nagyobb pénzösszeg volt elhelyezve.
Már befejezés felé közeledett a munkájuk,
mikor megzavarták őket. A Munkásbiztositó
szentesi fiókjának egyik fötisztviselője, aki
a szomszédban lakik, az éjszakai órákban
hazafelé igyekezett és észrevette,
hogy aa irodahelyiségből világosság szű
rődik ki.

Nem ijedt meg, hanem bottal a kezében be
lépett a helyiségbe. A betörőket éppen
a
Wertheim-szekrény mellett találta, amint a
fúrógéppel dolgoztak. A tisztviselő váratlan
megjelenése annyira megzavarta a kassza
fúrókat, hogy bár többen voltak, ijedten el
dobálták szerszámaikat és futásnak eredtek.
Egyikük azonban nem volt elég fürge és
a tisztviselő még a helyiségben elfogta.

vés zajára érkező rendörök üldözőbe vettél?,
de csakhamar eltűnt szemük elöl.
A többi
kasszafuró személyazonosságál
nem sikerült megállapítani, az azonban biz
tos, hogy Jakus volt a lövöldöző, mire kö
rözőlevelet adtak ki ellene. Jakus Ernő 170 cm
magos, ideges beszédű, elálló füle van. Ál
landóan revolvert hord magánál. A buda
pesti rendőrség keresi.

Csehszlovákiában keresik
az IBUSz csalóját
Az Idegenforgalmi Beszerzési Utazási Szövet
ség nemrégiben arról értesült, hogy a vállalat
nevében a különféle fürdőhelyeken egy fiatal
ember szélhámoskodik. Az illető sorra járta a
balatoni fürdőket éa a többi magyar nyaraló
helyeket, mindenütt az IBUSz kiküldöttének!
mondotta magút s részint a fürdőhelyek igaz
gatóinak, részint nz ottani szállóknak, vendég
löknek olcsó reklámot ajánlott. Előadta, hogy
az IBUSZ Budapesten világitó reklámtáblákat
szerel fel, erre gyűjt hirdetést.
(
Olcsó ajánlatot tett és egész sereg helyen I
előlegeket szedett fel.
Később azután kiderült, hogy a fiatalember nem
volt az IBUSz megbízottja. Az IBUSz ekkor
Biró Zsigmond delektivfclügyclő magánkutató
irodáját bízta meg a nyomozással.

Ez
a
betörő,
aki
magas,
szakállas
fiatalember volt, dulakodni kezdett és ki
akarta tépni magát a tisztviselő kezeiből.
Bíró felügyelőnek csakhamar sikerüli lelep
Dulakodás közben szakálla, amely ólszakáll
lezni a szélhámos InkognltójáL
volt, leesett és a tisztviselő felismerte benne Kiderült, hogy Kollnrik Béla a neve, huszonöt
lakus Ernő szentesi vasmunkást, aki bün éves óllásnélkűl pincér. Megállapította azt is,
tetett előéletű betörő. Jakus,
mikor látta, hogy
hogy felismerték revolvert rántott és
a szélhámos Csehszlovákiába szökött.
Az IBUSz most hivatalosan is feljelentést tett
közvetlen közelből rálőtt a tisztviselőre,
a rendőrségen. A főkapitányság a feljelentés
a golyó azonban különös véletlen foly
alapján megkeresést intézett a csehszlovákiai
tán célt tévesztett.
hatóságokhoz és kérte Kollarik Béla clfogaA vakmerő betörő azután elmenekült. A la- tását _
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Megalakult a Magyar
írók Egyesülete
Vasárnap este 6 órakor az Otthon írók és
Hírlapírók Körében a magyar irók
impo
záns részvétele mellett néhány heti elő
készítő munka után megalakult a Magyar
írók Egyesülete. Mintegy száz magyar iró
jött össze, hogy résztvegyen n magyar irók
sorsát intéző egyesület megalakulásában. A
közgyűlés megnyitása előtt Surányi Miklós
üdvözölte az egybegyűlteket. Lelkes beszéd
ben előadta, hogy az érdekképviseletek mai
korszakában már az Irodalomnak is szak
érdekel vannak. Ml tehát nem akadémiát,
vagy Önképzőkört akarunk, hanem gazda
sági és erkölcsi egyesületet a magyar iro
dalom és a fiatal magyar irónemzedék vé
delmére. Ezzel az egyesülettel nekünk az elkapitalizálódott könyvkiadópiac és az Író
társadalom közzé kel! államink. Egy kama
rára van szükségünk, amely az iró erkölcsi
és anyagi érdekeit islá|xHja és védi. Azért
jöttünk össze ma, bogy ezt a Magyar írók
Egyesületét megteremtsük. Surányi Miklós
lelkes beszéde után megválasztotta a gyű
lés dr. Hálássá Józsefet korclnöknck,
aki
elnöki székét elfoglalva megnyitotta az ala
kuló ülést, majd Terescsényl György felol
vasta a Magyar írók Egyesületének alapsza
bály-tervezetét,
amelyet az
előkészítő bi
zottság dr. Pongrácz Jenő jogügyi tanácsos
közreműködésével
szerkesztett meg.
Az
alapszabályokhoz hozzászóllak:
Pakots Jó
zsef, Pünköstl Andor, ifj. dr. Gonda Béla,
Palágyl Lajos. A felszólalók megjegyzéseire
az előkészítő bizottság nevében a jogügyi
tanácsos részletes fel világosi tást adott, ami
után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az
alapszabályok tervezetéi. Halmi Bódog ter
jesztette elő ezután a jelölő-bizottság által
javasolt tisztikar névsorát, ’ amelyet a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadott. A közgyűlés
elnököt nem választott, hanem úgy határo
zott, hogy ezt a tisztséget csak ősszel tölti be.
Alclnökké megválasztatlak: dr. Balassa Jó
zsef, Móricz Zsigmond és Surányi Miklós.
Tiszteletbeli tagokul megválasztották
gróf
Klebelsberg Kunót, Rákosi Jenőt
és
dr.
Vass József népjóléti minisztert. Az egyesü
let 17 igazgatósági és 4Ö választmányi tagot
választott
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va,
sárnap az időjárásról a következő prognózist
adta ki: Nyugtalan, jobbára meleg és helyi
zivatarokra hajló idő várható.
— Elnapolták ■ bolgár képvlselffházat.
Szófiából jelentik: A képviselőház szeptem
ber 4-éig elnapolta üléseit. Liapcscv mi
niszterelnök a kormány nevében köszönetét
mondott a képviselőknek azért a támoga
tásért, amelyet a konszolidációs kölcsön
tárgyában a kormánynak nyújtottak.
Ki
jelentette,. hogy a parlamentet a kitűzött
időn belül is égybe lehet hívni, ha az ország
érdeke, nevezetesen a pénzügyi probléma,
ilyen intézkedést szükségessé tenne.
— Hátszél
négyszögölnyi száras fü
égett el a Fegyvergyár háta mögött. Vasár
nap délben jelentették a központi tüzörségnek, hogy a Fegyver- és Gépgyár háta mö
gött s a Gubacsi-ut előtt elhúzódó kisebb
erdőcskének n fegyvergyári
oldalon
levő
része lángba borult. A veszedelmesnek ígér
kező tűzhöz Kirschmann tűzoltó főtiszt ve
zetőségével a központi s a IX. kerületi tűzőrség vonult ki. Nyomban megállapították,
hogy jelentéktelen és nem veszedelmes erdő
tűz történt. Csupán a nap heoétől kiszáradt
fü gyulladt meg és égett el körülbelül hat
száz négyszögölnyi területen. A tűzoltók la
páttal és homokkal körülbelül egy félórai
munka után eloltották a tüzet, amelyet min
den valószínűség szerint egy arra haladó
vonat, vagy egy környékbeli gyár kéményé
ből kipattanó szikra okozott.
— óriási erdőtűz a Pireneusokban. Pá
riából jelentik, hogy
a Pireneusokban
a
spanyol-francia halár mindkét oldalán erdő
tüzek pusztítanak. Vives környékén a tölgyerdő tíz hektárnyi területen leégett. Az erdő
tüzek leküzdésére csapatokat rendeltek ki.
A spanyol osztagok engedélyt kaptak, hogy
fegyveresen átléphessék a határt és francia
földön is részt vegyenek az oltási munkála
tokban. A kár idáig a 4 millió frankot is
meghaladja.
— Felrobbant egy motorkerékpár benzin
tankja. Vasárnap este jelentőtök n központi
tűzoltóságnak, hogy az örömvölgy-utca 11.
száma házban telölüz támadt. A jelentésre
nagy készültséggel vonultak ki a központi, a
IV. és Vili, kerületi örségok. A tűzoltókat azon
ban nem totőlüz foglalkoztatta, mert kiderült,
hogy a házban lévő parázs benrlnkulja melleit
nz egyik ott vcsctcglA motorkerékpárban levő
benzin robbant fel és az okozta a kisebb tűzet,
amelyet mire a tűzoltók kiérlek, már eloltottak.
A motorkerékpár teljesen elégett.

A

Hétfői Napló teiefonszúmai
vasárnap délután 4 ó'ától

fistemsía 245-81
Automata 100-42

Budapest, 1928 Julius 23,

Merényletterv
a spanyol király ellen
A francia rendőrség letartóztatta az összeesküvő
társaság hét tagját
Pária, julius 22. A Malin touloni jelentése szerint ■ rendőrség tegnap és
tegnapelőtt hét embert tartóztatott le; az a gyanú ellenük, hogy összeesküvést
terveztek a spanyol király ellen. A merényletet akkor akarták végrehajtani,
amikor az uralkodó Canírancaba uta zott, ■ pireneusi alagút felavatására. Kü
lönböző okmányokat foglaltak le, ugyszintén lefoglalták
az összeesküvők
pénztárát Is. A letartóztatott egyének közül hármat később Ismét szabadonbocsátottak. A többi ellen az állam biztonságát veszélyeztető bűncselekmény
elmén emelnek vádat.

Súlyos autOKatasztrűla érié a hudaKeszluion Kisdsei Károly nagymarosi főjegyzőt
Vasárnap délután négy ismerőse kísére
tében a budakeszi úti szanatóriumból Bu
dapestre akart jönni Klödscl Károly nagy
marosi főjegyző. A szanatórium előtt ki
bérelték a Bp. 21033. rendszámú bérautót,
amelynek kormánykerckcnél Praxli Sándor
bérautófuvarozó ült. Klödsel Sándor hatod
magával foglalt helyet az autóban, amely a
megengedett, normá’is menetsebességgel in
dult Budapest
felé. A
Budakeszi-ut 87.
számú ház előtt jártak, mikor eddig még
ismeretlen módon, vártalanul elromlott a
fékberendezés éa

nekirohant egy fának és felborult. Három
utas és az autóvezető csak egész jelenték
telen
horzsolásokat
szenvedett, az
autó
egyik utasa, Schöbler Károlyné a lábát törte,
Klödsel Károly azonban súlyosan megsebe
sült.

A főjegyző oly szerencsétlenül zuhant,
hogy koponyaalapi törést éa borda repe
dést szenvedett

és véresen terült el az ut porában. Egy arra
haladó autó utasai a legközelebbi telefon
állomásról értesítették a mentőket, akik n
kél súlyos sebesültet az Uj Szent János-kóra fék nélkül maradt kocsi, önsúlyától
házba szállították. Klödsel Károly főjegyző
hajtva rohant lefelé a meglehetősen me
állapota az éjszakai órákban éetveszélyesre
redek utón .
fordult. A rendőrség szigorú vizsgálatot in
Néhány másodpercig tartó rohanás után dított annak megállapítására, hogy a szeren
a robogó autó az ut szélére kanyarodott, csétlenségért kit terhel a felelősség.
— Strescmann Karlshadban.

Karlsbadból

jelentik: Stresemann német birodalmi

kül

ügyminiszter fia és kisérete társaságában ma
délután 6 órakor automobilon Karlsbadba
érkezett és a Hotel Bristolban szállt meg. A
miniszter gyógyhasználat céljából jött a für
dőbe.
— Vereségei szenvedett a BSE Hollandus
vendége. Nagy közönség jelenlétében bonyolí
totta le a BSE vasárnap esti kerékpárversenyét,
amleynck érdekessét a hollandus Dickentmann
vendégszereplése szolgáltatta. A holland ven
dég a 25 kilométeres motorvezetéses versenyben
a 4. helyre szorult a 21 p. 02 mp.-es idővel győ
zedelmeskedő Istenes, valamint Szekeres és
Partos mögött. A főverseny eredménye a kö-'
vetkező: I. futam: 1. Sághy, 2. Eigner. II. futain: 1. Lovasa, 2. Gacsa II.

— Az l’nltcd Slates Rubbcr Co-t 1892-ben
alapította meg a tizenkét legnagyobb amerikai
gumigyár. Azóta állandóan bővült, ma pedig
már 64 gyár tartozik a kötelékébe és szervezetei
nz egész világra kiterjednek. Több mint
136.500 acrcs (352.000 m’) területen vannak
gumiültelvényei Sumatra- és Malaja-szigetén
több mint 40.000 embert foglalkoztat és min
den számottevő amerikai autógyárnak szállítja
a nálunk Is már oly nagy hírnévre emelkedett
„Royal-Cord” pneumatikot.
— Tolvajokat fogtak egy Danauszodában
cimü multheti cikkünkkel kapcsolóiban Szarnék
Mór artista annak megállapítását kéri, hogy a
kabinfosztogatások gyanúja miatt őt nem vet
ték őrizetbe, hanem éppen ellenkezőleg, ö a
sértett, mert tőle is elloptak több értéktárgyat.
— Vámvédelmet és vltamlntáblázatot kér
nek ■ gyümölcstermelők. A magyar gyü
mölcstermelők és a gyümölcskereskedők a
napokban száztagú küldöttséggel keresik fel
Vass József helyettes miniszterelnököt, akit
a magyar gyümölcs védelmére kérnek fel.
Nagykőrös, Kecskemét, Félegyháza, Kiskő
rös, Kalocsa. Cegléd, Abony, Halas termelői
és a Faluszövctség vezetői vonulnak fel s
kérni fogják, hogy a kormány magas vá
mokkal védje meg a magyar gyümölcsöt a
külföldről importált termékek ellen. A kül
döttség arra is fogja kérni a kormányt, hogy
nz állam vcgyiszakértőivel állapíttassa meg
pontosan, mennyi vitamintartalom van az
agyonreklámozott külföldi gyümölcsökben
és mennyi a magyar gyümölcsök vitamintartalma. Ezeket az összehasonlító vitamin
táblázatokat azután terjesztenék a közönség
körében, főleg pedig a városi néprétegek kö
rött, amelyek minden kritika nélkül vásárol
ják az idegenből importált cikkeket. A ma
gyar gyümölcstermelők végül azt kívánják,
hogy a bnrackot, a magyar szőlőt és a többi
hazai gyümölcsöt a kormány épugy propa
gálja, mint a tejet és a tejtermékeket.

— Szavov, volt bolgár
hadügyminiszter
meghalt Nizzában. Nizzából érkezett jelen
tés szerint Szaszov tábornok, a volt bolgár
hadügyminiszter, aki
hosszabb
idő
óta
üdült Nizzában, ma itt meghalt.
— Nyolc napig tartó lakodalom a Dunán
túlon. Nagykanizsáról jelentik: Érdekes házas
ság folyt le a napokban a zalamegyei Szulúnán
községben, ahol Dreher György volt községi
biró fia tartotta lakodalmát Trummer György
tekintélyes községbeli gazda leányával. A lalakodalom, amely szombaton ért végei, teljes
nyolc napig tartott és azon több mint ötszáz
vendég vett részt. A lakodalmi vendégsereg a
nyolc nap alatt egy négy métermázsás tehenet,
három borjut, négy sertést, négyszáz baromfit,
öt métermázsa lisztből készült
süteményt,
négyszáz tepsi rétest, négy mázsa cukrot és
rengeteg másféle ételnemüt, no meg 2300 liter
bort fogyasztott el.
— Keresik nz ál Lőrinc doktort, aki lelki
ismeretlen tréfából felriasztotta a tűzoltókat.
Az utóbbi napokban egész sereg tüzriadalom miatt kellett kivonulni a tűzoltóknak.
A szombatról vasárnapra
virradó éjszaka
tetőzte a tűzoltók veszödségét az, hogy va
laki éretlen csínyből megint felriasztotta a
tűzoltókat. Tizenkét óra tájban megszólalt
a Kun-utcai laktanyában a telefon és egy iz
gatott hang, aki dr. Lörincznek mondotta
magát. Jelentette, hogy a Duna-ntca 3. sz.
ötemeletes palota teteje lángban áll. A tűz
oltók nagy apparátussal vonultak ki, tüzet
azonban nem találtak. A Duna-utea 3. sz,
házban minden csendes volt és kiderült,
hogy valaki éretlen tréfát űzött. A tűzoltók
nak egy ilyen kivonulás a fáradságon és ve-*
sződségen kivül tetemes anyagi kárt is je
lent, mert a kivonulásnál a gőzfecskendőid
és csapatszállító autók motorjai sok benzint
fogyasztanak. A rendőrség ezért széleskörű
nyomozást indított, bogy megállapítsa,
ki
volt a lelkiismeretlen tréfa szerzője.

— Ha kevés pénzért elegánsan akar rubázkodnl, keresse fel László Sándor férfiszabó
mester kitűnő hírnevű férfiszabó-üzletét, Rákóczi-ut 50, ahol az előrehaladott idény miatt
és hogy munkásait foglalkoztatni akarja, saját
műhelyében készít mérték után, elegáns férfi
öltönyöket, mélyen leszállított Árban, 60, 70 és
80 pengőért,
a
legdivatosabb
mintázatú
finom szövetekből. Minden darab a cégfőnök
Irányítása és ellenőrzése mellett készül a legtö
kéletesebb kiállításban éa legdivatosabb szabás
ban. Szövetmintákat, divatlapokat és mérték
vételhez ntasitást, vidékre bérmentve küld. Fel
hívjuk t. olvasóink figyelmét ezen harminc év
óta fennálló, közismert és megbízható cégre.
— Mtorkcrékpárbaleset egy súlyos sebe
sülttel. Vasárnap este a Váci-úti
vámnál
súlyos motorkerékpár szerencsétlenség tör
tént. Winkler Nándor huszonhat éves gép
szerelő Újpestről Budapest felé igyekezve,
hatalmas tempóban haladt, mikor a Váci-uti
vámnál egy járókelő haladt át az utón. A
nagy sebességgel futó motorkerékpár ve
zetője hirtelen fordulással ki akart
térni,
ekkor azonban az első kerék kicsúszott, a
— A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1928
motorkerékpár felborult és Winkler nagy
ívben zuhant le róla. A kivonult mentők sú junius 30-ával lezárt félévi mérlege as 1927. évi
lyos sérülésekkel a gróf Károlyi-kórházba nyereségáthozat nélkül 2,903.016 74 pengő nye
reséggel zárult, szemben az 1927. első félévben
szállították,
elért 2,651.261.78 pengő nyereséggel, mig
— Gerendákkal támasztottak alá egy ház egész 1927-es üzletév kimutatott nyeresége öszroskadozó tetejét. Vasárnap este a Földvári szesen 5,066.365 pangő volt. Több, már lebo
ul 5. számú házból kéméytüzhöz hívták ki nyolított üzlet nyereségének elszámolása ké
a tüzollókat. Amint az ilyen kóménytüzek- sőbbi időpontra tartatott fenn.
Az idei el«6 félóv mérlegadatai összehasonlítva az
nél szokás, két tűzoltó indult ki az oltáshoz 1927 junius 30-lkl félévi mérleg adataival a következő
szükséges eszközökkel a helyszínére. Mikor képen alakultak: a váltótárca 67,734.060 pengőről
85J1.no.945 pengőre,
ax
adósok 84,150.884
pengőről
kiérkeztek, megállapították, hogy nemcsak 99.733.681 pengőre, a záloglevél- é« községi kölcsönüza kémény ég, hanem a tűz már a tető ge Ictben kihelyezett tökék 25,306.747 pengőről 49,032.527
pengőre, a takarék- éa folyósz.Amlnbetétek összege pe
rendáiba is belekapott. A tűzoltók értesíté dig 171,996.446 pengőről 213,380.655 pengőre emelkedett.
Az elért eredmény megítélésénél figyelembe veendő
sére több Őrség vonult ki, akik hamarosan
ax ti, hogy míg ax 1927. első félévben csupán 669-338
elfojtották a lángokat. A ház mennyezete pengő adót és illetéket fizetett a bank, addig az 1928.
azonban a vizzuhatagtól
teljesen
átázott, első félévben e címen 1.133.679 pengő kiadás merőit fel.
— A „Szikra" Magyar Gyujtógyárak Rt. igaz
ugy hogy a tűzoltóknak szerkocsiért is kel
lett telefonálni, amelynek megérkezése után gatósága julius hó 20-án tartott ülésében meg
állapította
az 1927. évi mérleget. A zárószóma mennyezetet gerendákkal alátámasztották
adxsok 28.660.00 pengő tiszta nyereséget mu
és igy elhárították a veszélyt.
latnak ki, mely nyereségegyenleg a következő
— Tökéletes sváblrtószer a Rebus. Sok bosz- év számlájára fog átvezelletni. A folyó évi jú
szuságot okoztak mindig a háztartásban a
lius hó 31-íré egybehívott rendes közgyűlés
svábbogarak. Ezeknek az undorító férgeknek napirendjén az alaptőkének 1,440.000.— pen
kipusztitásóra tudományos alapon egy uj szert gőről 1,020.000.— pengőre leendő felemelése
állítottak össze ,a Rebust, melynek tökéletes szerepel, nz alaptőkceinclési művelet részletes
ségéről egy használat után mindenki meggyő feltételeit a közgyűlés fogja megállapítani.
ződhetik.
— „Nngybútüny-UJlakl** Egyesült Iparművek Rt. At
— Wcisshaus Sándor ügye. Megírtuk, hogy Újlaki Tégla- és Mészégető Rt., valamint az Egyesült
trilőinarl és Hajózási Rt. részvényeinek a fenti társa
Weiszhaus Sándor magántisztviselőt sikkasztás ság
részvényeire való átcserélése ax Angol-Magyar Bank
elmén letartóztatták. Ezzel kapcsolatban meg Rt. pénztáránál (V.. Vilmos császár ut 32.) folyó hó
21-án, szombaton vette kezdetét. Az Újlaki részvények
állapítjuk, hogy az ellene érkezett feljelentés 5:6
arányban, as Egyesült Építőipari részvények pedig
tévedésen alapult, ártatlansága kiderült és meg 3:4 arányban kerülnek átcserélésre.
szüntették ellene az eljárást.
S,«nl
C"n,p’ Hé‘ T4™«Uli»l Nagyi!«<»’•“«" a Szent István filmese alkalmából egyrészt
a
budapest1 kereskedelem forgalmúnak fellendítése céljákArAnTASrí?.m
?.* <‘nn«P<*'-e felrnrándokoló
k<'«Anség itteni tartózkodását mlnól kellemesebb* és ol
csóbbá tegye, kedyesményce szelvény-fúzetet bocsát ki
melyre az olvasóközönség figyelmét felhívjuk
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Szentendre izgalmas vasárnapja
a Katasztrofális vízhiány miatt
A szomjaz® tömeg megrohanta a dunanartl villákat ahol
hö Ivűuizll hutait vannak es erőszakkal akart vizet meríteni
Vasárnap reggeltől dóiig példátlanul he inegitták. Már kora reggel
ve* és izgalma* jelenetek játszódtak le a fő
százával tódultak as emberek a dana
város közelében. Szentendrén a szinte ka
parti villákba s as ottani kutakból me
tasztrofális jelleget öltő vízhiány miatt
rítettek vizet.
Szentendre
községben a lakosság már
A villalakók eleinte nem törődtek vele,
régóta panaszkodik arról, hogy nincs meg
mert rendszeres dolog, hogy azok az embe
felelő vízellátás.
rek, akiknek az udvarukon rosszvizű kút
A városban nagyon kevés olyan
knt
van, a villákból visznek vizet. A fogyasztás
van amelynek megfelelő jó és bő Ivó azonban vasárnap reggel már oly nagy
' méretű volt, hogy a villák lakói attól tartot
vize van.
tak, hogy a nagy tömeg kiapasztja kútjai
Ezek a kutak nagyrészt a Duna part menti
kat s ezért egyszerűen
villákban vannak. A községben az idén is
rengeteg budapesti nyaraló üdül. Az utóbbi
bezárták a villák kapuit a vízért jövő
hetekben a kánikula alatt éppen úgy, mint
emberek elől.
Budapesten, Szentendrén
is
napról-napra
A városból azonban egyre-másra tódulnak
emelkedett a vizfogyosztás. A nagy hőség vizeskorsókkal a vállukon ax asszonyok és
ben óriási mennyiségű vizet merítettek és a leányok. Alig félóra alatt háromszáz főnyire
kutak nagyrésze, amelyekre eddig is panasz növekedett azoknak a száma, akik a villák
volt, as óriási vízfogyasztás miatt csaknem ból akarlak vizet vinni a akik a kapuk
teljesen kiapadt.
előtt rekedtek.
Már szombaton is aggasztó tünetek mu
A tömegen rendkívül izgatott hangulat
tatkoztak. A városban szerte néhány kútba,
vett erőt
mikor leeresztették a vödröket, nem talál
tak vizet A lakosság nagy ijedtséggel nézett
Kisebb-nagyobb csoportokba verődve tár
a vizhiány elé, mert a nagy hőségben óriási gyaltak arról, hogy mitevők legyenek. Egy
volt a vízfogyasztás és attól is lehetett tar férfi azt indítványozta, hogy menjenek kül
tani, hogy tűzvész esetén vizhiány miatt döttségben a polgármesterhez s kérjék, hogy
katasztrófa történhetik.
hivatalos utón
rendeljék el a nélkülözök

Vasárnap azután a szó szoros értelmé
ben vízhiány következett be és Szent
endre lakosságának nagy része nem ju
tott megfelelő ivóvízhez.
Reggel
megrohanták a vendéglőket és
kocsmákat s pillanatok alatt szétkapkodták
az összes beraktározott szódavizet és ás
ványvizet Az Ásványvíz azonban természe
tesen kevés volt * szegényebb emberek
pedig nem is tudtak vásárolni belőle. Sokan
• Dunából merítettek vizet és felforralva
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Fulárdselyem
kitűnő minőség
.« ..
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Selyem musseline
különlegessé;.; eredeti francia ..
Selyem georgette
a legszebb divatszínekben.. ••

éa botok emelkedtek u levegőbe

és hangosan fenyegették a lezárt villák tu
lajdonosait. Közben a tikkasztó
melegben
a pillák előtt rekedt közönség közül több
ember rosszul lett és összeesett. A tüntetés
alatt a nagy hőségben a lakásán rosszul let
tek Vida István, az Angol-Osztrák Bank föpénztárosa és a felesége, ?kik Szentendrén
nyaralnak s akiket az orvos téritett eszmé
letre.
A villatulajdonosok ijedten hallgatták a
kívülről
hangzó elkeseredett
kiáltásokat,
már arra gondoltak, hogy a esendői ség se
gítségét kérik a saját védelmükre. A tömeg
ben tetőfokára hágott az elkeseredés. Bő
ként az asszonyok és leányok
viselkedtek
legizgatottabban.

Már-már úgy látszott,

hogy
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Tűz a Szent István
kórházban

rombo

lásra kerül a sor,

mikor azonban megjelent a tömeg között
néhány tekintélyes szentendrei polgár
és
szép szóval igyekezett lecsillapítani a töme
get. Ezek a polgárok vállalkoztak arra, hogy
békés utón intézik el a dolgot. Fel is keres
ték a villatulajdonosokat, megkérték őket,
hogy a vízhiányra való tekintettel ne zár
számára a viz kiszolgáltatását.
Néhányan kózzanak el a közönség kérésétől és adja
hajlottak is erre, a tömeg nagy része azon nak számukra vizet.
ban türelmetlenkedve erősebb
intézkedése
Végül Is megállapodtak abban, hogy ■
kéi követelt Egyszerre csak elhangzott egy
tömeget beengedik a villákba
kiáltás:
— Ne engedjük magankatl Nem akarónk s az ottani kutakból mérsékelt mennyiség
szomjan vesznil Döntsük ki a kerítéseket' ben vihetnek vizet, hogy a víllalakóknak is
Hatoljunk be a pillákba és negyünk ma maradjon. A közönséget aztán kisebb cso
gunknak vizetI
portokban
bebocsátották a
villába és
s
A nagy melegben a vizhiány miatt izga vizhiány miatt már-már tumultuózussá váló
tott tömeg között célt is ért ez az erőszakos jelenetek megszűntek.
Román Kálmán.
indítvány.

Jói
mosható grenadinok
mar okén ok, batlsziok ., „
„ ,t
Japán kreponok
legszebb színek
..
.. .. 7?
Francia grenadinok
gyönyörű minták ,.

A tömeg felháborodva kiáltozott, öklök

Kigyulladt a mosókonyha,
sok fehérnemű elégelt
Vasárnap hajnalban három órakor észró*
vették, hogy füst tódul ki a Szent Istvánkórház mosókonyhájának ablakán. A
sze
mélyzet azonnal értesítette
a
tűzoltókat,
akik nagy apparátussal vonultak ki. A tűz
oltók a lehető legnagyobb csendben és óva
tosan dolgoztak, nehogy
az
oltással járó
zajjal felriasszák a betegeket
és
pánikot
idézzenek elő. Félórai munkával sikerült is
eloltani a tüzet. Megállapították, hogy a kár
nem jelentékeny s mindössze a mosókony
hában felhalmozott fehérnemű közül égett
el egv csomag. Valószínűnek tartják, hogy
valamelyik gondatlan alkalmazott eldobott
égő cigarettája okozta a tüzet. A rendőr
ség megindította a vizsgálatot.
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Müselyem női harisnyák
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Ferii lehér puíiagallérok
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Éjszakai filmfelvételen
a hatvani majorban
Dita Parió és Lil Dagover bográcsgulyást
vacsoráznak éscsárdásttáncolnak Hegedűs Gyulával
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Gázsi helyett színházjeggyel fizette
színészeit a kispesti színház
A zenekar előadás közben lépett sztrájkba és csak a direktoráé
ékszerzáloga ellenében játszott tovább
Miklóssg Imre színigazgató mintegy másfél
évvel ezelőtt koncessziót kapott az Újpest-Kis
pesti színházakra, ahová nívós társulatot szer
vezett. A direktor mindent elkövetett, hogy a
közönség érdeklődését a szinház iránt felkeltse
de munkássága nem vezetett kellő eredményre,
mert a szinház nem tudott megbirkózni a nyo
masztó gazdasági helyzettel. A direktor azon
ban reménykedve állta helyét és az újpesti sze
zon befejezése után Kispesten kezdte meg az
előadásokat. A balszerencse azonban Kispestre
is elkísérte. Közönség nem igen jött és a tagok
gázsija lassan-lassan kezdett elmaradozni. A
szegény színészek a legnagyobb kétségbeeséssel
néztek a szomorú jövő elé Pár nappal ezelőtt
aztán bekövetkezett a várt katasztrófa: Mik
lósig Imre igazgató társulati gyűlést hivott
egybe és bejelentette tagjainak, hogy

líymódon, mások

uj lehetőségeket vettek
Igénybe.
Kispesten most jól megy a színház és a színé
szek estéről-estére zsúfolt nézőtér előtt ját
szanak.
Az igazgatóságnak’ azonban a gázsifizetésen
kivül is vannak egyéb kiadásai, melyeknek az
uj rendszer mellett nem tud eleget tenni. Miklóssy Imre nem tudja fizetni igy a zenekart éa
a műszaki személyzetet, mivel
nincs bevétel, noha a szinház zsúfolásig
telve.
Egy nap megtörtént, hogy a telt ház mellett 2fl
pengő volt a bevétel és
a zenekar a második felvonást nem akarta
megkezdeni,
mivel a direktor nem fizette ki a gázsit.
A szorongatott helyzetben levő színigazgató
izgatottan
szaladgált
felvonásközben, hogy!
pénzt szerezzen, de fáradozása reménytelennek
bizonyult. A zenekar pedig nem akarta kezdeni
a második felvonást Izgalmas percek pereg
tek le. A már-már botrányba fulladó helyzetem
úgy segítettek, hogy
Mlklóssyné kézizálogot adott és igy jutot
tak annyi összeghez, amennyiből a zenekart
ki lehetett fizetni, noha a pénztár előtt ott
díszelgett a „minden jegy elfogyott44 tábla.
A kispesti szintársulat mindezek dacára ön
feláldozóin folytatja a harcot. Hogy meddig
bírják, ki tudja?

Hatvan, Emma-major, vasárnap.
Annyi bizonyos, hogy a lőrinci és a kőSokat olvastam már
nagyhangú
holly vesdi magyarok ezután nem fognak sziveién
woodi filmtudósitásokat a menedzserek ál nyúlni a kapához. Várják, majd mikor tán
dozatkészségéről,
a
fllmfelvételek óriási colhatnak csárdást napi húsz pengőért.
Lassanként sötétedik. A nap talán soha
apparánuxáról és arról, hogy egyetlen jele
netért képesek felgyújtani hetekig épitett sem izzóit ilyen vérvörösen a homoki buc
házakat, de amit itt csinál az UFA a „Ma kák mögött, amikor Hans Schwarz tölcsér
gyar rapszódia*4 ciinü film fölvételeivel, az rel a kezében kiadta az utasitást:
— Lichtf
minden képzeletet felülmúló. Csak erről be
Pillanatok múlva búgni kezdtek a motoszéljünk: itt a 437. jelenet! Nyolc fekete bi
valy és nyolc fehér ökör által vontatott rok és berregni az aggregátorok, Még néhárom
hány
perc és
megejtő
képben
szekerek hozzák haza az aratókat a magyar
rónáról. A filmen ez a kép egy pillanatig ezer ampér fényében izzott az Emma-znajor
aratóünnepre
bediszletezett
udvarra.
tart, de mi kellett ennek az elkészítéséhez?
nem tud fizetni
— Juj be szép, a fene egye meg! — ki Ugyanekkor azzal a kéréssel fordult a színészek
A szekereket, ökröket és a bivalyokat, nem
magát
egy
mezőkövesdi
me hez, könnyítsenek helyzetén és
is beszélve az aratókról és aratónőkről, öt áltják cl
napos hajsza után tudták ideterelni Mező nyecske.
vegyék ki a hátralékos gázsit jegyekben.
Báthory Béla,
Gáth Viktor és
Vince
kövesdről. ötven embert élelmeztek, ötveu
A színészek nem láttak más megoldást, kény
magyar segédrendezők az agilis é« telenek voltak az igazgató ajánlatát elfogadni.
embert Szettek napi nyolc pengővel ez alatt László
az Idő alatt azért, hogy húsz óriási reflektor fáradhatatlan Faragó Géza festőművésszel Mindenki kapott annyi értékű jegyet, amennyi
napfénye mellett három
operatőr élőiről, együtt benyargalják az óriási területet. Ren hátralékos gázsija volt. És megindult a jegy
hátairól és oldalról megörökítse a magyar dezgetik, szortírozzák a csoportokat. Nagy, elhelyezési hajsza.
keményfejű, karakterisztikus arcokat állí
A színészek végigházalták a kispesti fűsze
pasztának ezi a jellegzetes képét.
reseket, mészárosokat, pékeket, fehérnemű
Ha az ember végignéz a a Máriásleányok, tanak előre festői hajviseletek, bukor-ok,
tisztító üzleteket éa napi áron alul adták el
kővesd piek,
lőrinciek ékes seregén, az félingek és szekécskék képviselik majd a
• jegyeket Egyesek adósságaikat fizették ki
Emma majorságon
felütött óriási táboron, magyar népöltözetet. Elhelyezik a síneken
amelynek egyik szögletében gulyás rotyog a futó filmfelvevő masinákat is, amelyek mö
kondérokban, a másik részében a motorok, gött, a filmet oégjelző Kari Hoffmann mel
aggregátorok.
síneken
járó OJmfelvevő- lett nagy szerepet játszik egy fiatal magyar
gépek tömege tanyáz, vagy hosszú asztalok operatőr. Lányi János is.
A késő éjszakai órákba nyúló aratóünne
mellett „kisvárosi polgárság44 üldögél, bele
értve a finom LU Dagouert, a kábitóan ér pélyen vagyunk, ahová letelepedett az ura
dekes, excentrikusán gyönyörű Dita Pariót, ság is. Két hoiszu asztalnál az úri fiatalság
a helybeli gamizon tisztjeivel és a hangula
tíz-tizenöt huszártisztet,
tot egy amolyan vidéki cigánybanda szál
akik közül legalább hat asflletett báró
lítja, amelynek kitűnő prímását,
Heltai
▼■gy gróf,
Andort, a „Magyar rapszódia" egyik fősze
egy sereg hallgatag németet és több gyor
replőjét
san mozgó kiabáló, agilis, dolgozó magyart,
állandóan Igazi cigánynak nézik a ma
gzt lehetne hinni, hogy itt készül ei a film
gyarok.
5000 méteréből háromezer. Pedig hát rlig
Isteni kép. A napfénynél világosabb re
három-négyszáz métert használnak fel ebflektorok
elé
gyűl
Hatvan
környékének
ből a panorámából.
melyek
bódultán,
A számok érdekelnek. Dr. PfeifTer, a százezernyi pillangója,
szédülten
keringenek
a
hirtelen
támadt
film pénzügyminisztere és nélkülözhetetlen
Hosszú hónapok óta milliónyi ember feszült tizenhetedikén érkezett meg álmainak váro
Az
aratóoszlopok buzakalászos érdeklődéssel tekint a világ összes nemzeteinek
famulusa, jobbkeze, a magyar Vince László, fényben.
sába, Amszterdamba. A gyerekesen irt sorokból
négyszögében
négyszögedén
színes,
tarkaviseletü
larsaviseieiu
magyar
nagy sportcsatája: az amsterdami olimpiát: elé. az is kitűnik, hogy a kis Fekete Béla azért
.szolgál ezekkel:
—Egyetlen környékbeli leány, asszony, paraszt ropja a csárdást, ideföntről pedig Ezt a lázas érdeklődést, a sport óriási varázs nem értesítette már előbb szüleit, mert attól
vagy legény beöltözése napi 4 pengőt jelent. négy hangtölcsér bömböli a rendelkezéseket. erejét mindennél jobban bizonyítja egy magyar tartott, hogy azok esetleg visszahozatják Buda
gyerekember, a 16 esztendős Feekte Béla esete, pestre. Levele végén megnyugtatja apját éa
— Zene, mindenki táncol!
Mezőkövesdről
hozott
ruhák
darabjáért
aki a zord télben,
anyját, hogy ép és egészséges, csak egy keserű
— Forogni 1
8 pengőt fizetnek. Ugyanannyit kap a ruha
sége van:
— Aufnahme losl
februárban gyalog Indult neki a Budapesttulajdonosa is. Vannak díszesebb ruhájuak,
— Újra az egészetl
amsterdaml óriási útnak,
nincs pénze és nincs jegye,
akiknek
így megy reggelig( Ezt az egyetlen jele /toffp ott lehessen az olimpiászon.
napi 20 pengő
hogy majd az elkövetkező nagy küzdelmeknek,
netet
Február végén
szemtanúja lehessen.
gázsit utal ki dr. PfeifTer. Négyszázöteven
tizenötször Ismétlik meg.
Fekete Istvánék szegény emberek: nem tad
paraaztstatiszta van, akiket hat napig itt
Fekete István Iparos bejelentette a rendőr
Három gép minden oldalról
lefotogranak fiuknak pénzt küldeni. De reméljük, hogy
ségen, hogy 16 esztendős Béla nevű fla
tartunk.
fálja ugyanannyiszor, a szereplők, a statisz
a kintiévá magyarok hozzájuttatják a kis sporteltűnt
— Es mit csinálnak ezért a pénzért?
ták tömege szinte
fanatikust, az olimpiát: eddigi hősét hogy
— Tömegben csárdást táncolnak! Na
Fekete István bejelentésében előadta azt is. vágya teljesüljön.
beleörül az egyhangú és unalomig is
hogy fiának minden szabadidejét elrabolta a
pokig ezért
tanyáznak as
Emmamétlődő munkába,
sport,
órákhosszat
futballozott
pajtásaival,
köz

majorban! A lepedőn ez másfél pere
a rendezők rekedtre kiabálják magukat, mig ijén mindenről megfeledkezett. Nem egyszer
végre éjjel két órakor kis vacsoraidőt en hangoztatta, hogy végig szeretné nézni az am
gedélyez a rendezőség. A bográcsokban már szterdami olimpiát: küzdelmeit.
elkészült a gulyás és percek múlva
A rendőrség azonnal megindította a nyomo
zást az eltűnt fiú felkutatására, de csak any
■ gyönyörű Dita Parlo csakúgy, mint
nyit sikerült megállapítani, hogy
Lll Dagover, kanalazzák a frissen pá
Fekete Béla február végén átlépte ás
rolgó, Ízes bográcsgulyást.
osztrák határt.
A major egyik végében a fiatal leányok
tömege kört alkotva valami bágyadtütemü Miután többet Fekete Béla hollétéről nem ___
sike„körláncba" kezd. Mennyi poézis. mennyi rfilt megtudni, a kétségbeesett szülők már
IgaagatOaA*éalégiutasákBl Iroda: IV„ Váol-u. 1.
báj van ebben a kétszázszor egymásután el
meg is siratták gyermekűket
ismételt dalban? íme lejegyeztem:
Ezen a héten levelet hozott a posta Fekete
„Két ut van előttem, melyikre indul
Istvánéknak. Leírhatatlan volt az öröm, mikor
jak, Kettő a szeretőm, Melyiktől bú
Budapest Wien, Budapest eraz
a levelet elolvasták, mert
csúzzak. Szőkétől búcsúzok, PirospűnNyArl menetrend:
a levele! holtnak vélt fiuk, Fekete Béla kül
kösd napján, Barnától búcsúzok talá
UO U0 J tad. BUDAPEST árt. a M.16 U.16
döttet Amszterdamból.
lom óráján."
a.U M6 ▼ tat.
WIEN
Ind. I 14.30 18J0
Érdemes nézni őket. Vili Fritsch, Lil Da A levélből aztán mindenre világosság derült.
— vaatanap ia ktaiekadik
Fekete Béla februárban egy szál télikabátban
*M0 ■ iád. BUDAPEST tak. Á -1S.10 11.16
gover és Dita Parlo is megbámulják a ritka
K>00 10.46 V 4rtL
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Gyalog ment Budapestről
Amszterdamba, hogy jelen
legyen az olympiászon

A 16 éves Fekete Béla februárban nekivágott
a nagy útnak — Szülei már megsíratták az eltűnt
fiút —- Levélben jelentkezett Amszterdamból

Magyar Légiforgalmi RT.
Légiforgalom

E héttől
a nyár végéig
ftz Mej nyár szenzációja
nem szerdán
A régi nyár hanem kedden
egy nappal korábban

jelenik meg a

Badipert, 1928 JuUu» 28.
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H ÉTFÖ1 SPORTN APLÖ
A Testvériség az országos
amatőr tutballbajnokság
győztese
Testvériség — Szombathelyi
Vasutas 3:2 [3:1)
Győr, julius 32.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnap játszották le Győrben az or
szágos fulballbajnokság döntőmérkőzését, ame
lyen az ország két kvalitásos vasutascsapata, a
budapesti Testvériség és a Szombat helyi Vas
utas SC kerüllek szembe. Az országos szövet
séget, valamint a Vasutas Sportszövetséget
Fischcr Mór, az MLSz nemzetközi bizottságá
nak elnöke, a budapesti amatőr alszövetséget
pedig Biró Dezső elnökségi tag és Dénárt Ernő
főtitkár képviselték.
A mérkőzés a budapesti csapat jól megérde
melt győzelmét eredményezte és igy az országos
amatőr futballbajnokság egyelőre a budapesti
alszövetség kezében marad.
Az első negyedórában a szombathelyiek vol
tak frontban, rövidesen azonban érvényesült a
fővárosi csapat nagyobb technikai tudása és
bár a második félidőben a szombathelyi vas
utas csapat állandó aktivitásban van. végered
ményben a Testvériség győztesen vonul le a
pályáról. A gólokat Szalay, Nagy és Vecsey,
illetve Hűndier és Gabroschek rúgták.

Gólzáporral győztek
pólózóink Danzigban
Danzlg, julius 22.
(A Hétfői Naplő tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnap Danzig város válogatottja ellen
játszott harmadik garnitúránk és
megsemmisítő fölény mellett 14:1 (6:1
arányban győzött.
A mérkőzést természetesen a magyarok játéka
dominálta és a közönség melegen ünnepelte a
valóságos iskolajátékot bemutatott magyar fiu
kat. Helyezkedésben, technikai fogásokban itt
még soha nem látott produkciókat mutattak be,
de közben gondjuk volt arra is, hogy gólképes
ségükről is bizonyságot szerezzenek a németek.
A mérkőzés előtt a Wasserballfreunde Pomaranla 2 : Q arányban legyőzte a Königsberger

Vasárnapi sporthírek
X Vasárnap délután elutazott az olimpiai
vezérkar. A magyar sport olimpiai képviselői
közül elsőknek a vitorlások hagyták el az or
szágot szombaton. Vasárnap délután a 4 órai
gyorsvonattal elutazott maga az olimpiai vezér
kar, az úgynevezett ötös tanács, amelynek tag
jai Múzsa Gyula elnöklete alatt Felicldes Ro
mán miniszteri tanácsos, Mártonffy Miklós dr.,
az OTT olimpiai szakbizottságának előadója,
Szukovdthg Imre dr., az OTT főtitkára és Zuber Ferenc, az OTT alelnöke.
X Az augusztus 5-ikl „Balatoni Kulturnap"
222 km-as stxfétafutásának a főpróbája tegnap
volt. Heggel 6 órakor inditotta el a staféta fu
tókat Veszprém vármegye testnevelési felügye
lőjének jelenlétében Zulccr Lajos altanácsnok.
A staféta futók már féltizkor az Abrahám-hegy
tájékán jártak. A végső cél a balatonfüredi
strandsélány volt Itt fogják átadni a győztesek
stafétabotjaikat Horthy Miklós kormányzónak.
X A DEAC atlétikai versenye. Debrecenből
jelentik: A DEAC atlétikai versenye a követ
kező eredményekkel végződött. Távolugrás: 1.
Mihálka (DEAC) 6 m. 13 cm. 100 méteres sík
futás: 1. Berta (Sz. MÁV) 11.8 mp. 500 méteres
síkfutás: 1. Köszlncr (DEAC) előny nélkül 1 p
00.8 mp., keletmagyarországi rekordl 1500 mé
teres sikifutás: 1. Modika (SZoln MÁV) 4 p38.7 mp. Ifjúsági hármasugrás:
1. Kovács
(DEAC) 13 m. 33 cm., kelctmatfvarorsaági re
kord! Ifjúsági svéd staféta: 1. DEAC) 2 p. 13.8
hip. Ifjúsági sulydobás: 1. Hajdú (Ny. TVE) 11
m. 40 cm. Meghívásos versenyben: 1. Slolz
(DGASC) 12 m. 23 cm. Diszkoszvetés: 1. Regös
(DGASC) 39 m. 52 cm. 200 méteres gátfutás: 1.
Dénes (MAFC) 24.6 mp. Rúdugrás: 1. Király
(MAFC) 3 m. 60 cm. Gerelyvetés: 1. Bácsi
(Hajdúböszörményi MOVE) 48 in. 95 cm. 300
méteres síkfutás: 1. Szentgyörgyi (MAFC) 37.7
mp. 400 méteres ifjúsági verseny (gát): 1.
Köszlner (DEAC) 1 p. 02.1 mp. 2000 méteres
Ifjúsági síkfutás: 1. Mana (Ny. TVE) 6 p. 21 9
mp., keletmagyarországi kerületi rekordl Olim
piai staféta: 1. MAFC 4 p. 01.7 mp.
X Szalay Jenő Is kimegy Amsterdamba. A
BBTE választmánya tegnap este úgy döntött,
hogy a klub sprinterét, Szalay Jenőt, a klub
költségén küldi Amsterdamba. Szalay ma dél
után utazik el az olimpiai atíélacsapaltal.
X A német labdarugóltajnokság nagy érdek
lődéssel várt elődöntőjében
a
Hamburger
Sportvereln a Duisburgban megtartott meccsen
a Bayern (München)
csapatát 8:2 (1:0)-ra
verte, mig a Hcrta—BSC Lipcsében a Wacker
(Münchim) csapata ellen 2:1 (0:0)-ra győzött.
X A németok győzlek a inalnzl regaltén.
A mainzi regatta első napján, melyben számos
külföldi versenyző indult a nehéz elődöntőben
a Dresdner Ruderverein, Berliner Buderklub
és Renngesellschaft Köln győztek. A külföldi
versenyzők a Wlking kivételével, amely meg
nyerte a dubló előfutamát, sikertelenül szere
peltek.
X A Slavia legyőzte Bécsben a V tekert. A
két csapat mérkőzése a Slavia 3:1 arányú győ
zelmét hozta.

Bárány István
100 méteren beállította
Arne Borg európai rekordját

Salanék és a kánikula

Eger és Szeged párharcának tükörképét nyújtotta
az országos uszóbajnokságok második napja
A MUSz versenyének második napja méltó
folytatása volt a szombati kezdetnek. 3500 fő
nyi lelkes közönség, nagy mezőnyök, értékes
egyéni és staféta-eredmények, izgalmas küzdel
mek tették emlékezetessé a szép juliusvógi va
sárnap délutánt, amelynek talán legnagyobb
sikere a vidéki úszók térhódítása és ennek foly
tán az átlagteljesítmények javulása.
A verseny abszolút legjobb eredményát Bá
rány István sokszoros bajnokunk érte el, aki
1 perces eredményével nemcsak a magyar
rekordot javította meg, hanem beállította
Arne Borg európai rekordját is.
Ha ellenfelei közül GáborfTynak jobb napja
lelt volna, feltétlenül 1 perc alá szorította volna
rekordunkat. Bárány tegnapi teljesítményével
csak megerősítette a hitet, hogy ott lesz az
olimpiai 100-as döntőjében.
Nagyon szép küzdelmet hozott a 200-as mell
úszásban Hild és Kövest küzdelme, amely is
mét az utolsó 10 méteren erősíteni tudó fiatal
újpesti úszó győzelmét hozta Kettőjük verseny
ről-verseny re ismétlődő elszánt küzdelme végre
meghozza melluszósportunknak hosszú idő óta
nélkülözött méltó reprezentánsait. 3 p. 03 mp-es
idejük még közepes nívón mozog, de fejlődésük
kétségtelen.
A verseny legszebb küzdelmét az 1500 m-cs
bajnokság nyújtotta, amelyben senki sem szá
mított Fehér II. István nagyszerű teljesítmé
nyére. Halasi mint abszolút favorit indult a
küzdelembe, ezzel szemben Fehér diktálta a
tempót és ő erősített a finisben és amikor
előnyre tett szert, mindenki az ő győzelmét
várta, amikor a kis Halasi energikus finissel, a
célban beérte.
Olyan egyszerre ütöttek be a eélba, hogy
mást mlnt holtversenyt nem lehetett meg
ítélni.
Mivel a bajnokságot el kell dönteni,
az nszúszövetség újra uszatja a versenyt,
de erre természetesen csak az olimpiáé* után
kerülhet már a sor, amely minden bizonnyal
22 percen belüli rekordidőt fog eredményezni.
Bitskey Aladár szorgalmas munkája végre
meghozta részére az első bajnokságot.
Az a
nagy előny, amelyre úszás közben csakhamar
szert telt, erősen hozzájárult ahhoz, hogy
„csak" 1 p. 16.2 mp.-es időt ért el. Nem tudták
őt megszorítani, nála nagyon esedékes már a
15-ön belüli idő. Talán Amszterdam meghozza
ezt is részére
A F/4,200 m-es stafétabajnokság öldöklő küz
delem után ez alkalommal ötödször került a
MESE birtokába. Fölénye ép olyan* nagy volt,
mlnt eddig mindig, de itt az örömöt nem is
annyira az egri staféta szép szereplése, mint in
kább válogatottjaink hatalmas formajavulása
szolgáltatta és kis szerencsével 4X200 m-es
stafétánk is ott lesz az ollmplűsz döntőjében.
Hölgyeink a második napon már jobban ki
lettek magukért és
úgy a 100, mlnt a 3X100 m-es vegyes sta
fétának gazdája akadt.
Előbbit, amint előrelátható volt, Sípos Manci
nyerte igen gyenge idő alatt és ha Stieber
Lolli előbb kap észbe és gyorsabban kezd fini
sein!, úgy könnyön meglepetést okozott volna.
A stafétát az NSC csapata nyere 4 p. 50 mp-es
eredményével pontosan elérve a standardot és
ezzel megszerezte a bajnoki cimet.

szerzett 2 m. előnyét 150 m-ig megtartja, ott
azután Iliid fokozatosan behozza, a cél előtt 5
m-rel elfogja és henyulással győz. Messze har
madik.
1500 in. gyorsuszás.
Országos rekord: 22 p. 05 mp. Halász Olivér
(UTE). Világrekord: 19 p. 07.2 mp. Arne Borg
(Svédország),
Fehér II. István Jászapáti ÖSSzE 2 p. 19.6
mp.
2. Halasi Olivér holtverseny.
3. Geöcze János (OTE) 23 p. 48 mp.
Gyönyörű versenyt A két úszó elejétől végig
együtt megy, fél-fél méterrel hol egyik, hol a
másik fordul előbb a fordulóban, ekkor már
látható volt, hogy az utolsó fordulóban fog el
dőlni a verseny sorsa. A közönség egeiverő biz
tatása közben Fehér II. látszik győztesnek, a
oél előtt 10 m-rel Halasi felnyomul, a két úszó
nak egyszerre jön ki a tempója és egyszerre
ütnek be a célba. Részidők: 100 m. 1 p. 20; 200
ni. 2 p. 48 mp., 400 m. 5 p. 48 mp, 800 in. 11
p 51 mp., 1000 m. 14 p. 05 inp.

100 m. liátuszás.
Országos rekord: 1 p. 15.4 mp. Bariba Károly
(NSC)' Világrekord; 1 p. 11.2 mp.. W. Laufcr
(Amerika).
Bajnok: Bitskey Aladár (MESE) 1 p. 16.2 mp.
2. Nagy Károly (Orosházi TK) 1 p. 18.2 mp.
3. Bitskey III. Árpád (MESE) 1 p. 18.4 mp.
Bitskey Ií. elejétől végig vezetve biztosan
győz. Nagy idejét elmérték .legjobb esetben 1
p. 17. 6 mp. lehetett tekintve az alig 120 cm-es
különbségei. Benyomulással harmadik.
4X200 m. gyorsuszóstaféta.
Bajnoka: Move Egri SE (Bitskey J,, Baranyai,
Tarródi, Bárány) 10 p. Ö5 mp.
2. Szegedi UE (Breuncr, Herendi, Wannie I.
Wannie II.) 10 p. 13.8 mp. 3. MTK 10 p. 47 mp.
Szenzációs verseny! Bitskey és Brcuner fej
fej melletti küzdelem után 2 p. 35 mp. alatt
egyszerre váftják Herendit és Baranyait, de itt
belszól a versenybe Pállok is, aki behozza az
összes hátrányokat és 1 ni. előnnyel indítja
Magyart. De a legjobb pillanatban Tarródi
kapja a váltást, aki 50 ra. után már testhosszal
vezQt Wannie I. elölt és ezt az előnyt adja ál
Báránynak, aki 10 m. előnnyel viszi győzelemre
a MESE szintit Wannie I. előtt. MTK messzi
harmadik. Részidők: Bárány 2 p. 23.6 mp. Tar
ródi 2 p. 27 mp. Wannie I. 2 p. 28.1 mp. Wan
nie II. 2p . 28.6 mp.
Műugrás.
Bajnok: Vajda László (FTC) 132.36 pont.
2. Nagy Károly (MTK) 129.60 pont.
3. Lenhardt Ernő (MAC) 110.46 pont.
A bajnoki verseny keretében került döntésre
a Las-Torrcs Béla vándordijáért folyó pont
verseny, amelyet a legtöbb pontot szerzett
egyesület részére irt ki a MUSz.
1. MESE 17 ponttal.
2. SzUE 0 ponttal.
3. UTE 6>/t pontfa..
A Las-Torrcs Béla cmlékplakettért folyó
egyéni pontversenyben: 1. Halasi Olivér (UTE)
6«/f pont. 2. Bárány István (MESE) 6 pont. 3.
Tarródi Géza (MESE) 5 pont. 4. Wannie András
(SzUE) 3 pont. 5. Fehér István (JÖSSzE) 2%
pont. 6—8. Pállok István (MTK) Geőczo János
(OTE) és Wannie Rezső (SzUE) 2 -2 pont, Gá
borffy Antal (BESzKÁR) 1 pont.

Sálán Muhlnfi rcgcell toalettje

mp. 3. Búzás (UTE) 1 p. 13 mp. Mészölynek
nincs ifjúsági ellenfele. 4 m rel nyerve, 2 m-rel
harmadik.
100 m. mellúszás ifjúsági. 1. Gábori József
(BBTE) 1 p. 25.2 mp. 2. Bojki (MESE) 1 p. 27.2
mp. 3. Jónás (MTK) 1 p. 29.2 mp. Jó ifjúsági
eredmények!
100 m. hátuszás ifjúsági. 1. Bozsi^ Mihály
(UTE) 1 p. 2.6 mp. 2. Vermes (Esztergomi
MSE) 1 p. 25.6 mp. 3. Kapor (UTE) 1 p. 33
mp. Két méterrel nyerve, messze harmadik.
200 m. hölgy mellúszás. 1. Fest Franciska
(NSC) 3 p. 41.4 mp. 2. Gombos Magda (UTE)
3 p. 51.2 mp. Indult még Vámos Márta (UTE),
de 50 m-nél feladta.
3X50 m. vegyes staféta 11. oszt. 1. Szegedi
UE (Gaal, Herendi II., Breuner) 1 p. 42.2 mp.
2. FTC (Feuehtii)ger, Wenczcl, Kimmerlüig). 3.
MAC (Halász, Avar, Andor) 1 p. 48 mp. l'/s
m-rel nyerve, 3 m-rel harmadik.
3X100 m. gyorsuszóstaféta II. oszt. 1. Sregedi UE (Sirsicb, Vágó, Brcnner) 3 p. 28.4 mp.
•4. NSC (Ferencfy, Bartlia,. Mészárovils) 3 p.
31.0 mp. 3. UTE (Máté, Wittiman, Engel) 3 p.
37. 6 mp. 10 m-rel nyerve, 5 m-rel harmadik3H0 m. vegyes staféta ifjúsági. 1. BBTE (Gá
bori, Ilabekoszt, Mészöly) 1 p. 46 mp. 2. Esz
tergomi MSE (Wasser, Vermes, Kemény) 1 pí
48.2 mp. 3. MTK 1 p. 52.2 mp.

FTC—MAC 2:2 (1:0)

Az uszóbajnokság keretében került dö|itósrá
az FTC—MAC vizipólómérkőzóse, amely anynyiban bírt különös érdckeiséggel, hogy ez a
mérkőzés lelt volna hivatva arra, hogy az FTC
részére a bajnokságot megszerezze. Csekély 10
gólkülönbséggel kellett volna győzni az FTC
csapatának és ennek a nagy igyekezetnek az
Jelt az eredménye, hogy
nemcsak a döntetlennel kellett megelé- I
gednle, hanem örülnie kellett, bogy vere- I
séggel nem távozott a CsászárfOrdő meden
céjéből.
Az I. félidő utolsó másodpercében a góldobás
pillanatában jelezte az időmérő a játékidő
leteltét, ha ez az akció csak egy pillanattal előbb
történik, a MAC megnyerte volna a mérkőzést.
Az FTC egyébként nagy igyekezetében neta
tudta azt a játékot nyújtani, ami méltó lett
volna a sokszoros bajnokhoz.
Kapkodás, fejetlenség Jellemezte a játékát
és ebben
különösen
csatársora brillírozott,
ahol ismét Vértest vezetett e tulajdonságokban.
Egyedül Fazekas produkálta az ő nyugodt kö
rültekintő játékát, de meg keli állapítani, hogy
gyorsaságát teljesen elvesztette. Rajta
kívül
Keserű II. és Szubota felellek meg, mig Vé
100 m. gyorsuszás.
kony teljesen csődöt mondott. Nem illik be a
100 m. hölgy gyorsulás.
csapatba Wenk. A kapu előtt igen veszélyes
Országos rekord: 1 p. 00.8 Bárány István
Országos rekord: 1 p. 1 mp. Sipos Manci
(MESE). Világrekord: 57.4 Weiszmüller (Ame
(NSC). Világrekord: 1 p. 10 mp. Étkei Lackie volt, de nagyon fogták.
rika).
A MAG mindenkit meglepett friss és ötletes
(Amerika).
Bajnok: Bárány István (MESE) 1 p. Országos
játékával. A védelem élén Ivádlval szenzóciós
Bajnok: Sípos Manci (NSC) 1 p. 21.2 mp.
rekordl
munkát végzett, mig a mezőnyben és a kapu
2. Stieber Lolli (MAC) 1 p. 21.4 mp.
2. Wannie Rezső (SzOE) 1 p. 02.8 mp.
előtt lllstek, de különösen Homonnal I. tűnt
3. Kraszner Vilma (MUE) 1 p. 27.8 mp.
3. Gáborffy (BESzKÁR) 1 p. 03.6 mp.
Sípos végig vezet, de nz utolsó 10 méteren ki, akiben igen értékes *erőt nyert a MAC.
Wannie kerül el legjobban a starttól, de Bá
Stieber erősít, minden előnyt behoz és Sipos
rány 10 m-nél előretör és 27 mp-es 50 m. után
FTCt Nagy—Fazekas, Szubota— Keserű II—<
alig képe* karcsapáwal megvédeni bajnokiágát.
könnyen 12 testhosazal győz. Gáborffy már az Roppant gyenge idő. Messze harmadik.
Véikonv, Vértesi, Wenk.
első 50 m-nél verve volt, erőtlenül úszott: 1%
MAC:
Becker—Ivádi, Csorba—Histek—Ha
3X100
m.
vegyes
staféta.
m-rel Wannietól Is vereséget szenvedett.
lász I., Hóm ónnal I., Zboray.
Bajnok: NSC (Vass Margit, Szőke Kató, Sí
200 m. mellúszás.
FTC támadásokkal indul a játék, de Vértesi
pos
Manci)
4
p.
50
mp.
kapu fölé IŐ, mig Wenk lövését a kapufa menti.
Országos rekord: 2 p. 57 mp. Hollói! Frigyes
2. MUE (Benczc, Kraszner, Kovácsi) 5 p. 04.2 Mnl<l Homonnal csodás trükkel becsapja az
(III. ker.) Világrekord; 2 p. 47.4 mp. E. Rademp.
FTC védelmét, de lövését
Nagy védi. A 4.
macher (Németország).
Az
NSC
hölgystafétájának
nincs
ellenfüle
és
Bajnoki Hlld László (UTE) 3 p. 03.6 mp.
percben Csorba faultolja Vértesit, Halmai biró
közel 12 m-rel győz beállítva a standard idejét. Csorbát kiállítja, u négy méterest Vértesi be
2. Köves! László (MTK) 8 p. 03.8 mp.
Egyéb számok.
3. Feuchtlngor József (FTC) 3 p. 12.4 mp.
lövi 1:0. A MAG erős támadással felel, de
100 m. gyorsuszás ifjúsági. 1. Mészöly Tibor Fazekas szereli Homonnnit. Az utolsó percben
Kővesi jólismcrt energikus tempójával start
után élére All a mezőnynek és az első hosszban (BBTE) 1 p. 07 mp. 3. Boasl (UTE) 1 p. 10.4 Halász I. kapura dobja a labdát, Nagy véd, de
a labda Homonnal I. elé kerül, akit a dobás
pillanatában lefúj a biró, miközben dobása
hálót ér. A gól természetesen örvénylején.
Helycsere után az FTC belefckszik a küz
delembe, de Wenk csavarja a kapufáról pattan
előállításával és forgalombahozatalával sikerült végre törekvéaünknek megfelelően Igen a kapu mögé. Majd Vértesi lövése veszélyeztet,
hasznos azolgálatot tenni a kultúreniberiségnok. Az irtás céllát szolgáló eddigi szerekkel a mig Wenk—Vértesi akcióból utóbbi dopplerjo
kívánt eredmény mindezfdelg még nem volt elérhető, mit ml sem igazol jobban, mtnt ezen alig kerüli el a kaput. A MAC sem hagyja ma
undorító éa ártalmas férgeknek még mindig nyüzsgő milliói. Fehér és szagtalan Részítmé gát, Homonnal. majd Halósz intéznek veszé
nyűnknek — melynek tökéletességét a hála- és elismerőnyilatkozatok egész, tömege bizo lyes támadást, amikor a 3. p. 25 mp-ben Ivádi
nyítja — csodálatos és egyben Bpeclálls hatása abban nyilvánul, hogy már egyszeri hasz leadásából Homonnai kiegyenlít!
(l;l).
Alig
nálnia után (a falak mentén mindenütt felszórtan hagyva 1 néhány nap múlva e rovarok küzdik újra n júlékol. Halász Ivádi akcióhó.
egyáltalán nem lesznek láthatók, még elhull ottan som, mert e szer hatása alatt odújukba Csorba a kapott labdát hoinbalflvéssel a felső
húzódnak v’ssza és ott múlnak ki. — A «,ttebus**-t éppen ezen különleges hatása totíe sarokba juttatja (2:1). A MAC vezet! De ncnx
különöon alkalmassá szanatóriumok, kórházak, szállodák, fürdők és egyéb üzemekben való sokáig. Kluszásnál FTC labdát fog, az Faze.
használatra.—
FeJttlmúlhufatSAii I
Tökéletes!
CaodAvI
kashoz kerül, visszajátssza Wenknek, aki szen
Hatása garantált. Kapható mindenütt VI lékre utánvéttel. Csak leragasztott doboz valódi. zációs lövéssel kiegyenlít. Az utolsó pillanat!>an míg Wenk kerül még egyszer kitűnő hely
*iMigy
dotoi
r
jMMobozr..-,
H2SÍ(S
U£Gvg^4>UEK
íríietoo.
aí
’
sol
ms MHusMaMHUa np(..t( Hodenblllcr-u. 18
zetbe, de Becker pompásan véd.
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Válogatott olimpiai sprint
stafétánk 41'7 mp.-es rekorddal
vett búcsút a honi földtől
Az OTE atlétikai viadala
Még egy rövidke hét és az amslcrdami sta
dionban együtt lesz öt világrész ifjúsága. Hét
nap múlva elhangzik az ünnepélyes olimpiai
eskü o hollandusok fővárosában és ezzel meg
kezdődnek a kilencedik olimpiász küzdelmei.
A népek nagy csatájának jegyében lelt el az
elmúlt vasárnap is. Atlétáink, midőn c sorok
napvilágot Iáinak, már menetkészen állanak a
nagy útra és a kicsiny ország öregje, ifja lázas
izgalomban várja a hollandusok fővárosából ér
kező híreket.
A kilencedik olünpiászt megelőző vasárnap
dúluIán a sportkőzönM’gnek alkalma volt még
találkozni nz. olimpiai küzdelmet megvívó ki
csiny allélascreggcL A MOVE Óbudai Torna
Egylet versenyén még utoljára harcba .szólítot
ták válogatott olimpiai sprintstafétánkat. A
válogatott staféta vasárnap délután kétszer ál
lott szemben a válogatott B) stafétával, amely
nek kilenc méter előnye voll.
Az olimpiai staféta Paizs—Gerő I. — Sugár
Raggambi összeállításban állott fel, mig a B)
staféta tagjai Rózsahegyi, Odry, Garat és Vida
voltak. A starter pisztolylövésére Paizs gyöngén
kezd éa ez n körülmény a verseny sorsát már
e.l is döntötte. Rózsahegyinek sikerült némi
előnnyel váltani és n staféta negyedik tagja,
Vida két és fél méter előnnyel elsőnek sza
kítja át a célszallagot. A győztes ideje 41.1 mp.
volt, mig az olimpiai stafétának 41 2 mp. cs
Időt mértek.
A válogatott staféta második futamánál Ró■aahegyl váltotta fel Paizst As ugy Gerő, mint
Sugár mintegy 1 méternyi előnnyel váltott. A
staféta negyedik Ingja, Raggambi pompás küz
delmet vívott Vidával, aki meg is előzte ellen
felét.

végűi Is azonban Raggambi szenzációs finis
után mint első fut keresztül ■ célvonalon.
Idő: 41.7. Rekord!

Válogatott olimpiai stafétánk tehát pompás
rekorddal vett búcsút a hazai földtől.
Az OTE versenye egyébként méltán nevez
hető n szezon legnépesebb versenyének. Bár a
benevezett versenyzők egy része távolmaradt,
az összes rövidtávú futószámoknál előfutamo
kat. sőt
200 méteren még középfutamot la kellett
tartani.
Élvezetes volt a magasugrás küzdelme, ■hol
Orbán és Kézsmárky párharca bár nem hozta
meg a várt eredményt, mégis ■ legjobb reményekkel töltött el.
Az olimpiászt megelőző utolsó atlétikai ver
seny eredményeiről egyébként a következőkben
számolunk be részletesen:
I. osztálya versenyek.
400 méteres síkfutás. 1. Magdics László
(MAFC) 50 5 mp. 2. Szalay Jenő (BBTE) 50.7
mp. 3. Kovalcsik Gyula (KÁOE) 56.2 mp. A be
nevezett Barsi és Odri távolmaradt a verseny
től. Start után Szalai az élre tör, vezetőpozicióJát 350 méterig sikerűi is megőriznie, itt azon
ban Magdics befogja és pompás finissel győz.
100 méteres síkfutás. 1. Vida Béla (KAOE)
115 mp. 2. Tögl Lajos (ARAK) II.3 mp. 3. Ku-

rímei, L.jo. (Törekvés! 11.4 mp. — Pompás
verseny, amelyben a KAOE jeles sprintére
mcllstólessóBgél győzőit vidéki
ellenfelével
szemben.
Sulylökés. 1. Hahn Károly (MTK) 1301 cm.
2. Soós Antal (UTE) 1165 cm. 3. Rótzsa L.
(MTK) 1105 cm.
Távolugrás. 1. Szabó J. (Pécsi AC) 671 cm.
2. Rácz J. (FTC) 670 cm. 3 Molnár F. (MAC)
666 cm. — Püspöky az dőmérközések során
elvérzett.
Diszkoszoetés. 1. Marvalits Kálmán (BTC)
1396 cm. 2. Hahn Károly (MTK) 4130 cm. 3.
Rózsa (MTK) .3686 cm. — Marvalits dobásai:
4275, 4396, 4376.
1500 méteres síkfutás. 1. Bejczy Lajos (MAC)
4 p. 16.8 mp. 2 László Endre (BEAC) 4 p. 22.4
mp. 3. Holczer Tibor (MTK) 4 p. 27 4 mp.
Egyéb versenyek.
.
..... ..........
_......
1. Váárkonyi
110 ........
méteres
gátfutás.
II. oszt.
Elek (BBTE) 17 mp. 2. Leichtng József (UTE)
19.4 mp. 3. Oláh Sándor (OTE) 213 mp.
Háromszor 1000 méteres junior stafétafutas.
A B) csoportban: 1. az FTC csapata 8 p. 3.2
mp. -- A C) csoportban: 1. az MTE csapata
8 p 21.8 nup. 2. a MÁV csapata 8 p. 33 4 mpAz FTC csapata: I«ensner, Müller, Győry.
— Az. MTE csapata. Koneasny, Strasser, Hu
szár.
Magasugrás elónyverseny.
1. Farkas Gyula
(MAC) 190 cm. (15 cm. előny). 2. Hahn Károly
(MTK) 188 cm. (23 cm. előny). 3. Késmárky
Kornél (BBTE) 185 cm. (előny nélküli. 4. Orbár (KEAC). — Izgalmas küzdelem Késmárky
és Orbán köizött. Orbán szédületes formában
van. A 188 cm-es magasságot azonban sem
Késm-árkynak, sem Orbánnak nem sikerűit ke
resztülvinni.
400 méteres síkfutás. II. osztályú. 1. Kárpáti
László (BTC) 53.3 mp. 2. Márton Károly (MTK)
53.9 mp. 3. Várkonyi Elek (BBTE) 54.4 mp.
Sulylökés, junior. 1. CséíTay Sándor (MTE)
1109 cm. 2. Osztermann R. (OTE) 1101 cm. 3.
Belházi L. (BTC) 1043 cm.
200 méteres síkfutás, junior. 1. Göbel (KAOE)
23.7 mp. 2. SchitTrcr Ágoston (Postás) 24 mp.
3. Visky (MTK) 24.1 mp.
5000 méteres síkfutás. II. oszt. 1. Németh
Béla (MTE) 16 p. 34.2 mp. 2. Medvéd Ágoston
(MBSE) 17 p. 19.6 mp. 3. Exner Frigyes (UTE)
17 p. 30 mp.
Hármasugrás előnyverseny 1. Róna J. (FTC)
1445 cm. (185 cm. előny). 2. Neubauer F. (FTC)
1420 cm. (190 cm. előny). 3. Rosemann D.
(MTK) 1413 cm.
800 méteres síkfutás, előny verseny. 1. Füller
Sándor (FTC) 1 p. 54 mp. (45 m. e.). 2. Bártfalvy Siándor (OTE) 1 p. 57.4 mp. (36 ni. e.).
3. Pakurár Szilárd (FTC) 1 p. 57.6 mp. (37
m. e.).
Négyszer 100 méteres stafétafutás.
A) cso
port. 1. MTK a) 46 mp. 2. MTK b) 47 mp’. —
B) csoporL 1. ARAK 46 mp. 2. MTE 46.2 mp.
Gerelyvetés, előnyverseny. 1. Mandelik V.
(MTE) 5720 cm. (13 m. e.). 2. Gridi (MAFC)
5548 cm. (11 m. e). 3. Rózsa L. (MTK) 5540
cm. (15 m. e.).

Bndapest, 1028 JnHna S.

Ma délután egy heti üdülésre
Mátyásföldre vonul nyaralni
az olympiai vizipolócsapat

38.6 mp. 2. Gombik (VRE) 38.8 mp. 3. Sarkady
(KAOE) 39.1 mp. Heves küzdelem után egy
méterrel nyerve.
Svéd staféta. (A. oszt.) l.MAC2p. 1.06 mp. 2.
BBTE 2 p. 12.1 mp. 3. SAC 2 p. 12.5 rnp.
Mához egy hétre, julius 30-án kél útra
Triatlon. 1. Arany (ARAK) 4á popt. 2. MélyAmsterdam felé az olimpiai vizipóló-csapatunk.
(MTK) 6 pont. 3. Weiszkopf (MTK) 7.5 pont.
A csapat ezt a hetet sem tölti tétlenül és
A pontverseny eredménye:
ma, hétfőn, délután 5 órakor Mátyásföldre
1. MAC 24 pont.
utaznak a játékosok, ahol a jó levegő mel
2. MTK 10 pont.
lett alkalmuk nyílik hideg vízben treni3. ARAK 8 pont.
roznlok.

Olympiai tornászé xpediciónk
bucsufellépése a „gödörben"
Az OTE szénatéri versenyének utolsó számai
alatt a pályaszolgák nehéz vasalkotmányt hur
coltak ki a pályára. A publikum érdeklődéssel
szemlélte a sporttelep gyepes részén folyó mun
kát, amelyre Pászthy Elemér és Szalai Józsel
tornászbajnokok ügyeltek. Csakhamar kibon
takoztak a nyújtó körvonalai és az atlétikai
verseny befejezése után programszerűen felvo
nult az olimpiai tornászgárda, hogy a világküzdelmckre való kiutazás előtt még bemutassa a
lelkes magyar közönségnek olimpiai reper
toárjait.
A bemutató valósággal frappirozta a közön
séget. A bemutatott gyakorlatok viharos taps
orkánt váltottak ki nemcsak a verseny közön
ségéből, de a szénatéri pálya sövénykeritése
mellett sorfalat álló tömeg is lelkesen csapta
össze tenyerét.
Ugy a szcrgyakorlatok, mint a zongorakiséréttel végzett női szabadgyakorlatok megkapóak voltak. Lehetetlen, hogy az olimpiai
zsűri érzéketlenül haladjon cl a magyar hölgy
tornász expedíció gyakorlatai mellett. .Sokat
nagyon sokat várunk ugya férfi, mint az eddig
csendben dolgozó hölgytornászainktól.

A III. kér. TVE most már vég
leg a vizipolóbajnokság győzte
sének tekinthető
A III. Ser. TVE vizipolócsapatának az OTE
fölött aratott 17:0 arányú megsemmisítő győ
zelme tulajdonképpen már a hét elején a baj
nokság idei győztesévé avatta az újlaki csapa
tot. Az FTC—MAC-mérkőzés vasárnapi 2:2-ös
döntetlen eredményo azután végleg megpecsé
telte az idei bajnokság sorsát és a III. kerüle
tiek bajnoksága ezek ulán még akkor sem vál
hatna vitássá, ha a MUSz esetleg megsemmisí
tené a III. kér.—OTE-mérkőzést.
A hátralevő UTE - NSC és OTE—NSC-mérközések a bajnoki helyezési sorrend szempont
jából már teljesen közömbösek. A két mérkő
zés terminusa julius 27, illetve 29.
A bajnoki tabella
a vasárnapi mérkőzés után igv alakul
1. IIL kér. TVE .19 pont (38—6).
2. FTC 9 pont (80
““ —8).
3. MAC 7 pont (21—10).
4. MTK 6 pont (21-12).
5. UTE 6 pont (20—13).
6. NSC 0 pont (4—26).
7. OTE 0 pont (2—67).

Klebelsberg Kunó gróf
kultuszminiszter búcsúz
tatja el ma délután az
országot elhagyó atlétaés tőrvivó-olimpikonokat

Nyolc játékos — köztük az első ízben sze
replő hét játékos
utazik Mátyásföldre, még
pedig a Barta — Ivády, Homonnay — Keserű
//. — Halasi, Vértesi, Keserű /., és Wenk,
összetételű olimpiai csapat, mig a III. kér. já
tékosai a svéd túrán szereznek maguknak
rutint.
A csapat mátyásföldi programja még nincsen
teljesen készen, de az már bizonyos, hogy
kedden délután fél 6 órakor az UTE együttese
ellen játszanak két kapura mérkőzést.
Az olimpikonok csak julius 29-re jönnek
haza, amikor az NSC versenyén komoly mécs
esét játszanak a B. együttes ellen.

LÓSPORT
Budapesti versenyek
Blanc nyerte a Liget-dijat.

Mérsékelt látogatottság mellett folytak le. a
vasárnapi lovaregyleti versenyek. A nap fő
számában, a 8000 pengős Liget-dijban a nagy
favorit Blanc csak erős küzdelem után nyak
hosszal tudta a hevesen támadó Flirtet a máso
dik helyre utasítani.
Mind a hat futam reális eredménnyel végző
dött, négyben az első favorit, kettőben a má
sodsorban fogadott ló győzött.
A részletes eredmény a következő:
L futam. lJ)e bizony (B/«) Gutái, 2. Haen
Dry (4) Blaskovics, 3 Divo (2» Esch. F. mLittle Lady (12) Gál. Egy hosszal nyerve, más
félhosszal harmadik. 10:15. — II. futam. 1.
Fasisfa (1’4) Schejbal, 2. Lavarone (2) Szo
kolai, 3. Frau Wunderlich (12) Hujber. F. m
Paprikás (10) Kisziváth Szilaj (5) Blaskovics.
Báby (5) Balog. Két és fél hosszal nyerve., há
rom hosszal harmadik. 10:21, 14, 14. — IIL fu
tam. 1. Blanc (»/«>) Gutái, 2. Flirth (4) Szó
kólái,
3. Buzogány (2) Gulyás. Nyakhosszal
nyerve, ötnegyedhosszal harmadik. 10:14. —
IV. futam. 1. Adria (•/»•) Szokolai, 2. Margaréta
(10) Balog, 3 Szitakötő (1*4) Gutái. F. m.
Tasimena (10) Mihalovics, Perhaps (12) Hujber. Két hosszal nyerve, öt hosszal harmadik.
10:14, 13. 21. — V. futam. 1. öreg Signora
(4) Kaszián, 2. O. M. (3) Blaskovics, 3. Bóditó
(2) Balog. F. m. Patrona (12) Esch, Souvenir
(8) Gulyás, Ez az (0) Schejbál, Varázsló (5)'
Dózsái, Dacos (6) Klimscher, Szeretőm (12) Szi
lágyi, Markos (5) Fodor. Négy hosszal nyerve^
egy hosszal harmadik. 10:54, 16. 15, 14. —
VL futam. 1. Anna (2) Kaszián, 2. Cincominaa
(3) Gutái, 3. Gone oway (10) Blaskovics, F. mMandoliné (16) Bódis, Andorás (5) Schejbál,
Pirouette (l’/i) Balog, Horace (6) Szűcs, Sza
mos (10) Fodor. Másfélhosszal nyerve, ötne
gyedhosszal harmadik. 10:47, 15, 17, 23.

Bécsi lóversenyek
A bécsi nyári miting második napjának rész
letes eredménye a következő:
I. 1. Gallione (l*/t) Kovács 2. Tia (2’A) Gu
lyás. F. m. 3 ló. — n. 1 Marathon II. (1%);
Gulyás, 2. Woodbum (3) Tóth. F m. Petúnia.
— III. 1. Sehonnai. (2*4) Martinék, 2. Pretty
Girl (1%) Szilágyi. F m. 2 ló. — TV. 1. Auf
'zum Rundén (8/io) Epcrjcssy, 2. Für wahr (1%)
Müller. F. m. 2 ló. — V. 1. Liluschka (•/«)
Tóth, 2. Arbogast (3) Stiglic. F m. 3 ló. — VI.
1. Bújfogató (5) Martinék, 2. Nézz rám (•/:#),
Eperjessy. F. m. 3 ló — VIL 1. Eliza (4)
Weckemiann, 2. Dominik (6) Eperjessy. F. m.

Az olimpiai versenyekre kiküldött atléta- és
tőrvivógárdánk ma d. u. 4 óra 25 perckor indul
a Keleti pályaudvarról színeink képviseletére.
A bucsuvétel a pályaudvaron lelkes sportközön
ségünk bizakodó, szeretetteljes utolsó buzdí
tása mellett hivatalos színezetű is lesz, amenynyiben az elutazáskor megjelenik az OTT ve
zérkarának ittbonmaradt minden tagja.
Goda László (MAC) 684 cm-es távolugrása országos iffusági
A búcsúbeszédet maga gróf Klebelsberg
rekord — Budapest 110 méteres ifjúsági gátfutó bajnoka
Kunó kultuszminiszter tartja,
A szerkesztésért és kiadásért felel:
Weiszkopf Zoltán (MTK)
hogy külön is emlékeztesse kiküldötteinket a
Dr. ELEK HUGÓ
feladat fontosságára és felelősségére, amellyel
Gyér érdeklődés mellett, közepes eredménye
Kiadja:
Magasugrás. 1. Sehopp (KISOK) 173 cm. 2.
_ Amsterdamban a nemzetek konkurenciájában
ket hozott a MAC Csurgay-vándordijas, ifjusági Stumpf (KEAC) 169 cm. 3. Jász (MAC) 169 cm minden egyes versenyzőnknek küzdeniök kell.
A ..Hétfői Latok* UJségvállalat
versenye, nz ifjúsági atlétikának a bajnokság Bajnokverés! Stumpf indiszponáltan ugrik, mig
ulán legklasszikusabb viadala. A MAC évek Schapp minden magasságot tisztán elsőre visz.
után ismét favoritként indult ■ küzdelembe, a
100 méteres síkfutás. 5 előfutam után a dön
várakozásnak megfelelően cl is nyerte a dij tőkben: 1. Paku (in*VE) 11.4 mp. 2. Gerő
védelmét, de olyan alacsony pontszámmal, mint (KAOE) 11.6 mp. 3. Nagy (MAC) 11.6 mp. Si
a dij alapítása óta egyszer sem. Abszolút fölé kertelen start után Paku kap leghamarabb
nyesnek látszó győzelme tehát viszonylag gyen lábra, rövidesen 3 méter előnyre tesz szert,
ge, de igen gyenge a másodiknak helyezett amit Gerövel szemben végig ms^tart. Nagy az
MTK pontszáma is. A
IIL helyeselt ARAK utolsó métereken mellszélességnyirc közelíti
Arany révón (sulydobásban 1., diszkosxvetésbcn meg Gerőt.
II.) érte el helyezését, mig a többi egyesület
400 méteres síkfutás. 3 előfutam után a dőnnem játszott komoly szerepet.
lőbon: |. Lenkey (MAC) 52 6 mp. 2. Torbágyi
Az eredmények közül messze kimagaslik ■
(MTK) 53.4 mp. 3. Nádujfalvt (MAC) 53.5 mp.
kitűnő Goda 684 cm-ea aj rekordja a táIlárom méterrel nyerve fél méterrel harmadik.
volugrásbon, amellyel teljes 14 cm-rel Ja
1500 méteres síkfutás (Péntek László emlék
vította meg Ghlllánynak 1923. óta faulálverseny). 3 előfutam után a döntőben: 1. Allott rekordját.
niássy (MTE) 4 p. 17.6 mp. 2. Juhász (MTK) 4
Természetesen idén sem maradt el a szokásos p. 19.6 mp. 3. Virág (MTE) 4 p. 20 mp. 1200
bajnokverés: sulydobásban Arany Dombgra, a méterig Juhász vezet, ott Almássy kitör s a
ningnsugrásban Sehopp Stumpfra vert rá. 100 célban jó tiz méterre] veri. Juhász fél méterrel
méteren Paku újból beigazolta, hogy legjobb harmadik, Mandéry feladta a versenyt.
ifj. iprinterünk, Szép eredmény Lenkei 52.6
Rúdugrás, t. Zsuffka (MAC) 330 cm. 2. Cson
mpes 40-asu és Zsuffka 339 cm-es rudugráaa. tos (MTK) 300 cin. 3. Kordnyi (SzTK) 300 cm.
A verseny keretébe iktatott Triatkm a székes Fölényes győzelem, szép eredménnyel.
fehérvári Arany győzelmét hozta.
Négyszer 100 méteres stafétafutás. 2 eWMu
Távolugrás (Caigláu István emlékverseny). 1. lám ulán a döntőben: 1. MAC (Percei, Goda,
Goda (MAC) 684 cm. orsrágoa rekord. 2. Ko Farkas, Nagy) 45.7 mp. 2. KAOE 46.2 mp. 3.
rongiig (BBTE) 640 cm. 3. Kostyál (MAC) 635 MTK 47 mp. A MAC csapat tagjai sikerültön
cm.
váltva végig előnyben vannak z Gerő jó futása
AUTÓ
& jSSJaCC U M U LATOR
110 méteres gátfutás (Budapest kerület baj dacára Is 8 méterrel verik a KAOE-t.
nokságáért). Bajnok: Weiszkopf (MTK)
19.6
Diszkoszoetés. 1. Madarász (SzAK) 4081 em
mp. 2 Szabolcs (MAC) 19 6 mp. végig vezetve 2. Arany (ARAK) 3490 cm. 3. Hovorka (KEAC)
pielLszélességgcl nyerve.
3435 cm. Madarász már első 3982-es dobással
Sulydobás (Guszmag Gyula emlékverseny). 1. magához ragadja a vezetést. Arany dobásai túlArany (ARAK) 1270 cm. 2. Domby (KISOK) magasak, csak utolsó dobása Jfdl ki jobban.
1214 cm. 3. Hovorka (KEAC) 1120 cm. Arany
200 méteres gátfutás (triatlon). 1. Arany
második dobásától 1(1209 cm.) vezet, de to (ARAK) 28.2 mp. 2. Mélykúti (MTK) M.O mp.
vábbi dobáaay rövidebbek. Domby utolsó do- 3. Weiszkopf (MTK) 30.4 mp. Arany fölényesen
hátával tuldobja. do Arany minden energiójá 15 méterrel győz. Weiszkopf 3 méterrel har
készítés és Javítás.
link latba vetésé vei re spek labilis utolsó dopásó- madik.
yal mégis magúhoz r:i,. .i<l|.i
g> őzeimet.
szcMTKinAr.v u. 34. TCLasfisst zázsar «a«-4s
300 méteres síkfutás (junior). 1. Duha (MAC)

Három év után ismét a griffmadaras ifjaké
a Csurgay-vándordij
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