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Leugrott a Il-ik emeletről az üldözött betörő
Tízezer fűnys iöiw Kíséretében, lenyes Hálónál 
pareeevai ismének el ultez Tersziyánszüy öeom, 

a karduiuas tragikus sorsú világbajnokul
— ——><c——■  

TerszMMZMMaak orvosai nem ennedtoh meg, hogy a temetésen 
resztvegyen — A Katonaság, a sport es a társadalom reprezentánsai 

kísértén utolsó útidra a viiagaainokot a farkasréti temetőben 
A cvfiszszertartás közben íö Kellett zárni a temető kapuit 

az egyre novekuö tömeg ostroma miatt
Amikor az amszterdami plansról a 

.világbajnok győzelmének hirét röpítette ide 
a rádió, ragyogó napsütésben szikrázott a 
város. Kék volt az ég, apró fehér bárány
felhők úszkáltak csak rajta. Amikor ina a 
farkasréti temető ravatalos háza előtt a 
fehér érckoporsóban utolsó földi útjára 
várt a bajnok, elborult az idő, ólomszürke 
és fekete felhők tornyosodtak. Semmi nem 
adhatott Volna szomorúbban stilszerü kere
tet a gyász fájdalmához és a temetés komor 
impozáns aktusához, mint a inai borongó, 
esőbehajló, ösztsejtető idő. Elborultságával 
és szomorúságával még a természet is díszt 
akart adni vitéz Tersztyánszky Ödönnek, 
akivel a Sors földi pályáját a legkegyetlc- 
nebbiil végeztette el, a véres és a vérlelen 
csaták satnpiónja nem ott esett el. ahol bá
torságával kihívta maga ellen a halált, ha
nem a solymári országút szelíd akácfái alatt 
kapót halálos sebeket.

Tersztyánszky megrendítő emberi tragédiá
jához méltó volt a mai temetés, amely akkora 
tömegek előtt folyt le, amilyet nem igen lát
lak még a farkasréti temetőben.

Körülbelül 10.000 ember vett részt a teme
tésen.

Alig múlott el félhárom, amikor már sűrű em
bertömeg hullámzott a farkasréti sirkcrtben. A 
ravatalos terem előtt magas kalafalkon gazda
gon aranyozott, gyönyörű fehér érckoporsóban 
nyugszik vitéz Tersztyánszky Ödön alezredes
nek az amslerdami olimpiász kardvivó világ
bajnokának holtteste.

A koporsó felett dlszcsákója és gyászfá
tyollal letakarva kardja fekszik.

Nem az a kard, amellyel Amsterdamban győ
zött. Ezt Rolhcrmerének küldötte cl aján
dékba. A kard, amely most utolsó útjára indul 
vele, egyszerű szolgálati kardja. A koporsó 
előtt piros bársony párna. Kitüntetések csillog
nak rajta. Kitüntetések, amelyeket a világhá
ború hőse és nem a solymári autóul halálos 
áldozata kapott. Magasra törnek fel a lángok 
a kalafalkon elhelyezett kandeláberekből.

A koszorúk százai ölelik körül a hatalmas 
ravatalt,

amelyet három oldaláról az első honvédgya
logezred 21 fegyveres katonája őriz díszben, 
feszes néma vigyázállúsban. A ravatal legtete
jén egy nemzetiszinü szalagos hatalmas ko
szorú: „Vitéz Tersztyánszky Ödön alezredesnek, 
viijó-vllágbajn oknak, -Magyarország kormány 
rája".

A kormányzó koszorúja mellett oltfekszik a 
halott bajnok klubjának, a MAC-nak kék
sárga diszitésii gyönyörű koszorúja. Budapest 
székesfőváros, a magyar királyi honvédség, nz 
I. honvéd gyalogezred tisztikara, altiszti kara, 
legénysége, a Magyar Vivő Szövetség az összes 
többi jelentős sportklubok, továbbá gróf And
rássy Géza, Mészáros Ervin és Lóránt, Soly
már és Pordd-fürdö községek közönsége is 
koszorút küldőitek Tersztyánszky Ödönnek. A 
család koszorúi is odasimulnak a hivatalos és 
• baráti koszorúk és virágok százaihoz: as

özvegyé és kisleányáé, testvéreié és a többi 
hozzátartozóké.

♦
Nem múlott cl még három óra, amikor 

Terstyánszky Ödön ezredéből az I. honvéd 
gy. ezredből egy zászlóalj vonul be diszme- 
netben lassú ütemes lépesekkel a temetőbe. 
Sorban érkeznek az előkelőségek is. Az el
sők között jön Dréhr Imre népjóléti állam
titkár, Rakovszky Iván volt belügyminiszter, 
a Magyar Vívó Szövetség elnöke és őrgróf 
Pallavicclni György, Ugrón Gábor ny. bel 
iigyminiszler, Karafiáth .Jenő országgyűlési 
képviselő, az Országos Testnevelési Tanács 
elnöke, Múzsa Gyula és egy sereg sportem
ber. Ot állnak már a ravatal körül Tersz
tyánszky kardvivóbajnok barátai, Schenker 
és Rády alezredesek, Petschaucr Attila, 
Oxilia olasz ezredes, Juard francia ezredes
sel ugyancsak eljött a temetésre. Felnégy 
óra tájban

megérkezik a temetőbe József fő
herceg,

akit Janky Kocsúrd. a honvédség parancs
noka é.s egy sereg magasrangu katonatiszt 
fogad. Itt vannak már a vitézi szék magas
rangu lisztjei is. élükön vitéz Dcrényi Emil 
altábornaggyal, a budapesti törzskapi 
lánnyal.

Közvetlenül József főherceg érkezése előli 
egy mély gyászba öltözött idősebb hölgy 
és egy feketeruhás Idős ur fehérkabátos 
gyászszalagos kisleányt vezet a ravatal 
mellé: Tersztyánszky íhlÖn apósa és 
anyósa hozták cl az alezredes ötéves 

leánykáját.
Utánuk jönnek a lobbi rokonok: Tersz- 

fyánszki testvérei és sógorai. A leányka 
nagyszülei közöli foglal helyei, a ravatalos- 
ház előcsarnokában, alighogy leül nagy kék 
szemeit elborítják a könnyek. Perceken ál 
fájdalmasan zokog a kislány.

Tersztyánszky Ödönné nem jöhelet el a 
temetésre.

Eletet hord a szive alatt és az orvosok nem 
engedték ki a temetőbe.

♦
Pontban négy órakor megkezdődik a gyász

szertartás. Hász István, a honvédség tábori 
püspöke tizenkét pap segédletével végzi a fé
nyes ceremóniát. A tábori püspök a gyászszer
tartás után koporsó elé lép és néma csendben 
búcsúztatót mond Tersztyánszky Ödön felett:

— Megrendült lélekkel állunk meg e koporsó 
mögött, mert hirtelen orvul csapott rá a hutái 
arra, aki e koporsóban fekszik. Tersztyánszky 
Ödön kezéből kihullott a kiírd, ez a kard nem 
csak a vívás világbajnoka kezéből cselt ki, de 
magasabb jelentősége is volt ennek n kard
nak. Etikai szimbólum volt. Es most gyászoló 
testvéreim kérjük az Egek Urát, vezesse őt a 
magyar szentek táborába és támasszon uj hő
söket, sokat, sokat, akik az ő nyomdokaiba

járnak.
Ezután az Operaház kórusa adott elő egy

házi dalokat.
Mialatt a gyászszertartás folyik a temető 

kapuit a rendőrségnek le kell zárnL
Hepke Rezső rendőrfelügyelő vezetésével, 150 
főnyi gyalogos és lovasrendör a legnagyobb 
erőmegfcsziléssel tudja fenntartani a rendet, 
olyan óriási a tömeg.

Mintegy tízezer ember gyűlik össze, ami
kor n gyászszertartás már kezdetét vette.
A tábori püspök búcsúztatója után két ko

szorús kocsira helyezik a koszorúkat s négy
lovas díszes halottaskocsira teszik a koporsót. 
A kocsik előtt legelői kél közkntona áll és 
várja az indulást a sirhaul felé. Az egyik 
Tersztyánszky Ödön fejfáját tartja a kezében, 
ez áll rajta:

— Itt nyugszik vitéz Tersztyánszky Ödön 
alezredes, a kardvívás világbajnoka, éli öl) 
ével.

A sírnál elsőnek
I Schnetzer ezredes

a bajtársok nevében mond néhány szavas 
búcsúbeszédet

— Lehullott ezredünk legnemesebb haj
tása, megtért elődeihez a Hadak utján, a 
legvitézebb kalonák egyike, nkil olt láttunk 
a Kárpátok bércein, kit ott láttunk a hadi
fogság keserűségében. Búcsúzunk tőled vi
téz bajtársitok, aki kiástad a gyűlölet lává
jából a magyar nevet és fényt, megbecsülést 
szereztél neki. Ez.redcd tiszlikara kisér sí
rodhoz. Isten veled I

Ezután
Rakovszky Iván,

a Magyar Vívó Szövetség nevében rtiondolt

A népszövetség főtitkárságához 
fordulunk az optáns-perben
Baráti szolgálatait kérjük az ügy békés elintézéséhez

A külpolitika legújabb és legérdekesebb ese
ménye az oplénsperben folyó tárgyalások vá
ratlan megszakadása, illetve befejezése. Szűk
szavú kommüniké jelentette, hogy a bécsi tár
gyalások eredmény nélkül befejeződlek és bár 
a román delegáció javasolta, hogy legközelebb 
vegyék fel még folytatólag a tárgyalások folya
mát, a magyar kiküldőitek, élükön Sztrrényi 
József báróval arra az álláspontra helyezked
tek, hogy semmilyen tárgyalásnak most mór 
nincs értelme,

vigyék az ügyel a nemzetek szövetsége rlé 
és ez próbáljon meg olyan megoldást létesíteni, 
amely esetleg most már végre mégis befejezés
hez juttatná ezt az évek óta húzódó áldatlan 
pereskedést.

A magyar és romáa delegációk egészen ba-

búcsúztatót:
— Megillelődve állunk meg sírod előtt 

Tersztyánszky Ödön. Csillog » kardod meg a 
koporsódon, de a két kékszemed csillogását 
nem látjuk már. eltűnt előlünk a két kekszem, 
mely a lelkedet tiszta becsületes férfias jetleJ 
medel mulatta annak, aki belenézett.

— Amikor dicsőséget szereztél a magyar 
névnek, amikor tömegek ünnepellek, szerényen 
félreálltál és c.ak ennyit mondtál: „meglettem 
a kötelességemet**  Most amikor fiatalon eltá
vozol közülünk ez cseng a fülünkben. Elmen
tél a dicsőség élvezete elől, de a barátaid sze- 
relete utánad száll a sírodba, soha nem tu
dunk elfelejteni. Isten veled.

Ezután
Karaffiáth Jenő,

az Országos Testnevelési Tanács nevében mon
dott búcsúztatót, majd

vitéz Dcrényi Emil, altábornagy
lépcll a sirhoz és a vitézi szék nevében ezek
kel a szavakkal búcsúztatta Tcrszlyánsz.kyl.

— 4 halál nálunk vitézeknél nem gyászt, 
csak megdicsőülést jelent. Édes Ödön, drága 
testvérünk, a viszontlátásra.

Kelemen Aurél,
a MAC nevében búcsúzol! cl Tersztyánszky 
Ödön I öl:

Némán, könnyes szemekkel hallgattak a sir 
körül a gyászolók ezrei a búcsúbeszédeket, 
amelyeket csak

néha tört meg nz öt esztendős Tersztyánszky 
kisleány fcl-felcsukló zokogása.

\ búcsúbeszédek után a Himnusz hangjai mel
leit bocsátották le a koporsót a sírba.

Délután hat óra volt, amikor a temetés vé
geiért és a résztvevők ezrei elindullak a temc 
tőből.

rátságosan fejezték be a tárgyalásokat, meg
állapodván abban, hogy

a népszövetség főtitkárságához fordulnak 
még a nyár folyamán.

A népszövetség főtitkársága természetesen 
csak akkor foglalkozik ezzel az üggyel, ha a 
román kormónv előzetesen hozzájárul ahhoz, 
hogy ezt n közbeeső lépést a két delegáció 
megtehesse és amennyiben a román kormá~y 
ebben a tekintetben elutasító álláspontra he
lyezkedik, nem következhet más. minthogy

a magyar királyi kormány a nemzetek 
szövetségének tanácsát szeptemberben fel

kéri:
tegyen eleget a békeszerződés rendelkezései
nek, nevezze ki a magyar-román vegyes dön- 
tőbiróságba Románia biráját és döntsön az
után ez a bíróság a továbbiakban.
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Tomcsányi Kálmán miniszteri tanácsosi 
a francia kormány Párisba hívja a magyar 
táncoktatási szabályrendelet ismertetésére

Vasárnap hazaérkezett Parisból a nemzetközi táncmesteri 
kongresszus magyar küldöttsége

I nézve középtermetű, kékszemü, barna nyi- 
•t bajuszu, nrias külsejű férfi volt a titok

zatos ember, aki a három órai budapesti 
hajóval érkezett meg Dunapentelére, este 

félhét óráig járkált a községben 
anélkül, hogy bárkit is megszólított volna, 
azután 

visszament a szigetre, 
melynek partján a hajóállomás van és a

közeli erdőben Browning pisztolyával 
agyonlőtte magát.

A budapesti főkapitányság eltűnési osztá
lyán vasárnap végignéztek az összes G. L 
kezdőbetüs eltűntek aktáit, de ezek között 
senkit sem találtak, akire a dunapentelei 
csendőrség által megküldött személyleiráa 
ráillett volna. A rejtélyes öngyilkossági ügy
ben nagy eréllyel folyik tovább a nyomozás.

Vasárnap érkezett haza Párizsból a ma
gyarországi táncmesterek küldöttsége a Pá
risban megtartott nemzetközi táncoktatás- 
ügyi kongresszusról. A küldöttség vezetői a 
Hétfői Napló munkatársának érdeklődésére 
elmondották, hogy a Párisban megtartott 
kongresszusi tanácskozások eredményekén! 
a francin kormány elhatározta, hogy

magyar mintára átszervezi a francia
országi táncoktatást a ebből h célból 
meghívja Párisba a magyar láncoktatási 
szabályzat készítőjét, dr. Tomcsányi 

Kálmán miniszteri tanácsost.

A párisi Washington Palócéban mrglar 
toll nemzetközi lúncokinlásügyi kongresz- 
szus, amelyen 21 állam képviseletében mint
egy ötszázan vetlek részi, több fontos tánc
ügyi problémái tárgyalt. A magyar küldött
ség vezetőjének, Róka Gyula tánctanárnak, 
az Országos Táneuieslei képző Tanfolyam 
igazgatójának üdvözlő beszéde után Saphir 
Imre budapesti táncmester szólalt fel s rá 
mutatón arra, hogy Magyarország az egye
düli álam, nlml megfelelő módon törvénye
sen szabályozták a táncoktatás kérdését s a 
lánctnnitásl középiskolai végzettséghez és 
állami vizsga letételéhez kötötték. A kon-

Vasárnap: 10 öngyilkosság
Méreggel, gázzal, késsel, pisztollyal vagy a l)uná 

han keresték a halált az életuntak
Vasárnap megint az Öngyilkosok szomorú 

napja volt. Már vasárnap hajnalban egymás
után hívták n budapesti és a környékbeli 
mentőket n legkülönbözőbb társadalmi állású 
életuntak segítségére és bőven akadt dolguk a 
dunai motoros mentőőrségeknek is.

Vasárnap kora hajnalban a Margit rakpart 
ról

n Dunába vetette magát
Horváth Béláné született Nagy Apollónia, cgv 
magánliszIvÍM lő .30 éves felesége, akit a rend
őrség motoros mentőcsónakja élve mentolt ki 
a Duna hullámaiból. Az életunt asszony azon
ban kimentése ulán sem tért eszméletre, úgy, 
hogv a menlők életveszélyes súlyos állapot 
hun' vitték be a Rókus kórházba. Élelunlsági'i 
nak okút még nem lehetett megállapítani.

Reggel kilenc óra híjban az Újpesti össze 
kötő vasúti hídról

egy nő vetette magát a Dunába.
Három csónak is mentésére indult, de az élet
unt szemmelhíthnlóan nem tudott úszni, le
merülése után néhány pillanatra még felbuk
kant a viz tetején, de mire n csónakosok kö
zelébe érlek, újból elmerült és nem is került 
többé elő a vízből. Nem lehetett megmenteni. 
Az újpesti parton néhány ruhadarabot találtak 
és egv cselédkönyvet, amely Záborszki Ilona 
37 éves szakácsnő nevére van kiállítva.

Délelőtt féltizenegy órakor óriási riadalom 
táinndl az Erzsébcl-hidon, ahol egy fiatal csi
nos leány hirtelen mozdulattal felkapaszkodott 
a hid korlátjára és

br akarta vetni magát a vízbe.
Ebben az időben nagy-forgalmú hídon tiz já
rókelő is odaugrott a fiatal leányhoz és meg
akadályozták az öngyilkosságot. Á fiatal leány 
hangosan kiáltozott, hogy hagyják őt meg
halni, ne akadályozzák meg lettében, de u 
járókelők a hídfőhöz viliék és olt átadták az 
Arszcines rendőrnek. A fiatal leány ekkor már 
feltűnő apalikusan viselkedett, szótlanul tűrte, 
hogy a rendőr a főkapitányság közeli épülete 
felé kisérje. A rendőrség kapujában azután 
hirtelen

összesen a fiatal leány és elvesztette esz
méletét.

Kihívták a mentőket, akik megállapították, 
hogy az életunt leány

nagyobb mennyiségű mérget vett be 
és ez okozta súlyos rosszullélél. A rendőrség 
megállapította, hogy az Erzsébet-hid élctunt- 
jál llalogh Erzsébetnek hívják, aki Iá éves 
varrónő és ismeretlen okból akart megválni

érje. A

Legközelebbi 
pénteken 

Jünius ze-An Csak i napig
Fehér ók drapp férfi sport

apacsing
kitűnő panamából, 36-46siómig

Len- ók csíkos vászon

4“
I<cn- ók csíkos vászon

gyermek-loppe-kabátfl
3. Rzám (3 évennek).................... “3. szám (3 évesnek)...................... ■

Számonként 20 fillér áremelkedés.
Postai megrendeléseket utánvétellel pon

tosan szállítunk

DIVÖgarnOK
Rákáril át 74

gresszus Poigt vezértitkár felszólalása ulán 
Gamille de Rhynalde, a Sy nőiest National 
des Professeurs de Danse et Federation In- 
ternalionale de Danse elnökének indítvá
nyára elhatározta, hogy

a kongresszuson résztvevő államok de
legáltjai kormányaikat felkérik a ma- 
gynr táncoktntásŰgyl szabályrendelet ta
nulmányozására éa annak a lehetőség

hez képest történő megvalósítására.
A kongresszus másnapján a tanácskozáso

kon részivett francia szépművészeti és 
munkaügyi miniszterek a francia kormány 
nevében bejelentették, Imgy Franciaország
ban a magyar tánctanitói és táncmesteri 
képzettségei szabályozó rendelet mintájára 
a közeljövőben megszigorítják a francia 
tánctanitást s ebből a célból

a magyar kormányt felkérik a magyar
országi szabályrendelet tanulmányozás 

céljából való megküldésére.
Egyben a szabályrendelet ismertetésére 
meghívják Párisba a magyar tánctanitói 
szabályrendelet alkotóját, Tomcsányi Kál
mán belügyminiszteri tanácsost.

akit egyébként a kongresszus dlsztag- 
jává választott meg.

találták Dénes

magái.
kerüli a Rókus

42Kéccy Béla

sze-
igy

az élettől. A menlők igen súlyos állapotban 
viliék a Rókus-kórházba.

A Lánchíd-utca 13. sz. házban vasárnap dél
előtt eszméletlen állapotban ' 
Erzsébet 29 éves cselédet, aki

gázzal mérgezte meg
Eszméletlen súlyos állapotban 
kórházba.

A Futó-utca 24. sz. házban 
éves fa- és szénkereskedö ugyancsak 

gázzal mérgezte meg magát.
A kereskedő a hajnali órákban felnyitotta 
nos pincéjét, kinyitotta a gázcsapot és 
akart meghalni. A pincehelyiségből kilóduló' 
erős gázszag tette figyelmessé a házbclicket az 
öngyilkossági kísérletre, amelynek anyagi okai 
vannak. A mentők Kéccy Bélát súlyos állapot
ban vitték a Rókus-kórházba.

A Székely Bcrtalan-u\ca 12. sz. házban Mára 
Tivadar magántisztviselő 28 éves felesége is
meretlen okokból

megmérgezte magát.
Életveszélyes állapotban vitték a menlők a Ró 
k us-kórházba.

Vasárnap délután Millc Miklós 17 éves 
pesti kereskedősegéd az összekötő vasuti-hid- 
nál a kelenföldi pályaudvarról Budapest felé 
robogó személyvonat

mozdonya alá vetette magát.
A mozdonyvezető teljes erővel fékezett, 
még így is a mozdony kerekei '

átgázoltak az életunt fiatalemberen, 
nkinek jobblábát és jobbkezét tőből levágta a 
vonat. Az életveszélyesen sérült szerencsétlen 
fiatalembert a Rókus-kórházba vitték, ahol a 
halállal vivődik.

A Práter-utca 61. sz. ház egyik második eme
leti lakásában vasárnap délután öngyilkossági 
szándékból

szublimálni ivott
Breitner János sofőr 2.3 éves felesége. Élet
veszélyes állapotban vitték a Rókus-kórházba.

A Telcki-lér és az Erdélyi-utca sarkán Dosz- 
pen-

kis-

de

iul József 29 éves szobafestő hatalmas 
géjü

el

zsebkéssel mellbcszurta magát 
és eszméletlenül összeseit. A kihívóit mentők 
megállapították, hogy sérülése élctveszéleys és 
az. életunt szobafestői ugyancsak a Rókus-kór
házba vittek.

Rejtélyes öngyilkosság 
Dunapentelén

Rejtélyes öngyilkosságot követelt 
szombaton este a fehérmegyei Dunapentele 
községben egy jőlőltőzött 30—35 év körüli 
budapesti férfi, aki szombaton délután ér
kezett a budapesti hajóval a dunamenti 
községbe, hosszú ideig sétálgatott Dunapen
tele utcáin, majd estefelé átment r dunai 
hídon a dunapentelei szigetre és ott a Duna- 
parton

főbelőtte magát.
A rejtélyes esetről vasárnap reggel táv

iratilag értesitette a dunapentelei csendőr- 
ség a budapesti főkapitányságot. A csendőr- 
ségi távirat szerint az ismeretlen 30—35 év 
körüli férfi G. /. monogramos, fekete ke
ménykalapot. barna csikós ruhát, fekete 
nyakkendőt, fekete félcipői viselt, külsejére

ABBAZIA PALACE-HOTEL
A szálloda előtti uj strandfürdő megnyitása május elsején. Sajátkapanák. 250 szoba, mind 
egyik folyóvízzel, balkonnal és tengori kilátással. Nyári idényben mérsékelt árak. Ugyan 
azon vezetés alatt mint Reginahotel, ezelőtt Stefánia. Kunz Jenő vezérigazgató

Másfélévi börtönre ítélték az 
elkeseredett leányt, aki meg

ölte hűtlen csábítóját
Vitriollal öntötte le a főraktárnokot, aki a tanuk szerint 

úgy báni vele, mint egy utolsó cseléddel
Izgalmas jelenetekben bővelkedő gyilkossági 

ügyet tárgyalt szombaton a pestvidéki törvény
szék, amely elé szeronyos fogházőr vezette a 
csinos és jól öltözött vádlottat: Aczél Máriát, 
egy pesterzsébeti tekintélyes koesmáros huszon
öt esztendős leányát, A vád ellene az. hogy 

múlt év októberében Kovács Tamást, egy 
budapesti textilgyár föraktárnokát erős ösz- 
szetételü vitriollal leöntötte és a szerencsét
len ember olyan súlyos égési sebeket szen
vedett, hogy néhány nappal később a Ró- 
kus-kórházhan, ahová a mentők beszállítot

ták, — meghalt.
A zokogó fiatal nő vallomásából furcsa élet

regény képe bontakozik itt ki a bíróság előtt. 
A kitörő sirás közepette elmondja a leány, hogy 
Kovács, akii egész Pesterzsébeten mint hírhedt 
Don Jüant ismerték, — elcsábitolla ől. A férfi 
eleinte házasságot ígéri neki és a leány hiti szí
vesen a férfi hitegető szavainak. Később a vi
szony legalább is a férfi részéről elhidegedett. 
Kovács azonban

nyugodtan tűrte, hogy amíg ő más nők után 
szaladgál, a leány eljárjon a lakására, főz
zön neki, takarítson rá, a szobáját felsu- 

rolja, a fehérneműjét mcgfoltozza.
A végzetes napon hasonló célból ment a leány 
Kovács lakására és a férfit ágyban fekve talál
ta. Hamarosan parázs szóváltás keletkezett kö
zöttük, a férfi szemrehányást telt, hogy — mint 
amint azt a leány itt a bíróság előtt elmondja 
— „miért nem vasalta ki a sötétkék ruháját, 
mikor pedig tudta, hogy ő mulatságba készül".

Aczél Mária ezen annyira feldühödött, hogy

x

Ovadéksikkaszlásért letartóztattak 
egy bányaigazgatót

Dr. Lengyel Endre társaságában követte el csalásait
múlt héten a főkapitányságon több-A . . _

rendbeli óvadékcsalás büntette miatt letar
tóztatták dr. Lengyel Endre ügyvédet és át 
is kisérték az ügyészség fogházába. A rend
őrség a tömeges óvadékcsalási ügyben to
vább folytatta az eljárást és ennek során

vasárnap újabb letartóztatásra került a 
sor.

A nyomozás során ugyanis megállapította a 
rendőrség, hogy az óvadékszédelgésben dr. 
Lengyel Endrén kívül résztvetl Nagy Imre 
cipőgyári alkalmazott és

Székely György 58 éves bányaigaz-

Furfangos autólopást követett el 
egy jómódú újpesti autófuvarozó
A Váci uccai vasárnap déli korzón fogták el a tolvajt az autóval

Furfangos trükkel csalt ki egy nagyértékü 
Gráf & Stift automobilt Weisz Béla 30 esz
tendős újpesti autófuvarozó, egy józsefvá
rosi autókereskedő cégtől. Arra hivatkozott, 
hogy Újpesten az autó vételárára teljes 
fedezetet nyújtó, értékes ingatlana van, ami
ről a rég kiküldötte utján meggyőződhet. A 
cég meg is bízta egyik alkalmazottját, hogy 
a megvásárolandó automobilon menjen ki 
Újpestre a telekkönyvi hivatalba és ott je
gyezze ki Weisz Béla ingatlanának adatait. 
Mialatt a tisztviselő azután a telekkönyvi ki
vonat elkészitésével foglalatoskodott, Weisz 
Béla kisietett a hivatalból

beült az autóba és elrobogott vele.
A főkapitányság napokon át hajszolta vá

rosszerte az ügyes trükkel kicsalt gépko
csit és

vasárnap délben a Vád-ulróban az 
egyik őrszemes rendőr a kttrözvény 
alapján felismerte és megállapította az 

ellopott automobilt,
amelynek volánjánál maga Weisz Béla ült. 
A főkapitányságon megállapították, hogy 
Weisz Béla igen jómódú újpesti családból 
származik, édesatyja ismertnevü fuvaros 
vállalkozó, aki természetesen mit sem tudott 
fia viselt dolgairól. De megállapította a rend" 
őrség azt is, hogy Weisz Béla uz értékes 

X Z X

felkapta a kályhán álló vitriolos üveget és 
annak teljes tartalmát az ágyban fekvő fér

fire öntötte.
A merénylet után kirohant az utcára és egye
nesen az őrszemes rendőrhöz rohant, hogy tar
tóztassa le, mert megölte a barátját Mire a 
rendőrrel néhány perccel később visszatért a la
kásba, a férfi már vértől borítva, eszméletlenül 
feküdt az ágyon és öntudatát egészen haláláig 
nem is nyerte vissza.

A leány kihallgatása után sorra felvonulnak? 
a tanuk: Aczél Mária és Kovács Tamás életének 
alapos ismerősei. Szinte egybehangzóan azt vall
ják, hogy

Kovács kötekedő, durva, rabiátus ember volt, 
aki folyton csalta a nőt, azonkívül pedig 
elhatározót! szándéka volt, hogy egy gazdag 

leányt véve feleségül — megnősül.
Azt is elmondották a tanuk, hogy úgy bánt a 
leánnyal, mintha a legutolsó cselédje lett volna.

A perbeszedek során az ügyész méltányolva 
a leány javára szolgáló enyhítő körülményeket, 
— enyhe büntetést kért a bíróságtól. A védő 
hangsúlyozta a leánv felzaklatott idegállapotát 
és ugyancsak a bíróság irgalmát kérte a vád
lottal szemben

Rövid tanácskozás után a bíróság 
másfélévi börtönre Ítélte Aczél Máriát.

Az Ítéletben az összes perbeli felek megnyugod
tak, azt a zokogó vádlott is tudomásul vettet 
úgyhogy az azonnal jogerőre is emelkedett. A 
bíróság az elszenvedett vizsgálati fogsággal ki
lenc hónapot kitöltöttnek vett Aczél Mária bün
tetéséből.

gató is.
Mindkettőjüket el akarták fogni a detektí
vek. Nagy Imrét azonban nem tudták meg
találni a főváros területén és csak Székely 
Györgyöt állították elő. A volt bányaigazgató 
minden ódiumot a szökésben levő Nagy Im
rére akart hárítani, de a rendőrségi meg
állapítások szerint Székely Györgynek ép
pen olyan része volt az óvadékcsalások el
követésében, mint megszökött társának. Ép
pen ezért vasárnap délben Székely György 
volt bányaigazgatót letartóztatták és délután 
már át is kisérték az ügyészség fogházába.

büntetendő

motorke- 
holmlkat

autó kicsalásán kiviil még más 
cselekményeket is követett el,

zongorákat, automobilokat, 
rékpárokat és egyéb értékes 

vásárolt részletre,
mindig a telekkönyvi ingatlanaira hivatkoz
va és a részletre vásárolt árukat azonnal el
adta. Számos feljelentés érkezett már a rend
őrségre az elmúlt napokban Weisz Béla 
ellen, aki a Gráf & Stift autóval napokon 
keresztül különböző vidéki városokban for
dult meg és vasárnap tért vissza a főváros
ba. A Váci-utcában azonban egy jószemü 
rendőr mindjárt felismerte és igy véget ért 
kalandos autózása.

Vasárnap délben a bűnös útra jutott fia
tal autófuvarozót a rendőrség letartóztatta.

LBOSZEBB

lbojoeb

PAPu. LEGOLCSÓBB

PAP.
Kfirpltosaru, vas*  
és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, f Uggttny, Agy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók

C9ICHNER JÁNOS
Budapest, Erzseuet-Xörut 20.
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Harakirit követett el Karcaghy 
marton 38 évestöldblrtokos

KDIQnuálían élű felesége utáni bánatában követte 
el öngyilkosságát

Az egyik fővárosi szanatóriumban vasár
nap délelőtt tragikus körülmények között 
meghalt Karcaghy Marton földbirtokos, akit 
három nappal ezelőtt életveszélyes sérülő 
sekkel szállítottak fel a fővárosba Kaposvár 
melletti birtokáról. Karczaghy Márton még 
a mull hét elején borzalmas módon öngyil
kosságot követett el.

Éles vadászkéssel felmetszette a hasát 
és a harakiri után mérget vett be.

rA földbirtokos állapota olyan súlyos volt, 
hogy az első napokban nem lehetett Pestre 
szállítani, csütörtökön azonban kezelőorvo
sai megállapították, hogy állapota remény
telen és csak műtéttel lehet megmenteni az 
életnek, családja ezért rendkívül súlyos ál
lapota elenére azonnal Budapestre hozatta, 
ahol pénteken megoperálták. A műtét azon
ban már nem segített Karczaghy Mártonon 
aki

vasárnap borzalmas kínok köztit! ki
szenvedett.

A harmincnyolcéves földbirtokos 
szerelmi bánata miatta követte cl az. 

öngyilkosságot.
Karczaghy Márton négy évvel ezelőtt meg 
nősült. Egy budapesti urileányt vett el fele
ségül, aki azonban kétévi házasság után 
különvált férjétől és megindította ellene a

válópört. Ekkor Karczaghyéknak már egy 
kisleánykájuk is voll. akit az asszony ma
gával vitt. A földbirtokos mindent elköve
tett, hogy féleségét a válóper visszavonására 
bírja. Az asszony azonban hajthatatlan ma
radt és c miatt a földbirtokos az utóbbi hó
napokban egyre idegesebben viselkedett.

Már kél hónappal ezelőtt is öngyilkossági 
kísérletet követett el, vadászfegyverével ma
gára lőtt, de a sörét csak a vállán ejtett 
könnyebb sérülést és felgyógyulása után 
hozzátartozói állandóan kíséretében voltak, 
hogy ne ismételhesse meg öngyilkossági kí
sérletét.

A hozzátartozók felügyelete csak még 
jobban fokozódott ,amikor néhány héttel 
ezelőtt a földbirtokoson már

a búskomorság jelei mutatkoztak.
Az utóbbi napokban ismét Budapestre akart 
utazni válófélben levő feleségéhez, hogv még 
egyszer visszatérésre bírja, de közvetlenül 
elutazása előtt értesítést kapott, hogy az 
asszony külföldre utazott. Ez az értesítés 
ugylátszik végképpen elkeserítette és hozzá
tartozóinak figyelmét kijátszva, a hét elején 
elkövette borzalmas öngyilkosságát. Zsebé 
ben búcsúlevelet találtak, amelyet feleségé 
nek irt, akivel közölte, hogy még mindig 
nagyon szereti és nem tudja elviselni nci 
küle az életet.

nak, ahol a villa tulajdonosai gyanútlanul 
aludtak.

Vasárnap délelőtt a budai villák be
törőit sikerült elfogni a rendőrségnek.

A Rádai-ulca egyik korcsmájában három 
gyanús külsejű férfi osztozkodott pénzen és 
különféle ékszertárgyakon. A korcsma tu
lajdonosának feltűnt, az eset, értesítette a 
rendőrséget és a három féi-fit előállították 
a főkapitányságra. Az igazoltatásnál kide
rült, hogy egyikük Kis Gyula 25 éves autó
fuvarozó, aki Erzsébet-körut 2. szám alatt 
lakik. A másik kettő Virág Sándor és Virág 
Károly napszámosok. Kis Gyula autófuva
rozó azonnal beismerő vallomást tett. El
mondotta, hogy két teherautóval fuvarozott 
főleg vidéki városokban és községekben, de 
néhány hónappal ezelőtt mindkét autója 
összetörött és miután nem volt pénze azok 
megjavítására, vagy uj teherautók beszer
zésére, elvesztette kenyérkereseti forrását. 
Súlyos gondok emésztették és amikor egy- 
izben a Gellért-hegyen bolyongott, össze
akadt a két Virág testvérrel, akik vigasz
talni kezdtek, majd felszólították, hogy 
menjen velük, majd könnyűszerrel sok 
pénzt szereznek.

Az autófuvarozó — mint mondja — két
ségbeesett helyzetében hallgatott a két nap
számos-betörő csábítására és

két hónap óta a budai villák egész 
sorába törtek he

egyesült erővel. A főkapitányságon mind
hármukat letartóztatták, miután már eddig 
is beismerték, hogy a Menyhért-utcai és a 
Béla király-uti betöréseket is ők követtek 
el. Teljes bünlistájukat most állítják össze

MESTERCSÖVEKET

AJÁNL BETEG 
RÁDIÓJÁNAK

Vasárnap elfogták a budai 
hegyek veszedelmes betörőid

Nyolc gyermek sulyos 
autó katasztrófája

Egy gyermek meghalt, hét súlyosan megsebesült 
egy autókiránduléson

Egy Ráday-ufcaí korcsmában osztozkodás közben 
ütött rajtuk a rendőrség

Az utóbbi időben rendkívül sok betörés 
történt a budai hegyek között épült villák
ban. Többek között betörtek a Svábhegyen 
a Menyhért-utca 11. szám alatt Lichtig Sán
dor gabonabizományos villájába, a Béla ki- 
Tály-ut 15. szám alatt dr.' Beck Salamon 
ügyvéd villájába, ezenkívül a Hűvösvölgy és 
a Gellérthegy környékén számos más villá
ba. Ezeket a betöréseket mind hallatlan

vakmerőséggel követték el a tettesek. A vili; 
lakói minden egyes esetben

otthonvoltak és nyugodtan aludtak, 
mialatt a betörők felfeszitették az erkély 
ablakokat és behatoltak a hálószobák mel
let lévő helyiségekbe, ahonnan rendkívül 
nagymennyiségű ruha- és ékszernemüt vit
tek el. A betörők azonban sohasem kísérel
ték meg, hogy a hálószobákba is bejussa-

Nagykanizsa, junius 2.T.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Sulyos 

szerencsétlenség történt vasárnap délelőtt a 
soniogymegyei Juta községben. A községi 
búcsú alkalmával néhány gyerek megkérte 
Pozsár Lajos 17 éves szerelőt, hogy vigye 
őket autóturára. Pozsár, aki nem ért az 
autóvezetéshez, Péter Lajos kaposvári vál
lalkozó teherautóján nyolc hat—nyolc éves 
gyermeket magával vitt kirándulásra. Alig 
értek a község határába,

az autó árokba fordult és a bennülő 
gyermekek széles Ívben kirepültek ’
A hangos segélykiáltásokra elősiettek a

község szélén lakó földművesek, akiknek 
értesítésére nyomban több mentőautó érke
zett a helyszínre. A mentőautón

a gyermekeket, akik valamennyien sú
lyosan megsérültek, a nagykanizsai 

kórházba szállították.
Az egyik sebesült, az autó tulajdonosá

nak, Péter Lajosnak hat éves leánya,
Péter Teréz, mielőtt orvosi segélyben 

részesíthették volna, meghalt.
A kórházban a sebesülteket ápolás alá vet
tek, Pozsár Lajos tizenhét éves autószere
lőt pedig a fiatalkorúak büntető bírósága 
vonja felelősségre.

C”"naov nyíri vasár 
a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete 

ruházati áruházaiban
Budapest, V., Gröl Tisza IstvAn-u. IS, IX., Mester-utca 15/17 és 

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

székesfehérvári és nyíregyházai ruházati áruházakban.
n.e.lku.^.ülSJ- óinkat és vásárlóinkat, hogy mielőtt nyaralásra mennek, fel- 

leuenui teKintsűh meg — vételi kényszer nélkül — nagy nyári ruházati vasárunkat; 
amelynek tartama alatt forgalomba hozott meglepően olcsó szezonáruk közü a kővetkezőket emeljük ki:
Gyermek fürdőruha ia minőség P 1.80-tói*

Női, férfi és gyermekftirdőruhák, továbbá az összes fürdőruházati 
cikkek: fUrdosapkák, övék, cipők, strandernyők, frottier- 
anyagok, frottierköpmy és cape, joppék, strandpyjamák nagy választékban, reklám árban.__________

Férfi fürdőruha felsőrésszel, tartós minőség 
Férfi vászonruhák garantált 1-a minőség 
[ __________________

Férfi úszónadrág reklám minőség és árr-

P 2.60-tói 
p 24. —

Flu mosóruhák óriási választékban, szenzációsan olcsó árakon, araig a I készlet tart. I

P 1.40-től
Parisette a legújabb mintákban.

Női fürdőruha színes felsőrész, külön nadrág, amíg a készlet tart P 6.80-tól
Francia és svájci grenadin (volle etaminok) a legújabb mintákban. | 

irfüselvem garantált minőség 
IT ____________
Grenadin ruhára, függönyre alkalmas 
r_________________________
Puplin ing ismert és jólbevált minőség

p 2.48
Ruhavásznak az összes minőségekben, leszállított árban

____________________________ P --.98
Flanell- és gyapjutakarók minden minőségben

P 8.—
□

I Divatos női kabátok a legjobb anyagból, beszerzési áron alul 
Zefír^ng két külön gallérral, komplett bőség

I
p 6.20

Turista-cipő mipon talppal.....................................  p 18.— és 20.—
Közszolgalati alkalmazottak és a Honvéd Nyugdljjanilék Alap tagjainak 0 havi 

részletfizetéses kedvezmény.
A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási 

Termelő és Értékesítő Szövetkezete,

Ratztoovitiíos merénylet Óbudán
Whaszurtatt es huroKhal meg akartaü fojtani egy moszerfisz- 

segedet, akinek Kirabollak lakótársat
Vasárnapra virradó késő éjszaka jelentés 

érkezett a főkapitányságra, hogy Óbuda 
külső perifériáján, a Solymári-ut 11. számú 
házban

rablógyilkossági kísérlet történt 
és az áldozatot, Gaczek Mihály 19 éves mű 
szerészsegédet életveszélyes sérülésekkel vit
ték a kórházba a mentők. A késő éjszakai 
rab lógyil kossági kisérlettel kapcsolatban a 
legkülönfélébb verziók keltek szájra. A haj
nali órákban a rendőrség már tisztázta az 
eset egyes részleteit és megállapította a me
rénylet fontosabb mozzanatait.

A vasárnap egész napon át folytatott nyo
mozás azonban nem tudott teljes fényt de
ríteni az ügyre, mert a helyszínén tartott ku
tatások során több oly gyanús körülmény 
merült fel, amelyet eddig még nem sikerült 
megfejteni.

A Solymári-ut az Újlaki téglagyár mögött 
húzódik el az óbudai mezőség felé és ezen 
a vidéken csupa kis földszintes házban lak
nak jobbára szegény mtinkásemberck. A 
Solymári-ut 11. sz. házban lakik özvegy 
édesanyjával Gaczck Mihály 19 éves műsze
részsegéd, akiknek egy albérlőjük is van 
Habi Károly ben lessegéd személyében. Teg
nap ese a fiatal müszerészsegéd meglehetősen 
későn, 11 óra tájban tért haza, édesanyja és 
az albérlő már javában aludtak. Gaczek Mi
hály bekopogtatott édesanyja ablakán, aki 
kinyitotta az ajtót és gyorsan vissza sietett 
ágyába, hogy folytassa a megszakított al
vást.

Hogy ezután mi történt a kislakásban és 
a kis földszintes házikó udvarán, azt nem le
het pontosan megállapítani. Tizenegy óra 
után néhány perccel

hangon aegélyklálfás verte fel a kör
nyéket.

A müszerészsegéd édesanyja, az albérlő és 
a környékbeli lakosok odasiettek az udvarra 
és ott

a földön elterülve nyakán kötélhurok
kal, hátán két vérző sebbel

találtak rá Gaczek Mihálvra. Azonnal érte
sítették a legközelebbi rendőrőrszemet, 
ahonnan nyomban értesítették a főkapitány
ságot, valamint a mentőket, akik a fiatalem
bert a Margil-kórház^a szállították be. Ga

czek Mihály elmondotta a rendőröknek, 
hogy ismeretlen emberek az udvaron

hurkot dobtak a nyakába, összeszurkál
ták,

de többre nem emlékszik, mert elvesztette az 
eszméletét.

Még az éjszaka megállapították, hogv az 
albérlő Habi Károly henlessegéd szobájából, 
levetett ruhája kabátjából

háromszázhusz pengő eltűnt.
Hogy a rabló támadók hogyan kerültek 

be az albérlő szobájába, anélkül, hogy a hen
tessegéd felriadt volna, azt meg, nem lehe
tett megállapítani.

A vasárnap délelőtti kihallgatás alkalmá
val Gaczek Mihály elmondotta, hogy miután 
édesanyja ajtót nyitott neki és aludni tért, 
ö leült a konyhában, elfogyasztotta vacso
ráját, majd kiment az udvarra, mikor a fé
szer mellett valaki hátulról egy kötelet do
bott a nyakába, a kötelet meghurkolta és 
azután hátulról kétszer szúrást ejtett rajta. 
Erre elvesztette eszméletét, csak pár perc 
múlva tért magához és akkor tudott csak se
gítségért kiabálni. Sem személyleirást nem 
tudott adni támadójáról, sem közelebbi fel
világosítást nem tudott nyújtani a támadás 
és a háromszázhusz pengő eltűnéséről.

A megismételt rendőrségi helyszíni szemle 
sem vezetett az eset rejtélyes körülményei
nek a tisztázására és a főkapitányság sérü
lési osztálya most nagy apparátussal és fá
radságos nehéz munkával igyekszik az óbu
dai különös rablótámadás titokzatosságát 
felderíteni._____________________________________

French Line
Keleti-tengeri luxusufazas

indulta Juliua 11-én Le Havre-ból
i Útirány: t*  Havre—Ijmulden, Amaterdam. Knpcnbdga— 
, Riga—nclalnglora: Stockholm—Viaby, Gotland, Gdyalal 

— Kopcnhá^a—Le Havre

Luxusulazasok Egyptomba
; francia luxnahajókon, szárazföldi klrAndultaokkal. 

FelvtlARoaittaRal azolgAI:

FRENCH LINE halöstdrsasdg Irodája
Budapest, 4 111., Itaroaa-tér s.
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II IBIK
Nagykanizsa 

a revízió mellett
Impozáns tüntetés a város főterén

Nagykanizsa, junius 23.
<4 Hétfői Naplő tudósítójától.) Nagy

kanizsa társadalmi egyesületei vasárnap 
délben » város főterén nagyarányu revíziós 
tüntetési rendeztek Hajdú Gyula dr. ügyvéd 
megnyitóbeszédé után Csák Károly ország
gyűlési képviselő mondott beszédet, mely
ben azt hangoztatta, hogv

a trianoni békeszerződés Igazságtalan 
merénylet a civilizáció és a kultúra 

ellen.
Súlyos érvekkel cáfolta a revízió ellenségei 
nck nina állításait, hogy Nagyinagyarorszác 
a kisebbségeket elnyomta. Elismerő szavak 
kai emlékezett meg lord Rothermere akció
járól és kijelentette, hogy

a magyar nemzet nem gondol háborúra, 
békés eszközökkel igyekszik nz Igaz.ság 
elérésére és mindenáron törekszik a 

békeszerződés megváltoztatására.
Magyarországon — mondotta beszéde vé
gén n szónok — csak kétféle politika érvé 
nyesülhet:

a mindennapi kenyér és a revízió poli
tikája.

Végül kijelentette, hogy Kállay Tibor or
szággyűlési képviselő, aki másirányu el 
foglaltsága folytán nem jelenhetett meg a 
tüntető gvülé'cn, felhatalmazta annak ki
jelentésére, hogy szivvel-lélekkel a revízió 
politikája mellett foglal dl Iónt.

Szabó Zsigmond dr.. a Muraközi Szövet
ség nagykanizsai csoprtjának elnöke. Mura
köz elrablásáról beszélt ezután, majd a tűn
tető gyűlés a Himnusz hangjaival végétért.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap nz időjárásról n következő prognózist 
telte közé: Jobbára felhős, aránylag hűvös 
idő várható esőhajlammal és később meg
élénkülő szelekkel.

— A belügyminiszter felköszöntött cgy 
jubiláló Ispánt. Bölcskéről jelentik: Benső
séges ünnepély folyt le vasárnap délelőtt n 
Bölcske melletti Szentandrási pusztán, ahol 
llanzély János földbirtokos ispánjának. 
Gerinser Mátyásnak negyvenéves szolgálati 
jubileumát ünnepelték. Az ünnepségen meg
jelent többek közt Scitovszky Béla belügy
miniszter, Jankó Ágoston, Tolna vármegye 
főispánja, Szévald Oszkár alispán. Pcsth 
Ödön főszolgabíró és Zlinszky István or
szággyűlési képviselő. Scitovszky Béla bel
ügyminiszter meleghangú beszédben üdvö
zölte Gerinser Mátyás ispánt, aki a komrnün 
idején saját élete kockáztatásával mentette 
meg földesurát.

— Antal Géza református püspök Ncw- 
yorkba érkezeit. Nagykanizsáról jelentik: 
Dr. Antal Géza dunántúli református püs
pök, aki a református presbiteri világszö
vetség kongresszusára Bostonba utazott, 
amerikai hirndás szerint Newyorkba ér
kezett

— 32-esek nagygyűlése a képviselőházban. 
A 32-esek emléktábla leleplezésének ünnepi elő
készületeit beszélték meg vasárnap délelőtt nz 
ezred tagjai a régi képviselőhöz üléstermében, 
amelyet zsúfolásig megtöltöttek az ezred volt 
tisztjei és katonái, a budapesti bnjlársak. A 
gyűlést vitéz spondalungai Metz Rezső altábor
nagy, a Mária-Terézla-rend lovagja nyitotta 
meg. majd tinődy Vargha Sándor tábornok, a 
szoborbizottság elnöke lendületes szavakkal 
hívta fel a bajlársakat. hogy ne feledkezzenek 
meg a bős) halott baj társak emlékéről. A „Hi
szekegy" elénekléso után Mons ipart János 
kultuszminiszter! főtanácsos, a bizottság főtit
kára számolt be a bizottság eddigi működésé
ről és az. augusztus IR-i ünnepség program
járól, majd Miklősy Antal ezredes, Ginder Isi 
vén, Müller György és Stiener János felszóla
lása után n lelkes hangulatú nagygyűlés a Him
nusz elének lésével véget ért.

— A azénkartel ellen tiltakoztak ma a 
Rzénklskercskedők. Népes nagygyűlést lap- 
tollak vasárnap délelőtt a fa- és szénkiske- 
reskedök. A nagygyűlés előadója: Schtvlm- 
mer Mihály volt, aki kifejtette, hogy egy
másután alakultak meg a fa- és szénkarle- 
lek .amelyek felemelni szándékoznak az 
árakat. Ez ellen n kiskereskedőknek egysé
gesen kell szembeszállni. Javasolja, hogy 
járjanak el a főváros tanácsánál, valamint 
a kormánynál a harc sikere érdekében. 
Kállay Miklós ügyész bejelentette, hogv n 
kartel ellen feljelentést fognak lenni. A 
nagygyűlés az indítványokat cgyhnngulag 
elfogadta.

— Felborult a gázoló motorkerékpár. Va
sárnap délelölt nz Ellöi-uton haladt Klabu- 
tinsziy Sándor 33 éves sofTőr a Bp. I I 304 
rendszámú motorkerékpárjával, melynek 
hátsó ülésén a sofTőr felesége ült. A pénz
verde épülete elölt Holló László 48 éves 
fodrászsegéd kerüli a motorkerékpár elé. 
•ki a motorkerékpár kerekei nlá került. A 
motorkerékpár felfordult. Holló László élet
veszélyes sérüléseket és töréseket szenve
dett. de súlyosan megsérült a sofTőr és fele- 
•égé is. Mindhármukat a Rókus-kórházba 
Kitték • mentők.

Rendőrtanácsos, 
mint polgármesterjelölt

A kispesti ellenzék Markovics Miklós rendórtanácsost, 
Sztranyavszky Sándor titkárját akarja polgármesterré választani

A közigazgatási reform során a városi 
tisztikarokat újra kell választani és sok he
lyen már most megkezdődtek a választási 
hadjárat előkészületei. Igen érdekes körül
mények között tartja izgalomban Kispest 
társadalmát a várható polgármesierválasz- 
lás. Kispest jelenlegi polgármesterének dr. 
Válya Gyulának meglehetősen nagyszámú 
ellenzéke van a képviselőtestületben és a 
választók között is. Az ellenzék választása 
egy ebből a szempontból igen érdekes sze
mélyre sell.

A kispesti ellenzék Markovira Miklós 
rendőrtanácaost, Sztranyavszky Sándor 
belügyi államtitkár titkárát jelöli pol

gármesternek.
Mostanában küldöttség kereste fel Sztra- 
nyavszky Sándort, aki kijelentette, hogy

— Klebelsberg Kunó gróf Bécsben. Kle
belsberg Kunó gróf vallás- és közoktatás
ügyi miniszter vitéz Haász Aladár dr. mi
niszteri osztálytanácsos kíséretében vasár
nap délután Bécsbe érkezeti és a magyar 
gárdapalolábnn elhelyezett magyar tudo
mányos intézetben szállott meg. A délután 
folyamán dr. Károly Árpád államtitkár és 
dr. Lábán Anlal bécsi egyetemi magántanár, 
a Collegium Hungáriáim igazgatója vezeté
sével megtekintette az intézetet és megszem
lélte az ott elhelyezel! fiatal magyar tudósok 
munkáját, akikéi hosszasabban 
hit. A miniszter hétfőn 
Budapestre.

— A dunántúli püspök 
várról jelentik: Vasárnap 
külsőségek között avatták 
evangélikus templomot, 
pengőért építettek, 
pök tartotta a felavató beszédet. Az avatást 
díszközgyűlés, majd ünnepi bankett követte, 
amelyen Kapi püspök felszólalásában kijelen
tene, hogy a magyar revízió eszméjére vallási 
különbségek nem vethetnek árnyékot. A püs
pök azután a koppenhágai lutheránus világ
gyűlésre utazott.

— Az orvosnyomor a fogorvosok közgyűlésén. 
Általános érdeklődés mellett ma tartotta meg a 
Magyar Fogorvosok Egyesülete rendes évi köz
gyűlését az Orvos Szövetség székházában. Az 
első szónok: Sturm József dr, az orvosi magán
praxis védelmét sürgette és megemlékezett az 
óriási orvosnyomorról, amelyet nz orvosi mun
ka most mindjobban tért hóditó szocializálása 
csak fokoz. Oravelz Pál dr. főtitkári jelentésé
ben kihirdette a két fogorvosi-pályadij győztesé
nek nevét. Eszerint a svéd Billing-dijat Hamar 
Pál dr.. a száz aranyas dija*  pedig dr. Gátnán 
Ferenc nyerte. Szabó József dr. egyetemi tanárt, 
Sturm István dr. és Salamon Henrik dr. főor
vosokat pedig az olasz koronarend tiszti ke
resztjével Hintették ki. Néhány vidéki küldött 
felszólalása ulán a fogorvosok kongresszusa vé
get éri.

— Összeütközött két autó az Ülldl-ulon. 
Vasárnap délután az Üllői-ut és Nagy Sán- 
dor-uten kereszteződésénél a Bp. 7—181 
rendszámú autó, amelyet- Filipovtcs Adolf 
karcagi kereskedő vezetett, összeütközött n 
Bp. 22- 577 rendszámú autóval, amelyen 
Mangold Sándor, az Állatkcreskedelmi R. T. 
vezérigazgatója foglalt helyet .Az összeütkö
zés következtében mindkét gépkocsi erősen 
megrongálódó!! és Filipovics Adolf cs a 
kocsijában ülő Szabó I’éler gépész súlyosan 
megsebesüllek Mangold Sándornak semmi 
baja sem történt. A sebesülteket a mentők a 
Szent István kórházba vitték. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot az autóbaleset 
ügyében.

— Boeskay emlékünnepély a Kűröndön. Va
sárnap délelőtt fél 12 órakor nz evangélikus 
világszövetség magynr bizottsága a bécsi béke 
évfordulója alkalmából emlékünnepélyt rende
zett a Köröndőn lévő Bocskay-szobor előtt. A 
bécsi béke a vallásszabadságot iktatta a ma
gyar alkotmányba és az ünnepély szónokai 
méltatták ennek a történelmi eseménynek 
alkotmányjogi jelentőségét és a felekezetek kö
zötti béke megóvására hivták fel a megjeleni 
nagyszámú hallgatóságot. Ezután megkoszorúz
ták a Bocskay-szobrot.

A Turul Cipőgyár Rt„ melynek Budapes
ten három és minden nagyobb vidéki város
ban számos fiókja van, már most, a szezón kö
zepén árusitjn legmodernebb divatcipőit olyan 
olcsó Arakon, amelyek éppen csak, hogy ön
költségi árait fedezik, minden üzleti költség 
hozzáadása nélkül, haszonról nem is szólva. 
I's teszi mindezt azért, hogy hangzatos reklá
mok helyett ilvmódon szolgálja hűséges vevő
közönségének érdekét, másrészt, hogy módja 
legyen az őszi szezón legelején vevőinek dús 
választékot ismét a legújabb divntcipökben 
nyújtani.

— öngyilkos ügyvéd. Vasárnap a késő éj
szakai órákban megrendítő öngyilkosságot fe
dezlek fel. Dr Kayos László 42 éves ügyvéd 
'árosház utca 14. sz. házban lévő lakásán gáz
zal megmérgezle magát és amikor vidéki roko
nai látogatásáról az éjszakai vonattal Buda
pestre érkező felesége benyitott a szobájába, 
férjét dolgozószobájának földijében ülve esz
méletlen állnpotbnn találta. A szerencsétlen 
ember szájában tnrltota még a gázcsapot és az 
azonnal kihívott mentők megállapították, hogy 
a halál már az öngyilkosság felfedezése elölt 
félórával bekövetkezett,

elbeszélge- 
reggel visszautazik

a revízióért. Kapós 
délelőtt ünnepélyes 
fel a kaposvári uj 

amelyet százölvenezei 
Kapi Béla dunántúli püs- 

fdavafó beszédet.

Markovics Miklósban ugyan legkitűnőbb 
munkatársát veszítené el, de ezért nem 
gördít akadályt a jelölés elé. Markovics 
Miklós is kijelentette a küldöttségnek, 
hogyha Kispest polgársága ugy találja, 
hogy személyére a város vezetésében szük
ség van, otthagyja rendőri pályáját és vál
lalja a polgármesterséget.

Kispesten már javában folyik a kortes 
kedés Markovics Miklós érdekében. Érde
kes, hogy

az ellenzéki pártokhoz tartozó polgár
ság túlnyomó része Markovics Miklós 

mellett áll,
sőt ugylátszik, hogy a szociáldemokraták is 
támogatni fogják a rendőrtanácsos jelölé
sét Válya Gyulával, a jelenlegi polgármes
terrel szemben.

— Décsi Gyuláné meghalt. Vasárnap dél
után hosszas betegeskedés után a Siesta 
szanatóriumban meghalt. Décsi Gyulának, 
a Décsj-mozgó tulajdonosának felesége. A 
közszeretehen álló matróna halála általános 
részvétet keltett a fővárosban. Temetésé
ről eddig még nem történt intézkedés.

- Leleplezték Stahler Nándor síremlékét. Ma 
délután félnégy órakor leplezték le a rákoske
resztúri izraelita temetőben Budapest egykori 
legnépszerűbb rikkancsvezerének: Stahler Nán
dornak síremlékét. A sirkőleleplezésen dr. 
Scheiber Bernál rabbi mondott mélyenjáró, 
avató beszédet. A kegyeletes ünnepségen Stah
ler különben Amerikában élő felesége is meg
jelent, aki rövid magyarországi látogatását arra 
használta fel, hogy elhunyt férjének maradandó 
emléket állítson. A mai gyászünnepen az ösz- 
szcs fővárosi napilapok képviseltették magukat.

Halálos családi dráma. Szegedről jelentik: 
Feles Károly Szeged-alsókikötősori lakos 
szombaton éjjel ittas állapotban tért haza 
lakására. Feleségével szóváltásba keveredett, 
amelynek során az asszony az asztalon lévő 
petróleumlámpát férje fejéhez végta. A lám
pából kifolyt petróleum végigömlött Feles 
ruháján és meggyulladt. Súlyos égési sebek
kel kórházba szállitották, ahol nem sokkal 
később sebeibe belehalt.

— őszi lakásberendezést bemutató és vásár 
az Iparesamokban. Az Országos Iparegyesület 
elhatározta, hogy augusztus 31-től szeptember 
15-ig Polgári Otthon bemutatót és lakásberen
dezési vásárt rendez a városligeti Iparcsarnok
ban. Ez a vásár az összes lakásberendező- és 
háztartási cikkeket előállító iparosok részére 
lehetővé teszi, hogy terméküket megfelelő cso
portosításban, berendezett lakások és lakás
részek formájában mutassák be a vásárló
közönségnek. A tervezett vásár a legalkalma
sabb időben viszont módot nyújt a vásárló
közönségnek is, hogy lakásberendezési és ház
tartási szükségleteit megfelelő gyakorlati be
mutatás után, azok használhatóságáról meg
győződve szerezhesse be.

— Súlyos autószerencsétlenség a hűvös
völgyi Nagykovácsi-uton. Vasárnap este tiz 
óra tájban súlyos nutomobilszerencsétlcn- 
ség történt a hűvösvölgyi Nagykovácsi-uton. 
Az erősen lejtősödő utcaszakaszon nagy 
sebességgel robogott a Bp. 16—-861 számú 
autófaxi, amelyet Kis Károly sofTőr vezetett, 
aki melctt Tatár Balázs 45 éves fővárosi al
tiszt ült. Az autó nekirohant az árok védő 
cölöpöknek, hatalmas saltóval megfordult 
a levegőben é.s nckizuhant egy Tiatnlmas 
öltgyfának. Tatár Balázs a fölrezuhant és 
súlyos agyrázkódást szenvedett, inig a sof 
főr könyebb sérülést kapott. A fővárosi al
tisztet az IJj Szent János kórházba szállítot
ták, a soíTőrl pedig, aki állítólag ittas volt, 
őrizetbe vették. Érdekes, hogy ugyanezen a 
helyen évekkel ezelőtt halálos autószeren
csétlenség történt, amit egy emléktábla is 
megörökít.

— Huszonötéves a Nyomorék Gyermekek 
Otthona. A Nyomorék Gyermekek Országos 
Otthona vasárnap tartotta Mexikól-uti székhft- 
zásban 25. évi közgyűlését. Morvay Izsó elnök 
megnyitóbeszédében ismertette az Otthon hu
szonötéves történetét és rámutatott annak fej
lődésére. Az igazgatósági jelentés előterjesz
tése után a közgyűlés az Otthon fővédnökévé 
választotta József kir. hercegei, diszelnökévé 
Ripka Ferenc főpolgármestert, elnökévé pedig 
Rakovszky Istvánnál.

)( Az elmúlt bét autósport-eseményekben 
gazdag volt. A Soproni Automobil Egyesület 
rendezett magas nívójú autó-hegyiversenyt, ahol 
a nagy versenyjövöjü Szénássy Alán szerepelt 
imponáló stílusban s megérdemelten lett a győz
tes. A táti kilométer versenypályán pedig a kül
földi nagy versenyekhez hasonló eredményeket 
produkáltak autóverseny-bajnokaink. Közülük 
Heteés Sándor és Szénássy Alán futott olyan 
nagy sebességgel Bugattl-aulón, hogy mindegyik 
a maga kategóriájában első lett. Szénássy Alán 
a másfélliteres Bugatti kocsijával 170.60 kilo
méter óránkénti átlag sebességet tudott produ
kálni. Heteés Sándor a hárömh’eres verseny 
Bugalliján 180.08 átlagsebességet futott. A 
sportkocsik kategóriájában Wolfner László Is
mert 5 literes Steyr automobiljával 168.98 kiló
méiért ért el. A legutóbbi versenyen a szerep
lők stílusukkal és teljesítményükkel azt mutat
ták, hogy rövid Idő múlva magyar klubok ma
gyar versenyei nemzetközi értelemben veV
vonzó események lesznek egész Európa Verseny. I részvények azonos feltételek melletti fix átvé*  
ksavelfi kJjöaiégtaeK Mtairiu I lek egy külföldi cwport uljáa bjilMlttaloO.

A 12. tábori tüzér
ezred emlékművének 

leleplezése
Vasárnap délelőtt jól sikerült ünnepély ke,-©, 

lében leplezték le a gró-f Pálffj’-laktanyában a 
volt császár és királyi 12-ik tábori ágyusezred 
hősi halottjainak neveit megörökítő emlékmű- 
vet. A leleplezési ünnepélyen nagy számban je
lentek meg az ezred volt lisztjei és legényst ’c< 
a hősi halottak hozzátartozói, magasrangu ka
tonai személyiségek és a katonai hatóságok is 
képviseltették magukat. Az ünnepi beszédet

József főherceg tartotta,
beszédben méltatta az el- 
Megemlékezett azokról 4 
amelyekben az ezred 
fejezte ki az ágyuezred

aki magas szárnyalásu 
esett hősök érdemeit, 
dicsőséges harcokról, 
résztvett és hódolatát 
hősi halottal iránt.

— Ezek a hősök — mondotta többek között 
— életűket áldozták a hazáért és emlékűknek 
serkenteni kell bennünket arra, hogy azok az 
álmok, amelyekért ők meghallak, egyszer majd 
teljesüljenek.

József főherceg nagyhatású beszéde után 
Haas István tábori püspök beszéde közbe t: 

leleplezték az emlékművet.
A tábori püspök kegyeletes szavakkal emléke
zett meg a hősi halottakról, akik a magyar igaz
ságba vetett hitben bátran és férfiasán áldoz
ták életüket a hazáért.

Ezután még többen szólaltak fel. Az ünne
pély a Himnusz hangjai mellett ért véget.

N bécsi »Ezüst rókák« 
váratlan diadala a magyar 

lovaspóló-csapat fölött
Gyönyörű, napsütéses időben tartották meg 

a mai nemzetközi lovasmérkőzéseket a Margit
szigeten. A Magyar Derby és más fontos sport
események dacára váratlanul nagyszámú lelkes 
közönség lepte cl a margitszigeti pályát és állt 
biztatásával a fiatal magyar játékosok mellé. A 
közönség közölt számos notabililást láttunk 
u. m.: a kormányzót, gróf Bethlen István mi
niszterelnököt és nejét, gróf Csáky Károly hon
védelmi minisztert és nejét, dr. Rakovszky 
Ivánt és nejét, Carola mecklenburgi hercegnőt, 
herceg Hohenlohe Lgont és nejét, gróf IVenck- 
heim Józsefet és nejét, Karátsonyl Antalné 
grófnőt, gróf Khuen-Héderváry Sándort és ne
jét, Hans von Schoen német követet és nejét, 
Tasnády-Szüts Andrást, nejét és leányát, báró 
Piret Viktort és feleségét, Hornbostelné Elek 
Máriát, dr. Keblovszky Lajost, Sorg 
nejét stb.

Az első mérkőzés délután félötkor 
A két klubcsapat, „Danubians” (1. 
Horthy Miklós, 2. Kovács Dezső, 3.

Antalt és

kezdődött, 
ifj. vitéz 

______ _ ______ ____  , . Mecklen- 
burgi herceg, 4. Major W. D. Morgan) és „Ad- 
rlatics" (1. Depóid Miklós, 2. Keams Nugent
3. ifj. gróf Bethlen István, 4. Fischer H.) fej-fej 
mellett küzdött egymás ellen. A 3:3 arányú vég
eredmény reálisan mutatja két egyformán jó 
csapat küzdőimé’

Utána a bécsi „Stover Főzés” (1. Aich Hűben,
2. R. Treeck, 3. Capt. C. Camipbell, 4. gróf Ká
rolyi Lajos) és a budapesti „Buccaneers" (l-ifj« 
vitéz Horthy Miklós, 2. Maros István, 3. Meck- 
lenburgi herceg, 4- Major R. Dcning) álltak fel 
döntő küzdelemre a „Mecklenburgi Kupá“-M. 
Már az első két chukkerben magukhoz ragad
ják nz osztrákok a vezetést, amit főkép gyorsabb 
lovaiknak köszönhetnek. A harmadik chukker
ben Major Dening brillíroz, megszerezzük a ve
zetést. Mindenütt olt van és mintha a csapat
ban csak ő játszana, egymásután üt az ellen
fél kapujára. De támadásainkat nem kiséri 
szerencse, több labda hajszálnyira az ellenfél 
kapuja mellé megy. A negyedik chukkerben saj
nos, a magyar csapat visszaesik és R. Trceck- 
nek és Capt. C. Catnpbell-nek sikerül az ered
ményt 4:3-ra a bécsiek javára beállítani.

— A Pesti Izraelita Hitközség közgyűlése. A 
Pesti Izraelita Hitközség képviselőtestülete va
sárnap tartotta dr. Hajdú Marcal elnökhelyet
tes elnökletével rendes évi közgyűlését. A köz 
gyűlés egyhangúlag elfogadta az elnöki előter
jesztéseket, amelyekről Székely Ferenc udvari 
tanácsos nagy elismeréssel emlékezett meg. Dr. 
Pető Ernő, dr. Gábor Gyula főtitkár, Eppler 
Sándor főtitkárhelyettes és dr. Weiler Ernő 
felszólalása után a közgyűlés véget ért.

Elegáns férfiöltönyt 
készít rendelésre mérték szerint saját műhe
lyében 80 és 90 pengőért László Sándor férfi
szabómester, Rákóczi út 50. Ezen rendkívül let 
szállított olcsó ár oka, hogy a cég az előreha
ladott idény miatt nagy szövetkészletét csök
kenteni kívánja és régi, kipróbált munkásait 
foglalkoztatni óhajtja. Saját érdekében keresse 
fel ezen évtizedek óta fennálló közismert cé

get. Vidékre mintákat bérmentve küld.

O A Magyar Kender-, Len- és Jutaipar Rt. 
1928. évre 5.50 pengő osztalékot fizet. A szel
vények julius 1-től kezdve a társaság pénztá
ránál és a Magyar-Olasz Bank Rt. főpénztárá
nál váltatnak be.
0 A Magyar-Cseh Iparbank Rt. legutóbb 

megtartott igazgatósági ülésén elhatározta alap
tőkéje felemelését és evéghől junius 28-ára 
rendkívüli közgyűlést hivott egybe. A közgyű
lésen javasolni fogja, hogy egymillió pengő 
névértékű részvény azonnal kerüljön kibocsá
tásra és ajánltasson fel 3:1 arányban a régi 
részvényeseknek, továbbá kétmillió pengő név
értékű részvény kibocsátásra vonatkozólag pe
dig javasolja, hogy az igazgatóság bízasson 
meg annak alkalmas időpontban leendő ke
resztülvitelével. Az elővételben nem gyakorolt



HÉTFŐI NAPLÓ
ŰldSzás Küzhen levetette mag**  
a onásodlü emeletről egy hetire
Eletuaszölyas állapotban szállították a ooiog-Mrházba
Vasárnap hajnali félhat órakor Antovszky 

Mária kézimunkakészitőnő, aki a Szilágyi
utca 5. sz. ház földszint 11. sz. lakásában 
lakik, arra riadt fel, hogy valaki járkál a 
konyhában. A teljesen egyedülálló leány 
megrémült, de volt annyi bátorsága, hogy 
az ablakhoz ugrott. Felrántotta, kikiáltott 
az udvarra:

— Segítség, segítség, betörtek hozzám.
A ház lakói felriadtak, kisiettek a folyo

sókra és az udvarra és látták, amint a kézi
munkakészitőnő konyhájából

egy csavargó külsejű férfi kirohant.
A betörő nagy elszántsággal rohant át az 
udvaron és mielőtt a kaput bezárhatták 
volna, már kiugrott az utcára és menekülni 
kezdett. Megindult a hajsza, egész sereg em
ber vette üldözőbe a fürgén szaladó betörőt, 
most már rendőrök is hozzáfogtak az üldö
zéshez. A betörő ekkor már a Luther-ulcá- 
ban szaladt, besietett a Luther-utca 1c sz. 
ház udvarára, felsietett a lépc.sőházba és

a második emeleti folyosóról levetette

Élete kockáztatásával 9 
tömegszer encsétl enséget 

hárított el egy soffőregy soffőr
Könnyen végzetessé válható autószeren

csétlenség történt vasárnap délben a Szent 
László-uton és csak a sofőr lélekjelenlétén 
mullott, hogy a szerencsétlenség nem köve
telt tömegesen áldozatokat.

A Szent László-uton az Angyalföld-felé 
haladt Németh László irógépkereskedö, Bp. 
24—687. sz. gépkocsijával, melyet Mayer- 
nek Ferenc sofTör vezetett. Abban a pilla
natban, amidőn az autó a Szent László- 
utról be akart kanyarodni a Hungária-utra, 
a templomból jövő iskolásgyermekek cso
portja futott végig az egyébként néptelen 
úttesten és a gyermekek, akik nem vették 
észre, hogy autó közeledik, valósággal

nekiszaladtak a gépkocsinak.
Mayernek Ferenc soffőr, hogy a gázolást 

elkerülje, az utolsó pillanatban nagy len-

A VÉRSZEGÉNY MAGYAR DERBYN
gyönge lovak között lemaradt a favorit 

és megbukott a
Kilencedszer futották az idén a Magyar 

Derbyt, de nagy verseny még alig indult any- 
nyira a fásult bizonytalanság jegyében, mint az 
idén. Olyan gyenge derbymezöny jelent meg a 
startnál, hogy nem lehetett csodálni, ha min
denki befejezettnek vette Beaupréau győzelmét. 
Annyira, hogy az emberek csupán megszokás

magát az udvarra.
Amikor az öt üldöző rendőrök és polgá

rok bezúdultak a házba a betörő már

vérbeborulva, összetört lábakkal, bezú
zott fejjel, eszméletlenül feküdt az ud

var kövezetén.
Azonnal értesítették a mentőket, akik meg
állapították, hogv mindkét lába eltöröt. sú
lyos agysérülést, agyrázkódást, azonkívül 
belső sérüléseket is szenvedett, ugv hogy re- 
ménytelen, életveszélyes állapotban vitték 
be a Dolog-kórházba.

Az öngyilkos betörő ruhájának 
ben mindössze egy idézést találtak. 
budapesti büntetőtörvényszék Mayer 
nácsa küldte ezt az idézést Hritz Jánosnak

lopás büntette miatt julius 2-ára kitűzött 
fötárgyalásra.

A rendőrség megállapította, hogy az öngyil
kossá lett betörő azonos Hritz Jánossal, akit 
junius 2.-án több lopás miatt akart felelős
ségre vonni az igazságszolgáltatás.

z-sebo-
A 

ta-

diilettel oldalra kanyaritotta a gépkocsi 
kormányát, oly erővel, hogy a kocsi

nz úttestről a járdára futott fel, hatal
mas erővel neklvágódott a ház falának 

és pozdorjává tört.
A kocsiban ülő Németh László Írógép ke

reskedő még mielőtt a kocsi a ház falát 
érte volna, szerencsésen kiugrott a kocsiból 
és csak könnyebb horzsolásokat szenvedett, 
Mayernek Ferenc soffőr azonban

súlyosan megsérült, úgyhogy a mentők 
eszméletlen állapotban szállították a 

kórházba.
A súlyosan megsérült soffőrt a csopor

tosuló járókelők és az iskolásgyerinckek. 
akiket a soffőr lélekjelenlétével saját élete 
kockáztatása árán megmentett a szerencsét 
lenségtöl, hangosan megéljenezték.

nyári divatrevü
ból fogadtak. Amint csak a vasárnapi verse 
nyék megszokollsága vonzott közönséget a 
Magyar Derbyre, amelyet pedig a legklassziku
sabb magyar versennyé kellene'avatni azoknak, 
akiknek ez a gondjára tartozik

Az előkelőségek sorát Horthy Miklós kor
mányzó nyitotta meg. A kormányzói páholyban 
még Auguszta főhercegnő és Gabriella főher
cegnő tűntek fel udvurhölgycikkel. A lovar 
egyleti urak közül sokat, ugylátszik, a nyár 
tartott vissza, mert csak gyér sorok látszottak 
a páholyokban. Festetich Tasziló herceg, Zichy 
Lipót Géza gróf, Sigray Antal gróf, Andrássy 
Géza gróf, Karácsonyi Jenő gróf, Apponyi An
tal gróf, Almássy Pál gróf, a Wenckhcim- 
grófok, az Erdődyek, a Károlyiak és még 
néhányan.

Az előkelő, társasági világból
Podmaniczky Attila bárót, Vértessy Sándort, a 
kabinetiroda főnökét, Konkoly-They Károlyt, 
az uj honatyát, — aki ebben a minőségében 
először jelent meg a pályán és akinek uj mél
tóságához seregesen gratuláltak — Sibrik 
György ezredest, Horthy István tábornokot, 
Durini di Monza őrgrófot, az olasz követet, 
Flcissig Sándort Iáink, az egyik páholyban pe
dig egy Budapesten régen nem látott urat, 
régi ismerősünket, Stead angol ezredest. Szíve
sen fogadták és szeretettel az olasz és lengyel 
liszteket a lovasverseny résztvevőit, akik vasár
nap ellátogattak a pályára és akiket kísérőik 
a lovarcgyleti páholyba kalauzollak. A művész- 
és színházi világot Hcltat Jenő és Faludi Sán
dor reprezentálták. És persze az elmaradhatat
lan Hatvány Lily bárónő, akivel egyúttal a 
„hölgykoszoru" sorát kell megnyitni a szép és 
kedves Podmaniczky Attila bárónővel együtt. 
Hogy

a nyaralásra való készülődés, a borús Idő 
és általában a mai versenyt megelőző fásultság 
éreztette-e hatását, vagy valami más, nem lehet 
tudni, bizonyos azonban, hogy a szó szoros 
értelmében

elmaradt e hölgyek divatbemutatója.
Talán a bizonytalan időjárást is az okok közé 
lehet számlálni, de soha ilyen reménytelenül 
vegyes és tétován rossz ruhákat nem láttunk, 
mint az idén. Crepp maroquin és muszlin im- 
prímé váltakozott meglehetősen nehéz szövet- 
és szőrmediszes kabátokkal, compló a köpe
nyekkel, kötött trikókabál a habkönnyű se
lyemmel. Láttunk egy hölgyet, aki citromsárga 
trikóruhájának a gallérjára és az ujjúra hatal
mas fekete csillagokat és csikókat varratott. 
Olyan volt, mint egy sárga ruhába öltözött 
matróz, aki boldogan firill a társéinak és minél 
többet van fel belője. Ismét egy. másikat, 

világoskék selyemruháhan láttunk, fekete fia- 
rl nvávai és cipővel. Ez egy fiatal baronessz 
'"II k| nem a párizsi divatlapokból öltözött. 
Általában ugylólszott, hogy a pesti nagyszabók 
most mind Párizsban tanulmányozzák az uj 
nyári divatot és még egyikük sem érkezett 
haza, hogy felöltöztette volna a pesti nőket. 
Valóságos vigasztaló oázis volt a szörnyű ru
háknak ebben a tengerében, Sibrik Györgyné 
egyszerű lila compléban, Podmaniczky Atliláné 
fehér selyemben és Hatvány Lily fekete selyem 
köpenyében.

Amilyen meglehetősen gyöngék voltak a kül
sőségek, annyira gyöngének látszott a verseny 
a maga belső tartalmában is. Beaupréau volt 
a favorit, amihez szigorúan tartották magukat 
az emberek és megmosolyogták azokat, akik 
megkockáztatták, hogy más lovat fogadjanak, 
bár nem a legáradozóbb dicséretet és bizalmat 
lehetett tapasztalni a Milleniumi dij és az 
Osztrák Dcrby győztesével szemben sem. Álta
lában elintézettnek látszott a verseny és csupán 
az utolsó percekben akadt némi felvillanyozóan 
ható szenzáció. Mikor a próbagaloppra- indul
tak a lovak, pillanatok alatt elterjedt a hirc, 
hogy Beaupréau lovasa, Esch felfedezte, hogy 

a paripája egyik láblartószljja cl van 
vágva, vagy elszakadt.

Mi igaz, mi nem igaz ebből a hírből, a ben 1 
fentcsek sem tudták megmondani, egy azonban I 
bizonyos: Beaupréaut visszavezeték és csak pár 
perc múlva jött elő újra.

A start minden különösebb izgalom nélkül 
indult. Beaupréau a verseny elején hátul ma
radt, de ez nem keltett különösebb feltűnést. 
Mindig igy szokott lenni, csak a végén tőr előre, 
— mondogatták az emberek.

A verseny szenzációja 
a 2400 méteres mezőny közepetáján azonban 
már kezdett kibontakozni. Beaupréau bizony 
hútulmaradt továbbra is és azért a percért is 
érdemes volt megrendezni az egész versenyt, 
mikor Rabló, amely a közönség közönyétől 
kisérve állt a starthoz, előretört és Blanc-kal 
együtt húzta tovább a futamot. Most akcióba 
léptek Blanc és Rabló tippelői é.s a pálya csak 
úgy zúgott a buzdító kiabálástól. A biíkmekke- 
rek felsóhajtva, letették látcsövüket: most már 
nem kelleti drukkolni, bizonyosnak látszott, 
hogy a favorit, a busásan megrakott Beaupréau 
lemarad. És le is maradt, úgy, ahogy derby- 
favorit még alig maradt le.

Három perc múlva pedig a lovarcgyleti pá-

I

Emberesét ölt, házára, 
állatéra pusztított el a villám

n vihar Borzalmas pusztítása a Dunántúlon
Vasárnap az ország több helyén hatalmas 

zivatar vonult át, amely több emberéletet 
követelt áldozatul. A zivataros esőket min
denütt hatalmas villámlás kisérte és

Pécs mellett két embert, a Dunántúlon 
pedig egy fiatal leányt ölt meg a villám

csapás, 
amely ezenkívül a Veszprém-mcgyei Tés 
község

négy házába csapott be. Mind a négy 
ház porig leégett.

Ezenkívül igen tok (illat is pusztult el vil
lámcsapás következtében.

Pécsi jelentés szerint llelesfa község fe
lett a déli órákban vonult át a hatalmas zi
vatar. Éppen ekkor Matovics József hetven 
éves gazdálkodó tizenegy éves unokájával 
haza felé tartott a miséről és mivel útköz 
ben elérte őket a záporeső a legközelebbi 
hid felé menekültek, a kisfiú előre futott 
és amikor visszafordult, megdöbbenve 
látta, hogv

Ismeretlen tettesek eladták egy 
nápolyi vállalkozó budapesti bér
házát, a tulajdonos tudta nélkül

A Wesselényi-ulca 19. számú háromemeletes 
bérház tulajdonosa, Leossini Vince olasz, szár
mazású vállalkozó állandóan Nápolyban él és 
a sógornőjét, özv. Bossányi Istvánnál bízta meg 
u ház gondnoki leendőinek ellátásával. Bossá
nyi Istvúnné megbízottja a napokban megjeleni 
a VII kerületi elöljáróságon, hogy befizesse a 
hérhúz ulán esedékes házbéradót. Itt azután 
legnagyobb meglepetésére közölték vele, hogy 
az adóhivatalhoz érkezett jelentés szerint rövid 
idővel ezelőtt

a ház tulajdonjogát Leossini Vince nevéről 
átírták Tóth István kiskunhalasi földbir

tokos nevére.
Bossányi Istvúnné, aki csodálkozott azon, hogy 
a sógora nem értesítette öl a házeladásról, táv
iratot küldött Nápolyba és érdeklődött, mi tör
lént. Rövidesen megérkezett a válasz, melyben 
Leossini közölte, hogv a ház ma Is az övé.

nem adta el és semmit sem tud a tulajdon- 
 jog átírásáról.

HÁZIASSZONYOK!
Háló- és gyermekszobálkat otthonosan és gazdaságosan

Tungsram opai-taHaremampa 
... _ világit ja.

Kapható mindenütt!

EgyasOlt izzőllmpa SS Villamossági R.-T. c1P...

Kenteken, e hó 28-án

Mintázott fu’ard-selymek 
egyszínű nyersselvmek 

kizárólag elsőrendű ml- £ F 
nőságek pazar válasz- QL ZllB tékban. méterje csak .. “■WW

Butorvászon
Butoráthuzásokhoz ki*  váló színtartó minőség. 
Kék, sárga, piros, rózsa
szín és lila színű virág- A
mintákkal, 70 cm. széles, | Jrll méterje csak............... ■■fcW

A péntekig beérkező postai rendelése
ket a fenti árakon szállítjuk

Calvln-tér / Károly-körut 10

boly előtt elhúzódó cementlépcsőn egy csomó 
cilinderes. zsakettes, utcairuhás és sportkosztü
mös ur ült busán lehorgasztolt fejjel: a favorit 
csalhatatlan tippelői Ennél valamivel kisebb 
volt a száma azoknak, akik boldogan siettek a 
kassza felé. Ezek viszont Rabló szerencsés 
megrakói voltak Mentek, hogy felszedjék a 
pénzt. Tízre száznegyvenet ...

Sági Pál

nagyapja eszméletlenül fekszik az utón. 
Megállapították, hogy a hetven éves embert 
villámcsapás sújtotta és azonnal megölte. 
Érdekes, hogy teste teljesen érintetlen volt, 

csak a homlokán látszott egy kis égési 
seb.

Ugyancsak emberéletet követelt áldozatul 
vihar Gilvánfa községben is, ahol a nagya

zivatarban húrom bortvivő asszony tartott 
hazafelé a présházakból. Az asszonyok már 
a faluba értek, amikor

közéjük csapott a villám
és a középen haladó Kovács Ferencnél 

háláira sújtotta.
A másik két asszonynak semmi baja 
történt.

A Dunántúlon pusztító viharnak Tés 
ségben Laczkó Katalin tizennyolc 
földműves leány eselt áldozatul, aki 

villámcsapás következtében szörnyethalt.

nem

köz
éves

Bossányiné most már jobban utánanézett a 
dolognak. Elment a telekkönyvi hivatalba és 
legnagyobb meglepetésére itt is azt látta, hogy 
n ház tulajdonjogát valóban átírták Tóth Ist
ván földbirtokos nevére. A telekkönyvi hivatal
ban megtalálták a közjegyző előtt kötött adás
vételi szerződést, amelyen

rajta volt Leosslnl Vincének idegen kéx- 
vonástól származó aláírása.

Kiderült az is, hogy nz állítólagos uj tulajdo
nos már nagyobb kölcsönt vett fel és befábláz- 
tatta a házra Bossányi Istvúnné czekután fel
jelentést tett a főkapitányságon és a rendőrség 
most erélyes vizsgálattal akarja megállapítani, 
hogy valóban

létező személye Tóth István földbirtokos 
és igyekszik felkutatni azokat nz embereket, 
nkik Leosslnl Vince nettének hamis aláírásával 
idegen kézre Jutottuk n Wesselényi-utcni bér
házat.
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s z mi i z ~ n o z i
Hevesi Sándor 

a Nemzeti Szinház igazgatója 
tárgyalásokat kezdett 

a Magyar Szinház bérletéért
A jövő hóién dől el, hogy Hevesi Sándor marad-e 

a Nemzeti Színház igazgatója
Szombaton a késő délutáni órákban vá

ratlan fordulat állott be a Magyar Színház 
ügyében. Molnár Dezső dr. az Unió Szin- 
háziizrtni Rt. csődgondnokánál váratlanul 
egy igen érdekes és igen komoly igénylő 
Jelentkezett, aki hajlandónak mutatkozott 
a Magyar Szinház bérletét átvenni. Ez a 
jelentkező pedig nem más, mint

Hevesi Sándor, n Nemzeti Színház ki
váló igazgatója.

Molnár Dezső dr. természetesen nagy elő
zékenységgel fogadta az előkelő bérleti jc- 
letkezőt é.s azonnal megkezdte a tárgyaláso
kat Hevesi Sándor dr.-ral. A tárgyalásokról 
egyéb hir még nem szivárgott ki, de ha 
a részletekben is meg tudnak egyezni, min
den kétségét kizáróan Hevesi Sándor dr. 
lesz a Magyar Szinház uj igazgatója.

A Hétfői Napló jelen híradása érthető 
nagy meglepetést fog kelteni azokban a kö
rükben, ahol inár elintézték a Magyar Szin 
ház jövendő sorsát. Eddig ugyanis az volt 
a helyzet, hogy Faludi Jenő, a Magyar 
Szinház volt igazgatója uj tőkecsoporttal az 
élen, újra megkapja a Magyar Színház bér
letét, ez annál is inkább valószínűnek lát

V írjsüíiiíiáa;
Minden estesA. Vol^a-bár

Főszereplők:
Titkos Ilona, Góthné Kertész Ella, 

Góth Sándor, Rajnai Gábor.

OTÁIf BIf HORTHY H9HH9w£ U n i n Zliailv lrÉn
_ _ RátNay marton

AZ ASSZONY
Ma és minden este háromnegyed 8-kor BUDAI SZÍNKÖR

Chaplin fedezte fel Hollywood 
legújabb magyar sztárját 

aki karrierjét egy almának köszönheti
A magyar tehetség érvényesülésének, görön

gyös utjának számtalan változatban látott tör
ténete Ismét uj formában lép elénk Vargha 
Istvánnak, egy fiatal, nálunk meg ismerétjén 
magyar szülésznek meglepő és különös karrier
jében. Vorg/io István három évvel ezelőtt indult 
el Budapestről, névtelenül,

péna nélkUI, sok szomorú kudarccal a háta 
mögött é*  most a messzi Hollywoodban, a 
Hím fővárosában kezébe kapta H Metró 

Goldwyn szerződését, 
amely az első színészek sorúba emelte.

Vargha István nem filmszínésznek indult. Ti
zennyolc éves korában még drámai színész akart 
lenni és amikor elhagyta a szinesziskolál, egy 
sereg vidéki szintAisulalnál próbált szerencséi. 
Végigjárta Debrecent, Szegedet, Kaposvárt, meg
fordult a Felvidéken is, de statiszta szerepeknél 
sohasem jutóit tovább, öt évi reménytelen kí
sérletezés titán vakmerőén nekivágott a világnak, 
hogy eljusson Hollywoodba Vargha István itt 
sem tudott feltűnni Másfél éven át nnprói- 
wapra tengődött, stalisztúlásból tartotta fenn 
magát és szerencséjét — bármilyen különösen 
hangzik is — az hozta meg, hogv egy szép 
napon már satisztasrerephez sem tudott jutni. 
Tanácstalanul és — mi tagadás —

szott, mert előttünk teljesen érthetetlenül, 
Faludi igazgató néhány színésszel már 
szerződést is kötött u jövő szezónra 

vonatkozóan,
bár az előző évek eseményei, után mi telje
sen kizártnak tartjuk annak lehetőségét, 
hogy Faludi Jenő még egyszer beülhessen 
a Magyar Színház igazgatói székébe. Har
matit Imrét, a kiváló színműírót is so
káig mint a Magyar Színház jövendő igaz
gatóját emlegették, de természetesen ez a 
két kombináció elesik akkor, ha Hevesi 
Sándorral minden pontban sikerül az Unió 
csődválasztmányának megegyezni. Hevesi 
Sándor ezek szerint most már nyíltan is ki
fejezte abbeli szándékát, hogy nem szíve
sen marad a Nemzeti Szinház élén és a leg
első adandó alkalommal más elhelyezke
dést szeretne biztosítani a maga számára. 
Ez eddig csak legfeljebb célozgatásokban 
jutott kifejezésre, de most Hevesi Sándor 
merész gesztussal utat enged azoknak a 
szinigazgató-«njelölteknek és egyéb klik
keknek, amelyek már régen más kezében 
szerelnék látni az ország első színházának 
igazgatását.

éhesen kóborolt a nagy atclllcr-ek kör
nyékén.

Napokon át jóformán már semmit sem evett, 
amikor végső kétségbeesésében

egy hollywoodi áruház esem cgeo-.itályán — 
Igy Irta meg szüleinek küldött levelében — 

almát lopott.
A nagy sokadalomban reszkető kézzel hirtelen 
benyúlt a kosárba, amelyben szép, kívánatos 
almák pirosloltak, de alig hogy a drága kincs
esei visszakapta kezét, az egyik alkalmazott 
észrevette a lopást és lármát csapott. Lelt erre 
nagy riadalom, mindenki a tolvajt kereste, de 
Vargha István nem vesztette cl a fejét és ahe
lyett, hogy elfutott volna, zsebre vágln nz almát 
és ő is lorkasznkadlából kezdte kiáltozni: „Fog
ják meg, fogják meg!'"

Pár percnyi eredménytelen hajsza után le
csillapult az irgalom,

Vargha falván nyugodtan kisétálhatott az 
áruházból,

de alighogy a következő mellékutcában bele
harapott a loptt almába, elébe, állt valaki, akit 
már Magyarországon is jól ismert a fehér lepe
dőről és nevelve mondotta:

— Ne tagadja, maga lopta el az almátl
A leleplező ur Chaplin, a világhírű filmkomi

kus volt, aki
karonfogta a megrémölt Vargha Istvánt és 
megnyugtatta, hogy nem akarja rendőrkézre 
ndnl és csak azért szólította meg, mert vé
letlenül alkalma volt végignézni az egész 

•Imalnpást
és szerinte Vargha István ügyesen és kétségte
lenül — nagy színészt tehetséggel — vezette 
félre az üldözőket. Ezzel már vitte egyenesen a 
nags filmgyár irodájába

Így kezdődött másfél éven át tartó nyomor*  
gás után Vargha István, a magyar színész film
karrierje A gyárban foglalkoztak kezdték, ta
nították. egvre komolynhb szelepek eljátszásá
val bízták meg és

" jövö szezonba*}  már első szlnéaze lesz az 
Hlyik legnagyobb amerikai fllnn állatainak.

Mivel hl.om évi amerikai tartózkodása alatt ki
tünően Megtanult angolul, szerződése beszélő- 
lilmek eljátszására U kötele*!.

SZÍNHÁZI napló
A Városi Szinház ma esti, igazán minta

szerű Faust előadásán zsúfolt ház tap
solt a három főszereplőnek: Flesch Fiiéi
nak. Manoutarda Józsefnek és Halmos Já
nosnak. Flesch Ella ezúttal újólag bebizo
nyította, hogy egyik legnagyobb értéke len
ne a magyar operaszinpadnak, ha kicsinyes 
szempontok miatt nem kellene külföldön 
játszani és Duda pest re legfeljebb ha ven
dégszereplésre ellátogatni. Ma tényleg már 
ott tartunk, hogy csak hajdani értékeket je
lentő nevek ragyognak opera primadonnáink 
sorában és sehol semmi friss, fiatal tehet
ség. A budapesti Operaház csak nyerne 
vele, ha Flesch Ellát tagjai sorába számít
hatná. Manowarda és Halmos is igen kitű
nőek voltak.

Atalkie: a beszélő film lázba és izgalomba 
hozta a pesti mozisokat is. Mint ismeretes 

az első hetes mozgóképszínházak: a premier
mozik már összevesztek egymással. A mozik 
nagyobbrésze úgy határozott, ugyanis hogy 
egyelőre várakozó álláspontra helyezkedik és 
nem játszik beszélőfllmet, három nagy mozgó 
azonban a talkie mellett tört lándzsát s beje
lentette, hogy ők berendezkednek a beszélő
film előadására s ősszel már hoznak is ilyen 
filmet. Vasárnap délelőtt a Magyar Mozgókép
üzem Engedélyesek Országos Egyesülete hely
ségében a pesti kismozisok gyűlést tartottak 
ebben a kérdésben. A gyűlésen 71 mozgókép
tulajdonos közül 63-an jelentek meg. A gyűlés 
előadója Gyárfás Gyula egyesületi alelnök volt, 
aki elmondotta, hogy a nagy mozgók egyelőre 
nem játszanak beszélőfilmet, sőt olyan köl
csönzőtől, amely a három mozinak beszélőfil
met szállít, nem vásárolnak. A gyűlés számos 
felszólalás után kimondotta, hogy csatlakozik 
a nagymozgók elhatározásához s hétfőn már 
érintkezésbe is lép a nagymozgók képviselői
vel a részletkérdések letárgyalására.

A Pók szombaton tartott huszonötödik jubi- 
•*  * lóris előadásán megjelent Becr Rudolf, a 
Deiitsches Volkstheatcr és a Roland Biihne 
igazgatója, aki a szezon elején hozza színre a 
Pókot. Becr a jubiláris előadás második szü
netében megjelent Kabos Gyula öltözőjében — 
s^erzödtetési ajánlattal. Kabos azonban az 
ajánlatot visszautasította, mert szerződése a 
következő szezonra is Pestre köti.

Fővárosi Opereltszinliáz
Tulius 5-én francia bohózattal nyit a Llget- 

ben, — hogy hol még nem ismeretes, — 
a Fővárosi Operettszinház nyári színháza. A 
bohózat tiz slágerét az előadások szünetjelben 
Víg Miklós énekli mikrofonul, amelynek hang
jait Lautsprecherck továbbítják majd a kö
zönséghez.

A világ legérdekesebb I 
darabja

A Vígszínház nagy átalakításra készül a 
** nyáron. A színpadot teljesen átalakít
ják és ezért július elején a szinház bezárja 
kapuit. Előbb azonban az eddigi szokások
tól eltérően már kiosztják Molnár Ferenc 
szeptemberben szinrekerülő darabjának, az 
Egy-kcttő-liáromnak szerepeit és kiszerepe- 
zik a felújításra kerülő Úriembereket is. 
Érdekes, hogy Molnár örömmel egyezett 
bele abba, hogy darabja szerepeit már most, 
a szezón végén kiosszák.

Boldog jövőt biztosit magának
szép, közműves, villamosnál fekvő gyümölcsös

telkeimből 5 éri részletre vásárol
törlesztésre házat építtet. Anyag hitelt adok épít*  
kezéshez, vagy telkére házat építek részletfizetésre

SOLTI laids volt bankcégvozetö, Budapest V, Gróf 
Tisza István ntca 10 (azelőtt Fürdő-ntca). 
Alapítva 1887-ben Telefon AuL 800-95

rdekes változás történt az Andrássy-uti 
*-*  Szinház vezetőségében. Vasárnap ugyanis 
Beregi Oszkár megállapodott a színházzal, hogy 
szeptembertől kezdve az Andrássy-uti Szinház 
művészeti igazgatója lesz és minden műsorban 
személyesen is fellép. Az adminisztratív igaz
gató továbbra is Wcrtheimer Elemér marad. 
Az Andrássy-uti Szinház — mint ismeretes — 
már az Urániában kezdi a szezont és erre való 
tekintettel az Uránia-szinházat teljesen átala
kítják.

'Verebes Ernő az ismert magyar filmsztár 
’ vasárnap Budapestre érkezett húgának 

Verebes Emminck nz esküvőjére. Verebes 
Emmiről annak idején a Hétfői Naplóban 
megírtuk, hogy a Fővárosi Operettszinház 
Pók előadásán megnyerte a szerencsepókot 
és pár nap múlod kérő jelentkezett a házuk
nál. Ma volt az esküvője, holnap pedig 
nászútra indul a fiatal pár. Verebes Emmi, 
akinek az aranypók hozta meg a szerencsét, 
ugylátszik kabalából vasárnap mégegyszer 
megnézte a Pók előadását, mielőtt nász
úira megy. Verebes Ernő különben hétfőn 
mint vendég fellép az Omnia moziban, a 
Színész Szövetség által rendezett kabarén.

Csak ma
lép fel személyesen és 

a szünetek alatt autogrammot ad 

Verebes Ernő
a világhírű magyar tilmstar az

Előadásek: lel 7 és 9 órakor.

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST
9.15: Gramofonhangverseny. 12.05: A Rádió 

házitriójának hangversenye. 4.00: Asszonyok 
tanácsadója. 5.10: Tót-magyar nyelvoktatás. 
5.40: Parádi Jóska és cigányzenekarának ze
néje. 7.00: Német nyelvoktatás. 7.45: Rádió
amatőr posta. 8.30: A középeurópai miisorcsere- 
sorozntban a bécsi Stúdió műsorának közvetí
tése. I. rész. 1. Bizett: Virágária a Carmen c. 
operából. 2. Tosti: Pour ur baiser. 3. Tirindelli: 
Dite. Előadja Piccaver Alfréd kamaraénekes, 
zongorán kísér Meüer Erich tanár. II. rész. A 
bécsi Filharmóniai Társaság hangversenye 
Nilius Rudolf tanár vezényletével. Közreműkö
dik: Kiurina Berta kamaraénekesnő. 4. Strauss 
Richárd: Olaszországból. Szimfóniái költemény 
nagy zenekarra G-dur. Op. 16. 2. a) Korngold 
E. W.: Marietta éneke a Holt város c. operá
ból; b) Mahler G.: Ahol szépen szól a trombita; 
c) Marx J.: Velencei bölcsődal; d) Ast M.: A 
mindenség egy csodálatos kert. Előadja Kiurina 
Berta kamaraénekesnő zenekari kísérettel. 3. 
Schmidt Ferenc: Kőzzenc és farsangi zene a 
Nőire Dame cimü operából. 4. Strauss János: 
a) Ahol a citrom virul, b) Örüljetek az életnek 
(keringő); c) A Dér Waldmeisler cimü operett 
megnyitója. 10.10: Időjelzés, időjárásjelcntés, 
hírek. Majd a Bachinann-jazzband a Duna- 
palota nagyszállóból

KÜLFÖLD.
Bécs. 4.00: A Silving-kvartetl délutáni hang

versenye. 8.30: Nemzetközi hangverseny.
Berlin. 8.30: Hangverseny Bécsből, utána 

énekes jazzband.
Bressíau. 8.15: Szimfónikus hangverseny.
BrÜnn. 8.30: Hangverseny Bécsből.
Frankfurt. 8.15: Adolf Ádám: Dér Poslillion 

von Lonjumeau cimü vigoperája.
Hamburg. 11.00: Szent János-éj.
Königsberg. 8.05: Operaest Ferenci Ilonka 

magyar operaénekesnő közreműködésével
Leipzig. 9.00: Zenekari hangverseny.
Milánó. 8.30: Operellrcszletek. 
München. 8.15: Szent János-éj.
Nápoly. 9.02: Mascagni: Parasztbecsület cí

mű operája.
Posen. 8-30: Hangverseny Bécsből.
Prága. 8.30: Hangverseny Bécsből. 10.20: 

Gramofon.
Róma. 9.00: Könnyű zene és egy vígjáték 
Stuttgart. 8.00: Zenekari hangverseny.

== A Phillips-rádió a siófoki aulóturán. 
A siófoki csillagturán poiüpásan szerepelt a 
Phillips-rádió is, amely külön kocsival vo
nult le a Balaton mellé. A publikum sokszor 
zajosan megtapsolta a Phillips-rádió pompás 
teljesítményét, amikor kél kilométer körzet
ben tisztán hallhatóan adta tudtiil az érdek
lődőknek a verseny minden fázisát.

= A svéd király reveit látogatása a rádióban. 
V. Gusztáv svéd király csütörtök délelőtt féltiz 
órakor érkezik Révaiba. Ebből az alkalomból 
a revali leadóállomás közvetíti a délelőtti ér
kezést, azonkívül pedig a délutáni ünnepi fogad
tatást is.

= Két uj Strawinsky-ballett közvetítése. A 
londoni adóállomás csütörtökön este zenei kü
lönlegességgel szolgál hallgatóinak. Ekkor ke
rül ugyanis bemutatásra a londoni Stúdióban 
Straurinsky két uj balettle, amelyeket eddig 
még nem hallottunk
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Fájdalmas vereséggel 
startolt bajnokcsapatunk 

a Középeurópai Kupa 
küzdelmeiben

pat. A gólt a második félidő 9 p-ben Mune- 
rv'i trugfa

Rapid—Genova 5:1 (3:1)
Bécs, junius 23.

(A „Hétfői Napló" tudósitójának távirati je
lentése.) 20.000 főnyi közönség előtt mérkőzött 
a két ország csapata, amelyet váratlanul nagy 
gólaránnyal nyert meg az osztrák bajnok. Gól- 
íövők: 1. félidőben: Wesselick, Lianc (Genova), 
Wesselick, Kirbes. Sríinet után: Wesselick (2).

A Slavia minimális gólarányu vereséget szenvedett 
a Juventustól. — i Rapid legyőzte a Genovát
Még alig halkult el a diadalkiáltás, ame

lyet Újpestnek a köépenrópai kupa szombati 
küzdelmében a prágai Sparta fölött aratott 
győzelme váltott ki a magyar közönségben, 
most, egy nappal későbben a szomorúság 
nyomasztó érzésével távoztunk el a Hungá- 
tia-nti pályáról, bajnokcsapatunk aránylag 
julyos vereségének fájdalmas emlékévei a 
lelkűnkben.

Bár a bajnoki babérokat igen neh-z 
vivta ki a Hungária, az előzetes bizalmat 
lan senki sem vonta meg a csapattól

A Hungária 4:1 arányú veresége körül
belül egyet jelent bajnokcsapatunknak 

a kiipaküzdelmekhől való kiesésével.
Nincs ugyan remény arra, hogy ezt a sú

lyos vereséget a csapat Bécsben, a 
Warte poklában behozza. Egyetlen 
nviink most már Újpest csapatában 
Szombati impozáns játéka tényleg a legszebb 
reményekre jogosít.

A kupakfizdelniek egyébként a túlsó olda 
Ion is bécsi sikert és cseh kudarcot hoztak.

A Slavia torinói veresége és a Rapid 
bécsi győzelme immár kialakította ax uj 

kupuküzdelmek képét.
A középeurópai kupa vasárnapi küzdel

meiről az alábbiakban számolunk be:

Vienna—Hungária 
4.1 (3:1)

'A tegnapi napon teljes valóságában kibon
takozott a bajnoki küzdelmek fináléja izgal
mainak idegromboló hatása a Hungária újdon
sült bajnokcsapatán. Idegileg teljesen össze
roppanva, fáradtan játszott a Hungária legény
sége, a Vienna elleni Európa-kupa mérkőzé
sen. Oly tehetetlen, bajnokhoz nem méltó já
tékot mutatott az együttes a semmiesetre sem 
brilliáns ellenféllel szemben, amellyel még leg
fanatikusabb híveinek gúnyolódását is kikény- 
szeritette.

Pedig nem volt igazuk’ a gunyolódóknak és 
kárörvendőknek. A bajnokcsapat klasszisát 
nem szabad egyetlen, még hozzá közvetlenül 
a bajnokság lezárása utáni nemzetközi mér
kőzésekből megítélni. Legalább a híveknek 
nem, akiknek meg kell érteniök, hogy a haj
sza nem tarthat örökké és nem lehet mindig 
eredményekre vezető. Ha már vannak fanati
kusok, akkor legalább jóban, rosszban osztoz
zanak a kedvenc színek viselőivel és ne von
ják meg szeretetiik külső nyilvánítását akkor, 
amikor arra legnagyobb szükség van.

A Hangária katasztrófái!*  vereségét nem 
a játékkvalitás hiánya, hanem a lelki-testi 

fáradság idézte elő,
amit a hetekig tartott bizonytalan kimenetelű 
finis emberfeletti munkája hozott magával. 
Nem pihenhették még ki. Még szükségük lett 
volna s lesz is a pihenőre és a dédelgelésre.

Tegnap a Hungária nem lehetett volna méltó 
ellenfele a Viennának, de pihenten az lett vol
na. A Vienna kiváló képviselője ugyan a tipi
kus bécsi iskolának, mindenkor rettegett ellen
fél, mégis a tip-top kondícióban porondra lé
pő Hungária a magyaros lendülettel nem val
lott volna vele szemben szégyent. Igaz, hogy 
a közvetlen védelme elsőrangú volt, a kapuban 
Horeschofszkynak mégis brillíroznia kellett 
azoknak a támadásoknak elhárításával, ame
lyek befejezésére már alig-alig jutott idő. Igaz, 
hogy a halfsora fáradhatatlanul dolgozott és 
egyes időszakokban teljesen megbénította az 
ellenfél csatasorának akcióképességét, de ez a 
csatársor alig kapott jó labdákat halfjailól s 
azok után is alig vonszolta magát. Igaz, hogy 
csatársora terhelte meg az ellenfél hálóját, de 
olyan center irányítása mellett, mint Gschweidl, 
nem nehéz gólt lőni. így sem tudott ez a csa
társor veszélyesebb lenni, mint n Hungária, de 
annyi biztos, hogy kihozott magából mindent.

A Hungáriára az előbb említett okok miatt 
rá sem lehetett ismerni. Minden embere holt
fáradt. A krekkek sorra letörtek. A csatársor
ban egyedül az újonc Jeckl mozgott fürgén. A 
halfsorból egyedül Schneider erős fizikuma 
bírta, 0 volt a csapat legjobb embere. Rebró' 
valósággal hajszolta magát a munkára, de a 
befejezésre nem maradt ereje. A gyenge half- 
sor mögött a hátvédek kapkodtak, bizonyta
lankodtak. Németh mentett, amit lehetett.

Hatezer néző jelenlétében szólítja Cejnar 
sípja küzdelemre a feleket. Már az első pilla
natokban feltűnik a Vienna friss, a Hungária 
fáradt, kapkodó játéka. Emellett a bajnokcsa
pat könnyelműen is startolt, amit a vendégek 
alaposan kihasználva, fölényre váltanak be. 
Már a 6 percben vezetéshez jutnak Giebisch 
váratlan, erős, magas lövésével (1:0). A Vienna

Hohe 
rémé- 

van.

Kikapott Pozsonyban 
a Bocskay és a Nemzeti 

kombinált csapata 
Külföldi eredmények:

Pozsony, junius 23.
Mintegy 4000 főnyi közönség előtt játszott a 

Bocskay és Nemzeti kombinált csapata Pozsony 
válogatottjával a bécsi Frankenstein bírásko
dása mellett. A mérkőzés nagy részében a kom
binált volt fölényben, de a csatárok mindent 
lul kombináltak s igy a kitünően játszó po
zsonyi közvetlen védelemnek mindig ideje volt 
a sikeres közbelépésre. Molnár egy tl-cst a 
kapufának rúgott.

Az első félidőben Horváth a kombináltnak 
szerezte meg a vezetési, amelyet Bulla a 45 
pben egyenlített. Szünet után Müller, Mayer, 
Molnár (11-ből), N'üller, Mayer és Zemler a 
góllövő.

Végeredmény 5:3 (1:1).
Köln: Németország—Svédország 3:0 (1:0). 

A Braun, bécsi biró által vezetett mérkőzést 
60.000 ember nézte végig a kölni stadionban 
A német csapat klasszikus játékával szemben a 
svéd együttes csalódást keltett. Különösen az 
ofTszájdra játszó védelem okozott visszatetszést. 
A német csapatban a kapus, a fedezetsor és a 
drezdai Hoffmann emelkedett ki. Mind a há- 

Irom gólt ö szerezte, mig a másik három góljai 
a biró offszájd címén érvénytelenítette.

Kopenhága: Norvégia—Dánia 5:2 (1:1).
18.000 néző.

Torino, junius 23. Oslo: Oslo—Köln városközi mérkőzés 1 : 1 
(A „Hétfői Napló" tudósítójának távirati je- (I : 1).

leütése.) A budapesti Majorszky bíráskodása Frnnkfurt: Eintracht Frankfurt— IFC Niirn- 
mellett elkeseredett küzdelmet vivőit a két csa- berg 1:0 (0:0).

igen tetszetős játékot mutat, a Hungária kap
kod és rá sem lehel ismerni A 14 p-ben 
Schneider szabad-rúgását Molnár Skvarekhez 
fejeli, aki oxforddal kapufát érintő gólt szerez: 
1:1. A 20. p-ben Gschweidl óriási bombája ka
pufáról pattan vissza s Gerhold Ismét meg
szerzi a vezetést: 2:1. A Vienna nagy fölényben 
játszik s egymásután három komért ér el. A 
35, p-ben pompás adogatás után Zielbauer 
ujabb gólt lő: 3:1. Az utolsó 10 perc is a bé
csiek lelkes támadásaival telik el. Szünet után 
még inkább kiütközik a Hungária fáradtsága. 
A Vienna frissebb, lelkesebb és ötletesebb já
tékot mutat. A 9 p-ben Kalmár nagy helyzet
ben hibáz. A 10 p-ben Hirzer bombája kapu
fáról pattan vissza. Ezután a Hungária erősít. 
.4 24. p-ben mégis az osztrákok érik el ujabb 
góljukat Gschweidl révén: 4:1. Erős bécsi fö
lénnyel végződik a játék. Kornerarány: 5:3. a 
Vienna javára.

Juventus—Slavia 1:0 (0:0)\

Minimális 
gólkiilönbségii győzelemmel fordul az 
Attila az osztályozó reváns-mérközésre 

Attila—Vasas 2:1 (1:1)
Miskolc, junius 23.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
lése.) Miskolcon emberemlékezet óla nem él
tek még át oly nagy izgalmakat, mint a vasár
napi osztályozó-mérkőzést megelőző napokban. 
A jegyek már napokkal előbb elfogytak és 
vasárnap

6000 főnyi rekordközönség töltötte meg a 
népkerti pálya tribünjét.

A miskolci csapat délután 4 órakor érkezett 
be a városba autóbuszon Tapolcafiirdőről, ahol 
napokon keresztül pihent a nagy küzdelmet 
megelőzően.

A miskolci csapat jóval többet támadott a

Vizsga után lephsssnosabb nfándék n 11 
túracsónak 
Aep t un csónak szalon L

VI, Teréz kőrút 1. B. 1. emelet Telefonszám: 07M2 |

rendkívül jutánvos
raktárrendezés! áraink:

ői szürke bőr pántoscipö .. P 12.50 
Női fekete és barna cipő.. . i> 14.50 
Női divatszinü pántoscipők P 19.50 17.50 
Férfi magas és lélcipők P 22.— 19.50 

TURUL cipőgyár 
VII., Kákóezi-at 14.

II., I'iiriik-atca 2. VII., Király-utca 30.

gasugras. 1. Stumpf KEAC 185 cm. 110 m. gát. 
1. Trojanowski (lengyel) 16.2 mp. 2. Boross 
KEAC 16.3 mp. 3. Ferenci MAFC 16.6. 1500 m. 
1. Budai Közg. EAC 4 p 21.4 mp. 60 ni. női 
síkfutás. 1. Lukács Éva FTC 8.7 mp. Távol
ugrás. 1. Kocsmár MAFC 606 cm. Női diszkosz
vetés. 1 Nadányi Ágnes FTC 30.65 ni. 200 m. 
gátfutás. 1. Dénes MAFC 26.4 mp. 2. Troja
nowski (lengyel) 26.8, 3. Orbán KEAC 27.2 mp. 
Sulydobás. 1 .Párezer MAFC 12.45 m. 4X50 m 
női staféta. 1. FTC b) csapata 21 mp. 2. FTC 
a) csapta 21.6 mp. 4X200 m. ‘-átfutás. 1. A ZS 
(lengyel) — KEAC kombinált csapat I p 52.2 
inp. 2. MAFC I p 53.2 mp. Dlszkoszvetés 1. 
Regős MAFC 39.75 m. 2. Párezer MAFC 36 70 
in. 3000 m síkfutás. 1. Csáky GYAK 9 p 51.8 
inp. 100-7-200— 400—800 staféta 1 MAFC a) 
csapata 3 p 42.4 mp., 2. BEAC 3 p 45 mp., 3. 
MAFC b) csapata 3 p 48.2 mp.

Majorosi Ferenc nyerte 
Budapest 25 kilométeres 

futóbajnokságát
A népligeti nagykörben rendezts az ESC va

sárnap délelőtt 25 kilométeres bajnoki futóver
senyéi. Király Pál ezúttal is távolmaradt. He
veié és Zclenka pedig nem tudták megakadá
lyozni a nem éppen formája tetőpontján álló 
Majorossi győzőimé cs igy a jeles ESC-atléta 
aránylag könnyen győzött. Osuszth kénytelen 
volt versenyéi feladni. Lovas Antal pedig, aki
nek nevezése későn futott be, versenyen kívül 
indult és utolsó előttinek ért a célba. Az ered
mény:

Bajnok: Majorosi Antal (ESC) 1 óra 30 p 
08.8 mp. 2. Hevele (Soroksári AC) 1 óra 31 p 
53 mp. 3. Zelenka (Salgótarján) 1 óra 32 p 49 
mp. 4. Farkas (MTE). 5. Hegedűs (ESC). 6. 
Adolf (RAG). 7. Lovas (MAC). 8, Csillag (ESC).

mérkőzés alatt, mint fővárosi ellenfele, de 
Vasasok támadásai veszélyesebbek voltak, 
szerencse is az Attila mellé szegődött. A 
góldifTercnciáju győzelem fokozott erőfeszítés
re kell, hogy serkentse a? Attilát a budapesti 
mérkőzésen.

A vezető gólt a Vasas érte el a 25. percben 
Stanczl szabadrúgásából, amelyet Frölilich fej
jel favábbitott a hálóba. Az Attila a 34. perc
ben kiegyenlít Pomázi góljával.

A második félidőben a küzdelem változatossá 
válik. Mind a két kapu tőbbizben van veszély
ben. A győztes gólt a 33. percben Pimpi kor- 
neréből Banaszk.evics juttatja a Vasasok háló
jába.

a 
A 

kis

Világrekord, magyar rekord, pompás eredmé
nyek az MTK nemzetközi atlétikai viadalán

A Charlottenburger SC 4 x 800-as stafétája világrekorddal verte 
a magyar rekordot megjavító MAC-stafétát

A Hungária—Viertna Európa-kupamérkőzés 
közönségének az a része, amely a nagy meleg
től sem riadt vissza, bőven kárpótolva érezte 
magát az MTK nemzetközi atlétikai versenyének 
pompás eredményeivel, sőt ezen a viadalon 
kapta az igazi attrakciót. Közvetlenül a Buda- 
pestkcrületi bajnokságok elölt ez volt az első 
igazi verseny, amely bizonyságot lett arról, 
hogy a magyar atlétika dekadenciájáról szárny
ra bocsátott hirek nem fedik a valóságot. A 
viadal sokat nyert értékben a kitűnő német ven
dégekkel, akik négy számban diadalmaskodtak 
A legnagyobb sikert a S. C. Charloltqpburg 
4X800 méleres Banscmer Mathias—Schömann- 
Bacher összetételű stafétájához fűződik, amelv

8 p. 004 mp. világrekord alatt verte a jóval 
a magyar rekordon belül futott Bérczy, Bel- 

lonl, Gyuiay, Szabó kvartettel.
Krekkjeink közül nagy formáról tettek tanú
bizonyságot a sulydobásban Darányi, a disz
koszvetésben Egri és Marvalits, a gerelyvetésben 
Szeges. 100 méteren 10 8 mp. kitűnő idővel Solt. 
a BSE fiatal futója, a bajnokság várományosa 
nagy meglepetésre, de biztosan verte Raggambi! 
és Hajdút. A sokat javul Farkas 704 cm. ugrá
sával sem lehetett komoly riválisa a német 
Mayernak. Kollmann személyében, aki 15.9 alatt 
nyerte a 110 m gá'fulás|, kitünően szerepelt a 
vidék is. A gerelyvelésbcai Takács, a Postások 
atlétája már legjobbjaink közé küzdötte fel 
magát.

A pompás rendezés minden dicséretet kiérde
mel. .

Részletes eredmények:
Sulydobás: 1. Darányi (MAC) 1470 cm. 2 

Hunyadi (BBTE) 1375 cm. 3. Mihályi (MTK) 
1352 cm.

Darányai dobásai: 1413, 1470, 1459 kilépett, 14.
100 m. síkfutás- 1 Solt (BSE) 10.8 mp. 2. 

Raggambi (BBSE) 10.9 mp. 3. Hajdú (FTC) 10.9 
inp.

1000 m. síkfutás: 1. Bacher (S. C. Chnrlotten- 
burg) 2 p. 35.2 mp. 2. Rózsa (MTE) 2 p. 36.3 
mp. 3. Schüssler (MTK) 2 p. 39.8 mp.

Magasugrás: 1 .Késmárkv (BBTE) 190 cm. 2. 
Fnrkns (MAC) 170 cm 3 Orosz (MTK) 165 cin.

Dlszkoszvetés: 1. Egri (MAC) 4484 cm. 2 
Marvalits (BTE) 4424 cm. 3. Darányi (MAC) 
4036 cm.

szőrme-, szőnyeg ** pénzk^.csönnel
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110 m. gátfutás: 1. Kollmann (SzSE) 15.9 mp.
2. Koszlrcvszky (Warsz. Akad.) 16.1 - •>
jor (BSE) 16.8 mp.

400 ni. síkfutás; 1 Barsi (BBTE) 
Szalui (BBTE) 50.8 inp. 3. Kuruncy
51.5 mp.

3000 m. síkfutás: 1. Kohn (S. C. 
burg) 9 p. 01.4 mp 2. Németh (MTE) 9 p.
25.6 mp. 3. Gégény (LSC) 9 p. 21.4 mp.

Gerelyvetés: 1. Szepes (MAC) 6222 cm. 2. Ta
kács (l’ostáis) 5599 cm. 3 Gyurkó (FTC) 5576 
cm.

Távolugrás: Mayer (S. C. Charloltenburg) 
720 cm. 2. Farkas (MAC) 704 cm. 3. Szabó 
(PÁC) 694 cm.

200 m. síkfutás; 1. Hajdú (FTC) 22.7 mp. 2. 
Odry (BBTE) 22.9 mp. 3. Pintér (MAC) 23.1 mp.

4X^00 m. stafétafutás: 1. BBTE (Raggambi, 
Odry, Sznlay, Barsi) 43.2 mp. 2. FTC 44.1 mp.
3. MAC 44.5 mp

4X^00 m. stafétafntás: 1. S. C. Charlotten- 
burg (Bansemer, Mathias, Schömaiun, Bacher) 
8 p. 00.4 mp. Világrekordl 2. MAC (Belloni, 
Bejcy, Gyuiay, Szabó) 8 p. 02.9 mp. Országos 
rekordl 3. MTK. 8 p. 26.4 mp.

Stumpf 185 cm-t ugrott a MAFC 
miskolci nemzetközi atlétikai 

versenyén
Miskolc, junius 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Kitünően sikerült propaganda atlétikai 
versenyt rendezett az agilis műegyetemi klub 
Miskolcon. A versenyen elindult a szombaton 
Budapesten startolt lengyel főiskolások fele s 
igy néhány versenyszám revans jelleggel birl. 
Az eredmények közül elsősorban a fiatal sze
gedi úszó, Stumpf eredménye cmlithető meg, 
de kiváló Farkas K., Dénes és Király eredmé
nye is.

100 m. 1. Farkas K. BEAC 11.9 mp. Woyn. 
ugrás női. 1. Kovácshegyi Erzsébet FTC 132 
cm. 500 m. 1. Remec BEAC 1 p 10.8 mp. Ma-

50 mp. 2. 
(Törekvés)

Charlotten-

vidéki diákatléták rohama 
a fővárosiak ellen 

középiskolások országos atlétikai 
bajnokságai

A vasárnapi küzdelmek során egy rekord is 
megdőlt. Nagy (Vas-u. fk.) nevéhez fűződik a 
rekordja vitás, aki a 110 méteres gátfutásban 
Arany (Pápai ref. koll.) 16.4 mp.-es rekordját 
adta át a múltnak. Eredmények:

100 m. síkfutás. Bajnok: Schier (Egyetemi 
rg.) 11.6 mp. 2. Schulz (Aszódi ág. cv. rg.) 116 
mp. 3. Marékkel (Csongrádi rg.) 11.8 mp. Vé
gig a kezdetlegesen startoló Schulz vezet, de 
rosszul sikerült beugrása révén Schier pont a 
célban megelőzi. — 400 m. síkfutás. Bajnok:
Duha (Kecskeméti ref. g.) 53.2 mp. 2 Nád- 
ujfalvi (Berzsenyi rg.) 53.3 mp. 3. Éried (Vö
rösmarty reál) 54.6 mp. Dúlta a finisben győz 
elkeseredett finis ulán félméterrel. — 800 m. 
síkfutás. Bajnok: Mészáros (Madách g.) 2 perc 
06.8 mp. 2. Hocking (Németbirod. isk.) 2 pero 
07 mp. 3. Istenits (Ag. ev. fg.) 2 perc 09 mp. 
Szép verseny. Hocking 200-as finist diktál, <10 
a végén Mészáros a gyorsabb s 1 méterrel győz. 
110 m. gátfutás: Bajnok: Nagy (Vas-u. fk.)
16.2 mp. KlSOK-rekordl 2. Weisz (Debreceni 
izr. rg.) 17 mp. 3. Halász (Debreceni ref. rg.)
17.2 mp. Nagy végigvezelve gátdöntés nélkül 
érte el kiváló eredményét. — Magasugrás. Baj
nok: Schopp (Kcrlész-u. fk.) 176 cm. 2. Ger- 
gelyfy (Bocskay rg.) 176 cm. 3. Jász (Ag. cv. 
fg.) 173 cm. Kiváló eredmény. Az első báromon 
kiviil még kelten ugrottak 170 cm. I. — Távol
ugrás. Bajnok: Nősek (Bocskay rg.) 615 cm.
2. Vízvári (Szt. Imre) 639 cm. 3. Jaczkó (Mis
kolci kath. g.) 623 cm. Nősek nagy tehetség. 
Volt kél 660 körüli belépett ugrása. — Súlyt 
dobás. Bnjnok: Végh (Debreceni ref. g.) 1201 
cm. 2. Paksi (Kiskunhalasi ref. g.) 1168 cm.
3. Fábián (Debreceni ref. g.) 1149 cm. Verse
nyen kiviil indult Kalló (Kiskunhalasi ref. g.)' 
és 1246-ot dobott. — Diszkoszdobás. Bajnok: 
Paksi (Kiskunhalnsi ref. g.) 3686 cm. 2. Végh 
(Debreceni ref. g.) 3417 cin. 3. Balogh (Békési 
ref. g.) 3400 cm — Gerelyvetés. Bajnok: Baross 
(Szt. László rg.) 4690 cm. 2. Kökény (Szt. 
László rg.) 4680 cm 3. Rácz (Debreceni ref. g.) 
4615 cm. —

Két rekord az országos kerék
páros pályabajnokságokon

Eredmények:
Flyerbajnokság: 1. GyőrfTy Imre (FTC) 17 

pont. Utolsó 200 méter 12.6 mp. Országos re
kord 1 2. Szűcs (MTK) 15 pont. 3. Eigner 
(MKSz) 13 pont.

Egyesületi csapatbajnokság: 1 MTK 9 pont. 
2. Pöstás 8 pont. 3. BSE 4 pont.

Tendembajnokság: 1. Mazák—Szűcs MTK. 2. 
GyőrfTy—Eigner (FTC).

Motorvezetéses bajnokság: I futam (15 km):
I. Szekeres (Póstás) 11:56.6 mp. Országos re- 
kordl 2. Tóth (Edison). 3. Gondij (MTK). -—
II. futam (10 km): I Szekeres (Póslás) 7 p 
58.8 mp. 2. Gondij (MTKl. 3. Tóth (Edison).

A
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A siófoki csillagturán ^hjppet győzelmet aratott
Túlfűtött hangulatban, de incidensek nélkül folyt le 
a MAC és az FTC vizipólócsapatainak bajnoki csatája

Előrenyomul a vidék: az MTK-nak keményen kellett harcolnia, hogy Egerből egy 
pontot hazahozhasson; a Szegedi Úszó Egylet legyőzte az NSC-t Az FTC ifjú 

újoncokból és öreg kombaffánsokból álló csapata nem adta olcsón a győzelmet
Az NSC hagyományos nyári uszóversenyén 

a megszokott kép: szépszámú és hozzáértő 
publikum, gondosan kiválogatott versenyszá
mok, pompás küzdelmek. Ezzel együtt járna 
még n jó rendezés, amely ezúttal minthn kissé 
döcögött volna. A verseny azonban nem ezért 
húzódott el n késő esti órákba, hanem inkább 
a közbeiktatott vizlpőló mérkőzések miatt. A 
pólómérkőzések... ezek hozták tegnap izga
lomba a publikumot. A MAC—FTC össze
csapás. amely nz elmúlt hetek eseményei után 
példátlanul kitűnő csemegének bizonyult.

— Nem adjuk olcsón a győzelmet — fogad- 
kozoll az ifjú újoncokból és n kipróbált „öreg" 
kombntlánsokból álló ferencvárosi csapni — és 
bizony

■ MAC-nnk alaposan meg kellett dolgoznia 
a győzelemért, amely csak a meccs utolsó 
perceiben könyveltelell el u grlffmadaros 

legénység Javára.
A túlfűtött hangulatban lejátszott mérkőzést 

nem zavarta meg bántó incidens. Ez a körül
mény n szigorú, de pártatlan h’rónak: Tichy 
Hftnriknrk volt köszöni:: .o, aki a gyeplőt ke
ményen tartotta a kezében.

Kevesebb izgalommal járt, de nem kevésbé 
érdekfeszilő volt nz előtte lejátszott mérkőzés, 
amelyen az NSC és n Szegedi UE voltak az 
ellenfelek.

A mérkőzés n szegediek jól megérdemelt 
és reális győzelmével végződött.

A szegediek győzelmének értékét növeli nz a 
körülmény, hogy az egész világon példátlanul 
álló siralmas uszodaniszonyok között szerezték 
meg az elsőosztályu szerepléshez szükséges 
rutint.

A tegnapi vizipólónap egyébként méltán so
rolható s vidék napjának, mert a szegediek- 
pesti sikeréhez csatlakozik

Eger csapatának nz MTK-tól kivívott dön
tetlenje.

Az MTK-nak bizony meg kellett küzdenie, 
hogv n: egriektől Icgnláhb cgy pontot elhó
díthasson.

Az uszószámok között három Budapest-baj- 
nokság szerepelt, mind n három a hölgyeket 
álHtotta csatasorba. A bajnokságokat nem si
került a mullévi védőknek megszcrflzniök. 
Sípos Mancitől Stieber Lolli hódította el a baj
noki címet; V’nss Mnrgit örökébe Bárány Mag
da lépett, mig az egyébként jé) időt úszó Szőke 
Kató bajnokságát Maliász Gitta ragadta ma
gához.

Az. eredmények:
Bajnoki versenyek:

Hölgyek 100 méteres gyorsuszóbajnoksága. 
Standard: 1 p. 26 mp. Védő: Sípos Manci 
(NSC) Budapest bajnoka: Stieber Lolli (MAC) 
J p. 21.2 mp. 2 Sípos Manci (NSC) 1 p. 21.6 
mp 3. Mailász Gitta (FTC) 1 p. 23 mp.

Hölgyek 100 méteres melluszóbajnoksága. 
Standard: 1 p. 38 mp. Védő: Vnss Margit 
(NSC). Budapest bajnoka: Bárány Magda 
iKISOK) 1 p. 38.8 mp. 2. Brcuer Erzsi (MUE) 
1 p. 42.8 mp. 3. Gombos Magda (UTE) 1 p. 
41.4 mp

Hölgyek 100 méteres hátnszóbajnoksáya. 
Slnndnrd: 1 p. 38 mp. Védő: Szőke Kató 
(NSC). Budapest bajnoka: Mailász Gitta (FTC) 

8 P 33 mp. 2. Vermes Mngda (FTC) I p. 35.8 
mp 3 Szőke Kató (NSC) I p. 36 mp. Gyö
nyörű küzdelem. Eleinte Maliász Gittn és 
Szőke Kntó külön versenyt úsznak és 50 mé
ternél egyszerre fordulnak. Vermes Magda a 
finisben előzte meg a tavalyi bajnokot.

Főversenyek:
100 m. gyorsuszás. 1. Mészöly Tibor (BBTE) 

1 p. 02.6 mp. 2. Wannic Rezső (Szegedi UE) 1 
p 02.6 mp. 3. Boros Viktor (Szegedi UE) I

ROYAL 
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maga a 
töttietessagi
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04.8 mp. Pompás küzdelem. Mészöly és 
’ ' ' 50 méterre 29 mp.

mellúszás. 1 Feichlinger József 
mp. 2. Melchner László (FTC) 
3. Kusinszky György (UTE) 3

P- 
Wannic ideje 

2W méteres 
(FTC) 3 p. 12 
3 p. 20.8 mp. 
p. 24.2 mp.

100 méteres 
gedi UE) 1 p 
házai TK) 1 p. 19.8 mp. 
(BBTE) 1 p. 21.2 mp.

Három bajnoki csata - három szenzáció
Az elmúlt vasárnapon lejátszott három baj

noki vizipólómeccs méltán sorolható a nagy 
sportesemények közé és alkalmas volt arra, 
hogy a küszöbön álló nemzetközi vizipólótor- 
nát megelőzően felkeltse az érdeklődést a baj
noki harc iránt.

MAC—FTC 3:1 (2:1)
Kegyeletes aktussal indul a mérkőzés. A két 

csapat középre úszik és miközben farkasszcmcl 
néz egymással, a publikum egyperces döbbene
tes csöndben hódol az elhunyt világbajnok 
emlékének.
Mindenekelőtt elmarad a kölcsönös üdvözlés!

Azután felhangzik egy „Tempó, Fradii" é.s a 
legnagyobb csendben megindul a mérkőzés. A 
MAC támad — sikerrel. Előbb Turnovszky, 
utána Ivády dob gólt. Az eredmény a félidő 
utolsó percéig igv áll, amikor Wcnk beüti az 
FTC gólját.

Az FTC uj reményekkel száll vízbe szünet 
után. Ivády kiállittatása folytán meggyengülve, 
a MAC erősen visszaesik, szemben az FTC-vel, 
amelynek fölénye nagy gólhelyzetekben jut ki
fejezésre. A gólhelyzetekből azonban csak nem 
nknr gól születni. Ehelyett a MAG ér el gólt 
Turnovszky révén és miután Ivády most már 
újból küzdelemben van, Wenk hasztalan megy 
ismét előre, a meccs eredménye nem változik.

Szegedi Úszó Egyesület—NSC 3:1 (2 : 1).
A mérkőzés cgy kissé durva volt, ám kirob

banásra mégsem vezetett. Kellemes feltűnést 
keltett n szegediek lelkes játéka, a passzolás- 
ban való jártassága és az összjálék iránt tanú
sított érzéke. Vágó dobja a vezető gólt és bár 
Hollós! rövidesen egalizál, Vágó újabb góljá
val 2 : 1-re vezet félidőben a szegedi csapat. A 
második félidőben Vágó újabb gólja biztosítja 
be a szegedi csapat győzelmét.

MTK—MESE 1:1 (1:1).
Eger, junius 23.

Eger feszült várakozással nézett a mérkőzés 
ele. Bár maguk nz egriek is a MESE 5 :2 
arányú vereségét jósolták, mégis bíztak n fiatal 
csapat küzdőképességében s amikor Speiscgger 
Ernő pontosan fél 5 órakor jelt adott a kez
désre, zsúfolásig meg volt lelve a MESE uszo
dája. A nagyszámban megjelent városi előkelő
ségek között olt volt Hedry Lőrinc főispán, 
Okolicsányi Imre alispán és még sokan.

Kezdés után rögtön nz egriek támadnak, de 
sorozatos lövéseiket vagy a kapufa, vagy a ki
tünően védő Bury teszi ártalmatlanná. Az 5-ik 
percben azután nz MTK is támad és Keserű I. 
védhrtollon sarkos lövéssel megszerzi a vezető 
gólt. Pár perc múlva azután Tarnódi — nki n 
mezőny legjobb játékosa volt — szép lövéssel 
kiegyenlített.

Szünet után a MESE nagy fölénybe jut, 
azonban n sok fault, amely úgyszólván minden 
akciót megnehezitett, teljesen ellapositolla a 
játékot s az eredmény nem változott.

A Budapest—Varsó tennisz 
mérkőzést 4:3 arányban 

megnyertük
Eredmények:
Krcpuska (Budapest)—Marszcwszky (Varsó) 

6:0, 6:2, 6:0. — J. Jedrzejowszkn—Zales Csilla 
(Budapest) 6:1. 6:1. 6:2. — Slolarow (Varsó) — 
Kirc.hmayr (Budapest) 6:2, 3:6, 6:1, 6:2. -
Jncobi dr.. Bánó (Budapest—Zoth Stolnrow 
(Varsó) 2:6, 3:6, 6:3, 6:4, 6:2.

hátuszás. 1. Herendi II. (Szc-
17 mp. 2. Nagy Károly (Őrös-

3. Habekoszl Jenő

három

A versenyen kívül indult 
Hungária-nyolcas lényes győzel

met aratott Berlinben
Berlin, jun. 23.

(A Hétfői Napló telefonjelentése.) A grücaui 
regatta első napján tudvalevőén a három 
városközi mérkőzésben a Hungária szeren 
cséllcn versenyt vivőit és vízzel telt hajójá
ban a második helyre került. A magyar evező
sök tudása, küzdőkepessége és bámulatos 
győzni akarása annyira fellelkesilette a szak
embereket és a közönséget, hogv a Hungáriá
nak tegnap versenyen kívül kellett szerepelnie 
egy szövetségi nyolcas-mérkőzésben.

Remek küzdelemben győzött a Hungária 
fél Jégszekrény-hosszal.

Ideje: 7:06.4 mp. (a tegnapi győztes ideje 
<13.8 mp volt). 2 Berliner Ruder Club 7:06.8, 
3. Amicitia Mannheim 7:07., 4. Berliner Rudet. 
vérein.

Császárnégyes: I. Amicitia Mannheim 7:41.6 
«’P • 2; Rcrline: Ruder Club 7:43.6., 3. Bér

23 indulója volt a MAC ifjúsági 
birkozóversenyének

Pehelysúly: 1. Pintér Gyula (Testvériség). 2. 
Bőlhy József (FTC). 3. Pelcrdy János (KAC).

Könnyüsuly: 1. Balázs Ferenc (Testvériség). 
2. Klugcr Manó (Testvériség). 3. Újlaki Gyula 
(MAC). , % n

Kisközépstily: 1. Onel Kálmán (Törekvés). 2. 
Valaki Gyula (Testvériség). 3. Mátyus János 
(Testvériség).

Nagyközépsuly: 1. Kerkápoly Zoltán (Törek
vés). 2. Szepesi Sándor (FTC) 3. Gibolva Sán
dor (B. Vasutas).

Kisnehézsuly: 1. Méhes Kálmán (MAC). 2. 
Klemcntás József (B. Vasutas). 3. Sárréti Ká
roly (MAFC).

X A hat legjobb európai vizlpólóncmzet gran
diózus összecsapásának határnapja egyre köze
ledik. Máris előrelátható, hogy az Uszószövetség 
a jövő hónapban képtelen lesz a jegyigényeket 
kielégíteni. F.ppen erre való tekintettel figyel

gyeket részletfizetésre megvásárolni, még pedig 
30. 20 és 7.50 pengős árban a MUSz Andrássy- 
ut 54 alatt levő városi irodájában, vagy a szö
vetség császárfürdői helyiségében.

X A dr. Bárány—Mészöty-tulálkozás, ame
lyet oly izgalommal vár az európai uszóvilág, a 
Phöbus SC Pétcr-Pál-napi versenyén fog meg
valósulni. Három vizipólómérkőzés tarkítja a 
bőséges programot: A Phöbus az osztrák bajnok 
Hakoah-val nemzetközi mérkőzést vív, az UTE 
a Szegedi Úszó Egylettel a bajnoki pontokért 
száll küzdelembe, mig Komjádi Béla pompás 
diákválogalott csapata a B-válogalotlal meri 
össze erejét-

X Döntetlenül végződött a vasárnapi Dréhr- 
scrleg-mérkőzés. BLASz—KöLASz 0:0. Nagy ér
deklődés előzte meg a kél legerősebb amatőr 
alszövetség válogatott csapatának dorogi össze
csapását, amely hivatva lett volna eldönteni, 
hogy melyik csapat kerül a döntőbe. A kérdés 
azonban nyílt maradt, miután a csapatok dön
tetlenül mérkőztek. A küzdelem rendkívül heves 
iramú volt s a Közép kél gólarányu győzelmet 
érdemelt volna. A Közép kerületből Freyl, Sár-

meztetjük a sportközönséget, hogy julius 5-ig . kány és Fein II., a BLASz-ból Szollár, Kun: II. 
módjában van az öt napra szóló kombinált jc-1 és Szűcs volt jó,

AUTÓNAPLÓ
Andrássy százados győzőit a siófoki 
Csillagturán, amelyen József Ferenc 

főherceg is résztvett
Siófokról jelenti a Hétfői Napló tudósítója: 

22-é.n és 23-án tartották meg az Úrvezető által 
rendezett Siófok fürdői csillaglurát, amelyen 
automobilok és motorkerékpárok vettek részt. 
A rendkívül ügyesen megszervezett versenyre a 
fővárosból és a vidékről mintegy

ötven járművön közel száz résztvevő jött a 
Balatonra.

A résztvevők közül elsőnek szombaton este 
hét óra utón néhány perccel érkezeti meg dr. 
József Ferenc főherceg Fiat ko un. A főherceg 
kíséretében volt gróf Festeti h Pál,

Hét és kilenc óra között * 
bán érkeztek meg azután a 
motorkerékpáros résztvevői, ■ 
mos ismert, kitűnő sportember volt. Vasárnap 
délután tartották meg az ügyességi versenyt, 
amelyen a siófoki és a többi balatoni fürdő
helyről számos előkelőség és nagyszámú kő-, 
zönség jelent meg. A verseny sport és társa
dalmi szempontból egyaránt 

nagy sikerrel végződött.

■»rs egymásután
íny autó- és 
. között szá-

)( Hegyen-völgyön repül a Willy Knyght. 
A siófoki csillaglura egyik legnagyobb meg
lepetése a HT7y Knyght és a Whippct szerep
lése volt. A két kocsi a legnagyobb könnyed
séggel győzte lé az ut nehézségeit, árkon- 
bokron, hegyen-völgyön repült és amikor be
futott a célhoz, a publikum még a kocsi ke
cses formáját, pompás elosztását, nagyszerű 
rugózását is megcsodálta. A siófoki csillag
túra feltétlenül sok hívet szerzett a Willy 
Knyght-nak és a Whippctnck. Állandóan 
nagv tömegek állták körül a Whippct és a 
Willy A’nf/g/if-kocsikat, amelyek ugyanolyan 
remek formában, mint ahogy beérkeztek, in
dullak este vissza a fővárosba

)( Uj automobllklub alakult Budapesten a 
múlt héten, amelynek neve Hungária Automobil 

LÓSPORT
Rabló nyerte fejhosszal 

a Magyar Derbyt, Blanc és 
Levine előtt, a nagy favorit 

Baupréeau negyedik lett
Vasárnap délután futották a Magyar Derbyt. 

Az év e nagy lenyészversenyében tizenegy teli
vér állt starthoz. A magyar tenyésztésre na
gyon szomorít eredménnyel végződött nz idei 
derby. Rabló, amely fejhosszal nyert, tavaly 
még eladóversenyekben futkosott, egy kiskun
halasi kisgazda Borbényi Imre tulajdona volt 
és ettől vette meg cgy eladóverseny nyerése 
után mostani gazdája, a Vácbottányi istálló. 
Idén már többször futott a derbynyerő, de egy 
alkalom kivételével, amikor második volt, min
dig helyezetlenül végzett. A start nagyon gyor
san sikerült. Sisakos vezetett Herakles, Kitartás 
és Blanc előtt. A befutó közepén Sisakos vissza
esik, itt belülről Rabló és Blanc, mig kívülről 
Reaupréau tör előre A táv előtt a favoritnak 
kitűnő momentuma van, de egy-két ostorcsapé*  
után verve esik vissza. A táv után a vezető 
Rabló és a felnyomuló Blnnc között erős küz
delem fejlődik ki. Blnnc már egész megközelíti 
Rablót, miközben a Vácbottyónyi istálló lova 
fejhosszal előbb éri cl a célkarikát. Ezalatt 
Beauprénufől Rlanc íslállótársa, a későn ver
senybe hozott Levinc veszi el a harmadik he
lyet.

I. ITTAM. 1. Für wahr (t'/d Csuta. 2. Paj
zán (3) Hulmc. 3. Somali (3) Szokolai. Fulot
tnk még: Sólyom, Bizalom, Nebuló, Maryn II., 

1 *A  hosszal

A csillagturán feltűnt egy gyönyörű elefánt
csont színű Willys Knyglit kocsi és egy nagyon 
szép Whippet autó. A csillagtura versenyered
ményei a következők:

az autóturán abszolút győztes lett az An- 
drássy Béla százados által vezetett Magosix 

autó, amely 586.5 km-es utat tett meg.
Az előirt átlagot a legjobban közelítette meg a 
Tichy Ferenc által vezetett Adler autó. A to
vábbi első helyezettek a következők: Ifj. Elek 
Lajos (Austin autó), 2. Dóczy Lajos Citroent 
3. Orosz Leó (Citroen), 4. Bállá Ernő (Citroen), 
5. Jozefovics László (Whippct), 6. Kemechey 
Ernő (Willy Knyght).

A motorkerékpár versenyben első Grosingee 
Miklós Pueh géppel, aki Szolnokról jövet 255 
km-t abszolvált. Oldalkocsis motorkerékpáron 
vitéz Hajdan József (Douglas) lett az első. Az 
ügyességi verseny eredménye a következő: 
autón első Breitner Andor (Bianchi), 2. Tichy 
Ferenc (Adler),-3. Kazinczy Gábor (Jordán), 4. 
Elek Lajos (Austin).

Club. A klub vezc.tőscge, amely az uj 
egyesületei megalakította, az összes automobi- 
lista sportok kultiválását tűzte ki feladatául, de 
már eleve kimondották a klub jelmondatát, 
hogy mindenki mellett és senkivel sem szemben 
kívánják működésüket tovább folytatni. A Hun
gária Automobil Club máris több jeles magyar 
autóurvezelő sporlmant számit tagjai kő*

Minden

CITROKW
alkatrész, autópneu, autófelsze- 
relések a legversenyképesebben

NAfiY .IÓZSEF
Andrássy út 34.

harmadik. Tol.: 10:24. Helyre: 10:12, 14, 14. 
II. FUTAM. 1. Clairc (pari) Esch. 2. Szigligct 
(3) Balog. 3. Buborék (3) Blaskovits. Fulottnk 
még: Lalique, Fogaras. In time, Szélhámos, Fa
baba, Theresina, Tibi. 2’/a hosszal nyerve, nyak
hosszal harmadik. Tót.: 10:25; 13, 15. 16. — 
ni. FUTAM. Magyar Derby. 1. Rabló (10) 
Esch II. 2. Blanc (8) Hulmc. 3. Levinc (12) 
Tusa. 4 Bcaupréau (2 reá) Esch. 5. Corvus 
(2'/t) Szabó L. II. Futottak még: Somogy, 
Mungó, Sisakos. Kitartás, Herakles, Rögtön. 
Fejhosszal nyerve, 2 hosszal harmadik. Tol. : 
10:140; 20, 30. 79. Esetleges osztalékok: 1« 
Benupréau, 56 Corvus és Herakles, 83 Blanc és 
Levinc, 143 Sisakos, 225 Rögtön, 541 Somogy, 
416 Kitartás, 769 Mungó. — IV. FUTAM. 1- 
Alplne (pari) Balog. 2. Bogdánt! (4) Kaszián. 
3. Régi nyár (25) Lynch. Futottak még: San 
Marco, Pillangó, Csinos, Sajó, Dáma II., Hcu- 
schreckc, Fruska II., Hypermangnn, Rontó Pál. 
3 hosszal nyerve, fejhossznl harmadik. Tót.: 
10:22, 17, 29, 45 — V. FUTAM. 1. Paródia 
(6) Lynch. 2. Tam-din (12) Szabó L. II. 3. Hacn 
Dry (10) Kaszián. Futottak még: Pilykés, Ho- 
rnce, Campana, Bambusz, Sarkos, C rlina, 
Anna Santo, Minto, öreg Akác, Miss Mary, 
Madár, Promise. Két hosszal nyerve, fejhossznl 
harmadik. Tót : 10 : 89; 38, 43, 54. — VI. FU
TAM. 1. Dömsöd (3) Lvnch. 2. Napló 1%) 
Schejbal. 3. Rázd le (20) Szabó L. II. Futottak 
még: Kardos, Brixin, Laokoon, Retsky Bandi, 
Volumnia, Nnndn, Niké. Ejnye!, Missy, Futár, 
öreg Toncsi. Rózsabimbó. Nyakhosszai nyerve, 
I hosszal harmadik. Tol.: 10:93; 24, 16, 24.
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