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Elfogták a debreceni borzalmas gyilkosság tettesét 
megtalálták az elveszettnek hitt Numancia 
spanyol hldropiánt, amely nágy pilótával 
nyolc napig hányódott a viharos tengeren

Hagy lelkesedéssel fogadtak a megmenekülés hírét
Tiz nappal ezelőtt az egész müveit világ 

feszült figyelme és érdeklődése mellett kel
lek útra a Numancia nevű gépen Franco, I 
'fíuiz de Aida, Gallarza és Madaraiga óceán- 
repfilők, akik azt a feladatot tűzték maguk 
elé, hogy leszállás nélkül partot érjenek 
{Amerikában. Az a nagyarányú érdeklődés. 
Amely világszerte kísérte a spanyol óceán- 
repülők elindulását, csakhamar fokozódó iz
galommá változott. Az

elindulás óta egyetlen pozitív hír sem 
érkezett ntjükről.

^faltak a napok. Az óceánrepülök útjáról 
szóló hírek helyett egyre több és több hir 
érkezett a világ minden Iájáról repülőgép
katasztrófákról. Hol itt, hol ott találtak gép- 
roncsokat és természetesen mindenki bizo
nyosra vette, hogy valamelyik roncs a Nu- 
Jnancia maradványa, a repülők pedig a ten 
gerbe vesztek.

Péter és Pál napján örvendetes szen
záció híre kelt szárnyra a világ minden 
tája felé: megkerült a Numancia s a 
spanyol óceánrepülők a körülmények

hez képest jól érzik magukat.
A szerencsés fordulatról szóló távirati 

tudósításaink a következők:
Madrid, junius 29.

A Fabra glbraltarl ügynökségének híradása 
.érint
a péntek óta elveszettnek hitt Franco, 
Ruiz de Aida, Gallarza és Madaraiga spa
nyol óceánrepülőket a Numancia repülő
gépen kényszerleszállás után az Azorl-sri- 
getek mellett az angol Eagle hydroplán- 
anyahajó két repülőgépe szerencsésen meg

találta.
A repülők a körülményekhez képest jól érzik 
magukat. A leszállás helye 36 fok 28 perc 
északi szélesség és 24 fok 14 perc nyugati hosz- 
•zuság alatt volt. Fenti jelentést az Eagle a brit 
admiralitásnak is leadta.

A spanyol óccánrepülőket a« Eagle hajó 
felvette és Gibraltárba szállította.

A Numancia meglehetősen sérült állapotban 
volt. A híradást Gibraltárban hivatalosan tették 
közzé és a lakosság körében határtalan lelke
sedést keltett. A tömeg lelkesen tüntetett a spa
nyol konzulátus épülete előtt.

Madrid, junius 30.
(Fabra-ügynökség.) A Numancia megtalálá

sáról szóló hirt a kormányelnök tegnap dél
előtt 11 órakor kapta kézhez. Boldogan sietett 
ki Irodájából, hhogy c jó hirt titkárjaival kő- 
zö'.je. A hirt azután rögtön továbbították az 
Atro-klubnak, ahol nyomban kifüggesztették, 
továbbá n hadügyminisztérium kapujára is ki
akasztották a híradást, amelyet a járókelők 
lelkes örömmel olvastak.

A lakosság nngv tüntetést rendezett az ut
cákon és Igy a hír a legtávolabb eső város

részeken |« rövid Idő alatt elterjedt.
A tömeg lelkesen éltette Spanyolországot, Ang
liát és az angol tengerészeti repülőket. Egyik 
tüntető menet találkozott Jimenez és IglesiM 

aviatikusokkal, akiket örömkiáltások’ és éljen
zések között kisért a hadügyminisztériumba. 
Délben minisztertanács volt és éppen annak 
ülésezése idején érkezett meg Gibraltárból a 
második távirat, amely a megtalálás pontos 
helyéi is közölte, továbbá azt, hogy

a Numancia repülői mind megvannak és 
maga a bldroplán is jó állapotban van.
A rendkívüli minisztertanács utasította az an

golországi spanyol követet, hogy fejezze ki há-

Franco őrnagy elmondja a repülőgép nyolc
napos hányattatásának izgalmas történetét

London, junius 29.
Franco őrnagy .aki az Eagle fedélzetén van, 

az angol tengemagyi hivatalhoz intézett táv
iratában

részletesen beszámol a Numancia hánya-

Bem hamvai megérkeztek Krakóba, 
ahol viharos tüntetések voltak 

a lengyel-magyar barátság mellett
A Wawel árkádjai alatt fekszik Bem ravatala, amelyhez óriási 
néptömeg zarándokolt el — Vasárnap Tarnowban örök nyugalomra 

helyezték a hamvakat
Krakó, junius 29.

Ma reggel ünnepélyes külsőségek mellett 
megérkezett a Bem tábornok hamvait szál
lító különvonat a lengyel határra. A beér
kező különvonatot 21 ágyulövéssel köszön
tették, majd a koporsót kísérő küldöttség 
Predzymirskl ezredes vezetésével kiszállt és 
a fogadtatáson megjelent Wrobleuiski al 
tábornagynál, az V-ik lengyel hadtest pa
rancsnokánál jelentkezett, miközben a ki
vonult katonazenekar a lengyel és a magyar 
himnuszt játszotta. A család képviseletében 
Bem őrnagy volt jelen.

Krakó, junius 29.
Krakó városa ünnepi díszben fogadta 

Bem tábornok hamvait. Az ünnepségek lel
kes és hazafias tüntetések képét öltötték, 
miközben

a lakósság viharosan tüntetett a magyar 
barátság mellett.

A küiönvonat 10 órakor futott be a krakói 
pályaudvarra. Bem apó vonatát a határtól 
a városig külön diszkiséretképen a krakói 
repülőezred egy repülőraja kisérte. A vonat
beérkeztekor 21 diszlövést adtak le. A fo
gadtatáson számos katonai és polgári elő
kelőség volt jelen. Pilsudski marsall! Romer 
tábornok, Kivastniewski vajda a kormányt, 
Günther követségi tanácsos a külügy- 
miniiztérimnot képviselte. Jelen yoltak a 

Iáját az angol kormánynak, a madridi angol 
követnek pedig közvetlenül fejezte ki köszöne
tét a minisztertanács. A spanyol király, aki 
éppen Angliában tartózkodik, György angol 
királynak személyesen fejezte ki a spanyol nép 
háláját nz angol tengerészeti aviatikusok érté
kes és sikeres segítségéért.

Az Eagle angol hidroplán-anyuhajó kedd 
este vagy szerdán reggel érkezik Gibral

tárba.

főtt utjának történetéről.
A spanyol aviatikusok heves északkeleti szél 
következtében kénytelenek voltak leszállás nél
kül elhaladni a junius 22-érc virradó éjszakán 
az Azori-szigctek fölött. Hajnalban az Azori-

Krakóban akkreditált külföldi képviseletek, 
a város képviselői és a varsói magyar 
követség külön delegációja, melynek 
Andorka őrnagy katonai attasé, és Divéky 
tanár voltak a vezetői. Megjelent a pálya
udvaron Waccir bey török ügyvivő is. A 
vasútállomást elhagyva, a koporsót a Wawel- 
királyi palotába vitték, ahol ideiglenesen 
fclravatalozták. A ravatalt elborító koszo
rúk között méltó feltűnést keltett

Horthy Miklós, Magyarország kor
mányzójának gyönyörű koszorúja. 

Egész napon át ott pihentek Bem tábornok 
hamvai a Wawel árkádjai alatt és

óriási néptömeg zarándokolt ravatalá
hoz.

Vasárnap helyezik el Bem tábornok ko
porsóját végleges nyughelyére Tamowban.

Varsó, junius 30.
Bem hamvainak n hazaszállítása alkal

mából a hadügyminiszter Krakó városában 
ebédet adott a magyar és török delegáció 
tiszteletére. Az ebéden a hadsereg és a vá
ros képviselői is megjelentek. Romer tábor
nok. a lengyel hadsereg nevében köszöntőt 
mondott Magyarországra és Törökországra. 
Vitéz Nánássy-Megay Ernő tábornok a ma
gyar hadsereg képviselője válaszában Pil 
audszki marsallt, a lengyel nemzet nagy 
fiát és vezetőjét éltette és Lengyelország 

szigetektől délnyugatra találták magukat Bcn- 
zinkimélés céljából leereszkedtek a tenger szí
nére, irtajd helyzetük meghatározása után újra 
a levegőbe emelkedtek és Fogainak vették irá*  
nyukat. A heves szélben a benzin rohamosan 
fogyott és 40 mérföldnyire a célponttól kény
telenek voltak ismét leereszkedni a tengerre. Á 
repülőgépet az északkeleti szél délnek sodorta. 
Junius 23-án 100 mérföldnyire voltak Fayal- 
tól. A szél később viharrá fokozódott és a gé
pet a Sainte Marie-sziget felé hajtotta.

Junius 24-lkc és 27-lkc között a váltakozó 
hevességű éa irányú szélben Ide-oda há

nyódott a repülőgép.

Junius 27-én reggel a szél ereje és a tenget 
hullámzása miatt már-már válságosnak Ítélték 
helyzetüket. Az Eagle junius 29-én talált rá a 
repülőgépre a Sainte Marie-sziget közelében.

boldogulására ürítette poharát.
Este a vendégek tiszteletére díszelőadást 

rendeztek.
Krakó, junius 30.

Ma reggel Bem tábornok földi maradvá
nyait a Wawol-várból ünnepélyesen a pálya
udvarra vitték. A menetben Magyarország 
képviseletében Balás báró tábornok, a len
gyel kormány képviseletében Kwasniewski 
vajda, a lengyel hadsereg képviseletében Ro
mer tábornok hadseregfelügyelő vett részt. 
A pályaudvaron lengyel tisztek vitték a ko
porsót az elszállítására készcnálló különvo- 
natra. A vonatot Krakótól Tarnowig katonai 
repülő-osztag kísérte. Bocbniában a Tar- 
nowból előreutazott városi küldöttség és ka
tonai diszszázad szállt fel a kiilönvonatra. 
Tarnourban a koporsót a pályaudvarról nagy 
gyászpompa közepette a városi parkban lévő 
mauzóleumhoz szállították. Jelen volt itt a 
koporsó kíséretével megbízott török küldött*  
ség is. A mauzóleum előtt

Balás báró tábornok beszédet mondott, 
amelyben utalt arra, hogy Bem szelleme 
megkisehbitett Magyarországra és sza

bad, nagy Lengyelországra tekint le.
Wolske lengyel tábornok, a honvédelmi mi
nisztérium tüzőrségi osztályának főnöke 
mondott ezután lengyel részről emlékbrszé- 
deL
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Férfi vagy női strand- és
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Augusztus elsején 
magasabb lakbért kapnak 

a köztisztviselők

Bonyodalom az IBUSz 
nagyszabású építkezése kqrül — 

rendőri beavatkozással
3,500.000 pengő költséget jelent a köztisztviselők új 
lakbérosztályba sorozása— A pénzügyminiszter utasítására 

az átszámítási munkálatokatkét hét alatt kell befejezni
Az 1929—30. évi költségvetés parlamenti 

vitájában Homonnay Tivadar egész sereg 
javaslatot és indítványt terjesztett elő a 
tisztviselők helyzetének javítása érdekében. 
Wekerle Sándor pénzügyminiszter ellenzése 
miatt valamennyi előterjesztést elvetették. A 
pénzügyminiszter mindössze annyit Ígért 
meg, hogy

költségvrtéal többletet a tisztviselők uj 
lakbérosztályba sorozására fogják for

dítani.
Az uj lakbérosztályokba való sorozás kétség
kívül némi előnyt jelentene a köztisztviselők 
számára, nkik éppen most nagy érdeklődés- 
•el várják, hogy a pénzügyminiszter ígérete 
mikor valósul meg. A Hétfői Napló

a Irgllletékescbb helyről
arról értesül, hogy már a legközelebbi idő
ben sor kerül a pénzügyminiszter ígéreté- 
nek végrehajtására, amennyiben

Véget ért az ügyvédek vándorgyűlése
Szeged, junius 30.

(A Hétfőt Vnpló tudósítójától.) Az Országos 
Ogy védszövet ség szegedi vándorgyűlésének 
tagjai szombaton dók lőtt kegycletcs ünnep
ségre gyűllek egybe, ekkor leplezték lo a sze
gedi ügyvédi Kamara hősi halottainak emlé
kére készült emléktáblát. Az ügyvédi kar kép
viseletében Winkler Elemér dr., a vándor
gyűlés névéiben pedig vitéz Bolond Béla dr. 
mondott emlékbcszédet.

Az ünnepség utón a városháza közgyűlési 
termében folytatták a plenáris ülés tárgyalá
sait Nyulászy János elnökletével. Dr. Király 
Ferenc •' -magyar karteljog polilikAjú’-ól szólva 
azt hangoztatta, hogy

Magyarországnak kartcllörvényre nincs 
szüksége.

Szereiemtéüésltöi 
arzénnal mag akarta gyilkolni 

tostvomatMat
Egy macskán próbálta ki eiatiti a méreg hasasai

A budapesti büntetőtörvényszék érdekes 
ggdkossági bünpcrl tárgyalt pénteken. A 
per vádlottja Gál Mihály 28 éves miiaszta- 
talossegéd, aki ellen ,

as ügyészség tratvérgyilkoMág kísér*  
lete elmén emelt vádat, 

mert múlt év februárjában arzénnal 
akarta mérgezni fivérét. Borzalmas 
agy akarta végrehajtani, hogy

fivére ételébe néhány alkalommal nagy 
adag arzént kevert.

Gál Sándor, az asztalossegéd leslvérbátyjn 
hosszú hónapokig nyomta is az ágyat a mér
gezés következtében, azonban nem halt bele 
és a tárgyaláson már személyesen meg is 
jelent.  

meg 
lettét

CipöiizIet(voltBrasch)
VIL, Király-utca 56. 
l1ilA|dono»: RÁKOS MIKSA 

Árusítás itt csalt juaius 31-10 
Eladóira Korul nagy tetői férfi és 
női cipők, szandálok és házicipők
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Wekerle Sándor pénzügyminiszter úgy 
határozott, hogy a hárommillió ötszáz
ezer pengőt, tehát a jövő évi költségve
tésben mutatkozó egész bevételi többle
tet a köztisztviselők magasabb lakbér
osztályba sorozására fogja fordítani.

A Hétfői Napló munkatársának értesülései 
szerint a pénzügyminisztérium tlletményosz- 
lályában már meg is kezdték az átszámí
tást munkálatokat, amelyek rendkívül 
gyors tempóban folynak. Wekerle Sándor 
pénzügyminiszter ugyanis utasította az ille
tékes ügyosztályt, hogy ezeket a munkálato
kat soronkiviil végezze el és két héten belül 
fejezze be, mert

az uj lakbérosztályba sorozást már az 
augusztusi lakbérnegyedre végre kell 

hajlani.
.4 köztisztviselők tehát már augusztus else
jén magasabb lakbért kapnak.

Több előadás után dr. Nyulászy János elnök 
rámutatott arra, hogy az

ügyvédképzés terén kívánatos az egyetemi 
képzés megszigorítása.

Dr. Baracs Marcel országgyűlési képviselő 
rámutatott arra, hogy az ügyvédi kar egyete
mének kötelessége, hogy sürgősen követelje

a kivételes rendszabályoknak kiküszöbölé
sét.

amelyek meggátolják a nemzetnek és egyes 
osztályoknak szabadságát. A zúrógyülés a him
nusz eléneklésével ért véget.

A vándorgyűlés tagjai*  Szegedről vasárnap 
Kecskemétre utaztak, ahol országos ügyvéd
gyűlést tartottak. Délután a vándorgyűlés tag
jai visszatértek a fővárosba.

A tárgyalás megnyitása után először is az 
alacsony termetű, cingár, kopottasán öltö
zött vádlottat hallgatják ki, akit szuronyos 
börtönőr vezetett fel az ügyészség fogházé 
ból. A vádlott töredelmesen beismerő vallo
mást tett. Elmondta, hogy

tényleg meg akarta gyilkolni a fivérét, 
szerelmi féltékenységből, 

mert Gál Sándor elszerctte az ő vadházas- 
társát. Gál Sándor, — aki csinos férfi és öl
tözködésre is jobban telik neki .— együtt 
lakott öccsével és annak ,.feleségével" az 
egyszoba konyhás lakásban. Gál Sándor és 
az asszony mindjobban összebarátkoztak, 
erre határozta el az asztalossegéd, hogy fi
vérét elteszi láb alól. Egy gyógyszerészsegéd 
ismerőse segítségével nagymennyiségű arzént 
szerzett és azzal próbálta azután a mérgezési 
végrehajtani. Hogy előbb azonban a méreg 
hatását kipróbálja,

■ házfelllgyeiőné egyik macskájának 
adott be a méregből.

Az. állat rettenetes kínok között el is pusz
tult, erre Gál Mihály elég alkalmasnak tál- 
látta a mérget bátyja életének kioltására,

— Beismerem nagy bűnömet nagyságos 
elnök ur, — mondotta azutá a vádlott — a 
szerelem elvette az eszemet. ígérem azoban, 
hogy ha kikerülök — rendes ember lesz be
lőlem. A bátyám azóta már úgy is megbocsá
tolt, arról a beste lélekről meg többet nem 
is akarok hallani..

Gál Sándort hallgatja ki ezután a bíróság 
és a fivér, akinek öccse az életét akarta ki
oltani, tényleg

Mt a kijelentéit tette, hogy nem kí
vánja öccse megbüntetését.

— Megbánta már kérem , amit tett — 
mondja a tanú. — meg aztán érzem, hogy 
én is hibás vagyok ..

A bíróság miután több tanú nem jelent 
meg, a főtárgyalást elnapolta és elrendelte 
a tanuk elővezetését. Mielőtt a vádlottat őre 
a fogházba visszavezette volna, ügyészi en | 
gedéllyel néhány szót válthatott bátyjával. 
Mikor pedig a beszélgetésnek vége volt, a 
két testvér megcsókolta egymást. '

Bonyodalmas különös ügy kerül a rendőrség 
elé az Idegenforgalmi Beszerzési és Szállítási 
Részvénytársaság nagyszabású építkezésével 
kapcsolatban. Az Ibusz kebelén beiül még ta
valy megalakult a Székhaza A. T., amely a Klo- 
tild-utcában három bérházat, a Katona Jőzsef- 
uIcában pedig az Ibusz szántára hatemeletes 
székházal építtet. Az építkezést kiadták a 
Győri Faipari Részvény társaságnak, amely vi
szont továbbadta a Gúla Építő- és ingatlanfor- 
galFivi Részvénytársaságnak. Az építkezések 
már november óta folynak, időközben azonban 
differenciák keletkeztek a győri részvénytársa
ság és a Gúla .között, mire az Ibusz

felszólította a Gúla részvénytársaságot, 
hogy hagyja abba az építkezést.

mert annak folytatásával a Fehér és Dános cé
get bízta meg.

A Gúla azonban nem volt hajlandó eltávolí
tani munkásait az építkezés helyéről. Erre 
Wittmann Ernő dr., a Győri Faipari ügyésze 
és Tasnády Nagy András, az Ibusz képviselője 
beadvánnyal fordultak az V. kerületi kapi
tánysághoz és

E-héten életbelép a felemelt autótaxi-tarífa
A taxik szaporodására való tekintettel 57 uj állomáshelyet jelölt 

ki a főváros
Közel egy hónapja, hogy a főváros köz

gyűlése hosszas vita után megszavazta az 
autotaxi-tarifa felemelését s ezzel egyidejű
leg a taxihatúrok kitolását. A közgyűlési 
határozatot jóváhagyás végett sürgősen fel
terjesztették a kereskedelmi miniszterhez, 
mert az uj viteldijak életbeléptetéséhez a 
miniszter előzetes engedélye szükséges. Az
óta az érdekeltek állandóan sürgették a mi
nisztériumban a tarifaemelés jóváhagyását 
,s a napokban ígéretet kaptak, hogy

julius első hetében a minisztérium

BOTRÁNYOS 
A VASÚTI

cimü cikkünkre vonatkozólag, a következő nyi
latkozat közzétételére kérlek fel bennünket:

A „Hétfői Napló" tekintetes Szerkesztőségé
nek, Budapest. A sajtótörvény 20. §-ára való 
hivatkozással kérjük, hogy b. lapjuk legköze
lebbi számában következő helyreigazító nyilat
kozatunkat közölni szíveskedjék:

„A Hétfői Napló 1929 juniu, 17-1 szórnának 
2. oldalán „Botrányos állapotok a vasúti rá
diónál. Rosszul fizetett és tuldolgoztatott alkal
mazottakkal félreeső helyen fertőtlenittetik a 
hallgatókagylókat**  címen megjelent cikk több 
állítása nem felel meg a valóságnak. Valótlan, 
hogy az Allamvasutl Rádió Rt. „kellő tőkebe
fektetés nélkül**  alakult meg. Való az. hogy a 
részvénytársaság — mint az a cégbíróság által 
jóváhagyott alapszabályokból kitűnik — 
500.000 pengő teljesen befizetett alaptőkével 
kezdte meg működését. Valótlan, hogy az Al- 
lainvasuli Rádió Rt. „kelletlen kihatással le
het" a magyar államvasutak jó hírnevére. Való 
az, hogy a vállalat — mint azt programijában 
kilátásba helyezte — a középeurópai leadások 
műsorát közvetíti és csak légköri zavarok ese
tén, vagy olyan órákban, amikor a leadóállo
másoknak műsoruk nincs, közvetít az utazókö
zönség kívánsága folytán gramofonműsort, még 
pedig teljes operákat. Valótlan, hogy a rész
vénytársaság „minden alkalmazottól írást vett, 
amelyben beleegyezik abba, hogy bármely pil
lanatban felmondás nélkül kilehelik". Valótlan, 
hogy a részvénytársaság alkalmazottai ,.100-tól 
—140 pengőig terjedő fizetést kapnak". Való 
az, hogy a gépkezelők havonkinl 160—185 pen
gő fizetést és külön províziót, a fejhallgató
kezelők pedig havi 140—160 pengő fizetést és 
külön províziót kapnak. Valótlan, hogy az al
kalmazottak szerződésben megállapított fizeté
sét leszállítottuk. Valótlan, hogy az alkalma
zottak ..állag napi 20 órát vannak szolgálat
ban". Való, hogy az átlagos napi munkaidő 
tiz óra. Valótlan, hogy a fertőtlenítést „a vo
natokon egyáltalán nem hajtották végre". Való, 
hogy a keleti pályaudvaron előbb minden fej
hallgatót fertőtlcnitcnck. azután papírzacskóba 
helyeznek és nz utasok közt csakis zacskóban 
osztják szét őket, a használt fejhallgatók pedig 
fertőtlenítés céljából visszakerülnek a keleti 
pályaudvarra. Valótlan, hogy „e hó hatodikéig, 
amikor végre egy asztali és egy seprőt adtak", 
a nyugati pályaudvaron „a földön fertőtlení
tették a fejhallgatókat". Való az, hogy május 
15-én a nyugati pályaudvaron megszűnt a 
rádióüzem, e hó hatodikán tehát már semmi
féle Intézkedésre sem kerülhetett sor, május 
15-ig pedig — mint azt a nyugati pályaudvar 
főnöksége is Igezolhntia — tiszta helyiségben, 
a higiénn szabályai szerint történt a fertőtle
nítés. Valótlan, hogy a részvénytársaság „nem 
egy esetben" „hetekig elmgksxtotU" M aikat 

karhatalmat kértek, hogy az építkezések*  
bex bevonulhassanak a Fehér és Dános 

cég munkásai.
Kalmár Béla rendőrfőtanácsos idézésére 

Gleichmann Lajos dr.. a Gúla ügyésze jelent 
meg a kapitányságon és kijelentettte, hogy 
nem ismeri ebben az ügyben a rendőrség kom
petenciáját, mert ez bírói útra tartozik. Mikor 
az Ibusz és a Győri Faipari Rt. erről értesül
tek, vasárnap beadvánnyal fordullak a fökapi- 
lányhoz és

bejelentették, hogy holnap, hétfőn, as 6 
megbízásuk alapján a Fehér és Dános cég 
munkásai okvetlenül meg fognak jelenni 

az építkezéseknél.
Válaszul a beadványra a Gúla ügyvédje ugyan
csak beadványt adott át a főkapitánynak, a 
belügyminisztériumnak és az ügyészségnek és 
ebben ismertette a helyzetet és

ő maga is karhatalmat kért,
nehogy a holnapi munkásbevonulásnál incidens 
keletkezzék. A rendőrségen úgy döntöttek, hogy 
holnap mindenesetre karhatalmat küldenek a 
Klotild-utcába és a Katona József-utcába

döntése megtörténik
s minden bizonnyal a közgyűlési határozni 
változatlan jóváhagyása megtörténi'^ 
Ilyenformán ezen a héten, legkésőbb a jövő 
hét elején

■ taxitarifa felemelése életbelép.
Most már több mint 200 uj bérautó dL 

lőtt forgalomba a legutóbb engedélyezett 
580 kocsiból. A tanács az autotaxik szapcw 
rodására való tekintettel 57 uj állomásba 
lyet jelölt ki az engedélyesek részére.

ÁLLAPOTOK 
RÁDIÓNÁL 
mázolták társadalombiztosítási bejelentését. 
Való az, hogy a részvénytársaság alkalmazottal 
az Országos Társadalombiztosító Intézeten kk 
vül a Pénzintézetek Országos Biztosító Társa*  
ságánál és a ProvidentAi Biztositó rcszvénytáw 
saságnál is biztosítva vannak rokkantság és ha*  
tál esetére. Teljes tisztelettel Allamvasuti Rádió 
Részvénytársaság: (Olvashatlan aláírások)."

Fenti nyilatkozattal szemben állításainkat to 
vábbra is fenntartjuk.

Budapest, 1929 junius 29. Kósa Lajos.

NYÍLT-TÉR
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelős

séget a szerk.

Felhívás
a villamos Izzólómpaföflyaszlökhoz
Egyes házalók tükrözött izzó

lámpákat kínálnak megvételre, 
amelyeket gazdaságosság és fény
hatás tekintetében a tényeknek 
meg nem felelő módon túldícsérnek, 
az átnkat pedig a megtévesztő 
feldícséreseken felül is túl maga
san szabják meg.

Felhívjuk a t. közönség figyelmét 
arra, hogy vállalatunk gyártmányát 
a „Tungsram“ izzólámpát soha
sem hozza házalók útján forgalom
ba, hanem azt a legális kereskede
lem útján terjeszti.

A legális kereskedelem ezen tük
rözött izzólámpákért is csak a 
lámpák megszabott mérsékelt árait 
kéri és gazdaságosság és minőség 
tekintetében nem ad téves adató- 
kát, ellenben felelősséget vállat a 

lámpa jóságáért, minthogy vállala
tunk vállalja ezt a felelősséget a 
'oynlis kereskedelemmel szemben.

EGYESÜLT IZZÓLÁMPA 
ÉS VILLAMOSSÁGI HT.

ÚJPEST 4.
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Elfogták a debreceni borzalmas 
rabfoggilkosság tettesét

Debrecen, junius 30.
' (A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Még csütörtökön délután Debre
cenben

borzalmas rablógyilkosság történt, 
^melynek tettesét vasárnap délelőtt már si
került elfogni Nyírbátorban. Szabó Antalné 
hatvannégy éves Késes-utcai háztulajdonos- 
pőt lakásán meggyilkolták. A gyilkos a la
kásban egyedül tartózkodó

asszony fejét egy kalapáccsal teljesen 
szétroncsolta

'és a borzalmas kegyetlenséggel elkövetett 
gyilkosság után az idős asszony pénzét és 
értéktárgyait összeszedve megszökött. Előbb 
azonban a lakást bezárta és a kulcsot magá
val vitte. A rendőrség már pénteken megál
lapította, hogy

a gyilkos Megyesi Károly clpészegéd, 
akinek véres kalapácsát megtalálták a 

meggyilkolt asszony lakásában.
Mivel a rendőrség azt az értesítést kapta, 
hogy a gyilkos Budapesten lakó testvéréhez 
Jnenekült, Arany Béla debreceni detektív 
Azonnal Budapestre utazott, ahol a gyilkos 

testvére elmondotta, hogy Megyesi Károly 
pénteken felkereste öt,

levetette ruháját és egy kék öltönyt kért 
kölcsön, 

azután pedig eltávozott, azóta nem látta.
A Budapesten folytatott nyomozás megál

lapította, hogy
a gyilkos a fővárosból Miskolcra szö

kött, ahonnan Nyírbátorba ment.
Itt laknak ugyanis szülei és testvérei, akik
nek házában a nyírbátori csendőrség meg
érkezésekor

elfogta a gyilkos cipészsegédet.
Vasárnap délben egy órakor Megyesi Ká

rolyt behozták Debrecenbe, ahol dr. vitéz 
Tóth Gyula rendőrkapitány kihallgatta. 
Amikor felmutatta neki a véres kalapácsot, 
a gyilkos beismerő vallomást tett. Pesten ha
gyott ruhájában

megtalálták a meggyilkolt házlulajdo- 
nosnfi aranyóráját, 

de még nem tudták pontosan megállapítani, 
hogy milyen összegű pénzt és mennyi értékű 
ékszert rabolt el a gyilkosság után Megyesi 
Károly. HaiáiosvégU futbaiozás

A kormányzó diját
az Egri Dalkör, a királydijat 
a budapesti Acélhang dalkör 

nyerte a debreceni dalosversenyen

Gvomronrugtak egy játéKost, aki séroiéseibe belehalt

Debrecen, junius 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Szombaton és vasárnap ünnepi külsősé
gek között zajlott le az Országos Dalosszövet
ség által rendezett dalosverseny, amelyre az 
ország minden részéből kétszázkét dalárda 
képviseletében

Hzeiegyezer dalos érkezett.
’A dalosverseny iránt óriási érdeklődés nyilvá
nult meg és a tizenegyezer résztvevőn kívül

tízezer érdeklődő is érkezett
h városba.

A dalosverseny résztvevői pénteken este két 
Óra hosszat tartó felvonulást rendeztek Deb
recen utcáin.

Szombaton délelőtt tizenegy órakor érkezett 
meg kíséretével Horthy Miklós kormányzó, 
aki előtt a tizenegyezer dalos eredeti népvise
letben tisztelgő felvonulást rendezett. A festői 
felvonulás után a Csokonay Színházban, vala
mint a mozgókép színházakban megkezdődött 
a dalosverseny. A dalárdák az idén elsőizben 
kitűzött kormányzói díjért, egy gyönyörű ki
vitelű hatalmas aranyserlegért és a királvdijért 
versenyeztek, amelyet a legutóbbi versenyen 
az Egri Dalkör hódított el. Szombaton este a 
dalosok fáklyás felvonulást rendeztek. A város 
Utcáin ezrekre menő tömeg hullámzott és

a Kossnth-utcán s a Piac-utcán még éjjel 
két órakor Is mintegy kétezer ember tán

colt és vett részt a konfetti-csatákban.
Ugyanekkor virágkorzó is volt, amelyen több
ezer autó és fogat vonult fel.

Ami az

autónak és kerékpárnak 8 gummiabroncs 
az a 

gyaloglásnak a Paima-sarok! 
itt is, ott is lökhárító az elasztikus kaucsuk.
a test és az idegek kímélésére, a korai 
elfáradás elleni védekezésre. Palma-sarku 

cipők sokáig tartják meg tormájukat.

Vasárnap délelőtt ismét díszhangverseny 
volt a Csokonay Színházban. Vasárnap dél
után a dalárdák tagjai megkoszorúzták a Boes- 
kay, Petőfi, Kossuth és Csokonay-szobrokat, 
délután öt órakor pedig kivonultak a nagy
erdőre és az egyetemi sporttelepen a tizenegy
ezer dalos több, mint ötvenezer főnyi közön
ség jelenlétében monstre hangversenyt rende
zett. A dalosok felvonulása két és félóra hosz- 
szat tartott.

Vasárnap este kilenc órakor befejező dísz
hangverseny volt a Csokonay Színházban.

A kormányzói aranyserlegért küzdő cso
portban

az első az Egri Dalkör lett.
2. a Budapesti Elektromosművek Dalköre, 3. 
a Budakeszi Magyarság Dalkör.

A királydijért küzdő csoportban az első lett 
a budapesti Acélhang Dalkör,

amely a budapesti MÁV gépgyár tagjaiból ala
kult. 2. a Beszkárt dalköre, 3. a budapesti Gáz
müvek dalköre.

A vegyeskari csoport versenyében 
első lett a szegedi dalkör,

2. a hajdúnánási dalkör, 3. a miskolci Szent 
Cecília dalkör.

A könnyű müda) csoportban első a buda
keszi Magyarság dalkör, a népdal csoportban 
pedig a jászberényi dalkör vitte el az elsősé
get. A kezdők csoportjában a zugligeti Vissz
hang dalárda győzött.

A dalosünnepély közel ötmillió pengő for
galmat eredményezett a városnak.

Nagykanizsa, junius 30.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Súlyos sze

rencsétlenség történt vasárnap a zalamegyei 
Peremarton községben lefolyt futballmérkő
zésen. A Veszprémi Vasutas Sportegyesület 
mérkőzött a peremartoni futballcsapattal. 
Soós Károly 23 éves veszprémi cipészsegédet 
a Veszprémi Vasutas Sportegyesület tagját a 
mérkőzés közben a játék hevében gyomron- 
rugtak. A rúgás oly erős volt, hogy Soós

Izgalmas szülői értekezletet 
tartottak a sashalmi felső

kereskedelmi iskola váratlan 
feloszlatása miatt

A Pestvármegyei Felsőkereskedelmi Iskolai Egyesület szom
bati Izgalmas közgyűlése megcáfolta a kultuszminisztert 

kommüniké adatait
A pestkömj'éki községek lakói nagy felhábo

rodással értesültek Klébelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszter döntéséről, amellyel a Sashalmon 
működő felsőkereskedelmi iskolát feloszlatta. 
A feloszlatásról szóló hivalolos kommüniké az 
egyesület vezetőségében felmerült ellentétekre, 
Rothermere lordnak diszelnökké történt meg
választására és egyéb állítólagos visszásságokra 
való hivatkozással indokolja a feloszlatást, 
amely természetesen rendkívül kínosan érinti 
azokat a szülőket, akik gyermekeiket a sas
halmi felsőkereskedelmi iskolában taníttatják

Az elkeseredett szülők több, mint százöt
venen, szombaton délelőtt a felsőkereske
delmi iskola helyiségében gyűlést tartottak 
és rendkívül izgatott bangón tiltakoztak a 
kultuszminiszternek szerintük egyoldalú In

formációkon alapuló döntése ellen.
Ebből az alkalomból közgyűlést tartott Sasha
lom az iskolát fentartó hatóság, a Pestvárme
gyei Felsőkereskedelmi Iskolai Egyesület is. A 
közgyűlésen a következő határozatot hozták.

A közgyűlés és az itt megjelent szülők 

megdöbbenéssel értesültek a cikk ferde, 
valótlan és tendenciózus Információkon 

alapuló adatairól.

Tiltakoznak az ellen, hogy a vezetőségben 
egyenetlenségek volnának, hogy az iskola za
vartalan menete biztosítva nem volna. Tiltakoz
nak az ellen az állítás ellen, hogy az iskola és 
Internátus elhelyezése és berendezése nem vol
na megfelelelő. Az érettségi jegyzőkönyvekkel 
tiltakozik a közgyűlés az ellen az állítás ellem, 
mintha a tanulmányi eredmény nem volna ki
elégítő. Az iskolát a váci püspök kérésére a 
rám. hath. egyház alapította. Soha nem for
dult elő olyan momentum hogy valláserkölcsi 
szempontból kifogást lehetett volna emelni. Til
takozik az ellem, mintha az angol tanár vagv 
az mtomátusbcli angoltársalgás nem vezetne 
eredményre. A minisztériumnak minden szemé
lyi kérdésre vonatkozó kívánságát teljesíteni 
óhajtja. Magyarország jótevőjét, lord Rotlier 
mere lordot örömmel választotta diszelnökké s 
ne.m gondolt egv pillanatig som arra, hogv e.zt 
a minisztérium ellenezni fogja.

Határozatilag kimondja a közgyűlés, hogy 
mivel gyermekeiket máshol elhelyezni nem tud
ják, mert az illetékes nyilatkozat, hogy a gyer

hasfala felrepedt.
Életveszélyes állapotban a veszprémi kór
házba szállították, ahol a szerencsétlen fnf- 
balljálékos sérüléseibe

belehalt.

A csendőrség megindította a nyomozást. 
Eddig még nem sikerült megállapítani, hogy 
a futballpáiván ki volt a halálosvégü szeren 
csé.tlenség okozója.

mekek Pestre menjenek, a szülőket nem nyug
tatja meg, —

táviratilag fordul azonnali Intézkedésért a 
kultuszminiszterhez és felhatalmazza *e  
elnökséget, hogy az Iskola továbbfejlesztése 
és az iskolát megszüntető sérelmes és Igaz
ságtalan rendelet visszavonása és hatályon 
kívül helyezése érdekében a szükséges sür

gős lépéseket tegye meg.
Budapesttől Kecskemétig és Szolnokig ntnr.s 

egyetlen kereskedelmi iskola sem,
a kultuszminiszter tehát nem helyezkedhe- 
tik a feloszlatás rideg álláspontjára akkor, 

amidőn az iskola fentartója százötvenezer pc»- 
gőt költött a felsőkereskedelmi iskola és a veid 
kapcsolatos internátus felépítésének és beren
dezésének a céljaira. Száz tanuló befogadására 
alkalmas internátusa van a felsőkereskedelmi 
iskolának Sashalmon és tavaly is nyolcvan nö
vendék talált elhelyezést ezekben a modemül 
felszerelt helyiségekben. Akkor, amidőn a kul
tuszminiszter az ország mai súlyos gazdasági 
helyzetében súlyos milliókat költ közoktatás
ügyi célokra, a magánosok áldozatkészségéből 
létesített kultúrintézményt nem törölheti el 
egyetlen tollvonással. Különben is Kerepes, Sas
halom és Rákosszentmihály községek, valamint 
az összes egyházak határozatilag kérik a kul
tuszminisztert döntés megváltóztatását.

MOLNÁR BÉLA
ERZSeSET-KÜirUT <

Ezúton értesítem a mélyen tisztelt vevői
met és a vásárlóközönséget, hogy junius 
28-9101 kezdődően 14 llSPlg 
rendkívüli leszállított árusítást rendezek
Finom férfi színes ing..........  P 12.—
Finom 120 hosszú hálóing .... P 11.— 
Nehéz tisztaselyem nyakkendő P4 é«8.—
Bor8allno Kalap egyes darab.. P22. 
angol kalap egyes darab.......  P II.—
Forilzoiini................................................ P
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HÍRÜK Két család halálos gomba 
mérgezése Gödöllőn

A gödöllői erdőbén szedett mérges gombától egy embei 
meghalt, öten pedig életveszélyesen megbetegedtek

Szombaton asta fél nyolc Ara tájban Budán 
■ Horuáth-utea 1f. ar. hál padlásán felakasztva 
holtan találták Kukovics Imrét, a Margitsziget 
56 éves jegyazrdőjél, aki a Margithld fenn
állása óta évtizedeken át állott a sziget szol
gálatában és akit mindenki „Imre báczl" né
ven ismert

A Margitsziget öreg jegysiedöjének öngyil
kossága mögött szomorú tragédia rejlik. Több 
évtizedet munka titán valami szabálytalanság- 
nnk a gyanúja merült fel ellene. Megindult a 
vizsgálat és ez kimondhatatlanul sértette Imre 
bácsi önérzetét. Feleségéhez írott megható bú
csúlevelében Is ezt az eljárást jelöli ineg ön
gyilkossága okául.

— Meghalt Walter Gynla püspök. Eszter
gomból jelentik: Walter Gyula dr. cím 
zete.s püspök, esztergomi káptalan, nagy
prépost vasárnap reggel 74 éves korában 
maghalt. Walter Gyula Selmecbányán ízü
leteit. 1877-ben szentelték pappá. Káplán 
lett Komáromban, majd a Szapdry-c.salád 
nevelője volt. 1803-ban prímás! titkárrá 
nevezték ki Vaszary Kolos hercegprímás 
mellé. Három esztendő múlva esztergomi 
kanonok, majd 1007-ben pesti központi 
szeminárium rektora lett és ekkor válasz
tották meg címzetes ozorai püspökké. 1027 
bc.n káptalani helynők, cgy évvel később 
pedig érsekihelynök lett. Hosszabb idő óta 
betegeskedett és Serédi Jusztinián herceg 
prímás legutóbbi római tartózkodása idején 
táviratban küldötte el neki a pápa áldását 
és Szerencsek ivánniát. Egyházi 
mély részvéttel fogadták Walter 
halálának hírét.

-— Sztranyavhzky államtitkár

körökben
Gyula dr

a titkos 
választójog ellen beszélt Szarvason. Szarvas
ról jelentik: Dr. Tóth i’ál országgyűlési 
képviselő vasárnap délelőtt beszámolót 
mondott amely iráni nagy érdeklődés nyil
vánult meg. A gyűlésen megjelent Sztra- 
nyavszky Sándor belügyi államtitkár Is, 
aki a nemzetiségi kérdésről szólva, rémé 
nyének adott kifejezést, hogy a szarvasi 
lótok a haza szerelctében versenyre fognak 
kelni a magyarokkal. A felekezeti türelem 
szükségességét hangsúlyozta, majd meg
állapította, hogy alacsony a búza ára. Szük
ség van tehát arra, hogy ezzel az alacsony 
búzaárral arányban álljon az ipari termékek 
ára és a megélhetés lehetősége. Szólt a tör
vényhatósági választásokról is. Kiváncsi 
arra, hogy miként fog élni a titkos választó
joggal a magyar falu népe, mert a magyar 
ember jelleme nem kívánkozik titkosságra, 
a magyar ember nyíltan is meg meri mon
dani azt, amit akar. így alakult ki a ma 
gyár jellem, amely nem szorult arra, hogy 
külföldről magyarázzák neki a receptet. .

— Mária jugoszláv királynénak fia szüle
tett. Vcldcsböl jelentik: Mária királyné este 
11 óra 40 perckor egészséges fiúgyermeknek 
adott életet. Az újszülött a jugoszláv királyi 
pár hurmudik fiúgyermeke. A kis királyi her 
cég crősaikutu, testsúlya három kiló és kél 
száz gramm. Mária királyné az estét a Szu 
bovor-palotában töltötte, ahol mozgófénykép 
előadást nézett végig. A királynét hirtelen 
szülési fájdalmak lepték meg, amelyek há
romnegyed óráig tartottnk. Az örvendetes 
eseményt ágyudörgés tudatta a lakossággal.

— Gazdag)illés Szentesen. Szentesről jelen
tik: Szentes városnak és környékének gazda
érdekeltségei vasárnap délelőtt népes gyűlési 
tartottak o Kossuth téren, ahol hároinszázfőnvi 
gizdaközöntég jelent meg. Mátéffy László 
gazdasági főtanácsos megnyitó beszéde után 
Négyéig Imre szólalt fel, majd Cicatricis Lajos 
felsőházi tag a kormány gazdasági politikáját 
méltatva, igényeik lefokozására hívta fel a gaz 
dák figyelmét.

* Betörő a vároaltgctl trafikban. Vasárnap 
hajnalban öt órakor a népligeti Mutatványos
tér kötelében lévő trafikból ninelv dr. Barkóéig 
Írón tulajdona, az . rrahaladő rendőr gyanús 
neszt hallott. A rendőr benézett a trafikba és 
látta, hogv a bódéban egy fiaiul ember össze- 
szedi és batyubacsomagulja a trafik majdnem 
egész árukészletét. Ugyanakkor megállapította a 
rendőr, hogy a bódé deszkázatát hátulról fel- 
feszitelték és a betörő ugy hatolt be a trafikba. 
A rendőr belépett a trafikba, hogy elfogja a tét
lenért betörőt, az azonban a felfestheti hátsó 
deszknfalon kiugrott és menekülni kezdett, ,-t 
rendőr utána vetette magát a menekülő betörő
nek és hosszas hajsza után elfogta. A rendőr- 
aég’-n mególlapilották. hogv a trafikbetörő Ró
zái László 18 éves asztalosscgéd, aki valószínű
leg még több hasonló betörést is elkövetett. A 
totlenért betörőt letnrtőzlaták.

— A paksi ellenforradalom vértanúinak
emléke. Péter Pál napján Impozáns gyász
ünnepségei rendezett Paks lakossága a kain- 
csnai ellenforradalomban résztvett és nz vő 
rósök állal kivégzett Bakonyi András és 
Csala Bálint csendőrök emlékezetére. Paks 
község emléktáblával jelölte meg azt a he
lyet, ahol tiz esztendővel ezelőtt Stamuelly 
Tibor vérblrősrtgn klvégeztctte a két hazafias, 
bátos csendőrt. Most Péter Pál napján ezer- 
Ötszáz főnyi közönség gyűlt össze az emlék 
tábla elölt, ahol Erdélyt Aladár dr. ország- „ ...................... .. ...........
gyűlési képviselő mondott emlékbcszédet. AI "z Emelőiét és nem lehetett kihallgatni. 
WWk .tulán ■ UmeHbr vonult «■ meg - mm . >.h. u.h.í . ,,p„™. „m.
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Tömeges gombamérgezés történt Gödöllőn, 
ahonnan a budapesti Rókus-kórházba hat 
életveszélyesen megbetegedett embert szállí
tottak he a mentők. Simicskó Endre, 67 éves 
nyugalmazott koronnőrségi tisztviselő, aki 
Gödöllön a Zrínyi utca 7. számú házban la 
kik, 10 éves Lajos nevű fiával a gödöllői er 
dőben járt. A kisfiú gombát szedett az erdő 
ben és hazavilte édesanyjának. A gomba kö
zött, amiből az egész család fogyasztott mér
ges gomba volt és

Simicskó Endre, a felesége, 17 éves Edit 
iránya éa 10 éves Ha súlyosan megbete

gedtek.
A kihívott orvos intézkedésére mind a né-

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va-. 
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist ndln ki: Jobbára borult, mérsékelten 
meleg és helyi zivatarokra hajló idő vár
ható.

— Magyar református egyházfők Hoover 
elnöknél. Hoover elnök kihallgatáson fo
gadta Antid Géza dunántúli református püs 
pököt, Ravasz László dunamelléki refor
mátus püspököt, Kovács J. István egyház
kerületi leikészi főjegyzőt és Boér Elek 
cgyházkerülcti tanácsbirót, a presbiteri vi
lágszövetség bostoni konferenciájának ma
gyar kiküldötteit. Az. elnöknek valameny- 
nyiükhöz volt néhány meleghangú üdvözlő 
szava.

— Szép Péter Pál kisdiák Péter Pál-napi 
tragédiája. Péter és Pál napján a Szinyei- 
Merse-utca 13. sz. házban Szép Péter Pál ki
lencéves kisdiáknak a névnapját ünnepelték. 
Az első emelet 14. számú lakásban lakik 
Szép Jenő hivatalnok, aki fia nevenapjára 
uzsonnát rendezett és meghívta fiának kis 
iskolatársait. Az uzsonna után a kis Szép 
Péter Pál jókedvében kiment a folyosóra és 
felült a rácsra, hogy ott lovagoljon. Egyen
súlyát elveszítve lezuhant az első emeletről 
és koponyaalapi törést szenvedett. A mentők 
életveszélyes állapotban vitték a Fehér-Ke- 
reszt-kórházba, ahol még nem sikerüli esz 
méletre téríteni.

— Aranymise. Péter-Pál napján tartotta a 
belvárost npátplébánlán Bakács János nyugal
mazott apátplébános aranymiséjét. Az arany
misét nagyszámú ájtalos közönség hallgatta 
végig-

— A budapesti mentők közgyűlése. A Buda 
pesti önkéntes Mentőegyesület szombaton dél
után lartottu 41-ik évi közgyűlését. A közgyű
lésen Kőrmöczy Emil dr. igazgató-főorvos az 
elmúlt év működéséről számolt be, amelyből ki
emelkedik, hogy tavaly 46.084 esetben nyújtot
tak a mentők első segélyt.

— A Magyar Vörös Kereszt Egylet 1928. évi 
jelentése. Értékes és tanulságos munka hagyta 
el mu » sujlót: a Magyar Vörös Kereszt Egylet 
ad beszámolót 1928. évi működéséről. A jelen 
lés bö kimutatást ud az egyesület nagy cinbej 
baráti és humanisztikus tevékenységéről.

— A Beketow cirkusz igazgatóságának nagy 
áldozatok árán sikerült a berlini Luna-pnrkbóí, 
Cliff Aeros óriási vadállat számát julius hó 
I töl egy hónapi vendégszereplésre lekötni és 
alkalma lesz a budapesti közönségnek a cirkusz 
minden előadásában gyönyörködni abban, 
hogy az emberek mire képesek. Joohny De Kok 
a világhírű vadállnt-idomiló és Row- Li-Ers 
inotorkorákpúrmüvész egy a cirkusz teteje alatt 
elhelyezett ketrecben, oroszlánok, tigrisek és 
így leopárd között ,a legidegizgalóbb mutatvá
nyokat végzik.

— Orvosi hír. Id. Bónis Ferenc dr. és ifj. 
Bánts Ferenc dr., fogorvosok műtő- és rendelő
helyiségeiket száj-, állcsont- és fogbclegek ré
szére IV, Türr István-utca 0. sz. alá (Váci-utca 
sarok. Lift), helyezték át. Telefon: Aut. 
815—39.

— A gellérthegyi citadelláról lezuhant egy 
boltlsznlga. Link Karoly 26 éves bolliszolga, 
Péter Pál napján este 9 óra körül a gellérthegyi 
eilndella faláról, mintegy 6 méternyi magasság
ból lezuhant és bullából törte. A mentők az Uj 
János-kórházba szállították.

— Ingyen nyaralhat, ez a jelszava a mai la
punkban megjelent Gcrö maradék- és divat
áruház Andrássy-ut 6. sz. alatti hirdetésének. A 
cég 14 nnpos olcsó nyári árusításán mindenki 
meg fog győződni és be fog bizonyulni, hogy 
ar országszerte olcsóságáról Ismert cég igazán 
rendkívüli kedvezményt nyújtott a közönség
nek.

— Egy Ügyvéd titokzatos mérgezése. A 
Lónyai-utca 20. számú ház harmadik eme
let 19. számú lakásában vasárnap eszmélet
len állapotban találták dr. Véghmann Jenő 
39 éves ügyvédet. Kihívták a mentőket, 
akik megállapították, hogy mérgezés esete 
forog fenn és az eszméletlen állapotban 
lévő 'ügyvédet a Rókus-kórházba szállitot
ták. Dr. Véghmann Jenő egv hlö óin bete
geskedett és valószínű, hogy a számára 
rendelt orvosságból n kelletténél nagyobb 
mennyiséget vett be. Hogy ez véletlenség- 
bői vagy szándékosan történt e, azt ipind- 
ezideig nem leheteti megállapítani, mert 
dr. \tghmann Jenő még nem nyerte vissza

gyüket a budapesti Rókus-kórházba szállí
tották.

Ugyancsak Gödöllőn történt, hogy
Sípos Lajos vasúti tisztviselő és fia Hj. 

Sípos Lajos, 
akik a gödöllői MÁV-telepen laknak, gombát 
szedtek az erdőben és tojásosgombát vacso
ráztak. Mindketten rosszullettek és őket is 

abeéletveszélyei állapotban szállitották 
Rókus-kórházba.

Simicskó Endréné vasárnap este a 
kus-kórházban meghalt, 

a többiek állapota pedig a kórház jelentése 
szerint életveszélyes.

Ró-

— Mayer miniszter a Magyar Gazdaszövet
ség uj elnöke. A Magyar Gazdaszövetség 
Péter Pál napján tartotta rendes évi közgyű
lését. Az elnöklő Bernát István bejelentette, 
hogy a szövetség elnöki tisztjéről lemond. A 
szövetség ezután Mayer János földmivelés- 
ügyi minisztert választotta meg elnökévé. A 
miniszter az üdvözlés után hosszabb beszé- 
det mondott, amelyben kijelentette, hogy a 
Gazdaszövetséget Darányi Ignác és Bernát 
István szellemében kívánja tovább vezetni. 
Programja: a faji szeretet és a falu népéért 
való önzetlen munka.

— Magyar győzelmek a nemzetközi lovas
mérkőzésen. Vasárnap fejeződött be a Nemzeti 
Lovarda Egylet nagysikerű ötnapos nemzetközi 
lovnsmérkőzése, amelyen a magyar lovasok 
szép eredményeket értek e). A nemzetek ur- 
lovasnöinck diját a gróf Széchenyi Irma—gróf 
fíyürky Átadómé—Éber Amália hölgycsapat 
nyerte. Magyarország hölgylovas bajnoknője a 
lengyel Czajkovszka Vanda lett, a nemzetek 
urlovasainak diját Olaszország nyerte, a len
gyel köztársaság elnöke által a legjobb ma
gyar lovasnak adományozott dijat pedig gróf 
Vay Miklós kapta.

— Meezner Sándor dr. jogakadémlal tanár 
halála. Meezner Sándor dr., az Egyetemes Re
formátus Jogakadémia magánjogi professzora, 
egyetemi magántanár, szombaton délután rö
vid, súlyos szenvedés után 60 éves korában 
Kecskeméten elhunyt. A magyar magánjognak 
tudós művelője, ritka tehetségű, nagy művelt
ség férfiú szállt vele sirba. Ma délután Kecske
méten temelik.

— Robbanás a csapéi 1 papírgyárban. 
Szombaton délután félháromkor Csepelen 
Neményi Testvérek papírgyárában robbanás 
történt. Eddig meg nem állapított okokból 
e.7j/ formáimnál telitett tartály hatalmas de
tonációval felrobbant, a papírgyárban tűz 
kcltkezett, amelyet a kivonult tűzoltók ol
tottak el. A robbanás alkalmával két testvér, 
Kasza Ferenc és Kasza János gyárimunká
sok kezükön és arcukon súlyos égési sebeket 
szenvedlek. A mentők mindkettőjüket a Szt. 
István-kórház.ba szállitották. A rendőrség 
megindította a nyomozást a robbanás okának 
megállapítására

— A Magyarországi Munkások Rokkantse- 
gűlyiő éa Nytigdijegylelo kU>döttkUzgyülése, A 
Magyarországi Munkások Rokkantsegélyzö és 
Nyugdijcgylete szombaton tartotta meg rendes 
küldöttközgyűlését. A kiildöttl özgyülést nagy 
érdeklődés előzte meg, minthogy az évijelenté- 
seken kivid, mint legfontosabb tárgy az alap
szabályok módosítása szerepelt. A közgyűlésen 
közel 80.000 tag képviseletében 107 küldött je
lent meg. A közgyűlés az egylet 1927- és 1928. 
évi jelentéseit tudomásul vette, ugy a köz
ponti választmánynak, mint az ellenőrző és 
számvizsgáló bizottságoknak a felmentvényt 
megadta. A módosított alapszabályok tervezetét 
Bárdos Ferenc országgyűlési képviselő, főtitkár 
terjesztene elő. A közgyűlés a tervezetet beha
tó és hívói vita után elfogadta, A közgyűlés 
utasította a központi vezetőséget, hogy minden 
eszközzel hasson oda, hogy a kormány adja 
vissza a hadikölcsönökbe és egyéb állampapí
rokba fektetett 22’/« millió aranykorona vagyo
nát. vagy ezen összeg kamatjövedelmének meg
felelő állami támogatásban részesítse az egyle
tet. Végűi az egyik legnagyobb vidéki fiók ki
küldöttjének indítványéra « küldöttközgyűlés 
felháborodással utasította vissza az utóbbi idő- 

,l>en az egylet életébe beavatkozó illetéktelen 
egyének aknamunkáját és a legteljesebb bizal
máról biztosította a központi vezetőséget és 
Bárdos Ferenc orsigy képviselő főtitkárt, kö
szönetét mondván nekik az egylet érdekében 
kifejtett eddigi hathatós és eredményes műkö
désűkért. A közgyűlés sima lefolyása és ,.z a 
körülmény, hogy a javaslatokat a közgyűlés 
részben egyhangúlag, részben nagy többséggel 
telte magáévá, bizonyára teljes megnyugvást 
fog kelteni a tagok soraiban és remélhető, 
hogv az alapszabályok jóváhagyása után az 
egylet sokkal erőteljesebb fejlődésnek fog in
dulni.

— Német cserediákok Budapesten. A székes 
főváros tanácsa által rendezett magyar—német 
diákcscreakctó során 250 német középiskolai 
tanuló érkezett vasárnap hajnalban Budapestre 
A német diákokat ünnepélyes keretek közölt 
fogadták a Keleti pályaudvaron. Fogadtatá
sukra Michál Jenő főjegyző és Petrik Kálmán 
igazgató, a budapesti gyermeknyaraltatási akció 
vezetője is megjelent. Á diákokat legelőször is 
egyenesen a Széchenyi strandfürdőre vitték ki, 
azután pedig négy villamoson bejárták a fővá
ros főbb útvonalait.

A klrálj ulra J5. arám alatt léteié Brmh-fél' 
dréQzlci már csak f hó végéi# marad nyitva. Akt tehát 
vlnósiükséRlctét meglepő olcsó árban és ♦ legjobb ml- 
nóságben akarja beszerezni, ne mulassza e| ti al>ai. 
mát e céget meglátogatni. Fördókftpenyek ét M Mrfi 
esőkabátok fe dús választékban kaphatók.

Ma kezdődik a Gólya
áruház szenzációs 

nyári vására
Ma kezdődik meg * Gátya Áruház nagy nyírt 

vására, amely rendkívüli leszállított áréival 
méltó feltűnést fog kelteni-

A cég múlt esztendei nyári és az idei téli vá
sárán is olyan nagy tömegek vonultak fel, hogy 
naponta több Ízben kellett a nagy tolongás mi
att a helyiség redőnyeit leereszteni. Ez a pá
ratlanul nagy érdeklődés abban leli magyaráza
tát, hogy a közönség meggyőzödön arról, hogy 
minden esetben száz százalékig beigazolódik 
mindaz, amit a cég hirdetéseiben hangoztat. A 
mostani vásáron két-három kartell-cikk kivéte
lével az áruház teljes raktári készletének árait 
leszállították husz-huszonöt százalékig, sőt a 
konfekció-osztólyon számos olyan cikk is 
van, amelyeknek árait harminchárom százalék
kal redukálták. A vásárló közönség épen ezért 
várja osztatlan érdeklődéssel a Gólya Áruház 
mostani kiárusítását, amellyel jól jár a vásárló 
és az áruház is, mert igy módjában van raktá
rait friss áruval ellátni.

Végigsétálván az áruházon, megállapithaljukj 
hogy a konfekció osztály legnagyobb szenzá
ciója egy gyönyörű grenadin ruha, amely most 
erősen redukált árban 6.90 pengőért kapható és 
cgy francia grenadin ruha, amelynek árát 28 
pengőről 18 pengőre szállították le. Az olcsó
ságnak csodálatos tömkelegét láthatjuk ezen az 
osztályon, amely nagy meglepetésül fog szol
gálni a vevőközönség számára.

A férfi-divatosztály szenzációja egy príma 
külföldi oxfordból készült férfiing, ame
lyet 15 pengő helyett most 11 pengőért árusít 
a cég. Nagy árleszállítás történt a férfiharisnya 
és férflzokni-osztályon is és még a nyakkendők, 
sőt a gallérok árait is jelentős mértékben redu
kálták a vásár tartamára. — A nőikelme-osztá- 
lyon feltűnést kelt egy crep de chlne, amely 7JWi 
pengő helyett 6.50 pengőbe kerül, egy másik 
crep de chine pedig 8.50 pengő helyett ezúttal 
6.50 pengőért kapható. — A vászonáruosztályon 
a gyolcs- és kelengyc-siíonok árait 1.50 pengő
ről 1.10 pengőre, 2 pengőről 1.40 pengőre, a 
paplanlepedő-gyolcs árát 4.50 pengőről 3.30 
pengőre szállitották le. A legnagyobb mérvű ár
leszállítás történt a kötöttáru-osztályon, ahol 
valamenyi kötött kabát, férfi és női-pullower 
kötött mellény árát 33 százalékkal csökkentet
ték.

És igy véges-végig mindenütt a legjobb árut*  
a legszebb kivitelben, bámulatos olcsón talál
hatja meg a vevőközönség.

O A Beszkárt közgyűlése. A Budapest Szé
kesfővárosi Közlekedési Rt. pénteken tartotta 
közgyűlését dr. Sipőcz Jenő elnöklőiével. Leg
először is elfogadták az igazgatóság és a ffh 
ügyelő bizottság jelentését, azután megválasz
tották az uj igazgatósági tagokat. Ezek: dr. Ba- 
csinszky Vladimír, Biró Dezső, a Szociál
demokrata Párt titkára, Buday Dezső, Erncg 
Károly, a Pesti Hazai Első Takarék vezérigaz
gatója, Folkusházy Lajos ny. alpolgármester, 
Hajdú Marcel, Kandó Kálmán, Platthy György*  
Sávolt János, Sipőcz Jenő, Vázsonyi Jenő ny. 
MÁV. elnökigazgató, Szabó József, dr. Bárczy 
István ny. miniszter, dr. Hoór-Tempis Mór mű
egyetemi tanár, dr. Láng Lajos, az Angol-Ma
gyar Bank jogtanácsosa é3 Scheuer Róbert tör
vényhatósági bizottsági tag. Az igazgatóság évi 
jelentése szerint az utasok száma az elmúlt esz
tendőben 19 millióval volt nagyobb, mint ta
valy. A Beszkárt naponta átlag 1287 kocsit tar
tott üzemben. A szállított utasok száma 
317,496.892. Közlekedési adó nélkül a Beszkárt 
átlagos bevétele utasonként 17.5 fillér volt.

— A Budapest Székesfővárosi Községi Taka
rékpénztár Részvénytársaság igazgatósága jú
lius hó 4-ére rendkívüli közgyűlést hivott egy
be, amelyen az igazgatóság — a takarékpénztár 
üzletkörének állandó fejlődésére való tekintet
tel — javasolni fogja a takarékpénztár alap
tőkéjének ,3600.000 pengőről 10,800.000 pen
gőre való felemelését. A javaslat szerint a ki
bocsátandó összes uj részvények a régi részvé
nyeseknek fognak felajánltatni.

A Magrar-Cseh Ipnrbank Bt. alaptőkeemrléiie. A Ma- 
Ryar-Cseh Iparbank Rt. dr. Forbáth Frigyes elnöklete 
alatt metarlott rendkívüli köigyölésc az igazgató
ság javaslata alapján elhatárolta az intézel alaptőkéjé
nek 3,000 000 P-ről 6,000.060 P-rc leendő felemelését. 
As elővételt jog f. évi Julius hó 4-étől julius hó 10-ig 
bezárólag nz intézet pénztáránál (v. Nádor-utca 6.) 
gyakorolható. Az elővételben nem gyakorolt részvények 
fl*  átvétele cgy külföldi csoport utján biztosíttatott.

Ataptttatett 1M4

Kárplíosáru, vas*  
és rézbutorgyára

8x0nyeg. pokróc, függöny, Agy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók 

OICHNEB JÁNOS 
BodapMt, EmMM-Mrat la.
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Titokzatos gyilkosság Becsben
Bftes egyik legforgalmasabb útvonalán, kocsija baxan 

meggyilkolva találtak egy ügynököt
Wien, junius 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Borzalmas felfedezésre bukkan
tak tegnap a késő esti órákban a Schön- 
brunnerstrasse járókelői. Este tiz óra táj
ban az Ehrenfeldsgasse felől

egy kocsi közeledett, amelynek bakján 
egy összegörnyedt férfi ült.

'A kocsi cikk-cakkos irányából rögtön 
szembetűnő volt, hogy a gyeplőt senki nem 
fogja a kezében és az elébe fogott ló kényc- 
kedve szerint ráncigálja a kocsit egyik ol
dalról a másikra. A járókelők megállították 
a kocsit, leemelték a férfit a bakról, és 
borzalommal látták, hogy hatalmas véres 
seb tátong a hátán és már nincs benne élet.

Természetesen azonnal értesitették a kö
zeli rendőrőrszemet, aki a holttest zsebeit 
*i kutatva,

a nála levő Írásokból megállapította, 
hogy a halott Bucek Lipót 41 éves 

kereskedelmi ügynök.
Néhány perccel később a rendörfönökség 
riadóautója is megérkezett és a rendőr
orvos megállapította, hogy

Súlyos autószerencsétlen
ségek sorozata történt 
vasárnap Budapesten

A Vilmos császár-uton a Járdára futott egy autó, 
a Vizafogó-gáton hármas összeütközés történt, a 
Tisza Kálmán-téren pedig elgázoltak egy öreg 

kereskedőt
Á Vizafogó-gátról, ugyanazon a helyen, 

ahol néhány nappal ezelőtt lezuhant egy 
automobil, vasárnap hármas karambol tör
tént Kiss József soffőr a Bp. 26—352. rend
száma autóval Újpest felé haladt. A Viza
fogó-gát keresztezésénél szembejött vele 
Tóth János kocsis a Hazai Likőrgyár egy- 
fogata kocsijával és ugyanebben a pillanat
ban kanyarodott ki a Vizafogó-gátról kerék
párjával Vörös Alfréd 17 éves nyomdai se
gédmunkás.

A három különféle jármű egy pillanat 
aiatt egymásba futott.

Ax összeütközés következtében az automo-; 
bil és a kocsi súlyosan megrongálódott, az 
egyfogatu kocsi lovának két mellső lába el
törött és

■ soffőr, a kocsis és a kerékpáros le
suhantak az úttestre.

A legsúlyosabban sérült Vörös Alfréd ke
rékpáros, aki

életveszélyes sérüléseket és töréseket 
szenvedett.

A mentők az újpesti kórházba vitték. A 
bofför és a kocsis csodálatos módon csak 
kisebb sérüléseket szenvedtek. A hármas 
karambol ügyében a rendőrség megindította 
fe nyomozást.

Tegnap délben nagy riadalom támadt a 
{Vilmos császár-ut 38. sz. ház előtt, ahol egy 
automobil gyors iramban

Bucek halálát tőrszurás okozta, amely 
egészen a szívig hatolt.

A kocsi belsejében három féligtelt likőrös 
palackot találtak. A lefolytatott rendőri 
nyomozás során több detektív a környék
beli házakat járta végig és csakhamar akad
tak olyan tanuk, akik látták, hogy

a titokzatos kocsiról a Schönbrunner- 
strasse sarkán, egy kék felöl tős fiatal

ember ugrott le
és csakhamar eltűnt az Ehrenfeldgasse 
irányában. A kocsi, immár kocsis nélkül, 
csak ment tovább, bakján a vérző, össze
görnyedt halálosan sérült férfivel.

A meggyilkolt Bucek Lipót feleségével és 
egy albérlővel háromszobás lakásban lakott 
Becs egyik külső városrészében. Meglehe
tősen rendezetlen anyagi viszonyok között 
élt, az utóbbi időben igen keveset keresett. 
Anrjak idején Bucek kiskocsival járta a 
bécskörnyéki falvakat, úgy ügynökösködött. 
Hogy azonban a kocsi, amelynek bakján 
Bucek holttestére bukkantak, az ő tulajdo
nát képezte volna-e, azt még nem állapí
totta meg a nyomozás.

felkanyarodott a járdára és több em
bert elütött.

A Bp. 45—473. rendszámú autó, amely 
Bécsi Lajos újpesti tisztviselő tulajdona, 
okozta a balesetet és a pánikszerű riadal
mat. Az automobilt Bécsi Lajos vezette, aki 

most tanulja az autóvezetést 
és ott ült mellette Fodor József soffőr, aki 
a tisztviselőt oktatta a hajtás szabályaira. 
A szerencsétlenség idején

Bécsi Lajos meg akart előzni egy 
előttehaladó automobilt,

de a kormánykereket oly hirtelen fordította 
el, hogy — mielőtt a soffőr megakadályoz
hatta volna a szerencsétlenséget —

az automobil valósággal felugrott a jár
dára és nekirohant a ház falának, 

miközben elgázolt egy csomó embert, köz
tük Elsner Elza, valamint Travich Gizella 
tisztviselőnőket. A két tisztviselőnő súlyos 
sérüléseket és zuzódásokat szenvedett, úgy 
hogy a mentők mindkettőjüket a Rókus- 
kórházba vitték, a többi könnyű sérülteket 
pedig a helyszínen kötözték be. A rendőr
ség a különös autószerencsétlenség ügyében 
megindította az eljárást.

Vasárnap délelőtt a Tisza Kálmán-tfr 14. 
számú ház előtt álldogált a járda szélén 
Kohn Ármin 81 éves kereskedő. Arra robo
gott

a Bp. 16—873. számú autó, 

amely az öreg kereskedőt elkapta. Kohn 
Ármin lezuhant az úttestre és súlyos sérü
léseket szenvedett.

A gázoló ai'fó pedig elszáguldott a hely
színről

és akkor is továbbrobogott, amikor a sar
kon posztoló rendőr, aki szemtanúja volt 
az esetnek, hiába jelzett megállást a szá
guldó autónak. A rendőr azonban megje
gyezte az autó számát és ennek segítségével 
sikerült megállapítani, hogy a gázoló és el
robogó autót Meresek István soffőr vezette. 
A szerencsétlenül járt öreg kereskedőt sú
lyos sérüléseivel a Kun-utcai kórházba vit
ték, Mercsek István soffőrt pedig keresi a 
rendőrség.

A KMAC guggerhegyi motorversenyén 
Medgyesi Zoltán 25 éves tisztviselő az egyik 
díjnyertes versenyző motorkerékpárjáról le
esett és könnyebb zuzódásokat szenvedett. A 
mentők a helyszínen kötözték be.

Bretye László asztalossegédet a Thököly- 
utón, Niederer Andor cipészt a Jászberényi
utón, Petrovics István 68 éves újságárust a 
budai Lánchídfőnél gázolta el az autó, 
Miksa Jánosné tisztviselőnőt a Mátyás-utcá
ban, Heigl Sándor kovácsot az Erzsébet ki
rályné-utón, Ségerl Károly 16 éves tanoncot 
pedig Újpesten a Kálmán-utcában motorke
rékpár gázolta el. Valamennyi sebesültet a 
mentők szállították kórházba.

Motorkerékpárjával a 
Dunába zuhant egy 
budapesti mérnök

Súlyos motorkerékpárszerencsétlenség történt 
vasánap délelőtt Csillaghegy közelében. Egy 
motorkerékpár, melyet egy budapesti mérnök 
vezetett

bezuhant a Dunába,
oldalkocsija levált és annak utasa széles ívben 
kirepült a kocsiból és

véresen terült el a víz partján.
A motorkerékpár vezetőjét, aki gépével együtt 
a Dunába zuhant egy dunai evezős mentette ki. 

Szepesi Győző budapesti mérnök vasárnap 
reggel motorkerékpárján Augustiny Gizella ma- 
gántisztviselőnö társaságában kirándulásra in
dult Szentendre felé. Szepesi, aki kitűnő mo
torkerékpáros, Csillaghegytől kezdődően 

közvetlenül a Duna partján haladt.
A csilaghegyi kőrakodóparton, mikor mintegy 
hatvan kilométeres sebességgel futott a motor. 
Szepesi azt közvetlenül a Duna partjára kor
mányozta. Néhány perc múlva borzalmas sze
rencsétlenség tőHént. A száguldó motorkerék
pár az agyagos talajon megcsúszott,

a gépkocsi vezetőjével együtt bezuhant a 
Dunába és a víz alá merült. A szerencsét
lenség pillanatában a motorkerékpár oldal
kocsija levált a gépről, hatalmas Ívben re
pült előre közvetlenül a víz partján, magá
val sodorva Augustiny Gizellát, aki vérző 
tagokkal eszméletlenül terült el a parton.

A szerencsétlenségre figyelmessé lett a közel
ben a Dunán evező Frank Imre budapesti bank
tisztviselő, aki a szerencsétlenség színhelyére 
evezett és

Szepesi Győzőt, aki Időközben a víz felszí
nére küzdötte magát, kimentette s csónak

jába emelte.
Frank Imre most az eszméletlen állapotban 

lévő női utas segítségére sietett s sebeit csó
nakja mentőszekrényében lévő kötszerekkel be
kötözte.

A motorkerékpár utasait ezután csónakba 
emelték és Augustiny Gizellát, aki útközben 
magához tért, hazaszállították szüleinek Szent
endrei úti lakásába, mig Szepesi Győző mérnö
köt az egyik csónakházban vették ápolás alá.

A közvetlenül a Duna partja mellett vizbe- 
került súlyosan megrongálódott motorkerékpárt 
a déli órákban emelték ki.

A hatósági eljárás a különös szerencsétlenség 
ügyében megindult.

SZÁRAZOH^VIZEtr

PHILIPS
MESTERCSÖVEM

Ampiiiáltúk Ysayet.aviiag- 
líirii hegedOmflvészt

Brüsszel, junius 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.") 

Ysaye-t, a világhírű belga hegedűművészt 
ma itt, az egyik szanatóriumban megoperál
ták. Az operáció során az idős,

70 esztendős hegedűművész egyik lábát 
tőből levágták.

A műtét jól sikerült és ha komplikációk 
nem következnek be, úgy az orvosok remé
lik, hogy Ysaye t sikerül az életnek meg
menteni.

Köröznek epy megszökött 
tözsdebizományost

Érdekes elfogatóparancsot bocsátott ki ma 
délelőtt a budapesti főkapitányság. Az elfo
gatóparancsban

dr. Barcs Zsigmond budapesti tőzsdebl- 
zományos országos körözését rendelik el.

Barcs Zigmond dr. ismert tagja volt a tőzs
dének, a konjunkturális időkben ott nagy; 
szerepet is játszott. Az ellene kibocsátott el
fogatóparancsból kiderült, hogy

Barcs dr. miután Vajda Tivadar har
mincezer pengőt érő értékpapírjaival 
nem tudott elszámolni, eltűnt a fővá

rosból.
Minden valószínűség szerint külföldre szö
kött.

A budapesti főkapitányság az elfogatópa
rancsot megküldötte a külföldi nyomozó*  
hatóságoknak is.

INAVCN NYARALHATIBIM I CIW abból, ami
ha Julius 1-től Julius 15-ig tartó

amit megtakarít,
Az országszerte 
olcsóságáról ismert

Viszonteladóknak nem

IÁ olcsó nyári áru-napW sitásán vásárol.
Minden hangzatos reklámnál többet mondanak áraim
Mouslin jól mosható — P

Mosó delain
színtartó_____

Müselyem
legdivatosabb minták ______ P

Mosó japán crepp _ _ r
Cérnageorgette

legújabb divatszinekbes _ — ”r P

-.59 
-.79 
1.35 isi
1.48
1.58

’-tól

l-tól

l-tól

l-tól

Strandkabát a ae
és pyjamakelme__ p l.OO.

Foulard legaebb minták _ — P 3.30.
Imprime selyem mouslin p 4.98. 
Imprime crepe de chine p 6.95. 
Frottierkelme dupláméin _ — P 7.50.
Kész frottierköpeny _ _ p 13.80.

Ez a tlzcnnlfti nap a vasárié üölíííjckCl

— — P
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n o z iS Z I M1Á 7.
Góth Sándorék 

és Krausz Simon afférja
el velük szemben

Móricz Zsigmondot szülőfaluja 
díszpolgárává választották

Góthék nem egyezkednek, mert Krausz Simon figyelmet' 
fenséget követeit

A hét vége felé hírül járt, hogy a színházi 
Világot is annyira érdeklő Krausz Simon
nak sikerült kiegyeznie hitelezőivel és Hol
ló Géza dr., Bessenyei Zénó dr. és Snlu- 
sinszky Imre dr. ügyvédek közbenjárásával 
végre teljes mértékben 
a Krausz Simon bankház válságai. Ez 
bankbukás azonban a színházi világot 
erősen érintette, amennyiben

több színésznek nagyobb összegű betétje 
volt a bankban,

amely betétek inár-már elveszettnek látszot
tak. Mikor a tárgyalások megindullak, az 
egyik lapban egy hir jelent meg, amely ar
ról számolt be, hogy a színészekkel való 
egyezkedés, de különösen Góth Sándorék- 
kal való megegyezés annál is inkább lehet
séges, mert tulajdonképpen

Gotbék az 52 ezer pengős betétjeiket 
nem is fizették be a bankba, hanem ezt 
„ÖMzejátszotta**  nekik Krausz Simon, a

sikerüli megoldani 
a 
is

SZÖKIK HZASSZONY
■■■aaaaMMaHiMaiiaBMaB a

SZÍNHÁZI napló
ncngáli fények, vakító reflektorok, tűzi 

játékszeréi világításában elevenedlek 
meg tegnap a gróf Karácsonyi-palota kert
jében Bethlen Margit grófnő meséskönyvé- 
uek finom alakjai, sőt mi több, tanulságai, 
14 mozdulatmüvészeti iskolák három magyar 
tepre entánsa, az immár európai hírre szert 
tett Szentpál Olga, majd Madzsar Alice és 
dr. Dienes Valéria tanárnők mintegy hat
van növendéke pompásan felépített pan
tomimeket állítottuk össze. Az „Elvarázsolt 
$crt" színes bengáli fényű dekorációjával 
vezetődött be az estély hangulata, amelyet 
Szentpál Olga növendékeivel előadott „Az 
összeforrt lelkek" című mesejáték követett. 
Szentpál Olga jól használta ki a rcndelke- 
'télére álló keretet, a lomblugasba bujtatott 
zenekart, a Karácsonyi-palota lépcsőfeljára- 
lát és ennek posztóval borított homlokzatát, 
végül az előteret, amelynek szegélyében 
Auguszta föhercegasszonnyal az élén az 
illusztris szerzőnö ér, a magyar mágnásvilág 
tzine-java foglalt helyet. .1 három tanárnő 
növendékeinek versenyéből Szentpál Olya 
Vitte el a pálmát. A „Két angyal" c. mesét 
Madzsar Alice mozdulatmüvészeti iskolája 
adta elő, amelynek szenzációja Róna Magda 
(Niddi Inipekoven-szerü figurája) Köves- 
házy Ágnes, a női parlandóban Olly Magda 
és végül a kitűnő fiatal zeneszerző, Kozma 
József volt. „A fehér királyleány" cimü 
mesét dr. Dienes Valéria mozdulatmüvészeti 
iskolája interpretálta. A legérdekesebb, hogy 
e .nek a finoman előadott mesének két fő- 
szereplőnője a Zichy grófnők sorából került 
ki. Zichy Erzsébet és Zichy Sitta grófnők 
artisztikus megjelenésükkel és kitűnő plasz
tikai képességeikkel pompásan illusztrálták 
Bethlen Margit grófnő két finom mese
alakját. Az utolsó mese után meleg tapssal 
jutalmazták a főrangú vendégek a kis tán
cosnőket és a költő lelkű grófnőt. Bethlen 
'Hargitai. Mintha gyermekkorunk álmai, az 
angyalok, az ördögök, hegyi manók, az el
varázsolt királylcányok alakjai elevenedtek 
volna meg az este. Vagy valóban vissza
álmodtuk magunkat a multbaf Oly szép 
volt minden ... Mint az álom ...

JLf a este két színház fejezte be szezónját. 
•* * * A Városi Színházban a „Mit susog a 
fehér akác" cimü operettet játszották, a 
Fővárosi Operett színházban pedig ma este 
került utoljára szilire a nagysikerű Pók 
című grand guignol. Az Operettszinház kü
lön látványossággal kedveskedett a közön
ségnek, amennyiben az utolsó előadása le
zajlása után a színpadon a függöny felhú
zásával benmaradó közönség nagy mulat
ságára nyilvános záporpróbát tartott a szín
ház. Ez abból állott, hogy o tűzoltók meg
nyitották a szinház záportoontó tüzbizton-

FMü bő tnsttet MrMvná oii. tmmm : é. lia-Sl 
Julin*  t«t«l uj mUsor!

Lae Tnrta. Hnwnt Trió, ltuxton, Fathma. 

SYD-FOX proiom.i,.: 
I Záróra naponta » órakor i 

szinházkedvelő bankvezér.
Ezt a hirt Krausz Simon megcáfolatlanul 

hagyta, mely méltán és jogosan háborította 
fel Gólh Sándorékat. Mikor ugyanis Holló 
Géza dr. ügyvéd náluk egyezkedés céljából 
jelentkezeti, Góth és Góthné ingerülten mu
tattak rá arra a figyelmetlenségre, amelyet 
a hir meg nem cáfolásával Krausz Simon 
velük szemben elkövetett. Ez annál is in
kább felháborította Góth Sándort, mert köz
tudomású volt, hogy soliasem tőzsdéztek, 
hanem huszonöt évi keserves szinészmunká- 
val, vidéki vendégszereplésekkel keresték 
össze azt a kis vagyonukat, amely most 
Krausz Simon bankházának bukásával el
veszettnek látszott. Góthck kijelentették 
Holló ügyvédnek, hogy

semmiképpen sem egyeznek ki és ha a 
megadott terminusig meg nem kapják 
teljes követelésüket, a legvégsőbb esz

közig Ih elmennek,

BUDAI SZÍNKOR Főszereplők: HONTHY HANNA, 
diadalmas sikerű operettje RÁTKAY MÁRTON. Z1LACY IRÉN, 
ma és minden este r/«A órakor PETHEÖ ATTILA, DELLY FERENC

MBMÉaMMBWBBMfcSUMUn*  ■' i,l'' ii'L'7ii'■ hHSSSHSSSS:

sági berendezési csapjait és ezzel a hivata
los aktussal zárta a Fővárosi Operettszinház 
szezónját. Ez a szezónzárás azonban csak 
látszólagos, mert az Operettszinház a liget
ben épülő „Nyári Opcrettszinházban" ját
szik egész nyáron. A „Jobb, mint otthon c. 
zenés bohózatot mutatják be Szilágyi Mar
osával, Eőry Ernővel, Habossal, Róttál, 
Vendreyvel, Fodorral, Tamássy Líviával és 
Füredi Verával a főszerepekben.
A z Omniában zsúfolt házakat vonz esténként 

a „beszélőfilm" kabaré, amelyet kitűnő 
színészek közreműködésével a fáradhatatlan 
Fekete József alapított. Péntek este már uj pre
miert is adott a kabaré is ezen a premieren 
olyan ragyogó kabarémüsott láthattunk, amely 
bármely színháznak is díszére válhat. Egy se
reg kitűnő tréfa, eyyfclvonásos és magánszám 
keretéből természetesen Rózsahegyi Kálmán 
vendégszereplése emelkedik ki, aki a ragyogó 
Vidor Ferikével és Szentiványi Kálmánnal ját
szott cl egy tréfát. A különböző darabokban a 
pompáshangu Fekete Pált és Dalmady Erzsit, a 
remekül táncoló Rótt Ferencet, a jó humoru 
Somiár Stefit, Amiül Rélát, Békéssi Józsefet 
emeljük ki. A szüntelenül megújuló kacagást 
jól szolgálta Harasztiig Mid és Faragó Sári is, 
de nem maradtak el Szentiványi Kálmán jóizil 
konferánszai sem. A Békeffy vocal-quartett uj 
slágerekkel egészíti ki a kitűnő kabarémüsort, 
amelyet Innoccnt Ernő hozzáértő kézzel válo
gatott össze.

Boldog jövőt liiztosil magának
szép, közmüve*,  villamosnál tekvö gyümölcsös

telkeimből 5 éli részletre vásárol
törleszléare házat építtet. Anyaghitelt adokápit- 
kezéshoz, vagy telkére házat építek részletfizetésre

CHITI IlinC ’0,t bankcégvezető, Budapeet V, Gróf 
űULlI LhJUu Tisza István-utca 10 (azelőtt Fürdö-ufca).

—» Alapítva 1897-ben. Telefon Aut 80005

érhetctlen tülekedés van a sztárokért!
* * Színigazgatóink ugylátszik nem tanultak 
a Magyar Szinház és a Belvárosi Szinház sorsá
ból. Gaál Franci szalonjában például a múlt 
héten hátúm színigazgató ült állandóan, a Víg
színház, az Operettszinház és a Király Szin
ház igazgatói. A gázsi licitálásból győztesnek a 
Király Szinház került ki, amelynek sikerült a 
kitűnő Franciskát olyan gázsival lekötni, a 
Veronika cimü Szilágyi-Andai operettre, ami
lyen gázsit hajdan virágzó korában csak Fe 
dáknak fizettek, Gaál Franciska a legnagyobb 
gázsistáju sztár ma Pesten. Ennek ellenére Gaál 
Franci még gondolkozott, hogy aláírja szerző
dését és ezt az utolsó percben küldte el jogta 
nácsosával a Keleti pályaudvarra. Lázár, a 
Király Szinház igazgatója ugyanis Londonba 
indulása utolsó percében a pályaudvaron irta 
alá Franciska sok ezer pengős szerződését. 
TTonthy Hannáért is nagy a harc. A Fővá

rosi Operettszinház szeretné lekötni a 
„Csúnya lány' cimü operettjére, de titok
ban tárgyal vele Sebestyén Géza is, a Vá
rosi Szinház igazgatója, aki a Budai Szín
kör nyári műsoráról lemaradó Katich cimü 
Márkus-Martos-operetl főszerepére szerelné 
megnyerni. Sebestyén Géza különben titok
ban operettre is szervezkedik. így nem bi
zonyulnak valónak azok a hírek, amelyek 
azt próbálják bizonyítani, hogy a Városi 
Színházban a jövő szezónban nem lesznek 
operettelőaddtok.
fíékcffy László. „ kitűnő konferanszié hétfőn 

reggel vidéki turnéra iilnril: és az ország 
vagy városait keresi fel Békeffy augusztus 
10-én már Zürichben játszik, ahová kéthetes 
US'iádéi hMs

Ünnepélyes avatás Tlszacsécsén
Tlszacséeae, junius 30.

Nagy ünnepség színhelye volt vasárnap a 
szatmármegyei Tiszacsécse, ahol 1879-ben Pé
ter Pál napján született Móricz Zsigmond, a 
kitűnő magyar iró, akit most születésének öt
venedik évfordulójára díszes ünnepség kereté
ben a kis szatmármegyei község

díszpolgárává választott meg.
Móricz Zsigmond felesége Stmonyl 

színművésznő, két leánya, valamint 
Endre és Kárpáthy Aurél irók társaságában, 
pénteken Tiszacsécsre utazott. Tiszabecse köz
ségben Gól Endre országgyűlési képviselő látta 
vendégül őket kastélyában. Tiszacsécs község 
határában diadalkapu előtt Kis Gyula községi 
biró várta az esküdtek élén a nagy bírót, aki

díszes lovashandérium kíséretében vonali 
be a községbe, 

amelynek főutcájában leventecsapatok állottak 
sorfalat.

Móricz Zsigmond fogadtatására megjelent 
Streither Róbert Szatmár vármegye alispánja is, 
valamint nemestóti Szabó Tibor főszolgabíró, 
Puky József vármegyei aljegyző, Gaál Endre 
országgyűlési képviselő, Ady Lajos debreceni 
tankerületi főigazgató és számos megyei előke
lőség.

Mária

NEM RABSZOLGÁJA 
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A Rádió mai műsora:
BUDAPEST

— 9.45: A hangverseny folytatása. — 11.10: 
Nemzetközi vizjelzőszolgálat: vízállásjelentés.
— 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból,
időjárásjelentés. — 12.05: A rádió házitriójá
nak hangversenye. — 12.25: Hírek. — 12.85: A 
hangverseny folytatása. — 1: Pontos időjelzés, 
időjártis- és vízállásjelentés. — 2.30: Hírek,
élelmiszerárak. — 4: „Asszonyok tanácsadója.**
— 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás
jelentés, hírek. — 5.10: Pataky József felolva
sása. — 5.40 Szórakoztató zene. Vezényel: Pol
gár Tibor. — 6.45: Rádióamatőrposta. — 7.30: 
Tersánssky J. Jenő novellái. — 8: A m. kir. 
Operaház tagjaiból alakult zenekar hangver
senye. Vezényel: Berg Ottó karnagy. Közremű
ködnek: Bodó Erzsi, Budanovits Mária, Hollay 
Béla és Vermes Jenő. — 9.30: Pontos időjel
zés, időjárásjclentés és hírek. — Párisi Hor
váth Béla és cigányzenekarának hangversenye.

KÜLFÖLD.
Berlin. 20: Operettest, utána időjelzés, idő

járásjelentés, napihirek, sporthírek és tánczene. 
A szünetben képtáviratozás.

Köln. 10.15: Gramofonzenc. — 20: Esti hang
verseny, utána hírek, sporteredmények és tánc
zene.

Lelpzig. 16.30: Délutáni szórakoztató zene. — 
20: Zenés vándorképek.

München. 18: Zongorahangverseny. — 19.30 
Elbeszélések. — 20.05: Katonazene.

Napolt. 21.0^: G. Donizetti „La Favorila" c. 
operájának közvetítése.

Roma. 21: A kubáni kozák-kórus hangverse
nye és egy vígjáték közvetítése. A vígjáték után 
Iánezene

Warszawa. 20.30: Strauss Oszkár „Teresina**  
cimü operettjének közvetítése.

Wien. 20: A bécsi szimfonikus zenekar hang-

Polgári Otthon
lakberendezési 

bemutató és vásár
szeptemberben

az Iporc.arnokban

A templom előtti térségen megtartott
Isten tisztelet

után az ünneplő gyülekezet Móricz Zsigmond 
szülőházának udvarára vonult, ahol a a?elha
tott IrAnak

átnyújtották a díszpolgári oklevelet
Szanltér Róbert tiszacsécsei jegyző üdvöseire. 

Móricz Zsigmondot és családját, majd Na< 
Endre. Görömbölyi Péter református esperes 
üdvözölték. Berecz Sándor dr. felolvasta az 
üdvözlő táviratokat, amelyek a jubileum alkal
mából érkeztek. Az üdvözlők sorában voltak: 
Klehelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, Mayer 
János földművelésügyi miniszter. Hermáim 
Miksa kereskedelemügyi miniszter, Dréhr Imre 
államtitkár, Balthazár Dezső református püs
pök, valamennyi írói és újságírói testület, a 
Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete, a Színész 
Szövetség és még számosán. Gaál Endre or
szággyűlési képviselő a választókerület üdvöz
letét tolmácsolta, ezután Bakos Ákos a sajtó 
nevében köszöntötte a jubilánst, aki meghatot- 
tan válaszolt az üdvözlő beszédekre.
Móricz Zsigmond születésének ötvenedik év
fordulóján adta ki az Athenaeum a kiváló iró 
öszegyüjtölt munkáinak ötvenedik kötetét igen 
ízléses és díszes kiadásban.

versenye A hangverseny után képtáviratozás. 
Zürich. 20: Salvalore Salvati (tenor) hang

versenye. — 21: Szórakoztató zene.

1 Poggyászbiztosítás
« az
I EURÓPAI
| Áru- éaPoggyftszbfztositó Részvénytársaság 

kész kötvényei kaphatók
] az összes állomásokon én utazást irodékMa. J

—■ Budapesti műsor a középeurópai progrs- 
grainon. A középeurópai müsorcsere során ezen 
a héten Budapestre kerül a sor. Julius 8-mi 
ugyanis Budapest a programot Bécs, Berlint 
Prága, Brünn és Zágráb számára. Az interr;vi”- 
nalis hangverseny műsorát Erkel Hunyadi 
László nyitánya vezeti be, majd a Waldbcucr-*  
Kerpely vonósnégyest játsza Dohnányi Dwi'cit. 
Dolmányt különben maga is szerepel saját mü
veivel és Lüzt-kompoziciókkal. Kodály Zol' a 
Hári János szvitje Is előadásra kerül. A mö “ 
második részében a külföldi rádióállomá:' •'< 
kívánságára cigányzenét közvetítenek: Radi<s 
Béla régi magyar nótákat fog muzsikálni.

= Magyarok a külföld műsorában. A Lil- 
földi rádióleadók műsorában ezen a héten 
megint vannak magyar számok is. így csütör
tökön este a londoni leadó Bartók—Dohnányi 
hangversenyt rendez. Szerdán pedig Bécs né
ger-estjén Almássy Róbert és Ssékely Margit 
működnek közre.

IDEÁLIS 
otthon

mindenkinek a leghőbb vágya. 
Ilyet biztosit magának

I/ TT TI 17 V társasbázunkban 
H P K I F \ a Krlsztina-tóri 11 1J 11 1 lj kJ ATTILA-udvarban 
és a Horlhy Miklós-uti ÁRPÁD-UDVAR
BAN 2—3—4-szobás adómentes, legszoli
dabb építkezésű, meglepő olcsó 
öröklakások. £SBek. 

Kényelmes törlesztés! 
Kívánatra illusztrált ismertető.

A „Centrum**  öröklakásai a legkapósabbak.

„Centrum" Házémtő és Inoatlmállalat m. sz.
I., Horthy Mlklós-ut 9.

(9-12, 3—5-ig telefon: .József 442-25.)
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A női ruha osztályon 25 
es aovos árleszállítás

Férfi magas harisnya
kitűnő flormin £ség ... « . . . 2.—, 2.70

Férfi kesztyű
kitűnő minőség ...•■ssaaa. 2.20

3’—
2”

Kerti ruha
nagyszerű mosó de) én bői ..•■••■•■

Nyári ruha
gyönyörű müselyemből •««■■•••»•

Nyári ruha
gyönyörű müselyemből, hoeszu ujjal . , » . .

Nyári ruha
csodaszép Bemberg-Parisetteből • • . * . a ,

Nyári ruha
csodaszép Bamberg-Parieetteből, hoeszu Ujjal . ■

Nyári ruha
finom angol puplinböl »•••••»■•.

Plissé alj
finom gyapjú eolinból, krém én sötét Minőkben

Plissé alj
nehéz Orépe de Chineből .«••■■•■.

Grenadln ruha
gyönyörű sikkes fazon . . • • • a a. • • •

Grenadln ruha 
gyönyörű francia anyagból, harang és legújabb 
fazonokban.................................................... ...... , 18.—

8-
9 — 

15'— 
l9’° 
12'— 
12 — 
15-
6-®o

20-

Pizsama
kiváló zefirből, szolid kivitelben.

Férfi zokni
kitűnő minőségben .asasse. . — .75

Férfi zokni
finom flór anyagból • . • a ■ a • 1-40, 1.90

Kiránduló kabát
(joppe) tiszta lenanyagból

Férfi ragián
nagyszerű doubleanyagból .ssasssa.

Nagrágtartó
nagyszerű minőség .sasa 1.80, 2.60, 3.—

Férfi övék
finom kivitelben . ■ . . ■ . 1.50, 2.—, 2.50

Nűl keimen 
es turdúcikkek

12-- 
|.2O 
n.50

12-
65-
9-
9-

Harisnya, kötöttáruk, 
női fehárnemüek

Bemberg selyemharisnya
elsőrendű gyártmány, kis hibával....................

Bemberg selyemharisnyaO A/. ■ Oelsőrodü gyártmány............................. 3.80, 4.80, 6.—

Flórharisnya
gyönyörű minőségek . • • ■ a • a ■ . 2.70

Női kesztyűk
nagyszerű svédutánzatu minőség . . 1.00, 2.20

Kimono pongyola
gyönyörű orepellából éa príma moeódelénből . .

Crdpe de Chine sport kabát 
piros, krém és minden divatos színben, férfi 
fazon nagy gyöngy ház gom bök kai t..........................

Pouplin blúz
nagyszerű minőségben . . . . a a ■ « 5.50

Piros nyári ruha
finom félgyapju fehér op&lgaJlérral éa nyak
kendővel ...............................• •••••»•..

Eolin ruha
finom gyapjuanyagből

Zsemper ruha
finom kasnából és krepelIából ■ a s • .28.—

Esőköpeny
gyönyörű selyemfényű anyagból . a a • i •

Tavaszi kabátok
nagyszerű minőségek . . . 21.—, 24.—, 30.—

Pongyola
gyönyörű mosómüeelyemb® ■sasai.*.

Pongyola
finom Paileette-Bemberg selyemből . 11.—, 15.50

3’°
19-
8-
5*°  

15’- 
30‘— 
27” 
60'-g.so 
20'—

Fehér grenadin
valódi svájci tiszta cérna minőség, dupla széles

Crepe de Chine
nehéz minőségben. ÖO divatt-zinben .... s.50

Mintás Cröpe de Chine
(Imprimé) gyönyörű idei minták ••••»■

Mintás georgette
idei francia anyag.............................. ■ a ■ a a ■

Nyersselyem
nagyszerű minőségben, csak drapp artnben .

Foulard selymek
gyönyörű idei minták . . ■ , ■ ■ .

Toile de Soiie
(színes nyersselyem) . .aaaaaa>

Mosó műselyem
gyönyörű választékban . ..aaaasss

Mosó delén
nagyszerű minőségben . . • ■ a ■ a a ■ ■

Tennisz flanelt
nagyszerű minőségben . . . ■ a a a a s •

Nagy árleszállítás 
a férfi divat osztályon

Apacs ing
elsőrendű panamából

Zefir ing
nagyszerű minőségben

Férfi ins
elsőrendű oxford éa puplinböl

Oxford ing
nagyszerű minőségben •

Fehér férfi ing
raye, puha, kemény éa fél

Férfi hálóing
elszakíthatatlan minőség

Rövid alsónadrág
nagyszerű minőségek . . 1.50, 2.20, 2.43, 3.50

Önkötő nyakkendő
pazar választékban.........................1.20, 2—, 2.50

Gallér
kiváló gyártmány, legújabb <Mvátformált > s ■

Mosó marokén
gyönyörű idei minták . . •aesaaei

Mosó crepon
gyönyörű minőség és mintákban • a ■ • ■ •

Grenadin
gyönyörű nyomott idei minták 1.50. 1.75, 2.50

Függönykelmék
nagyszerű minőség, 150 szélességben 1.20, 1.50

Strandkelme
gyönyörű választékban . ■ a a a a a • 1-80

Eolin
tiszta gyapjú, duplaezéles anyag . a a a a .

Fürdő köpeny
kitűnő frottír kelméből . . . 1&—, 18^, 22.—

Frottír kelmék
nehéz minőségben.............................. a a a • • 7-80

Frottír törülköző
kiváló nehéz minőség .... 2-40, 2.80*  4.—

Férfi fürdő tricot
nagyszerű minőség 1.80, 2.70, 4.—, 3.—, 7.50

16.—

Női fürdő tricot
elsőrendű minőség 5.50, 7.—, Itt—, 13.50, 20.—

Női fürdőruha
46mln«aÉ,ö elothbdl............................................  •—

A. R. Hl. A. utalványok 
érvénytelenek!

í” 
6- J.50
5-J.30 
5 — 
5- 
í”

-85 
-90
-•95

V—
J.50

3‘-
2 —
380 

33* —
II”
6'—

20 —
25 —
9-

Mosóbőr kesztyű
elsőrendű minőség..................................• a a ■ •

Pullover
legfinomabb fehér ét, színes anyagból . . 8-00

Kötött kabát
legfinomabb tiszta gyapjuanyagből 10.—, 24.—

Reformnadrág
nagyszerű tricotselyembol............................. 1.70, 2.70

Kombiné
finom tricotselyemből, nagyszerű minőség

2.25, 2.70

Melltartó
gyönyörű kivitelben . • ■ . . 1.20, 1.80, 2.—

Harlsnyatartó
öves, egész finom, szolid kivitelben • a • . 2-40

Harisnyatartó
öves, gummi betéttel (osipőfüző) . a a a a S •

Kombiné
(ingnodrág) finom színes nansoucból, csipkével

2.20, 300

Női hálóing
finom színes nansoukból. csipkézve és hímezve

3.75, 6.—

Női ing
tartós fehér anyagból hímezve 1.35, 2.—, 2.50

Strand kabát
pazar választékban . . . , . . . 8.—, 8.50

Flanell takaró
nagyszerű minőség .... 0.80, 8.80, 10.—

Piqué takaró
nehez minőségben . . • a a • • • a s • •

Játszóruha
l től 6 é^ea nagyságú s a ■ • a • a • 2.50

J.30

7-
9-
2- so 
2*70  

1O’°
28-
3-
2-90

3’—
2”
9* —
7 —
7“
9-
12“ 
17’—'
J.80

J.3»

nagy árleszállítás 
a vászon osztályon

nagyszerű minőségben................................................ 2.70

Kelengye gyolcs
nagyszerű minőségben . . . , . ■ 1.10, 1.40 2-

Kelengye sifon
—.85, 1.25 1”

Lepedő gyolcs
kipróbált minőség........................  . , X—, 2.70 3-

Paplanlepedő gyolcs
3.30, 4.—

(J.80
Törülköző

■ . 1.10 l”
Damaszt törülköző 1"
Étkészlet

kitűnő pamutdamasztból. 6 személyei 10.—, 13.50

Kávéskészlet 19*—
nagyszerű pnmutdamasstból 6^0, 8-—, 11.—

Kerti abrosz A-10
gyönyörű színes kivitelben • a a e a a • 6.25 "

Vidékre a vasár tartama 
alatt nem szállítunk!

KIRfilY-U-52
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SPORT
Idegfeszitő izgalmas küzdelem 

után a Vasas is 2:l-re győzött 
az Attila ellen

és igy semleges pályán egy harmadik osztályozó
mérkőzésre kerül a sor

Az Attila az első félidőben nem tudta értékesíteni a tizenegyest, 
amellyel kiegyenlíthette volna a Vasas egyetlen gólelőnyét — 
A második tétidőben hiába egalizált az Attila egy megismétel
tetett tizenegyesből, a Vasasok mégis megnyerték a mérkőzést

Lejátszották tehát a várva-várt mérkőzést, 
ám az osztályoséról illetően a helyzet bizony
talanabb, mint a meccs előtt.

A második osztályozó-mérkőzés ered
ményét ■ múlt vasárnapinak a pendantja. 

2:1 a Vasasok Javára.
Szükség van tehát egy harmadik osztályozó

mérkőzésre, amely
semleges pályán, a tippek szerint Győrben, 
vagy Szombathelyen kerülne lejátszásra.

•
Vasárnap délután négy órakor befutott a mis

kolci különvonat cirka 500 sportrajongóval. És 
megindult az áradat az újpesti Stadion felél A 
BSzKRT II-es, 3-as és 55-ös kocsijaiban a piros
kék volt az uralkodó szin. Az Attila színe, amely 
véletlenül egyezik a vasasok színeivel. Zászló
kat, női toaletteket, nyakkendőket vetnek küz
delembe a miskolciak a remélt győzelem érde
kében. Vasas-drukkerek is utaznak a villamos
kocsikon. És megindul a vidám évődés.

Körben miskolci rendszámú magánautók és 
tsiik suhannak el a zsúfolt villamoskocsik mel
lett. A pólya előtt ott áll a jól ismert miskolci 
autóbusz, amely a játékosokat vitte ki a pá
lyára. Ar autóbusz két oldalán hatalmas piros 
és kék belükkel kirakva a kővetkező szó:

„Attila**.
A délelőtti gyorsvonattal érkezett miskolci 

hívek is klérkernek a pályára. Irány a főtribün. 
A különvonat publikuma viszont az állóhelye
ket szállja meg.

Az öltözőkben
• hangulat bizakodó A Vasasok hallgatagon 
öltözködnek. A komoly arcokról azonban leol
vasható a győzelemben való rendületlen biza
kodás. Az Attilánál viszont vidám a hangulat. A 
2:1-re megnyert első mérkőzés — minden re
mény alapja.

Maforszky biró sípjelére a csapatok a követ
kező összeállításban állanak fel:

Vasas: Bereczkv — Rottler, Rozgonyi — 
Búza, Burger, Fried — Báder, Fröhlich, Jelű
nek, Remmer, Himmer.

Attila: Szemző — Kutik, Dankó — Masz
lonka, Pruhn, Bán — Pasz.trovics, Peterfreund, 
Siklósi, Pomázi, Pimpi.

8606 főnyi közönség 
ad színes keretet a pályának, amikor a tribün 
alól felhangzik a biró jelzősípja.

— Trmpó Attila
— nig végig a halalmás pálya mindkét olda

lán. pedig még egyik csapat sincs künn a pá
lyán.

— Stimmel a kórus — magyarázzák a mis
kolciak- Az állóhely üdvözli a szemközti tribünt 
és viszont.

Amikor az első miskolci játékos megjelenik 
az alagút szájában, üdvrivalgás tör ki a néző
téren. Még nagyobb a lárma, amikor felünik a 
Vasasok dressze Pedig a túlsó táborban nincs 
is megszervezett kórus.

Ha a tizenegyes bement volna..
A mérkőzés ideges, kapkodó játékkal indult. 

'A játékosok mindkét részről csak igen nehezen 
küzdik le elfogultságukat. Pimpi hozza az első 
izgalmat. Lefutásút szépen iveit beadással fe
jezi be, ám a centert Siklósi knpu fölé emeli. 
Ar Attilát a 12. percben éri utol a végzete:

Fried klsröktetl Jellineket, aki Fröhllch- 
nek passzol, ő viszont éles lövést küld a 
kapura, melyet Szemző kiejt és ekkor 
Fröhlich a kapu ellenkező sarkába juttatja 

a labdát.
Határtalan a Vasasok boldogsága Kibonta

kozik a pesti csapat fölénye. Szédületes csatár
játék, szebbnél-szehb támadások. A 10. percben 
viszont az Attila lendül támadásba. Pasztrovits 
szabadrúgását Bereczky bravúrral háritjn cl. A 
30. percben örömtilzek gyűlnek a miskolci sze
mekben. Rozgonyi a 16-os vonalon belül kézzel 
üli le a labdát.

Tizenegyes.
Pasztrovits All neki a „büntetőnek". de — jnj — 

Bereczky elcsípi a labdát.
Ar erekben megfagy a vér... Az Attila elkese
redetten rákapcsol és Pomázi két biztosnak 
látszó gólhelyzetet hagy kihasználatlanul. A
37. percben Pimpi félpályáról szökik ki. ar ál
tala teremtett helyzet már-már gólbiztosnak 
látszik, amikor Bereczky

a lábáról szedi le a labdát.

Izgalmas negyedórák
Az Attila rohamaival indul ;i második félidő. 

A heves közelharcban előbb Bán, mnjd Báder 
kerül a földre Remmer két bombalővése nem 
hoz eredményt. Izgalmas események előszelét 
érzi a közönség. Az iram egyre hevesebb. Az 
Attila negyedórái fölénye lemorzsolódik a 
masszív Vasas-védelem kemény munkáján Po 

izakra 1 meffnyltAs, mAJu« elsején. Sajétkapanák. 2ü0s»oba mind('Síik folyóvízzel. balkonnal és tengeri kllAtAssal. NyAriIdényben mérsékelt Arak. Ugyan- 
szon vezette alatt mint Reglnahotel. ezelőtt Stelláit, Kunz Jenó rezéngazgaté

Dr.KAJOACSYtzakorwoa

mázi a 24. percben még az üres kapuba sem 
tudja elhelyezni a labdát. A Vasasok kapuját 
Remincr szabadítja fel, azután Báder száguld 
feltartóztathatatlanul a miskolci kapu irányába. 
Saroklövését Szemző nagy iig>.yd-bajjal elfog
ja. Az izgalmak a 35. percben kulminálnak 
Peterfreund beadását Fried kézzel üti le. Pil
lanatnyi csend .. Majorszky biró a 11‘es pont
ra mutat, mire felzudul a Vasas-tábor. A mél
tatlankodó hangokat azonban elnyomja a mis
kolciak diadalmas csatakiál'ása. A bírót egy
másután környékezik meg a Vasas-játékosok, 
ám hasztalan . .

A Slavia nyerte a bécsi Rapid 
jubiláris tornáját

A Hungária kikapott a Rapidtói, mig a Slavia súlyos 
vereséget mért a Hakoahra

Csapataink egyrésze a kettős ünnepnapot 
külföldön töltötte. Az érdeklődés homlokteré
ben a bécsi Rapid jubiláris tornája állott, une- 
lyen a Hungária is résztvett — még pedig ke
vés sikerrel. Mig ugyanis ar első napon mini
mális góldiffereneiával sikerül*  maga alá gyűr
nie a Hakoah-t, addig

vasárnap vereséget szenvedett a jubiláns 
Rapidtől és Igy a futballfornának a Slavia 

lett a győztese.

A Rapid jubiláris tornája
Bécs, junius 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Bécs labdarugósportjának az elmúlt ket
tős ünnepen a Rapid 30 éves jubileumával kap 
csolatban rendezett jubiláris futhalltorna volt az 
eseménye. A tornán a rendező Rapidon kiviil a 
bécsi Hakoah, a prágai Slavia és a Hungária 
voltak a résztvevők. Az eredményekről alábbi 
tudősitásaink szólnak:

Hungária—Hakoah 3:1 (1:1.)
A prágai Stepanovszkl által vezetett mérkőzés 

meglehetősen színvonalon alul mozgott. A Hun
gária a fáradt csapat benyomását keltette, a 
Braun Csibit jogosulatlanul szerepeltető Hakoah 
pedig csak az első 30 percben volt ellenfél. A 
magyar csnpatban csak Hirzer, Kalmár és ÍTé- 
ber produkált kifogástalan játékot.

A vezető-gólt a bécsi csapat érte el a 9. perc
ben Stern lövéséből. Egy pere múlva Stross feje
séből ismét a magyar kapuba kerül a labda, ám 
a biró szabálytalanság miatt nem Ítélt gólt. A
38. percben Kalmár pompás lövése meghozza a 
Hungária kiegyenlítő-gólját, majd a második 
félidőben a Hungária fölénybe kerülve, Jecki 
beadásából Sebes fejel gólt. Scheuer durva be
avatkozása kiállítást von maga után, amiért a 
nézőtéren botrány tör ki. Nemesnek a rendőr
séggel gyűlik meg a baja. A 38. percben Barátky 
szerzi meg a Hungária harmadik gólját.

Slavia—Rapid 4:2 (0:2).
A magyar Boronkay Gábor vezette a mérkő

zést, amelyen a Rapid bizonyult a stílusosabb, 
viszont a Slavia az eredményesebb együttesnek. 
Az első félidőben a Rapid volt a jobbik csapat, 
amit az is alátámaszt, hogy az első félidőben 
Wcsselick két góljával vezetett. Szünet után 
azonban n prágai csapat kerekedett felül. Puc 
szerezte meg az első gólt, amelyre Junek tizen
egyesből dupláz rá. Puc két eredményes lövése 
azután a cseheknek biztositja a végső győ
zelmet.

Rapid—Hungária 3:1 (3:0).
A mérkőzés alacsony színvonalon mozgott. A 

frissen mozgó Rapid-csatárokkal szemben a 
Hungária-védelem bizonytalanul játszott.

Slavia—Hakoah 8:0 (2:0).
A prágai csapat valósággal lelépte bécsi el

lenfelét, amely csak az első félidőben tanúsított 
némi el lent állást.

Magyar futballisták a világ 
országutján

A Hungárián kiviil más magyar csapatok is 
élvezték több-kevesebb sikerrel'a külföld ven
dégszeretetét A turamérközésekről alábbi tudó
sításaink szólnak:

Legia—Nemzeti 2:0 (IsO).
Varsó, jun. 30.

A Nemzetieket első mérkőzésükön meglehetős 
halszerencse üldözte. Állandóan támadott, azon-I 
bán részint a lengyel védelem kiválósága, ré
szint pedig sorozatos pechje folytán, képtelen 
volt helvrctcil kihasználni. Szendrö sérülése is 
elősegítet te a lengyel csapat sikerét, amely kél 
Villámgyors lefutás folyamányaként követke

abbazia palace-hotel

A tizenegyest M*»zl«mka  félrelövt
Most a Vasasok örömkiáltása zug fel, ám • 

bíró int, hogy a tizenegyest meg kell ismételni, 
mert a Vasasok közül valaki befutott. Burger a 
labdát a közönség közé vágja, amiért a biró 
kiállítja.

Maazlonka most már berúgja a megismé
tel t .tizenegyest.

A miskolciak öröme azonban nem sokáig tart, 
mert a Vasasok minden erejüket megfeszítve, 
támadnak és az offenziva eredményeként

a 42. pereben megszületik Fröhlich győz
tes gólja.

Három perc hiányzik a befejezéshez. A játé
kot most már sonki sem figyeli. Ellenben a kél 
tábor egymást ugratja:

— Majd Szolnokon, vagy Győrben...
A két csapat küzdelme, mint az már ilyen 

sorsdöntő mérkőzésen t örlénni szokott, nem 
nyújtott magas élvezetet, nem mutatta a fut- 
balljáték szépségeit. Inkább eredmény elérésé
re törekedtek a csapatok s a mérkőzés folya
mán ebben inkább a Vasas mutakozott erősebb
nek. A játék nagyrészében a Vasas játszott fö
lényben és némelyik akciójánál fel-felcsillant a 
régi Vasas-slilus maradványa. Az érthető ide
gesség azonban, amely a mérkőzés fontossága 
révén nemcsak a nézőtéren, hanem a játéko
sokon is erőt vett, megakadályozta őket abban, 
hogy fölényüket gólokban is kifejezésre juttas
sák A csapatból különösen a védelem, igy 
Búza, Fried és Remmer vált ki. mig a csatár
sorban Fröhlich nyújtott kitűnő teljesítményt.

Az Attila messze elmaradt legjobb teljesilmé- 
nyeitöl, s a csapatban szintén csak a védelem 
volt az, amely feladnia magaslatán állott. 
Egyénileg Katik, Dankó. Maszlonka és Pimpi 
váltak ki a csapatból.

zett be.
Budai „33“—Bratislava 5:1 (3:0).

Pozsony, jun. 30.
A Harminchármasok a tőlük megszokott le

egyszerűsített, de eredményes játékuk révén 
érték el szép pozsonyi győzelmüket. Góljaikat 
Ember (2), Steiner (2) és Stancsik lövéseiből 
érték el, mig a pozsonyiak Schwarcz révén ér
ték el góljukat.

Somogy—Érsekújvárt S. E. 7:0 (3:0). 
Érsekújvár, jun. 30.

Ezerötszáz főnyi közönség jelenlétében, való
ságos iskolajátékkal érte el a Somogy nagy
szerű győzelmét a szlovenszkói csapattal szem
ben. A Szigetvárról újonnan szerződtetett 
Miklós bemutatkozása igen jól sikerült. A gó
lokat Jakube (2). Miklós, Galambos, Vadas, 
Rákosi és Körösi lőtték.

Nemzeti—SK Lodz 2:1 (1:0).
Lodz, junius 30.

A Nemzeti mindkét félidőben fölényben volt, 
akciói azonban a kapu előtt célt tévesztettek. A 
lengyel csapat egyetlen gólja védelmi hibából 
esett.

Somogy—Bratislava 2:0 (1:0).
Pozsony, junius 30.

A kaposvári csapat erős küzdelem után sze- , 
rezte meg a győzelmet. A vezetést a Somogy 
Kardosnak, a pozsonyi kapudnak öngóljából 
szerezte meg a második félidőben. A pozso
nyiaknak sikerült ugyan Uher révén kiegyenli- 
teniök, de a 16. percben Vadas megszerezte a 
győzelmet jelentő gólt.

Postás—Pollzel 4:3 (2:2).
Bées, jun. 30.

A bécsi körmérkőzésen a postáscsapat mini
mális gólkülönbséggel győzött. Góljait Kéhner 
(2) és Dobos lőtték.

Elvesztettük a 29-ik 
magyar-osztrák 

kerékpáros-viadalt
A két szomszédos ország kerékpáros-reprezen

tánsai szombaton délután csaptak össze húszon- 
kilencedszer a Millenáris-pálya betonján.

A küzdelem a magyarok 33:19 arányú vere
ségével végződött.

A vereség oka a magyarok rutinhiányában ke
resendő. A bajnoki cim megérdemelten került 
Szekeres kezébe. Az eredmény:

.3X820 méteres verseny. I futam: 1. Dusika 
(rfsztrák) 13 mp. 2. Schaffer (osztrák). 3. 
Györtry (mngvar). — II. futam: !.. Dusika 14 
mp. 2. Györffy 3. Schaffer — III. futam: 1. 
Dusika 13.2 mp. 2. SchafTer. 3. Györffy. — 
Tendemverseny: 1. Mazák—Eigner (magyar) 
12.4 mp. 2. Dusika—Schaffer (osztrák). 3. Peltz 
—Aul (osztrák). — Csapatverseny: 1. Asztria. 2. 
Magyarország. — Magyarország motorvezetéses 
bajnoksága. I. futam: 1. Szekeres (Postás) 11.43 
mp. Országos rekord. 2. Gondy (MTK). 3. Tóth 
Gyula (EKE/. — II. futam: 1. Szekeres 11.55 
mp. 2. Gondy. 3. Tóth.

A bajnokság végső eredménye:
1. Szekeres Béla (Postás) 28 pont. 2. Gondy 

János (MTK) 24 pont. 3. Tóth Gyula (EKE).
II. nap.

Junior előnyverseny: I Mannheim (TTC). 2. 
Hamschlager (FTC). 3. Hnrtmann (MKS). 
Utolsó 200 in. 14 mp. — 10 km-es motorvezeté
ses verseny 350 ccm kategória: 1. Kovács 
(TTC) 8 p. 51 mp. 2. Schaffer (BSE). 8 p. 54 

Egy utcai szobás alkovos 
második emeleti 

három utcai szobás 
újonnan átépített harmadik emeleti modern 

lakás azonnal háztulajdonostól kiadó*  
Podmanlczky-utca 51. Telefon'. L. 966—10.
mp. — 100 km.-es párosverseng: 1. Kerekes—* 
Györffy 50 p. 2. Duschika—Schaffer (osztrák)’ 
43 p. 3. Lovass—Velvárt 40 p. A győztes Szeke
res—Györffy pár ideje 2 6. 32 p 41 mp. orszá
gos rekord! A verseny 240 körből állott. Több 
bukás is történt s különösen az osztrák Peltz*  
akit agyrázkódással a kórházba szállitották/ 
járt szerencsétlenül.

A szegedi árvízi jubileum 
regafiaversenye

. Szeged, junius 36.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefónjelenté- 

se.) Szombaton és vasárnap folyt le Szegeden 
az árvízi jubileumi regatta az alábbi eredmé
nyekkel: Kettős párevezős kormányos nélkül 
(vidéki bajnokság) 1. Győri Cs. E. 6 p. 24 mp.
2. Szegedi Cs. E. — Újonc négyevezős: 1. Tisza 
Sz. E. E. 6 p. 28.5 mp. — Négyevezös kormá
nyossal: (Szeged szab. kir. város vándordíja.) 1, 
BEC 6 p. 06.8 mp. 2. MAC. Tiz hosszal. —* 
Négyevezös kormányossal (vidéki bajnokság):
1. Váci S. E. 5 p. 58 mp. 2. Tisza Sz. E. E. —• 
Árvízi emlékverseny: Nyolcevezős kormányos:
1. Szegedi Cs E. 6 p. 18 mp. — Egyes verseny. 
(35 éven felüliek.) 1. Palánkos. — Újonc: 1. 
Vértes (FTC) 7 p. 06.2 mp. — Négyevezős kor
mányossal (Pestvármegye dija.) 1. Győri TE 6 
p. 38 mp. 2. Váci SE. — Nyolcevezős kormá
nyossal: 1 Tisza Sz. E. E. 5 p. 48.8 mp. 2. Sze
gedi Cs. E. E.

Vasárnap: Nyolcevezős vidéki bajnokság: 1. 
Tisza Sz. E. E. 2. Győri TE. — Egyes bajnok
ság: 1. Maros Tibor (Szolnoki Tisza E. E.) 2.
Bak Ottó (Szegedi Cs. E.) — Nyolcevezős ver
seny. (Horthy-serlegérl.) 1. Pannónia 2. Tisza 
S. E. E. Gyönyörű küzdelem után fél hajóhosz- 
szál nyerve.

Nagy mezőnyök az ifjúsági atlé
ták utolsó erőpróbáján

A jövő heti országos ifjúsági atlétikai baj
nokságok előtt az MTK versenyén csaptak ösz- 
sze utoljára ifjúsági atlétáink. A versenyen két 
Budapest-bajnokság is eldöntésre került s 
mindkettőt a budai klub atlétái hódították el« 
Eredmények: 200 m sikf. Budapest bajnokság!
I. Kovács (BBTE) 23.6 mp. 2. Duka (MAC) 24.3 
mp. 3. Hortobágyi (MTK) 24.4 mp. — 1500 m 
Budapest bajnokság: 1. Verbőczi (BBTE) 4 p. 
20 mp. 2. Hocking (MAC) 4 p. 24.6 mp. 3. Al- 
másy (MTE). — 100 m. sikf. 1. Szabó (BBTE)’
II. 5 mp. 2. Angyal (MTK) 116 mp. — 600 m 
sikf. 1. Vértesi (ESC 1 p. 31.2 mp. — 300 m 
5-ös csapatverseny. 1. MTK 24 pont. 2. Vasas 
43 pont Egyénileg: 1. Zahumenszky (Vasas)' 
9 p. 42.8 mp. 2. Cserháti (MTK). — Magas
ugrás j.: 1. Gaicz (BBTE) 171 cm. 2. Kerkovits 
(BBTE) 168 cm. Ismét két újabb kiváló budai 
magasugrói Távolugrás: 1. Kostyál (MAC) 627 
cm. 2. Kovácsi (FTC) 607 cm. — Hármasugrás:
1. Hubai (MTK) 1279 cm. 2. Magyar (MTK) 
1273 cm. — Rúdugrásul. Csontos (MTK) 306 
cm. — Sulydobás: 1. Szász (KISOK) 1216 cm.
2. Paksy. (MAC) 1215 cm. Jó eredmény. —- 
Diszkosvetés: 1 Paksy (MAC) 3570 cm. 2. Ba
latoni (MAC) 3232 cm. — Svédstaféta: 1. MAG 
(Nagy, Kostyál, Duha, Nádujfalvy) 2 p. 08.4 
mp. 2. MAC b.

LAKÁSOK
a Rózsadomb déli lejtőjén

(a Statisztika! Hivatallal szemben) 
Kertek, villák között

5 modern mz 
szdiioda-mirház 

épül

A bérházakba augusztus és november 
1-én, a szállodubérbázba november 1-én 

lehel beköltözni.
Tágas szobák Hall és loggia (terrasz) min 
den lakáshoz. Központi fűtés (szükséghez 
képest, nem naptár szerint), melegvíz 

(egész éven át)
A bérházakbsn 2, 3 és 4 szobás (hallos) 
és logglás lakások, a szállodabérházban 
1 és 2 szobás (logglás) főbérleti aparta- 
ment-ok kaphatók, az utóbbiak külön 
előszobával, fürdőszobával, közős társas

helyiségekkel, központi kiszolgálással.
A bérházakban néhány üzlethelyiség Is 

kapható még
A Bimbó- és Mész-utcai részen kilenc 

▼Hintelek eladó.
Bővebb felvilágosítást ad:

Dr. Lajos Ferenc flgyvéd, IV., Molnár
utca 10. Telefon: Aut 845—47
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Szepes 6515 cm-es gerelydobása az egyetlen 

kiemelkedő eseménye az atlétikai bajnokságoknak 
A MAC 8, a BBTE 5, a MAFC 2 és a BTC 1 bajnokságot nyert

Kissé szeles, de általában véve jó időben, a 
viszonyokhoz mérten szépszámú közönség elölt 
folytak le Budapest hatodszor megrendezett 
atlétikai bajnokságai. Az egész viadal ngy érde
kesség, mint izgalommentes volt s az egyhangú
versenyek nyomán a tribünön uralkodó álmos 
hangulatot csak a MAC győzelmek nyomán fel
hangzó asalakiáltás zavarta meg Az elején 
ugyan volt még egy-két szép verseny — igy a 
200-as döntő és 1500 m. — de az utána követ
kező egyhangú favoritgyőzelmek, majd a ver
seny végén baráti alapon lefolyó versenyek 
egyáltalában nem keltettek izgalmat.

Az eredmények a nagy általánosságban elma
radtak a várakozástól. Igaz, Szepes Béla szom
bati 6528 cm-es nagyszerű eredményéhez ha
sonlót nem is várhattunk, mégis

atlétáink helyzetére nézve nem valami hí
zelgő, hogy 51 mp.-el lehet 400-as bajnok
ságot s 59.6-al 400-as gátfutó bajnokságot 

nyerni.
Végeredményben mint tanulság, az a megál

lapítás szűrődött le az atlétikai bajnokságok 
nyoma 1.

egész atlétikánk erősen rászorul egy kis 
friss vérkeringésre,

(lásd Solt multheti 100-as győzelmét!) mert 
addig atlétáink nem önmaguk it múlják felül, 
hanem elért eredménvcik~t ismételgetik!

100 méteres síkfutás. Bajnok: Raggambi István 
(BBTE) 11 mp. 2. Hajdú Sándor (FTC) 11 mp.
3. Bánóczy Miklós (MTK) 11.1 mp. — Solt he
lyezetten I

800 méteres síkfutás. Bajnok: Barsi László 
(BBTE) 1 p. 59.4 mp. 2. Rózsa Armiu (MTE) 
2 p. 00.5 mp 3. Bejczy Lajos (MAC) 2 p. 01.6 
másodperc.

5000 méteres síkfutás. Bajnok Kultsár István 
(MAC) 16 p. 05.8 mp 2. Németh Béla (MTE) 
16 p. 06.4 mp. 3. Gégény István (ESC) 16. p. 
16.4 mp. — Kultsár a finisben négy méterrel 
győz.

200 méteres gátfutás. Bajnok: Farkas Mátyás 
(MAC) 25.9 mp. 2. Dénes Emil (MAFC) 26.1 mp.
3. Bajor Béla (BSE) 26..4 mp.

Távolugrás. Bajnok: Farkas Mátyás (MAC) 
710 cm. 2 Cséfay Sándor (MTE) 681 cm. 3. 
Godá László (MAC) 676 cm. — Balogh nem in-

Rudugrás. Bajnok: Karlovits János (MAC) 
370 cm. 2. Király István (MAFC) 360 cm. 3. 
Friedrich Tibor (MAFC) 335 cm. — Andor és 
Buzinkay helyezetlenek.

Gerelyvetés. Bajnok: Szepes Béla (MAC) 6515 
cm. 2. Budavári Márton (BBTE) 5024 cin. 3. 
Szakmáry József (TFSC). — Szepesnek 6528 
cm-es rekorddobást mértek, de acélszalaggal 
tilánamérve dobása 6515 cm-esnek bizonyult. 
Indultak még Szekrényessy, T. Szabó, Gyurkó 
és Cséfay.

200 m. síkfutás. Bajnok: Raggambi István 
(BBTE) 22.5 mp. 2. ♦Barsi (BBTE) 22.8 mp. 3. 
Kurunczy (Törekvés) 22.8 mp. — Barsi, Hajdú, 
Raggambi, Kurunczy felállításban startol a me
zőny. A fordulóban még az a helyzet, hogy 
Hajdú nyeri a versenyt, de az egyenesbe for
dulva, Raggambi mintegy két méter előnyt sze
rez, amit sikerül a célig megtartania Hajdút 
előbb Barsi, majd a végén szenzációsan felnyo
muló Kurunczy is befogta, mire 180-nál feladta 
a versenyt.

400 m- síkfutás. Bajnok: Szalag Jenó (RBTE) 
51 mp. 2. Barsi (BBTE) 51.1 mp 3. Magdics 
(MAFC) 51.8 mp. — Érdektelen, baráli alapon 
lefutott verseny. Szalay kezd a legjobban s a 
célegyenesbe két méterrel elsőnek fordul be, 
mig Barsi láthatólag csak a második hely meg
tartására törekszik s oldalt nézegetve fut be.

1500 m. síkfutás. Bajnok: Szabó Miklós 
(MAC) 4 p. 06 mp. 2. Gyuiay (MAC) 4 p. 06.6 
mp. 3. Rózsa (MTE) 4 p. 09.2 mp. — Rózsa ve
zetésével indul a mezőny, de 300-nál nagy meg
lepetésre Marton diktál tempót nyomában Ró
zsával és Szabóval. Gyuiay 1200-nál — kissé
megkésve — nyomul a vezetők után, de már 
csak Rózsát tudja behozni, mig a finist is 
szépen biró Szabótól öt méterrel vereséget szén 
ved. Rózsa 10-el harmadik. Belloni 1250-nél fel
adta a versenyt.

110 m. gátfutás. Bajnok: Ferenczy Ódon 
(MAFC) 16.3 mp. 2. Dénes (MAFC) 17 mp. — 
A döntőben indult még a kissé elhízva is elég 
jól mozgó Muskát is, de már az első gálát oly 
erősen ütötte, hogv Ferenczyvel szemben ki
esett a versenyből s csak Dénessel küzdötl a 
második helyért

400 m. gátfutás. Bajnok; Dénes Emil (MAFC) 
59.6 mp. 2. Ferenczy (MAFC) 60.4 mp. 3. Ba 
jor (BSE) 62.4 njp. — Hasonló verseny, mint a 
400-as sik Ezúttal a végig vezető Ferenczy ját
szotta a jó flu szerepét s engedte át a bajnok
ságot klubtársának

Magasugrás. Bajnok: Késmárky Kornél
(BBTE) 186 cm. 2 Gergelvfi (BBTE) 174 cm. 3. 
Udvardy (BBTE) 174 cm. — Késmárki kitűnő 
formában minden magasságot elsőre ugrott, 
tovább nem kísérletezett. A helyezésért Ger- 
gclyfl 178-at ugrott

Hármasugrás. Bajnok: Farkas Mátyás (MAC)

Fulárdmha vásár
kezdődik 
július 1-én

Radó Aladárnál
Deák Ferenc ucca .« Bécsi ucca sarok

1389 cm. 2. Bottlik (BEAC) 1365 cm. 3. Cséffay 
(MTE) 1313 cm. — Farkas, bár volt egy belé
pett 1407 cm-es ugrása, messze elmaradt leg
utóbb mutatott rckordformájától. Igen jó be
nyomást kellett a második helyezett Botlik, 
aki a harmadik erősen a 14 méter határán 
mozgó ugrásánál visszaült 1357-re. Farkasnak 
csak háTom ugrása sikerült: 1307, 1362 és
1389; a többinél belépett.

Sulydobás. Bajnok: Darányi József (MAC)

Kitűnő sportélvezetet nyújtott a magyar uszósport 
kettős ünnepnapja

A kettős ünnepnap uszóeseményei a várako
záson felül csigázták fel az érdeklődést. Pom
pás idő kedvezett a kétnapos eseménynek, ame
lyet a kitűnő rendezésen kívül nagyszerű ered
mények tettek élvezetessé. A szép versenyek
nek gyönyörű keretet szolgáltatott a publikum, 
amely lelkes tetszésnyilvánítással kisérte n kél 
uszóverseny mozzanatait.

Halasy kikapott Tarródytól, 
Bárány dr. 1:01 mp.-es győ
zelme Mészöly Tibor fölött, Tóth 
Ilonka legyőzte a bajnok Stieber 
Lotti dr.-t, a Phöbus csapata 

a bécsi Hakoah-t
és egyéb Péter Pál-napi szenzá
ciók a Phöbus olaj úszó versenyén

A „Császár" pompás uszóstadionját kétezer 
főnyi vérbeli sportközönség töltötte meg. A ki
tűnő rendezésen kiviil az egyesület még egy fi
nom ceruzát is szervírozott a programhoz.

Valósággal filmszerűen pergett le ez a szép 
verseny Bánó Jenő vezérlete és Komjádi Béla 
versenybiráskodása mellett, percről-pcrcre lá
zas irgalomba hozva a sportpublikumot. Mert

Bárány István dr. és Mészöly Tibor Izgal
mas küzdelmét

nyomon követték a többi szenzációk:
vitéz Halasy Olivér veresége az egri Tarró
dytól, Tóth Ilonka sikerült revánsküzdelme 
Stieber Lotti dr.-ral szemben, a szegedi 
sprlntstaféta merész rohama a pesti me

zőny ellen,
mindmegannyi nagy eseménye a szombati ün
nepnapnak. Tetejébe azután a pólómérkőzések, 
amelynek során a Phöbus legázolta a bécsi Ha- 
koaht és végül az UTE a szegedieket.

Eseményteljes volt tehát a szombati ünnep
napi verseny, amelynek eredményei a követ
kezők :

100 m. gyorsuszás. 1. Bárány István dr. 
(MESE) 1 p. 01 mp. 2. holtversenyben Mészöly 
Tibor (BBTE) és Wannie Rezső (SzUE) 1 p. 
02.2 mp. 4. Boros Viktor (SzUE). — 400 méte
res úszás. 1. Tarrődy Géza (MESE) 5 p. 24.6 
mp. 2. vitéz Halasy Olivér (UTE) 5 p. 27 mp. 
3.Mihályffy István (SzUE). — 100 méteres hölgy- 
háluszás. 1. Maliász Gitta (FTC) 1 p. 31.8 mp.
2. Szőke Kató (NSC) 1 p. 38 mp. 3. Komáromi 
Bözsi (UTE). — 100 méteres hölgy-gyorsuszás.
1. Tóth Ilonka (MUE) 1 p. 19 mp. 2. Stieber 
Lotti dr. (MAC) 1 p 20 mp. — 5X50 m. gyors- 
uszóstaféta. 1. SzUE (Sirsich, Vágó, Boros, 
Wannie I., Wannie II.) 2 p. 23.2 mp. 2. BSzKRT 
2 p. 27.4 mp. 3. MTK.

Vlzlpóló:
Nemzetközi mérkőzés.

Phoebus—Hakoah (Bécs) 4:1 (3:1). Biró: Ke
serű Ferenc. A Hakoah szerzi meg a vezető
gólt meglehetősen súlyos védelmi hibából Guth 
révén. Homonnai kiegyenlít, majd a vezetést is 
megszerzi. Czclc a második félidőben bebizto
sítja a győzelmet

Bajnoki mérkőzés.
UTE—-SzUE 8:0 (3:0). Biró: Speiseggcr Ernő. 

A durvaságokkal fűszerezett mérkőzés nagy 
gólarányát részben a szegedi csapat kapkodó 
játéka, részben balszerencséje mngyarázza.

A versenyt a B. válogatott csapatnak az ifjú
sági válogatottak ellen lejátszott trialmérkőzése 
zárta be. Az eredmény 6:1 volt n szeniorok ja
vára.

A szegedi űszóstaiéta vasárnap 
is győzött, a Hakcih viszont 

az UTE-tól is kikapott
Túlzsúfolt programmjn miatt a késő estéli 

órákba nyulott az UTE—MTK-uszóversenye, 
amely nagyszámú közönség előtt folyt le a 
Császárfürdő uszodájában. Az uszószámok kö
zül érdekességben messze kimagaslott a 200 m 
gyorsuszás és a 4X120 m meghívást gyorssta
féta.

Az elsőben dr. Bárány, a stafétában a 
SzUE csapata győzött fölényesen.

A vizipolóban a bécsi Hakoah második veresé
gét szenvedte el. A MESE megnyerte első fő
városi bajnoki mérkőzését, inig az MTK ez
úttal győzött a FTC ellen Budapest műúszó
bajnokságát Nagy (MTK) nyerte.

100 m háluszás: 1. Herendi II (SzUE) 1 p. 
16.8 mp. 2. Nagy (OTK) 1 p. 19 mp. 3. Ulricli 
(UTE) 1 p. 22.2 mp. — 100 m. mellúszás: 1. 
Hild (UTE) 1 p. 23.2 mp. 2. Feuchtinger (FTC) 
1 p. 24 mp. 3. Gál (SzUE) 1 p. 272 mp. — 200 
m gyorsuszás: 1. Dr. Bárány (MESE) 2 p. 21.2 
mp 2. Wannie II. (SzUE) 2 p. 25 6 mp. 3. Hol
lós! (MTK) 2 p 31.8 mp — 200 m hőlgy-mell- 
uszás: 1. Bárány Magda (KISOK) 3 p. 38.8 mp.
2. Breuer Erzsi (MUE) 3 p. 39 mp. 3. Gombos 
Magda (UTE) 3 p. 45 mp. 4X100 m meghívást 
gyorsstaféta- 1. Szeged (Vágó. Wannie ., Roros, 
Wannie II.) 4 p. 17.4 mp. 2. Budapest (Magyar. 
Gáborffy, Mészöly. Hollós!) 4 p. |8.2 inp. -- 
3X100 m vegyes stajéta: 1. SzUE (Gál, Heren
di II., Wannie I.) 3 p. 47 mp. 2. UTE 3 p. 52 
mp. 3. FTC 3 p. 56 mp. — Műugrás Budapest 

1468 cm. 2. Hunyadi (BBTE) 1392 cm. 3. Mi
hályi (MTK) 1332 cm — Darányi ezúttal is ki
magaslott a Bácsalmási nélkül legjobb magyar 
sulydobó mezőnyből s biztosan győzött. Hu
nyadi második dobással érte el egyéni rekord
ját jelentő eredményét 0 hamarosan túllépheti 
a 14-es határt. Mihályi bizonytalanul dobott.

Dlszkoszvetés. Bajnok: Marvalits Kálmán 
(BTC) 4382 cm. 2. Egri (MAC) 4291 cm. 3. Tóth 
Pál (MAFC) 4051 cm. — Bertalan 4047-el ne
gyedik. — Nagyszerű mezőnyt gyűjtött egybe 
a bajnoki viadal s nagy versenyre volt kilátás. 
De mint az ilyenkor történni szokott, az egész 
mezőny idegesen s talán az egy Tóthot kivéve, 
mélyen formáján alul dobott. Marvalits for
mája az angol bajnokság szempontjából nem 
valami bízta* '

1929. évi bajnokságáért: Bajnok: Nagy (MTK) 
84.70 pont. 2. Lenhardt (MAFC) 74 42 pont.
3. Ritter (UTE) 7050 pont.

VIZIPÓLÓ.
UTE—Hakoah 8:2 (3:1). (Nemzetközi mér- 

kőaés.) Biró: Beleznay dr. UTE: Wilheim, — 
Kaufmann, Braun — Halasy, László, Német, 
Engel. — Hakoah: Kiéin — Redlich, Haftl — 
Reiser — Ernkranst, Schwartz, Flesch. — Az 
UTE pontosan rádupláz a bécsi csapat tegnapi 
vereségére. Győzelme Halasy kitűnő játéka 
folytán pillanatig sem volt kétséges. A Hakoah 
a II. félidőben erősen visszaesett. A gólok a 
következő sorrendben estek: 25 mp. László 
(1:0), 1 p. 02 mp. Német (2:0), 3 p. 10 mp.
Reiser (2:1), 6 p. 43 mp. Halasj (3:1). II. fél
idő: 44 mp. Schwartz 3:2), 1 p. 52 mp. Halasy 
(4:2), 3 p. 32 mp. Halasy (5:2), 4 p 16 mp. En- 
gél (6:2), 6 p. 10 mp. Engel (7:2), 7 p. 37 mp. 
Halasy (8:2).

MTK—FTC 5.0 (0:0.) (Bajnoki.) Biró: Tlchy. 
MTK: Bory — Boros, Roth — Szabó — Ho
monnai, Keserű I., Lajta. — FTC: Nagy — 
Hász, Vékony — Farkas — Wenk, Vencel, Svéd. 
Az 1. félidőben egyenlő erejű ellenfelek izgal
mas mérkőzése. A II. félidőben a lendületbe 
jövő MTK, ellenére annak, hogy hátvédjei 
csapnivalóan működtek, a visszaeső ellenféllel 
biztosan végez. Góllövők: II. félidő 1 p. 17 mp. 
Keserű I. (1:0), 4 p. 12 mp. Keserű I. (2:0), 6 
p. 02 mp. Lajta (3:0), 6 p. 25 mp. Keserű I. 
(4:0), 6 p. 44 mp. Homonnai (5:0).

A német Tíerbach a győztese a négynapos 
kerékpár-körversenynek

Ma került lefutásra a négynapos kerékpáros 
verseny utolsó szakasza, a Gyöngyös—Balassa
gyarmat—Veresegyház—Budapest útvonalon. 
A versenyzőket mintegy tízezer főnyi közönség 
várta a gödöllői országút 9 km-es kövénél. A 
befutás azonban egyre késett s jóval 1 óra 
után érkezett a hir, hogy

a versenyzők Gyöngyösnél elindulva, rosss 
útvonalra tévedtek

s a Balassagyarmaton összeszedett mezőny 
csak kétórai pihenő után folytatta útját Buda
pest felé. A verseny nem múlt el baleset nél 
kül, amennyiben az első napi győztes

Tetnovszkv inszalagszakadást. Néger pedig

Befejeződött a lovaspóló-klub 
nemzetközi erőpróbája

A szombat és vasárnapi lovsspóló-mérkőzé- 
sek során szombaton a „Hinduk" 1. Depóid 
Miklós őrnagy, 2. Capt. E. D. Holder, 3. Hűbéri 
Aich, 4. Major E. S. Morgan a „Blue Dragoné" 
1. Dr Rakovszky Iván, 2. S. Keama Nugeat, 3. 
Capt. J. Pearce. 4. Kovács Dezső főhadnagy 
ellen győztek 10:4 és fél arányban. Ezzel a 
győzelemmel a „Hinduk" a Tasnády Szüts 
András h. államtitkár, az IBUSz elnöke által 
alapított „Magyar Polo Club Handicap Kupa" 
idei védőivé váltak.

Utánuk a bécsi „Silver Főzés" 1. Seres Ist
ván százados, 2. S. Trecck, 3. Capt. C. Camp- 
beli, 4. gróf Károlyi Lajos és a magyar „Kí
gyók" 1. gróf Wenckheim József, 2. S. R. Crit- 
chisy, 3. búró Halvány Endre, 4 Major R. De- 
ning mérkőztek egymással a „Vérmezői 
Dij“-ért. A magyarok nagy fölénnyel játszottak 
és sikerüli a fél gól előnnyel induló osztráko
kul 7:3 és fél arányban elintézniük.

A nap a „Red Devile" 1. Mecklenburgi her
ceg, 2. ifj. gróf Bethlen István, 3. Kovács De
zső főhadnagy, 4. Fischer II. kapitány és a 
„Bystandcrs" 1. gróf Wenckheim József, 2. 
ifj. vitéz Horthy Mlklős, 3. Capt. O. Cempbell,
4. Capt. .1. Pearce csapatok küzdelmével feje
ződött be. A 3 és fél go| előnnyel induló, fintnl 
erőkből álló „Red Dcvils" pompás küzdelem 
után 7 és fél:3-rn győzte le a fi-es összhendi- 
kepü „Bystanders" csapatot.

Vasárnap a „Tigrisek" 1. gróf Wenckheim 
József, 2. G. H. Crilchley, 3. Capt. J. Pearce,
4. Major R. Dcning 12-es ömzhendikepü és a 
„Pirales,, 1. Capt.. C. Campbcll, 2. Capt. E. D 
Holder, 3. R. Treeck, 4. gróf Károlyi Lajos 
15-ös összhendikepü csapatok küzdöttek egy 
mással. A meccset a „Tigrisek" nyerték meg 
9 és fél:6 arányban a balszerencsével küzdő 
„Pirales" ellen. A mezőnyből gróf Wenckheim 
József. G. H. Crilchley, Doning őrnagy és Capt. 
K. D. Holder váltak ki.

A napol a „Danubius" csapat küzdelme a 
„Gladiátorok" ellen zárta le. A két csapat 
messze a várakozáson felüli magas nívójú já
tékot nyujlotl a közönségnek. Végeredmény 5:3 
volt a Gladiátorok javára.

A mai mérkőzésekkel a Magyar Polo Club 
nemzetközi mectingje befejezést nyert.

X Páhok Isisén harmadiknak úszott be Ber
linben a Quer durch Berlin 47OH méteres ver
senyén, miután 500 mdc-rig vezetett. A versenyt 
az olasz Bambi nverte meg 1 ór 0223 mp.-es 
idővel Steinhauf előtt.

összes osztályainkra

eladó
urakat és

továbbá pénztárnoknőket 
és C8omagolókat alkal
mazunk. Jelentkezés areg- 
geli órákban Calvin-tér 7

MESE—BSzKÁRt 5:2 (4:1). (Bajnoki.) Biró; 
Tichy.

MESE: Mártonffy — Bajti, Mátray — Tar- 
ródy — Szesztai, Harrai, Baranyai BSzKRtt 
Havas — GáborfTy, Csillag — Reich I. —Pollák, 
Schaller, Reich II. — Az egri csapat I. félidőben 
rámenős játékával biztosan nyeri első fővárosi 
bajnoki mérkőzését. A II félidőben a játék el
durvul s egészen unalmassá vólik. Tarrődy ki
tűnő játéka messze kimagaslott a mezőnyből. 
Góllövők: I. félidő 1 p. 01 mp Tarródi (1:0), 
2 p. 12 mp. Reich II. (1:1). 3 p 03 mp. Harrai 
(2:1), 4 p. 32 mp. Mátrai (3:1), 5 p. 13 mp. Tar
ródi (4:1). II. félidő: 5 p 29 mp. GáborfTy 
(4:2), 6 p . 08 mp. Tarródi (5:2).

agyrázkódást szenvedett.
Az utolsó napi 168 km-es útszakasz befutója: 

1 Szenes (MTK) 3 óra 37 p 22 mp. 2. Vida II. 
(Postás) két géphosszal. 3. Csepreghy (BSE) 
öt géphosszal. 4. Thierbach (Németország). 5. 
Istenes (UTE) 6. Nemes (Postás) 7. Adamik 
(Világosság) 8. Brezina (ÚTÉ)" '9. Muskovits 
(Lehel K. K.) 10. Papp (BSE). — A német
Hertvig 37 helyen végzett.

Csapatversenyben: 1. Postás 1800 pont. 2. 
BSE 700 pont.

A négynapos verseny végeredménye:
1. Thierbach (Németország) 21 öra 31 p 33 mp.
2. Jálics (Postás) 21 óra 45 p 53 mp. 3. Istenes 
I. (UTE) 21 óra 47 p 13 mp. 4 Nemes (Pos
tás). 5. Vida II. (Postás).

Vasárnapi sporthírek
X Újpest a győri fulball-jublleumon. Vasár

nap ünnepelte a győri ETO huszonöléves jubi
leumát, amelynek keretében az Újpest b) csa
patát látta vendégül. A mérkőzést a végig nagy 
fölényben lévő újpesti csapat fölényes játék 
után 8:1 (4:0) arányban nyerte meg. A győzte*  
csapat góljait Matéffy, Spitz, Péter és Török 
rúgták egyformán kétkél góllal, mig a vesztesét 
Rosenbauin rúgta.

X Magyar vizlpólóesnpatok Idegenben. Ar 
elmúlt kettős ünnepen a MAC és III. kerület 
csapatni képviselték idegenben a magyar szí
neket. A griffmadaras csapat második turamér- 
közését Becsben játszotta, ahol az I. WASC 
csapatát 4:1 (2:0) arányban győzte le. mig a
III. kerület 8:0-ra verték a Kassai A. C. póló- 
zóit.

X Ismét Szegedre került az országos közép
iskolai futballbajnotaág. A KISOK országos 
futbnllbajnokságának döntőmérkőzését vasár
nap játszották le a szegedi reálgimnázium és a 
pestújhelyi felsőkereskedelmi iskola válogatott 
csapatai. A bajnoki címet Szeged diákjai meg- 
védték, amennyiben a meccs 1:0 (1:0) arányban 
a szegedi diákok győzelmével végződött.
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X Krhrllng bejutott a wimbledoni veraeny 
elődöntőjébe. Wimbledonból jelentik. hogy 
Kehrlittg Béla lábsérüléae ellenére is fölényesen 
• 7, 7:5, 6:4 arányban verte mai ellenfelét, az 
angol Ollifnt és őzzel a győzelmével bekerült a 
Byolénf elődöntőbe.

X A Csabai AK .a délkrrUletl futballbajnok
Szegedről jelentik Másodszor ismételték meg 

Vnsárnnp n délvidéki amatőrbajnokság döntőjét 
Hódmezővásárhelyen, miután az eddigi békés
csabai és szegedi mérkőzések eldöntetlenül vég
ződtek. A megismételt bajnoki mérkőzésen a 
Békéscsabai Atlétikai Club 2:0 arányban győ/.le 
Ir a Szegedi Torna (Juh csapatát. A délkerületi 
bajnok a Csabai Atlétikai Club lelt.

X A szegedi futballjiiblleum. Vasárnap tar
tották meg Szegeden a Szegedi Atlétikai Club 
harminc éves jubileumi ünnepségét, amelynek 
•órán » különböző ünnepségekkel kapcsolatban 
a Szegedi Atlétikai Club régi bajnokcsapata 
mérkőzött a budapesti bajnok Törekvés csapa
tával. A SzAK-bnn játszott a Bástya néhány já
tékosa is, akik régebben a bajnokcsapatban ját
szottak. A mérkőzést a SzAK nyerte meg 3:1 
t!:l) arányban. A gólokat Deutsch, Britbinger 
é« Martonovits rúgták.

X Küzdelem a Rothermere-serlcgért. Nagy
kanizsáról jelentik: Ma tartották meg Nagy
kanizsa és Alag között a Rothermere-serlegért 
lefolyt tennisz-versenyt, amelyet nagy küzdelem 
után Nagykanizsa csapata nyert meg 3:2 arany
ban. Eredmények: Récsev Rózsi Párduczné 
K O 6 I — (ieiehner- dr. Eiszer 6:3, 6:0, 6:2. 
— Gcichner, P.írdmz dr. Eiszer. Csikós 6:3, 
'4:6, 3 6, 11:9. 6:4. Récsy Rózsi, Kontra—Pár- 
dticzné, Geichner 8:6. 6:4. — Csikós—Párducz 
3:6. 8:6, 6:1, 8:10, 6:1.

X A Snhimandcr SC. futballcsapata vasárnap 
80 arányban győzte le a Divatcsarnok csapa
tot.

AUTÓNAPLÓ
Szénásy Alán guggerhegyi győzelme révén 
élére állt az úrvezetők versenyző gárdájának
Abszolút győzelme 1'5 literes Bugatti kocsin nagy örömet váltott ki mindenkiből 
— Wolfner László (Steyr) a nap második legjobb idejét érte el — Motorkerék
páron Balázs László (Sunbeaum), sidecaron Urbach László (A. J. S.) a győztes

Lovasmérkőzés 
Nagykanizsán

Nagykanizsán rendezte meg a Zala Somogy 
Lótenyésztő Sportegylet nagysikerű lovasverse
nyét és ünnepélyét. A versenyen a környék 
majdnem minden előkelősége megjelent, igv 
többek között: Báró lnkcy, gróf Rohonczy, 
gróf Somsich Pál, gróf Széchenyi, gróf Endrődy, 
Svoy István altábornagy és a környékbeli föld
birtokos. A versenyt Schmiedt Frigyes, az 
egyesület alclnöke rendezte. Eredmények:

Szerencse ugratás: I.Tedeskó Viktória 53 ug
rás 2. Borotvás E. 47 ugrás. 3. Krcghczy Val- 
domár 38 ugrás. — F.ngcdelmességl verseny: 1 
Kovács M százados. 2. báró Rohonczy. — Díj
ugratás: 1 Tallér Gyula főhadnagy. 2. gróf Som 
aich. 3. Kreghczy. Vadászverseny. 1. gróf 
Somsich. 2. báró Rohonczy. Kezdő lovasok 
versenye: Hölgyek: Tedeskó Viktória. — Urak: 
1. Farkas százados. 8 km. kocsiverseny. 1 
gróf Somsich. 2. báró Rohonczy, átlagidő 15 p. 
09 mp. — 30 km. verseny: 1. Rarta M., átlagidő 
2 p. 20 mp. — Kocsi-akadályverseny. 1. gróf. 
Somsich. — Leventék versenye: 1. Szakonyai 
József. 2 Kiss Antal. 3. Hegedűs.

LÓSPORT
A báró Wenckheim Béla emlék

versenyben Blanc győzött
A szombat és vasárnapi versenyek igen nagy

számú közönség előtt zajlottak le. Mindkét nap 
főversenyét a Villám dijat és a Wenckheim Réla 
emlékversenyt nagy favoritok Benvenuto és 
Blanc nyerték.

A szombati versenynap részlete*  eredménye a kftvet-
FUTAM- 1. Blby (4) Tusa. 2. Felperes (•/:• reá) 

Gulyás. 3 Rlondclla (4) RIaskovics. Fm.: Mohács, Ro
hanó, Rab Ráby, Mr.rtinsbcrn. Félhosszal nyerve három- 
negyedhossr.nl 3 ik. Tol: 10.71. 15. 13. 16--H- FU
TAM: I. Prnmiee <1'4) Schejbal. 2. Rádió (16) Szokolai 
3. Ham I)ry (4) RIaskovics Fin.: Anno. Mirabdla. Gr- 
eie. Trikoloré, Kirgiz. Emeletes tót, Ráct Pali. Fel
hosszal nyerve egyncáyedhossznl 3-ik. Tót.; 1037. 17. 
56. 24 III, FUTAM: I. Benvenuto (*/i»  reá) Gutái. 
2. Pajzán (fó Tuss. 3. Fabula (12) Csuta. Fm.: Ne 
mulkss. Bizalom. I’arádi. Kéthosszal nyerve, kéthosar.nl 
3-ik Tót.: 10:10. 14, 21. - IV. FUTAM: 1. Heuschreeke 
(5) Takács. 2 Rownmn (3) Csapiár. 3. Amatőr (8) 
Gulyás. Fm.: Buborék. Szélhámos. Gsltri. Ráhé. Pannó
nia. Félhossrnl nverve egjhossta! 3-lk. Tót.: 10:A3, 23, 
2n 21. - V FI'TAM: 1. Tinire (2H) Csuta. 2. Mlijam
(lU> Tus*  3. Sudár (10) Fodor. Fm.: Borrsa. Nátán. 
Millike, Csokor. Gyöngyike, Kalamajka, Never Stop 
FrlhO Rózsi. Pour rire Félhossral nyerve, nyakhossr il 
3-lk. Tót • 10:58. 19. 14 . 33. VI. FUTAM: 1. Adamello 
(4) Schejbal. 2. Szamovár (5) R"log. 3. Simon (4) Ka- 
ezlán. Fm.: Adonla. Kolozsvár. Rákos. Toto. Lsverone. 
Kepsske. Tamho, Ámen. Félhosszal nyerve, kéthosszal 
3-ik. Tót.: 10:65. 25. 23. ».

A vasárnapi versenyek részlete*  eredménye a kOvet- 
kezó:

I. FUTAM- 1. Kinizsi (2’4) Schejbal 2. Sormsnl (1H) 
Rntog 3 lléviz (3) Csúf*  Fm Rnbonhán, Rózsik*.  
Bokros. Félhossrsl nverse. OtnegyedhoMMl 3-ik. Tót.: 
10 40 18, 15 — II. FUTAM: I. (Hollversenvhen) In Time 
(8) Gulyás és Neve*  (in) Kaszlán. 3. Arabella (10) Hor
váth Fm.: Mazui k*.  Győr Szirén, Kukorica. Gondta
lan. Franciska, Cooktall. Holtverseny, félhosstal 3-lk. 
Tót - 10:60 In Time, 10:159 Neves. 38. 76. 11. - III. 
FUTAM! I. Kláné <• >• reá) Tus*.  2. Ihlkus (lU) Schtl- 
bal 3. Kitartás (8) Gulvás Fm.: Sodamint. Otnegvcd- 
hc*«ral  nverve. tneavcdhosszal 3-lk Tót.: Ifi 16. — IV. 
FUTAM: 1. Ré»| nyár (4) Rnloa 2 Rnudánfi tlU) Sehel 
bal 3. Somién h In (12) Csuta. Fm : Silvia. Hanna. 
Srha. TAíereltn IVP .-srnl nverve Myhnmal 3 <k Tűt.! 
10:66. 16. 12. 30 V. FUT4M- 1. O-hhara (l'M Cs«’’n 
2 Ramhusr (4) tintái. 1 Cipón (6) Slneer. Fm.: Ho- 
raee. Vtglegénv. Porio, Partle. Madár Fé’ho-.srnl nver
ve, eavhá:omneeiívhosszal 3dk Tót.: 10 24. 13. 21 19 
VI. FUTAM: I. Próféta (5) Sehelbal 2 Fran W mderllrh 
(10) Takár*  3 Montana (3) Kasrlán Fm : Varázsló. 
Pas*erran.  Fanokon. Retskv Randi Pomnadmir. Funny 
A per. Ne állt me<. Flnye. OrvAsaatamh Fevhosszal 
nyerve, másfólhossral 3 tk Tót ; 10 53 20. 33 . 20.

A német Derbyf ttambnrvhan Oppenheimer lova Geal 
I«ol a n I 'tov Genlisria nverte.

Autóalkatrész, pneu

NAGY JÓZSEFNÉL 
legjobb, legolcsóbb • 
Andrássy-ul 34. sz.
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(A Hétfői Napló tudósítójától.) Péter-Pál 
sportprogramjában jelentős szerepet játszott a 
KMAC IV. nemzetközi guggerhegyi versenye, 
amelyen úgy automobilista, mint motoros urve- 
vezetőink legjobbjai starthoz állottak. A verseny 
sporszerü lebonyolítását Klenast Ferenc, a 
KMAC sportbizottságának elnöke, Scbmidt 
Gyula dr., Szlávy Béla dr. és Berkovits László 
biztosították. Starter Delmár Waltcr volt, és ez
által gyorsan befejeződött a jólsikerült miiing.

Gyors egymásutánban követték egymást a ver
senyzők és célbaérkezésük után csakhamar az 
elért sebességeket is kihirdették a megafonok. 
Ilyenmódon a nagyszámú nézőközönség igazán 
élvezetes sportlátványhoz jutott.

A motorkerékpárok vrresenye nem hozott 
meglepetést. Ismét Balázs László (Sunbeam) 
győzött, mellékkocsin pedig Urbach László.

Sokai érdekesebb volt nz autók versenye, 
amelyben három külföldi sporlsman is starthoz 
állott, anélkül, hogy a magyar gárda győzelmét 
egy kissé is veszélyeztették S’olna.

Szénásy Alán 1 5 literes Bugatti-kocsin elért 
abszolút győzelme különösen Eszterházy Antal 
herceg felett jelentős, aki ugyanolyan bosszú, 
könnyű alvázba épített 2 literes liugattiján a 
harmadik helyre szorult. A lelkes sportszcl- 
Irmre jellemző, hogy a fiatal Szénásy győzelme 
óriási örömet váltott ki sportkörökben.

Rendkívül jelentősek a két Wolfner által a 
Steys-kocsikon elért eredmények is. Különösen

A (a GGERHEGYI VERMEIIY 
absolut győztese SZÉNÁSSÁ ALÁV 17, Itr.

BUGATTIN
a nap legjobb idejét 1.50'91 mp. alatt futotta.

Mintaterem: József-tér 11. szám

Az autótechnika
csodája I Tekintse 
moK a budapesti 

zyártAst

Wolfner László abszolút második helyezése ér
tékes és a kitűnő sporlsman pompás stílusát 
dicséri.

A részletes eredmény a következő:
l. Csoport: Szólómotorkerékpárok: 6. osztály. 

175 ccm hengerűrtartalomig. Osztálygyőztes a
2. startszámu ifj. Hóra Nándor, a TTC tagja 
Jamcs gépen. Ideje: 2 perc 34.29 mp. Nyerte a 
KMAC aranyplakcttjét. Második a 3. startszámu 
Balogh Miklós AKD gépen, ideje: 3 perc 05.85 
mp. — A) osztály 250 ccm., hengerűrtartalomig. 
Osztálygyőztes a 4. startszámu Deli Lajos a BSE 
tagja Radco gépen, ideje 2 perc 01-26 mp. Osz- 
tályrccord, nyerte a KMAC aranyplakettjét. — 
Második a 28. startszámu Rummeí Endre a MAC 
tagja OK Supreme gépen, ideje: 2 perc 01.39 
mp. Nyerte a KMAC ezüstplakelljét. Harmadik 
az 5. startszámu Hild Károly, a KMAC tagja 
OK Supreme gépen, ideje: 2 perc 02.78 mp. — 
B) osztály 350 ccm-ig. Osztálygyőzles a 10. 
startszámu Zamecsnik Tivadar TTC tagja Moto- 
sachoche gépen, ideje: 1 perc 59.33 mp. Nyerte 
a KMAC aranyplaketljét. Második a 18. start
számú Hild Károly a KMAC tagja Vclocette gé
pen, idő: 2 p. 00.65 mp. Nyerte a KMAC ezüst
plakettjét. Harmadik a 11. startszámu Sabrnák 
Oszkár BSE Velocette gépen', idő: 2 perc 02.75 
mp. Nyerte a KMAC bronzplakettjét. — C) osz
tály 500 ccm-ig. Osztály és egyben csoportgyőz
tes a 19. startszámu Balázs László, a KMAC

cokzmtjp
tagja Sunbeam gépen, ideje: 1 perc 54.81 mp. 
Nyerte dr. Schmidl Gyula tiszteletdiját és a 
KMAC aranyplakcttjét. Második a 21. startszá
mu ifj. Hóra Nándor, a BSE tagja Rudge gépen, 
idejej 1 perc 58.20 mp. Nyerte a KMAC ezüst
plakettjét. D) osztály 1000 ccm-ig. Első a 29. 
startszámu Kilbek József, a MAC tagja AJS gé
pen, ideje: 2 perc 19.88 mp. Nyeri a KMAC 
aranyplakcttjét.

II. csoport. Oldalkocsis motorkerékpárok. 
F) osztály 600 ccm ig. Osztály- és egyben cso
portgyőztes a 39. startszámu Urbach László, a 
KMAC. tagja A. J. S. gépen. Ideje 2 perc 01.92 
nap. Nyerte a báró Wcisz Alfonz tiszteletdiját 
x. . euir Második a 30.

Baüer József, nz MTK tagja Arid- 
nyerte a KMAC 
33. startszámu

és a KMAC aranyplakettjét, 
startszámu I*  ' . .......
gépen, ideje 2 p. 01.35 mp, 
czüstplakcttjél. Harmadik a 
Sleurer Rudolf, az FTC tagja B. M. V. gépen. 
Ideje 2 p. 18 32 mp. Nyerte a KMAC bronzpla
kettjét. G) Osztály 1000 ccm-ig. Indult a 40. 
startszámu Csulybn Mihály, a TTC Ingja B. M 
V. gépen Idő 2 perc 36 mp. — ///. csoport. 
( yelccarok. K) osztály Csoport- és oszlálv- 

a 41 ''nrl”'Ó!nu dr. BrzsBla Nándor, a 
tagja. Morcán gépen, idő 2 perc 11.02 mp

Kapja Szilárd Béla liszteleldiját és a KMAC 

lók. — G) osztály, ItOO ccm-ig. Indult a 42. 
startszámu Horti Károly, a BSE tagja Oppel- 
kocsin, idő 3 p. 04.45 mp. D) osztály 3 literig. 
Csoport- és osztálygyőzles a 44. startszámu Ve- 
rebélyi L. Miklós, a KMAC tagja Lancia Lambda 
kocsin. Idő 2 p. 19.57 mp. Nyerte Gyöngy Pál 
tiszteletdiját és a KMAC aranyplakettjét. — 
V. csoport. Sportkocsik. G) osztály 1100 
ccm-ig. Első a 46. startszámu gróf Comin 
Jaromir, a Reichenbergi Automobil Club tagja, 
Amilcar-kocsin, ideje 2 p. 13.04 mp. Nyerte a 
KMAC aranyplakcttjét. Második a 47. start
számú ifj. Blaskovics Ernő, a KMAC tagja, 
B. N. C. kocsiján, idő 2 perc 34.70 mp. F) osz
tály 1500 ccm. hengerűrtartalomig. Győztes a 
48. startszámu Tarján Antal, az MTK tagja, O. 
M. kocsin, ideje 2 perc 41.14 mp. Nyerte a 
KMAC aranyplakettjét. D) osztály 3000 ccm-ig. 
Győztes a 49. startszámu gr.Heteés Sándor, a 
KMAC tagja Bugatti-kocsin. Idő 1 perc 59.82 
mp. Nyeri a KMAC aranyplakcttjét. C) osztály 
5000 ccm-ig. Győztes az 50 startszámu Wolfner 
László, a KMAC tagja, Slevr-kocsin Idő 1 perc 
59.37 mn. Nyerte a KMAC aranyplakettjét. D) 
osztály 8000 ccm-ig. Osztály- és csoportgyőztes 
az 52. startszámu dr. Wentzler Ferenc, az 
öe. A. C. tagja, Mercedes Benz-kocsin. Idő 1 p. 
58.76 mp. Nyerte dr. Sláger György tisztelctdiját 
és a KMAC aranyplaketljét. Második a 45. 
startszámu gróf Arco Zinnebcrg, az Ostcgrei- 
chischcr Automobil Club tagja, Mercedes Benz- 
kocsin, idő 2 perc 02.29 mp. Harmadik az 51.

arnnyplakctljé:. — IV. csoport. Turaautomobi- 
startszámu báró Wolfner András, a KMAC 
tagja Sleyr-kocsin, idő 2 perc 02.44 mp. — 
VI. csoport. Vcrsenyaulomobilok. F) osztály 
1500 ccm-ig. Csoport- és osztálvgyöztcs Szénássy 
Alán, a MAC tagja, Bugatti-kocsin. Idő 1 perc 
50.91 mp. A nap legjobb ideje, nyeri Schimanek 
Emil lisztcletdiját, a KMAC aranplakelljél és 
védője lesz egy évre a gróf PálíTy Daun József 
által adományozott vándordíjnak. E) osztály 
2000 ccm-ig. Győztes az 54. startszámu herceg 
Esterházy Antal, a KMAC tagja, Bugatti-kocsin. 
Idő 1 perc 52.24 mp. Nyeri a KMAC arany
plakettjét. D) osztály, 5000 ccm-ig Győztes az
56. startszámu g. Hcleés Sándor, a KMAC 
tagja, Bugatti-kocsin. Idő 1 p. 57.93 mp. Nyeri 
a KMAC aranyplakcttjét. C) osztály. Győztes az
57. startszámu Wolfner László, a KMAC tagja,
Sleyr-kocsin. Idő 1 perc 51.61 mp. Nyeri a Del
már Walter által a nap második legjobb idejét 
elérő autó vezetője részére adományozott tiszte- 
letdijat és a KMAC aranyplakettjét. B) osztály, 
8000 ccm-ig. Győztes báró Wolfner András a 
KMAC tagja, Stcyr-gcVpen, idő 1 p. 53.48 mp. 
Nyeri a KMAC aranyplakettjét. Második a 45. 
startszámu gróf Arcó Zinnebcrg, az Ósterrei- 
chischer Automobil Club tagja Mercedes Eenz- 
kocsiján. Idő 1 perc 57.96 mp. Harmadik az 
52. startszámu dr. Wentzler Ferenc, nz ÖAC 
Lagja, Mercedes Benz-kocsin. Ideje 2 perc 
02.19 mp. r

A Délvidéki Automobil Klub Szegeden teg
nap tartotta első országos futárversenyét. Ti
zennyolc autó és nyolc motorkerékpár állott 
a starthoz, melyet este tiz órakor kezdtek a 
starterek indítani. Először az autókat és utána 
a motorosokat. A meglehetősen nehéz terep
versenyt huszonhármán abszolválták. Huszon
hármán futottak be a célba, ma délelőtt fél- 
kilenc és tizenegy óra között. A ver
seny súlyosbítva volt 7% kilométer sötét me
nettel, amelyet a versenyzők kivétel nélkül ab
szolváltak. Budapestről Udvary százados is 
részlvett a versenyen, amelynek útvonala még 
a versenyzők előtt is titkos volt és hossza há
romszázhetven kilométer. A versenyt motor
hiba miatt feladták Kulcsár Gyula A. J. S., 
Laczkl András Puch. Dobó Sándor New-Im- 
perial. A vcrsenykiérlékelését a verseny inté
ző*.  ’g most végzi, eredményhirdetés szomba
ton este nyolc órakor lesz a D. A. C. klub-

helyiségében díjkiosztással egybekötve. A ver
seny startját' mint fővédnök Svoy tábornok 
személyesen vezette a vidéken nem szokott 
nagyszámú közönség részvételével. A fiatal 
klub tanujelét adta nagyszerű sportérzékének 
és versenyrendezési rutinjának, mert úgy a 
rendezés, valamint az indítás teljesen kifogás
talan volt.

Szombaton este hét órakor érkezett meg a 
budapesti Hungária Autóklub együttese, élü
kön gróf Festetich Pál és Szelnár Aladárral 
nyolc autóval, hogy jelenlétükkel demonstrál
janak és ezzel is bizonyítsák azt, hogy a vi
déki klubokkal a legb'arátibb és a legszoro
sabb érintkezést óhajtják fentartani. A start 
előtt este nyolc órakor a Pestről érkezett ven
dégek tiszteletére a D. A. C. vezetősége vacso
rát rendezett a Kass-éttermében, ahol a két 
klub vezetősége kölcsönösen üdvözölte egy
mást és kicserélték zászlóikat. A Hungária 
Klub reprezentánsai vasárnap délután indul
tak vissza a fővárosba.

A nesselsdorfl Tátra automobil-gyár egész se
reg győzelmet aratott Tátraautókon a lengyel 
megbízhatósági turauton. Az érdekes eredmények 
is azt bizonyítják, hogy a Tátra-autók erős el
ugrással sűrűn szerepelnek nagyon kitünően az 
egymásután kővetkező autóversenyeken.

Magyar Légiforgalmi RT.
NYÁRI MENETREND
érvénye*  májúi 1-től augoiitoi Il it.

6.15 17.00 1. ■ BUPAFESJ a ó, *9-50  18.15
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Az autóbusz Budapesten a Vadászkürt-szállodától 50, 
Wienben a Hotel Bristoltól <0 perccel a repülőgép 

indulása elótt indul.
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