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Vasárnap (d. u. 4-től)- Aut. 245-81.100-43

Halálos katasztrófát, rengeteg kárt 
és sok szerencsétlenséget okozott 
a borzalmas vasárnapi szélvihar
Hz apostagi erdőben egy lezuhanó Jatorzs agyonsujíoíta Tóth Elemér 
cserkesztisztet - Kereteseket döntött ki, telefonuezetékeket szakított 

szét és tbiiestői csavarta ki a fákat a dühöngő orkán
Hz orkán miatt vasárnap szünetelt a repűlőgépforgalom

Vasárnapra virradó éjszaka hirtelen, 
szinte egyik percről a másikra megváltozott 
az időjárás. Szombaton este meg kánikulá
ban verejtékezett a főváros lakossága, sőt 
éjjel is tikkasztó hőség volt. Éjjel két óra 
után egyszerre hatalmas szélvihar kereke
dett, amely orkánszerü gyorsasággal szágul
dott végig a főváros utcáin. Az orkán szá
guldásával egyidőben hatalmas felhőszaka
dás áradt Budapestre, amely körülbelül egy 
Órán át tartott. Percek alatt elöntötte az ut
cákat a viz, de rövidesen világosodni kez
dett az ég, s a felhőszakadás, amilyen gyor
san érkezett, egyszerre végétért. Az ég ki
tisztult ugyan, de a vihar nem akart alább
hagyni.

órákon át borzalmas szélvihar tombolt 
olyan mérctil erővel, amilyenre hosszú 
esztendők óta nem volt példa a fővá

rosban.

A vihar pusztítva, rombolva szaladt végig a 
városon. Végig a körutakon, a Rákóczi-uton, 
a budai oldalon épp ugy mint a Városliget
ben, a Svábhegyen és a Zugligetben,

mindenfelé kicsavarta a fákat, táviró 
és telefonpóznákat, kerítéseket döntött 

le, vezetékeket tépett szét.
A délelőtt folyamán sem szűnt az orkán 

ereje. Vasárnap délelőtt mindvégig tombolt 
a szél, csak a déli órákban veszitett erejéből.

A Meteorológiai Intézet szombaton délben 
megjósolta a vihart és bejelentette, hogy a 
hőmérséklet süllyedni fog. A hivatalos idő
járási jelentéssel kapcsolatosan figyelmez
tették is a turistákat, hogy vasárnap na
gyobb túrákat ne rendezzenek, de senkisem 
gondolt arra, hogy a vihar orkánszeriivé 
fog fokozódni és felhőszakadással jár 
együtt.

A vihar nyomában mindenütt szeren
csétlenségek következtek be.

Rengeteg kár járt az orkán nyomában min
denfelé. Megrongálódtak a Dunai uszodák, 
strandfürdők kabinjai, épületek homlokzata 
és tetőzete.

A dunakorzó pesti és dunai oldalán az 
orkán karosszékeket kapott fel és tört 

pozdorjává.
A körutakon cégtáblák és reklámtáblák 
estek áldozatául a viharnak. Többen a járó
kelők közül megsebesültek. Külön szeren
cse, hogy a vihar a legnagyobb erővel a 
kora hajnali órákban tombolt és igy a pesti 
utcákon halálos baleset nem történt.

Az orkán a legnagyobb károkat a telefon 
hálózatban okozta. A Magyarország nagy- 
részén átvonuló vihar

megrongálta a dunántúli, a miskolci és 
a ceglédi telefonvezetékeket.

E vezetékek javítását már vasárnap, már a 
kora reggeli órákban megkezdték. A buda
pesti telefonhálózatban főként

a svábhegyi, a zugllgcf, az óbudai és 
a Lipót-telcfonktlzpontok hálózatát ron

gálta meg a vihar.
összesen százötven dróthuzal szakadt el. A 

javítási munkálatokat itt is azonnal meg
kezdték és ha volt is némi fennakadás a 
vasárnapi nap folyamán, nagyobb arányú 
zavaroknak sikerült elejét venni. A telefon
központban közölték a Hétfői Napló munka
társával, hogy azokat a telefonállomásokat, 
amelyek vasárnap a vezetékszakadások kö
vetkeztében használhatók nem voltak, leg
később hétfőn estére rendbe hozzák.

Nagyobbarányu kárt okozott a szélvihar 
a Figyelő-utca 14. szám alatti Herkules-mü- 
veknél, ahol az orkán frász méter hosszúság
ban kidöntötte a kerítést.

Szünetelt a repülőgép- 
forgalon

A vasárnapi kora reggeli órákban tomboló 
szélvihar következtében megakadt a Budapest 
és Bécs közötti repűlőgépforgalom. A vasárnapi 
napon — mint a Hétfői Naplóval közölték — 
a mátyásföldi repülőtérről

egyetlen repülőgépet sem indítottak el 
útnak, viszont egyetlen repülőgép sem ér-

Cserkésztragédia a
Azok a turisták és cserkészek, akik szom

baton vagy korábban indultak el Budapest
ről, természetesen nem védekezhettek eléggé 
az orkánnal szemben. így történhetett meg, 
hogy az orkán Apostag község határában 

Szennyvíz a lillafüredi melegvíz — 
mondja Cholnoky Jenő professzor, aki a 
kedvező híreket nem tartja komolyaknak

Kiujul a tudósháboru a lillafüredi fúrások körül
gos fordulatáról megkérdeztük

Cholnoky Jenő
professzort, aki a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Én ebben az ügyben érdemlegesen 
már nem nyilatkozhatom, mert semmi 
újabb mondanivalóm nincs.

A melegvízről szóló híradást nem tar
tom komolynak.

Nem tartom komolynak azért, mert ha va
lóban nyolcszáz méter mélységben fakadt 
a melegvíz, akkor ennek legalább negyven
két fokos melegvíznek kellene lennie. így 
tehát

nem lehet másról szó, mint arról, hogy 
a harmincnyolcfokos viz, amelyet • 
hír szerint LUIafüreden liláitok — 
nem más, mint a csövek résein átszivár

góit szennyes viz.
Nekem kezdettől fogva nem volt semmi re
ményem arravonatkozóan, hogy Lillafüre
den melegvíz lesz és ezután a hir után is 
csak azt mondhatom, hogy a jövőre nézve 
sincsen reményem.

Cholnoky Jenő professzor, a legkitűnőbb 
magyar geológus-szakember tehát nyilatko
zatában kétségbevonja annak a hírnek a va
lódiságát, hogy Lillafüreden gyógyhatású 
melegvizet találtak volna. A melegvíz fel
bukkanásáról szóló hir egyelőre megerősí
tésre szorul, mert hiszen

az első híradás mindössze arról számol 
be, hogy harmincnyolcfokos melegvíz 

buggyant ki.
Nem kétséges, hogy a melegvíz felbukkaná
sának csak abban az esetben van jelentősége 
Lillafüred további fejlődése szempontjából, 
ha ez a melegvíz feltörő erejű és igy mód 
nyílik arra, hogy ez a telep gyógyfürdővé 
legyen fejleszthető. Annyi bizonyos, hogy 
újabb tudósháboru indul meg a legújabb 
lillafüredi eredmény körül. Á legközelebbi 
jövőben remélhetően cldől ez — a most már 
évek óta tartó vita — a tudósok között. A' 
nagyközönség mindenesetre nagy érdeklő
déssel várja az újabb fejleményeket, annál 
is inkább, mert hiszen itt nem kevesebbről, 
mint közel ötmillió pengőről van szó.

Az egyik vasárnap reggel megjelenő lap 
feltűnést keltő cikket közöl a lillafüredi ása
tások legújabb eredményéről. E tudósítás 
szerint a hónapok óta tarló kutatás után, 
nyolcszázméler mélységben, 38 fokos meleg
víz fakadt. E híradás iránt nagy érdeklődés 
nyilvánult meg, mert politikai és tudományos 
körökben egyaránt hosszú idő óta heves 
viták folynak a Pávai Vájná Ferenc főgeo
lógus által vezetett lillafüredi ásatások körül. 
Pávai Vájná véleményét különösen Nopcsa 
Ferenc báró, a Földtani Intézet igazgatója, 
valamint Cholnoky Jenő egyetemi profesz- 
szor, a hires geológus lámadták nagy heves
séggel és nyilatkozataikban állandóan azt 
hangoztatták, hogy az óriási költségekkel 
járó lillafüredi ásatásoknak nem lesz semmi 
komolyabb eredményűk.

A vasárnap megjelenő híradás tehát azt 
a látszatot kelthette, mintha Pávai Vájná 
álláspontja beigazolódott volna azzal, hogy 
mégis csak felbukkant n várva-várt meleg 
viz Lillafüreden. Éppen ezért, a lillafüredi 
mclegvizkérdés körül viharzó vitára való 
tekintettel az ásatásoknak erről az állítóla

kezett vasárnap Mátyásföldre.
A vasárnapi országos szélvihar folytán ugyanis 
Bécsből sem indították el útnak Budapest felé 
a szokásos repülőgépjáratokat. A Magyar Légi
forgalmi Rt. repülőgépjáratai azonban már 
hétfőn rendesen közlekedni fognak.

■ Orkán országszerte
Az orkán természetesen nem kímélte mag a 

vidéki városokat sem. Különösen a dunántúli 
városokból kaptunk értesítéseket az orkán tóm- 
botosáról. Mint Nagykanizsáról jelentik, szom
baton éjszaka egész Zalamegyében, de főleg 
Nagykanizsán és környékén orkánszerű vihar 
vonult át. Emberéletben nem esett kár, de a 
villám több helyen becsapott.

A nagykanizsai Sugár-utcán egy ház vil
lámcsapás következtében összedőlt.

Több rádióantennába is belecsapott a villám és 
az el nem földelt készülékeket tönkretette. A 
villám becsapott az egyik utcai transzformá
torba is, úgyhogy az egyik kerület villanyvilá
gítás nélkül maradt és tegnap délután a mozik
ban sem tarthattak előadásokat.

z apostagi erdőben
emberéletet követelt áldozatul.

Apostag község határában, az úgynevezett 
Szitányi-szigeten a budapesti III. kerületi 
Árpád gimnázium 158. számú cserkészcsa
pata táborozik már évek óta. A ma éjjelen 

országszerte dühöngő óriási szélvihar a Kis- 
duna-szigeten orkánná fejlődött. Az erdőben, 
ahol a fák között terül el a cserkészcsapat 
tábora

az óriási szél több sátort feldöntött, fá
kat hasított ketté, koronástól kicsavarta 
őket és törzsben ketté törte. Az egyik 
kettétört fa, — amely a sátraktól 15 
méterre állott, a sátorban lévő holmi
ját valószinüleg letakarni akaró Tóth 
Elemér 18 éves, ez évben érettségizett 

cserkészsegédtisztet agyonütötte.
.4 letört fa koponyacsonttörést okozott és igy 
a halál azonnal beállott. Apostag községben 
rendkívül nagy a részvét a szerencsétlenül 
járt cserkészsegédtiszt és családja iránt: 
apostagi asszonyok és leányok szép vadvi
rágból összeállított koszorút helyeztek a ko
porsóra. Az elhunyt cserkész egyetlen fia 
Tóth Béla postafelügyclő budapesti lakos
nak. A délelőtt folyamán a Mogyar Cser
kész Szövetség részéről leutazott Kosch Béla 
főtitkár, az Árpád gimnázium részéről Gajda 
Béla igazgató, akik az apostagi főjegyző író 
Bálint és dr. Kertész apostagi körorvos tár
saságában helyszíni szemlét tartottak. A le
folytatott vizsgálat megállapította, hogy 
mulasztás senkit sem terhel, a szélvihar ál
tal okozott szerencsétlenség a halál oka.
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A spanyol nemzetgyűlés elé 
terjesztették az uj alkotmányt

Madrid, július 7.
A nemzetgyűlés inni ülésen bclerje&xtették 

nz alkotmánytervezetet. Az uj alkotmányterve
zet 104 szakaszból áll, amelynek tartalma nagy 
vonalakban a kővetkező:

Spanyolország az alkotmányos monarchia 
alapján áll. A hivatalos nyalv a kasztiliai, az 
államvallás n katolikus. Spanyolország terüle
tón mindenki háborilhatlanul gyakorolhatja 
vallását <s adhat kifejezést vallási meggyőző
désének.

Minden spanyol polgár egyéni joga az. 
hogy esik az illetékes hnóság tartóztathatja le 
és indíthat ellene eljárást. Minden spanyol 
háza sérthetetlen.

Spanyol állampolgárt külfüidt államnak 
kintiul nem lehet

Z.j arra sem kötelezhető, hogy megváltoztassa 
lakhelyét vagy elhagyja hazáját, sem pedig 
spanyol területre való lépésben nem akadá
lyozható meg.

A házasság és n családi élet az állam vé
delme alatt áll és külön törvények gondoskod
nak az anyaság, a gyermekek és a fiatalság vé
delméről. A magántulajdont teljes mértékben 
úgy biztosítja a törvény, hogy ne sértse meg 
nz állam általános érdekeit.

Minden spanyol ember bctöllhet állami hi
vatalokat és szabadon köthet szerződéseket. A 
tervezet elismeri a spanyol állampolgároknak 
azt a jogát, hogy előzetes cenzúrának való alá
vetés nélkül közöljék szóban vagy írásban 
gondolataikat.

Elismeri továbbá a tervezel a szabad egye
sülési jogot és az állampolgároknak ast a

Ma megkezdik az albertfalvai 
kertváros építkezését

A Társadalombiztosító tizenegymillió pengős kölcsönt vett 
föl az építkezési költségekre

A társadalombiztosításról szóló törvény 
kimondja, hogy nz intézet rendelkezésére 
álló tőkéjének 30 százalékát építkezések 
formájában kell gyümölcsöztetni. A törvé
nyes rendelkezések alupjún az intézetnél ki
számították, hogy két esztendőn belül körül
belül negyven millió pengő vagyona lesz az 
intézetnek, úgyhogy tizenhárom millió pen
gőt építkezésekre lehet fordítani. Ez az ösz- 
szeg egyelőre nem állt rendelkezésére nz. 
intézetnek, minthogy azonban a népjóléti 
kormány az építkezést a gazdnságl viszo
nyok javítása és a munkaalkalmak növelése 
szempontjából meg akarta kezdeni,

az intézet 11 millió pengős kölcsönt vett
1 fel és ezt a pénzt fordítják építkezésre.

Albertfalva község határában két hatal
mas telek komplexumot vásároltak meg és 

jogát, hogy államilgyekben az államhoz 
fordulhassanak.

A spanyol monarchia öröklőit királyság. 
Spanyolország törvényes királya Don Alfonzo 
Bourbon. A trónöröklés az elsőszülöttség alap
ján történik.

A királyt uralkodói működésében királyi 
tanács támogatja, nmelynek tagjai a trón
örökös, a toledól püspök, a spanyol tábor
szernagyok és tengernagyok, a miniszter
elnök, a legfelsőbb polgári, katonai és ten
gerészeti bíróságok elnökei, a spanyol ki
rályi főügyészség elnöke éa a spnnyoi gr un

dok állandó tanácsának elnöke.
A királyi tanács másik részét egyharmadrész- 
ben általános, közvetlen választások utján vá
lasztják, kétharmadrészben pedig az osztály
érdekeltségek nevezik ki. A királyi tanács ha
táskör be tartozik a végrehajtóhatalom s a 
jogi hatóságok lletékessége jelelt döntés, a ta
nács határoz a törvények alkotmánytalansága 
vagy szabálytalansága felett, bíráskodik a mi
niszterek és a királyi tanács tagjainak tettei 
felett, valamint felülbírálja a magasrangu igaz
ságügyi tisztviselők működését és utolsó fokon 
határoz a képviselők megválasztásának érvé
nyessége tárgyában.

Ab uralkodó meghallgatja a királyt tanács 
állandó bizottságát, ha arról van szó, hogy 
Ideiglenes régenst jelöljön ki, feloszlassa 
a parlamentet vagy kablnetvóLságot old

jon meg.
A spanyol királyság parlamentja egyetlen 

törvényhozó kamarából áll, amelynek képvise
lőit szavazás utján választják. 

ezeken a telkeken 680 családi házat építe
nek fel. A házak közül 310 már november 
elsején beköltözhető, a többi 370 pedig a 
jövö évben készül el. A házak 4, 3 és két
szobásak, még pedig olyanformán, hogy a 
hí.omnegyedrész kétszobás, a többi pedig 
3 és 4 szobás. A 3 és 4 szobás házak egy
emeletesek, két szoba a földszinten, a másik 
két szoba pedig a fürdőszobával együtt az 
emeleten van. A házak előtt kis virágoskert 
van, a ház mögött pedig nagyobbacska kert, 
amelyet a lakó tetszése szerint konyhaker
tészet céljaira is használhat. Mindegyik la
kásnak szép tágas fürdőszobája van, nagy 
konyhája, cselédszobája, éléskamrája és 
mellék helyisége. A házak előtt terasz van, 
amelyet nyáron jól lehet használni. Sorban 
épülnek majd a házak, amelyek csakhamar

utcát alkotnak és mikor a beültetett fa
csemetékből terebélyes fa nö, kedves és kel
lemes kertváros lesz a ma még elhagyott 
telkeken.

A házak bérét úgy állapították meg, hogy 
a kétszobásért körülbelül napi 2.30 pengő, 
a háromszobásért 3 és a négyszobásért 3 
pengő 50 fillért kell naponta fizetni. Ezek a 
bérek természetesen jóval alacsonyabbak, 
mint a budapesti bérek, úgyhogy

azok a tisztviselők és munkások, akik 
ide beköltöznek, ueuícsak levegős és 
egészséges vidéken laknak, de olcsó 

lakáshoz is jutnak.
Természetes, hogy a házakat csak a Társa
dalombiztosító tagjai, munkások, kereske
delmi alkalmazottak és magántisztviselők 
kaphatják bérbe, akik kisebb havi amorti
zációs összeg lefizetésével megszerezhetik a 
házak tulajdonjogát is.

A kertváros főútvonalai máris készek, 
maga a telektömb az összes közmüvekkel 
föl van szerelve és a jövö évre, mikor a há
zak egy részében már lakni fognak, az út

Fürdőruha razziát rendeztek
a folyamőrök vasárnap 

a szegedi strandon
Szeged, julius 7.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
reggel a két nap óta tartó tikkasztó káni
kulában óriási tömegek lepték el a tiszai 
strandfürdőket. A kellemes tiszai strandolást 
azonban furcsa incidens zavarta meg. Dél 
felé, amikor a legtöbben voltak a strando
kon, hirtelen

fUrdőtrikó-razziát foganatosítottak.
A razzia lebonyolításával ez alkalommal 
nem a rendőröket bízták meg, hanem a 
folyamőröket, akik szigorúan végigvizsgálták 
a strandokat és kérlelhetetlenül megmérték

Szerdán Ítélkezik a bíróság a 
kokain orgiák vádlottjai felett

A Köves Jenő báró tragikus halála körül 
felmerült kokain-ügyben hetek óta folyik 
a tárgyalás a toloncházbap működő járás- 
birósági kirendeltség, az úgynevezett csavar- 
góbiróság előtt. Gráf Elemér dr. a bíróság 
vezetője az ügyészi. megbízott indítványára 

zárt tárgyalást
rendelt el. így azután semmi nem került a 
nyilvánosságra

a halálos kokain orgiák 
megdöbbentő szörnyűségeiről, amelyek a 
rendőrségi nyomozás szerint abban a Gróf 

vonalat egészen a Dunáig kiépítik, úgyhogy 
a kertváros lakóinak strandfürdőjük is le*  
gyen. Egyébként

napközi otthont, ovodát, elemi iskolát 
állítanak fel, nagy játszóteret építenek, 

úgyhogy a szociális és higiénikus követel
ményeknek megfelelően, minden tekintet- 
ben kifogástalan olcsó és egészséges családi 
házakat tudjanak adni azoknak, akik g 
Társadalombiztosító albertfalvai kertvárosá
ban lakáshoz jutnak.

A közlekedést egyelőre villamosvasút b<n 
nyolitja le, azonban máris megindultak g 
tárgyalások, hogy a kertváros kiépítése ese
tén autóbuszjáratok közlekedjenek és igy 
a kertváros lakói alig egy negyedóra alatt a 
városban lehetnek.

Az építkezést a leggyorsabb tempóban 
akarják végrehajtani, annyira, hogy

már hétfőn hozzá is látnak az első 310 
ház fölépítéséhez,

amelyet novemberben adnak át azoknak*  
akik a családi házakat megkapják.

a hölgyek fürdőruháit. El sem lehetett bújni 
a razziázók árgus szemei elől, mert

a szemlét a kabinokban Is folytatták.
A vadevezősök sem menekülhettek meg a 
fürdőtrikók kérlelhetetlen megvizsgálása 
elől.

A hölgyek pirulva és zavartan állták a 
razziát, nem egy helyen azonban heves ki- 
fakadótok hangzottak el. A folyamőrök a 
szoknyanélküli fürdőtrikók tulajdonosait 
felírták és ennek során természetesen zajos 
jelenetek közben számos igazoltatás is tör
tént.

Zichy Jenő-utcai házban zajlottak le, ahol 
Köves báró utolsó éjszakáját töltötte.

A Gróf Zichy Jcnő-utcai húz bérlőnője 
és a házban lakó nők egyrésze 

áll terheltként a csavargóbiróság előtt. Aj 
bíróság máig már befejezte a bizonyítási el
járás túlnyomó részét és hir szerint legfel
jebb még egy tárgyalási nap lesz.

Gráf Elemér dr -'úrásbiró szerdán bír
ói. iiéletet 

ennek a nagy port felvert, tragikus végű 
ügynek a vádlottjai felelt.

a
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Teherautó és narasztszekér 
Osszedtkózése ót életveszélyes 

sebesüléssel
Békésgyula, julius 7.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Súlyos ki
menetelű szerencsétlenség történt - vasárnap 
reggel a békésmegyei Öcsöd község mellett 
az országúton.

Egy teherautó összeütközött egy pa
rasztszekérrel, amelyen hét aratómun
kás ült, akik közül az összeütközés kö
vetkeztében öten életveszélyesen meg

sérültek.
Reiner Béla jókuti földbirtokos, békés

gyulai gyufagyáros teherautója vasárnap 
reggel Békésgyuláról elindult egy békés

Édesapja az utolsó pilla- 
natban vágta le a kötélről 
a fiát, akit társai játékból 
felakasztottak egy fára

Megdöbbentő és könnyen végzetessé válható 
gyermekszerencsétlenség játszódott le szomba
tja Újpesten. A késő est; órákban izgatott férfi 
áitilott he

ölében egy ájult tlz-tlzenkétéves gyer
mekkel

a gróf Károlyi-kórházba. A portás egyenesen az 
inspekciós orvoshoz utasította, aki rémülten 
látta, hogy a fiúcska nyakán csikszcrü, vastag 
véraláfutás minden valószínűség szerint kötél 
nyoma húzódik végig. Az orvos kérdéseire a 
férfi elmondota, hogy Burger Emilnek hívjak 
és ott lakik a kórház közvetlen közelében el
húzódó, néhány házból álló Somogyi-utcában. 
A kisgyermek pedig, akit ájukan hozott a kór
házba, az ő fia, a t izénk étéves Ferenc.

Elmondotta azt is az apa, hogy második pol
gáriba járó kisfia néhány barátjával együtt ott 
játszadozik naponta az ö házukhoz tartozó 
kertben. A gyerekek szenvedélyesen szerették 
a detektivregényeket. rendszerint hasonló köny
veket és leírásokat olvastak és

La egy-egy Nick Carter füzet a kezükbe ke
rült, mindig eljátszották az abban szereplő 

rablótámadásokat.
Az újpesti kisdiákok tegnap is együtt játsza

Hagy tűzvészt okozott kot gyermek
Nagykunizsa, julisus 7.

Bocfölde községben szombaton délben 
íéltizenkét órakor, amikor a falu népe a me- 
iőn dolgozott, Hajdú József pajtája ki
gyulladt és amikor az oltáshoz hozzákezdtek, 
már három ház lángokban állt.

Három földműves háza porig leégett.

Megmérgezte magát a 18 éves 
Walter Ernő, mert nem járhatott 

egyetemre
A numerus clausus legújabb áldozata

Az egyetemek következő félévére még nem 
kezdődtek meg a beiratkozások, de a nume
rus claususnak már most, hónapokkal a beirat
kozások előtt, áldozata lett egy tizennyolc éves 
miskolci- illetőségű fiatalember,

Walter Rezső, egy magasállásu banktiszt
viselő fia, az idén végezte cl kitűnő eredmény
nyel a középiskolát és ugy tervezte, hogy az 
orvosi egyetemre iratkozik be. Nem várta be a

árverésen
megvettem a 

Beneschofsüv 
féle (IV., Sütő-utca 2) 

gyermekruha 
üzletet

Árusítás kicsinyben: 
naponta reggel 9 órá
tól — este 6 óráig, 

őszi, téli, nyári, tavaszi árukból még 
óriási raktár, olcsó^áron. 
Télikabát-kUiönlegességek! 
Most érdemes vásárolni!

Tisztelettel

RÁKOS MIKSA 

megyei községbe. A teherautót Szorvas Já
nos sofTö vezette. Öcsöd község közelében 

az országúton a teherautó összeütkö
zött egy előtte szabálytalanul haladó 

parasztszekérrel.
A parasztszekéren hét aratómunkás ült, akik 
közül az összeütközés következtében

öten súlyosan megsérültek.
Életveszélyes állapotban a békésgyulai 

közkórházba szállitották őket s ott ápolás 
alá vették. A baleset okának földerítése cél
jából az eljárás megindult.

doztak és miután legutóbb egy olyan detektiv- 
irást olvastak, amely egy betörőnek a biztos 
halálból való menekülését tárgyalta, —

elhatározták, hogy megjátsszék azt a je
lenetet, mikor a bitófán kötelékeiből kisza

badítja magát a mesterbetörö.
A bandita szerepet ezúttal a kis Burger Feri 
játszotta, akinek kis társai tényleg hurkot dob
tak a nyakába és a kert egyik gyümölcsfájára 
formálisan felakasztották, — persze csak tré
fából. A tréfa azonban majdnem tragikusra 
fordult, mert

Burger Feri nem tudia magát kiszabadítani 
a hurokból és fuldokolni kezdett.

Szerencséjére éppen akkor 'ölt le a gyermekek
hez a kertbe Burger Emil is, aki egy másod
perc alatt átlátva a helyzetet, azonnal fia segít
ségére sietett, a már ájult gyermeket levágta a 
kötélről és egyenesen a kórházba szaladt vele.

A kisfiút természetesen azonnal ápolás alá 
vették, magához térítették és megállapították, 
hogy sérülései súlyosak bár, de nem életveszé
lyesek. A kis Burger Fctri mindenesetre jó 
néhány hétig őrizni fogja az ágyat, amig kihe
veri a meggondolatlan játék szomorú következ
ményeit.

az oltás közben pedig Bcnda Ferenc besse- 
nyői

tűzoltó súlyosan megsebesült.

A vizsgálat megállapította, hogy a tűzvészt 
két játszadozó gyermek okozta, akik Hajdú 
József szalmakazla mellett tüzet raktak, 
amitől a pajta lángba borult.

beiratkozások idejét, hanem már most, előze
tesen érdeklődött egyik egyetemünkön, vájjon 
fel fogják-c öt venni. Érdeklődésére felvilágo
sították, hogy az egyetemre felvételre nem szá
míthat. mert az egyetemek a jövő esztendőre 
igen sok uj jelentkezőre számítanak, akiknek 
sorát erősen meg fogja rostálni a numerus clau 
sus. Wa|ter Rezső szülei elhatározták, hogy 
éppen ezért a fiatalember beiratását meg sem 
próbálják az itthoni egyetemeken, hanem kül
földre küldik tanulni. Most azonban ezt a ter
vet is cl kellett ejteniők, mert megállapították, 
hogy gyermekük

tanítási költségeit és ellátását nem tudják 
fedezni.

Walter Rezsőnek végképen le kellett szá
molnia terveivel, le kellett mondania ábránd
jairól. hogy valaha orvos lehessen. Édesapja a 
történtek után egyik budapesti gabonake
reskedő ismerőse vállalatában szerzett számára 
állást.

Walter Rezső a múlt héten jött fel Buda
pestre, hogv elfoglalja a százhuszpengős havi 
fizetésű állást, és budapesti rokonainál szállt 
meg. Néhány napig dolgozott csak a gabonake
reskedő-cég irodájában, amikor rokonainak 
váratlanul bejelentette, hogy elhagyja állását 
cs visszautazik szüleihez.

Bejelentése szerint vasárnap akart elutazni 
Miskolcra, de ugylátszik szombaton megmásí
totta szándékát és végzetes tettre szánta cl 
magát.

Szombaton éjszaka rokonainak Dembinszky- 
utcai lakásán

nagy adag verouállal megmérgezte magát.
— „Nem láttam semmi célját az életnek -— 

Irta búcsúlevelében a 1S éves öngyilkos — a 
hivatalnoki pályán nem tudok érvényesülni, 
mert nincs kedvem hozzá. £n már az első gim
náziumban elhatároztam, hogy orvos leszek és 
nem tudom elviselni a gondolatot, hogy önhi
bámon kivül igy kettétörjenek terveim."

Az. öngyilkos fiatalembert súlyos állapotban j 
szanatóriumba szállitották. |

időben. 
' Ro//z /;

_ -- - időben./.-v—£ időben./.;
kJlC/Ó Wr OllQCC't olva/zon!

Halásztragédia a Dunán
A Ferenc József hid közelében felborult egy 
csónak és a halászmester elmerült a vízben

Vasárnapra virradó éjszaka izgalmas és 
megdöbbentő halásztragédia játszódott le a 
Ferenc József-hid közelében a Dunán.

Körülbelül éjfélre járt az idő, amikor 
Milus János 55 éves lialászmester Horváth 
Sándor nevű halászlegényével a Ferenc 
József-hid alatt lévő halászbarakkoktól ki
indulva, a Duna közepén arrahaladó Bakony 
vontatógőzös egyik uszályához akarták kötni 
csónakjukat. A manőverezés azonban olyan 
szerencsétlenül végződött, hogy

a halászcsónak nekisodródott a Bakony 
második uszályának, amely valósággal 
darabokra törte a gyönge halászcsóna

kot.

Az összeütközés pillanatában Milus halász

Az uj autórjndelet premierje: 
gázolt, azután elrobogott az autó

A főkapitány csak két napja, hogy hirdet
ményében szigorúan megfenyegette a gázoló 
gépkocsivezetőket és ma már olyan esemény 
történt, amely valóban alkalmas lesz arra, 
hogy a hatóságok példát statuáljanak.

Vasárnap hajnalban a Köbányai-ut 31. 
számú ház előtt tisztogatta az úttestet Mol
nár István 45 éves utcaseprő, amikor az 
arra robogó Bp. 18—42tí. rendszámú auto
mobil elütötte. Az utcaseprő életveszélyes, 
súlyos sérüléseket szenvedett, 

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
julius 13-ig meghosszabbítottuk 

a nagy nyári vásárt 
«Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete 

ruházati áruházaiban
Budapest, V., Gróf Tisza István-u. 18, !X„ Mester-utea 15/17 és 

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

székesfehérvári cs nyíregyházai ruházati áruházakban.
Felkérjük t. tagjainkat és vásárlóinkat, hogy mielőtt nyaralásra mennek, fel

tétlenül tekintsen meg - vételi kényszer nélkül - nagy nyári ruházaii vásárimnál, 
amelyrek tartama alatt forgalomba hozott meglepően olcsó szezonáruk közül 
a következőket emeljük ki.
Gyermek fürdőruha la minőség........................................ P 1.80 tói

Nöl, férfi és gyermekfUrdőruhák, továbbá az összes fürdőruházati 
cikkek: fUrdősapkák, övék, cipők, strandernyők, frottier- 
anyagok, frottíerköpeny és cape, joppék, strandpyjárnák

nagy választékban, reklám árban.________________________________
Férfi fürdőruha felsőrésszel, tartós minőség...................... P 2.60-tól
Férfi vászonruhák garantált I-a minőség ...................... 1’ 24. -

Fiú mosóruhák óriási választékban, szenzációsan olcsó árakon, amig a
készlet tart.

Férfi úszónadrág reklám minőség és ár......... ................ p 1.40 tő
| Parisette a legújabb mintákban. |

Női fürdőruha színes felsőrész, külön nadrág, amíg a készlet tart P 6.80-tó
| Francia és svájci grenadin (volle etaminok) a legújabb mintákban. I
MÜselyem garantált minőség................................ .................. P 2.48
| Ruhavásznak az összes minőségekben, leszállított árban
Grenadin ruhára, függönyre alkalmas................... .............. p —.98

Flanel!- és gyapjutakarók minden minőségben
Puplín ing ismert és jólbevált minőség ............... ................  P 8.—
j Divatos női kabátok a legjobb anyagból, beszerzési áron alul |
Zefiring két külön gallérral, komplett bőség............ ............... p 6.20
I Szövet. selvem. moso- ás uászonmaradökok. ■míg a Mazlet tart, 1

Turista-cipő crupon talppal....................................  P 18.—és 20.—
Közszolgálati alkalmazottak és a Honvéd Nyngdljjárulék Alap tagjainak 6 havi 

részletfizetéses kedvezmény.
A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási 

Termelő és Értékesítő Szövetkezete.

mester, aki a csónakot kormányozta, hátra
zuhant, a vízbe esett és nem is került többé 
elő, mert noha kiiünő úszó volt, minden 
valószínűség szerint

a gőzös uszályai alá került és nem tu
dott onnan kimenekülni.

A katasztrófa megtörténte után néhány 
percre már segítségül is érkezeti a Héjjá 
motoros mentőcsónak, azonban a motoros 
rendőreinek sem sikerült még csak a holt
testét sem megtalálni a Dunábaveszett ha
lászmesternek.

A főkapitányságon vasárnap délelőtt ki
hallgatták a megmenekült Horváth Sándor 
halászsegédet, aki elmondotta, hogy ő min
denben gazdája utasítását követte

az automobil azonban megállás nélkül 
továbbrobogott, noha az elgázolt ember 

hangosan kiáltozott segítségért.
A legközelebbi sarkon posztoló rendörör- 
szem megállást intett az autónak, de az még 
nagyobb sebességgel továbbrobogott és el
menekült, úgyhogy a rendőr csak az autó 
veszélyesen sérült utcaseprőt kórházba vit
tek, a lelkiismeretlen solTőr felkutatására 
rendszámát tudta megállapítani. Az élet
megtörténtek a lépések.
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Mindent 
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adnunk, 
hogy a be- 
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Férfi divatáruk:
Oxford nr-övéHü ^00 világos 

é« sötét alapon. 2 gallérral ..

Francia frencli Ing a legjobb bécsi gyártmány 
bé élt mellel .........................

Puplínés oxford Ingek 
(belelt mellel, 2 gallérral).

Egységára...................

Ing színes bordűrrel ................

Panama apacsing kl,Ullft min«,,ch.a 

Rövid gombos nadrág „uonbóií, (rencabBi 

Cöpper és Zetli ,0„b„ rővld n.d,tt. . . .
1" piiplln nadrág 1dbír„ _____
OXlOrd kabát .irakd c, bd,|. ,ely«muln6rr.) 

Pizsama öltöny .......
ö drb félkemény gallér dlv., ,.Mb„kb.„ 
Gyaplu divatkalap. „dU1.bb 
Férfi nyulszőrkalap
Mosó bőrkesztyű .. .........
Hosszú sporlharlsnya d„.,mlwd, .... 
Dlvatmlntás zokni op.„ulb„
Flór és selymezett zokni a^XíÜ."1""

1 cérnazokni ,, .. ..inco.n ... 

Sárga és színes kesztyű „,d 
Gumi nadrágtartó bd,r<,,„kkd,..... 
ZoknilarlO ,<rnkkuroibdi.. ............ ...

Nyári divat önkötő eíOd„„|n,n,skk„ 
Bóröv, dlvatcsattal

Női fehérnemüek
Ing vagy nadrág 

erős vászonból, kiuiczvo ....

Színes nadrágkomhlné 
szépen hímezve ............

Nadrágkomhlné
színes csipkével és hímzéssel 

Szoknyakombiné
színes, szépen filméivé ....

Szoknyakombiné
ce pke- és hímzett dísszel ..

Színes hálőlng
r.zép hltnzéssol

NAIAInn minden szín ben,szélet llülUHHI caly kévéiét hímezve

Trikó selyemnadrág 
bármoly színben ..............

Atlasz csíkos selyemnadrág 
Trikó selyemkomblné .... 
Melltartó erős sltOnhöl ..... 
Batlszt és lűll melltartó BXlUhSD ______

Nöl széles brokát harlsnyatartő ... 
Nöl öves harlsnyatartő .. . . . . . . . . .
Tenlszpulóver fehér, njj nélkül .......... 

SyopInpulOver színes bordűrrel

3-98

Női és gyermek-konfekció:
NŐI nwsó inöselyem ruha ízléses mintákkal, divat iazónokban ......... 8’^ 
Mosó voal ruha csinos luönckbcn 3-88
NŐI eOiin plissé áll r.ndklvUl in6rsSk.lt Ara .. . . . . . .   ..... 9*88
NŐI tavaszi és átmeneti kabátok sZ.z«n»uni «««,_______ 25™
Gyermek Játszóruha 1-4 n.« anriK ............................................... ........................ I*48
Leányka es fiú Játszóruha "E'“1K a* 98
Fiú vászon sporlöltöny - - - - - - -  8*80
Hú szövet sportöltöny jSSíft jffi'nSSX1 "í”   O-80
Fiúnadrág kitűnő, crós moaóanyagból, 8—6 számig, 1.08, 6—12 számig........... 2'^'^
Leányka mosöruha ““a3-6 . . . . . . . . . . . . 218

csíkos vászonból, 55 cm 1 1 8f) 
Sz.-ként 80 fjil. áremelk. * *

(Számonként 1.00 áremelkedés) 55 cm nagyság 15’^ f SClyCIH QOOrQCttO 8tma színekben ...........

CreP'Sflten, nehéz minőség, minden színben. „

Szövetek:
minden színben, 100 em. ezélea.. 
" minden rnhaszinben 100 em. 

széles ...........................-............

Leányka mosd műsetyemruha 31SI Leányka matrózruha.. . . . . . . . . . . . . . .
Leányka néni!;ero-selyemruha ms*28 Sötétkék sevlol leányka matrózrüha

0—12 nzómlg B.98 "*"*  ’ ...... -- --------------------

2«
3.38

Nöidlvatclkkek:
Félselyem ernyí, 

(eke e ...................................

Divat kézelás kesztyű, 
minden színben .. .

Mosó bőrkesztyű, 
fehér és sárga 

b classé kesztyű, 
minden színben.............

Cérna fályolharlsnya, 
minden d vatazinben ................................... .. ...........

Sűrű cérna flörharlsnya.
Selyemharisnya.

m ndon sztndrnyahtban...... ,

3-58

Selymek:
JapánSelyCm nl!nden „Inbcn 04 cm. bzCIm. .
Nyersselyem, nyersszlnben 10 
Sima nyersselyem
Mintás foulardselyem
Cícpc 116 ChlnC n, Cbec, színekben .. ..
Mintás Crepe de Chine
Mintázott műselyem muszlin

a legújabb kimlntAzásukban ............. ............... ....

Divat mintás georgette ..

2-98
3*»
4-"4.88
5»
B-88

3.53
5.28
5js
6.48Im
888

Férfi barna és fekete L ,
roifina 17.9o Gyaplu eolin ieicl!)0. . . . . . . . . . . . . . 17 Gyapjú crepella

Nöl pántos vászonclpö 8-80 Gyapjú eolin u
.... 7 sói gumitalpú vászonclpö Ismert iá marha Kitűnő sevloth | *0  00 Q4 OK ..4 4 40- Jfi ■*.  * •

• •• lfiítöl |

Crepe de Chine kendő,
3 sarkon, modern divattcnténncl....

Fürdőcikkek:
Női gyaplu fürdő

dressz . . . . . . . . .
I’ makko fflrdődressz á-88 
Makko fürdőruha

külön nadrággal ...............

I*  gyapjú fürdőruha
külön színes nadrággal ..

== Gyermek fűrdötrlkö 
Gumi lürdösapka. . 
Gumi türdőelpö

gumitokban, minden szín- J,4g

Nöl és térti strandkabát S-88

7.8S
1.88

Szőnyegek 
és 

függönyök :

Futöszőnyeg 
strapa minőség, 

65 cm széles, 
métere

1.48
AflVClÖ r|pnd£lvül tartÓ8’ rojtozva.cca 55X140 cm Jj.98 

Nyíró!! velour nagy szőnyeg 65--
|- híllIflP (ni; rhaezór) nagy szőnyeg, legtartó-en__
1 UUllV!V sal)b ni nönég, 3OOX2OO cm nagys.. drb 0 ó 
Mokptt (p|Ur) asztalterítő, 1-OX150 cm nagyság, 00 80
1 IlJnCll pazar választékban, darabja .....................   mv

Flanell takaró JijXxtt ........... 6-tó
Nyugágy JÍ5£,dJ;l'S5S,..."!^™.“,í 7-®

4«

iNöi froítier fflrdőköpeny rdkld 14-so 
Férfi kombinált ftlrdötrikó letott.1M4r ' “ 
Férfi !■ fűrdötrlkö ltíno lpom.,koMta, ” 
Férfi úszónadrág 
Atlétatrikó, férti IMt, 4.'Meta L‘:"2

Munkaruhák:
Női és férfi kloth köpeny 
MunkakőpínyS*,;.;^  
Motorruha, egybeszabott 

kék zöld és drapp köpperből .. 

Gépészöltöny és munka
ruha

1-18

bármely színben, 130 cm, szálas 
>h 140 cin. széles, Intözéti ruhára 
1,1 és kabátra........................................

, Francia georgette
■ Tiszta gyapJu-crepella J’“ c"ibS,;.B1*: _ 
| Gyaplu kascha K3V°.. ÍIjso
Wlpkord térfiöltönykelme ld0 Hso

Mosó áruk:
Francia mosőcrepp sima »
Mosödelén (voál) rti„utb„_ _ _ —»
Francia mintás mosőcrepp S?hE™"...—•“ 
Goldberger-téle dlrndli mosO voál —« 
M. D. Cs. mosO műselyem " 1-®
Fűrdőköpeny és strandkabát kelme... I-88 
Fehér pigue bd| ,, gyermakrubjU., SOcm. szél, l*98 
Francia grenadin ,tép nj m!nU1M_ _ _  2-78
Angol mosöszáda100cm.,zéle,_ _ _ _ _  l.ss

Vászonáruk (pamutból)
Reklám slfön cca rd om, Mdi.. —88
zetlr és rajé    I-18
Börerős angln 7d m. . . . . . . . . . . . . . —«

I Cérna kanavász akrkBí.n ninurt, l*88
Fehérnemű nansuk „lnddb pu^
Batlszt slfOn u,™ „jnM,_ _ _ _ _ _ _  1-ss
Lepedővászon ld0cm. l,a®
Paplanlepedővászon cm 3-is
I‘ rajéköpper 80 °"’ í-“
Frottlrlörűlközö d„.w; _ _ _ _  . 1*
Házlszőttes konyharuha — «s
ö személyes étkezökészíet ” 880
I’ damaszt étkezökészíet, wmd^M.... iá8® 
Egyes darab abroszok és ssalvétftk 

öO'/o-knl olcsóbban*

Júliusban postai megrendeléseket utánvétellel kivételesen a 
portóköltség felszámítása mellett szállítunk.
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Bethlen István gróf minszterelnök 
lükéről kedden tér vissza a fővárosba 
és nagyjelentőségű tárgyalásokat kezd a 

pártvezérekkel
Bethlen István gróf miniszterelnök szóm- 

haton délután elutazott a fővárosból. A mi
niszterelnök a vasárnapot ezúttal is inke- 
pusztai gazdaságában töltötte, ahol az ara
tási munkálatokkal kapcsolatosan szemé
lyes jelenléte vált szükségessé. Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök az elmúlt héten — 
mint a Hétfői Napló legutóbbi számában 
előre jeleztük — tanácskozásokat folytatott 
a kormány tagjaival az aktuális fontosabb 
kormányzati reformkcrdésekröl és azokról 
a törvényjavaslatokról, amelyek a nyár fo
lyamán elkészülnek. Ezeket a tárgyalásokat 
a miniszterelnök a jövő héten folytatni 
fogja. A miniszterelnök ugyanis hétfőn 
este vagy kedd reggel tér vissza inkei bir
tokáról. A Hétfői Napló munkatársának 
teljesen beavatott kormánypárti körökből 
szerzett értesülése szerint Bethlen István 
gróf miniszterelnök ezen a héten

a politikai élet vezetőtényezőivel óhajt 
beható tanácskozásokat folytatni.

Arról van szó, hogy a miniszterelnök, mi

előtt két hónapra tervezett nyári szabadsá
gát megkezdené, saját pártjának vezető 
tagjaival, valamint

az ellenzéki pártok vezető férfiakul is 
tárgyalni óhajt. Annyi bizonyos, hogy a 
jövőheti minisztertanácsban még Bethlen 
István gróf miniszterelnök fog elnökölni és 
mához egy hétre hagyja el hosszabb időre 
a fővárost. Távollétében V’oss József nép
jóléti miniszter fogja helyettesíteni.

A miniszterelnök tanácskozásaihoz, poli
tikai körökben érdekes kommentárokat 
fűznek. Ezeknek a kommentároknak kü
lön érdekességük nz, hogy éppen az cgysé- 
gespárt vezető körei fűznek messzemenő 
kombinációkat a miniszterelnök tárgyalá
saihoz. Uj politikai szellem előkészítéséről 
beszelnek az egységespártban, sőt sokan 
azt hangoztatják, hogy a miniszterelnök 
tárgyalásai egy demokratikus irányban 
való erőteljes fejlődés előkészítését jelentik. 
Természetesen a jövő dönti el, mennyiben 
fedik a várakozások a valóságot.

Tiszta gyapjú Afí
IrcacuiHtUuy.. U 

"IbíV"1"10”.. 35i' 
Kék és fekete RQ P 

cheviulUltiiny üu

riszta gvor>;u nn >> 
kanigttrulHlUny J ‘ 
Gyapjú

trcnohcoat ..
tiszta gyapjti 
duublc-ulster

59 b
69'■

VAvon*  
öltöny .

nagys. szerint 'ÍO80"0' 
«íWP.”wh#rx»M: i c .sop 

dupla hattal Ív 
Hátizsák Mr- n.7OP 

szíj ai, impre n. ’

1'1 0/, engedmény h vitait- 
*<’ /° hírű Gutiann-ié.e 

elszakít hatnt lun 
munkn> éa munkús- 

rulia áraiból 
kiziróiag cpak a vásár 

tartama alatt

Jó ze.Hirin).-, 20 P 
két gallér rn! •’

Iérül panama K.20 P 
n pacsin# «

Príma angol 7.90 P

SzUvetTelstía 
estíkópeny 
csak 62/34. sz. 10 80 P 
erős termetre .. *“

Doiible estfkO- 
peny csak 43 10.SOP 
sz. kis termetre ■*
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Petrovics Béla főmérnök 
halálos fürdőkataszrófája

Fürdés közben a Zalába fulladt családja szén?elállása
Megdöbbentő tragédia hire érkezett vasár

nap Budapestre. Petrovics Béla, a Siemens 
Schuckert-müvek kábelgyárának 47 éves 
főmérnöke tragikus szerencsétlenség áldo
zata lett: fürdés közben elmerült a Zalában 
és már csak holtan tudták partra hozni.

Petrovics Béla feleségével és három gyer
mekével pár nap óta

Zalakoppány községben nyaralt.
Tegnap családjával együtt a község hatá
rába ment, a Zalában fürödni. A nagy hő
ségben órák hosszat időzött a vízben eny
hülést keresve és

gyermekeit tanította úszni.
Mikor azután már hazafelé készülődtek és 
a gyermekek már a parton voltak, Petrovics 
mégegyszer beúszott a Zala közepére. Való
színű, hogy itt

örvénybe került, 
vagy görcsöt kapott, mert a parton álló 
hozzátartozói hirtelen azt látták, hogy a fő
mérnök fuldokolni, kezd, kezével görcsösen 
igyekszik tempózni. A gyermekek rémülten 
sikoltozni kezdtek, mire segítségére siettek. 
A segítség azonban már későn érkezett

a főmérnök a parton álló családja szc- 
mcláttára elmerült a Zalában.

Csak órák múlva tudták kifogni a vízből 
holttestét, amelyet azután a községi halot
tasházba szállították hozzátartozóinak in
tézkedésére

holttestét holnap Budapestre szállítják 
es itt fogják eltemetni. Petrovics Béla a ma
gyar mérnöki kar egyik tekintélye volt Tra
gédiája széles körben keltett mély részvétet.

Legalább a fiam holttestét 
akarom...

Á csepeli Dunaág vizében fürdött tegnap 
délután Józsa Károly 18 éves kifutó több 
társával együtt. Józsa Károly fürdés közben 
görcsöt kapott és barátai kétségbeesve lát
ták, hogy a fiú elmerül a vízben. Segítsé
gére siettek, de már nem találták:

Józsa Kálroly végleg elmerült.
Néhány órával később hangos jajveszékelés 
verte fel a Soroksári-ut mentén a Duna 
partját azon a helyen, ahol a szerencsétlen
ség történt. A szerencsétlenül járt fiatal
ember kétségbeesett édesanyja járt le és fel 
a parton hangos zokogással. A járókelők 
vigasztalni próbálták a szerencsétlen anyát, 
ö azonban egyre csak azt hangoztatta:’

— Nem megyek haza, míg ki nem fog
ják a fiam holttestét! Látni akarom, ha 
másként nem, holtan! Legalább a fiam 

holttestét akarom . . .
Á kétségbeejtő és megható jelenet láttára 

az összes környékbeli halászok és hajósok 
csónakba szálltak és megindult a kutatás 
a csepeli Dunaágban. Este nyolc óra felé

sikerült Is hálóval kifogni a szerencsét
lenül járt fiatalember holttestét.

'A szerencsétlen anya Zokogva borult fia 
tetemére és ájultan esett össze. A pesterzsé
beti mentőknek kellett a szerencsétlen asz- 
szonyt hazaszállítani. Józsa Károly holttes
tét az orvostani intézetbe vitték,

Fíírdőkatasztrófák minden
felé

A vasmegyei Szakon? községben Barát Jó
zsef hétéves kisfiú, akit szülei a szőlőbe küld
tek ribizli! szedni, hazafelé jövet a malom 
melletti tóba ment fürödni. A hétéves gyer-

beugrott a tóba, 
görcsöket kapott és megfulladt.

Nyers János balr.tonberényi vasúti pályaőr 
kétéves kislánya őrizet nélkül a Balaton part
jára került, egy magas kőre mászott, ahonnan 
leesett és

az alig fél méter mély vízbe fulladt.
Megrendítő szerencsétlenség történt fürdés 

közben az egyik soproni téglagyár területén 
lévő tóban is. A tóban fürdött két munkás
leány, Huber Anna és Hermine, akik közül 
Iluber Anna ment előbb partra, amikor a tó
ból nővére kétségbeesett sikoltását . hallotta. 
Amikor látta, hogy testvére fuldoklik, a vízbe 
vetette magát és el is érte a leányt, de partra 
vinni már nem tudta és pillanatok múlva mind 
a kelten elmerültek a vízben. Amikor a tó vi
zét átkutatták, a fenékről

összeűlclkezve, holtan húzták ki a két 
szerencsétlenül járt testvért.

Végzetes kimenetelű szerencsétlenség történt 
vasárnap Békésgyula közelében a Fekete Kő
rösben is. A Sitka erdőben lévő polgári iskola 
cserkészcsapata Schröder-Evolt Miklós tanár 
vezetésével fürdésre indult a Fekete Körösbe. 
A tanár figyelmeztette a cserkészcsapat tagjait, 
hogy ne merjenek a mély vízben úszkálni. A 
figyelmeztetés ellenére lllich Miklós lizcnkét- 
éves tanuló a cserkészcsapat tagja, a mély 
vízbe úszott, ahol

elmerült.
Holttestét a víz vasárnap estig nem vetette fel.

„Az iparosság vonuljon be 
a vármegyeházára**

Az iparosok országos nagygyűlése
Az iparos társadalom vasárnap délelölt tiz 

órakor tartotta meg országos nagygyűlését a 
régi képviselőházban Papp József elnöklete alatt 
az iparosság nagy érdeklődése mellett. A termet 
már jóval tiz óra elölt zsúfolásig megtöltötték 
az ország háromszáz iparteslületének kiküldöt
tei. A nagygyűlésen megjelenlek Frühivirth 
Mátyás, Fábián Béla és Usetty Béla képviselők 
is. Az elnök megnyitó beszédében rámutatott 
arra, hogy

a magyar iparosság még soha nem volt úgy 
leszcgénycdve, soha nem úiiott annyira 

munka nélkül, mint manapság.
Ennek okát nemcsak Trianonban, hanem első
sorban abban kell keresni, hogy’ az iparosság 
teljes nemtörődömséggel viseltetik saját sorsa 
iránt.

Frűhwirt Mátyás felszólalása után Dopsa 
László dr. az Iposz igazgatója határozati javas
latot terjesztett elő, amelyben követelte, hogy 
sem az állam, sem pedig a községek képesítés

hez kötött kézműves jellegű ipart ne űzhesse
nek.

Lippay István dr. igazgató erős támadást in
tézett a Társadalombiztosító intézménye ellen. 
Határozati javaslatában azt kívánta, hogy a 
Társadalombiztosító állal eddig felszámított 
huszonnégy százalékos késedelmi pótlékot erő
sen csökkentsék le, kisiparosnak a járulékai 
fizetésére halasztást adjon és pénzeinek egyre- 
szét a kisiparosok hitelintézményeinél helyezze 
cl.

Fábián Béla orsz képviselő felhívta az iparos
ságot, hogy

vonuljon be a vármegyeházára, 
mert ez az egyetlen hely, ahol a magyar ipa
rosság érvényt szerezhet a maga súlyának és 
szavának s ahol felemelheti szavát a forgalmi 
adó, a Társadalombiztosító és a konlárkérdés 
dolgában.

A határozati javaslatok elfogadása után a 
, nagygyűlés félháromkor véget ért.

A gróf Majláth házaspár 
autőszerencsétlen sége

Könnyen végzetessé válható autószeren
csétlenség történt szombaton az esti órákban 
Balassagyarmat mellett a balassagyarmati 
országúton.

Egy csukott gépkocsi, melyben Majláth 
Nándor gróf és felesége ültek, neki
szaladt az országúti kőrakásnak. A ko

csiban ülők közül a soffőr megsérült, a 
grófi házaspár azonban úgyszólván 
minden sérülés nélkül szerencsésen 

megmenekült.

ÍMjxven

1KMU.IT0U 
ÁRAK

Gyermek drapp 
pántos cipők 
18—22-ig

Leányka drapp 
és barna pántos 
cipők

Gyermek drapp és 
barna pántos cipők 
26 —30-ig

Nől vászon pántos 
és fűzős cipők

Női divatclpők és 
férfi fekete rámán- 
varrott félcipők

Férfi barna rámán- 
varrott cipők 
Ugyanaz Elastic- 
gummitalppal 
fa talpírt 6 havi garan
ciát vallalun»;j

Harisnyát Is csak Del-Kánáll

fíÓKOKlCEGLÉD-ESZTERGOH-GYÖR-KAPÓS VÁR-KECS KÉMÉT 
g^YKÖR^PÉC^gGm^ÉKEggi^R^WMBAIWEW.

Majláth Nándor gróf, aki nemrég nősült, 
ifjú feleségével csukott négyhengeres cab- 
rioleft kocsiján birtokáról Érdre igyekezett. 
Meglehetősen sötét volt, amidőn az autó, 
amelyet Kovács Sebestyén soffőr vezetett, 
Balassagyarmatot elhagyta. A balassagyar- 
nati országúton teljes sebességgel vezette a 
kipróbált, régi soffőr a gépkocsit, amely.

egy fordulónál nekiszaladt az országut- 
széll kőrakásnak. Az autó (elszaladt a
kőrakásra és még mielőtt az autó veze
tője a gépkocsit lefékezhette volna, az 
átrepülve a mintegy négy méter hosszú
ságú magas kőrakást, a levegőben való
ságos szabályos saltoniorlalct csinált, 
majd az országút szélére zuhant s póz- i 

dórjává tört.
A bennülők közül Kovács Sebestyén soffőí 
széles Ívben előre repült s az országúton 

sulyosau sebesülten, vérző tagokkal te
rült cl.

Különös, furcsa véletlen folytán Majláth 
Nándor grófnak és feleségének semmi baja 
sem történt. Mindketten oly szerencsésen 
estek ki a gépkocsiból, hogy jelentéktelen 
horzsoláson kivül sérülést nem szenvedtek. 

Kovács Sebestyén soffőrt egy az ország
idon elhaladó autón Balassagyarmatra szál
lították, ahol ápolás alá vették, a grófi há
zaspár pedig autón folytatta uljat tovább.

LEGSZEBB ATaptttatott I8M

LEGJOBB
[) A I) LEGOLCSÓBB

I AE l-'k PAPu,
Kíírplíosárii, vas- 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók 

©ICHNiEIt JÁNOS 
fiudapcsi, Erz«űiie!-wruf 20.

Nagy katalógus 40 tllJ. ellenében poitao béfentve ktlda>

Bútorozott szoba
gzatannal, teletónnat, türdőFzoba ég konyha baazr 
nAiattai f atal úri házaspárnak vagy uruak azonnA1 
kladá. liortaeaky utca M. «.
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Vasárnap az angol bi- 
templomában is hála
tartottak a király fel-

Solymáron. Díszes (in-

— Hálnadó lateutiulelet az angol király 
felgyógyulásának örömére. Az angol király 
felgyógyulásának alkalmából a budapesti 
skót misszió templomában vasárnap hála
ndó istentisztelet volt. Az ünnepi szertar
tást fíeu>. .4. Kíng végezte. A hálandó isten
tiszteleten ott volt Wiscount Chllzton buda
pesti angol követ, az angol követség teljés 
személyzete, valamint a budapesti angol 
kolónia számos ismert tagja és sok előkelő 
magyar személyiség. 
rodalom valamennyi 
adó Istentiszteleteket 
gyógyulásáért.

— Slivoy püspök
népség keretében Shvoy Lajos székesfehér
vári püspök ma adta át a solymári egyház
tanács volt elnökének: Jablonszky Gézának 
a pápa óllal adományozott magas vatikáni 
kitüntetést. Solymár község népe nagy ün
nepséggel fogadta a megyés püspököt.

— Tömeges vlltnmoshnlrsefek. Bed: Ilona 
Itt íves háztartásbeli leány vasárnap délután 
nz Apponyi-lércn menetközben leugrott n vil
lamosról. A kerekek alá került, amelyek a 
bfillábán megsebesítették. Vasárnap délután 
a Thököly-ulon egy 65-Ös jelzésű villamos el
gázolta Srcktzúrd Viltnotní 71 éves magánzó
nőt. A matrónát rt vlllhtnoí életmentő deszkája 
hatszár méteren magával hurcolta és súlyosan 
megsebesítette. — Salczct Adolfné háztartás
beli nő a HcHiiina-tlton menetközben leugrott 
a 33-ns jelzésű villamosról. Az ugrást elhibázta, 
elesett, ugy hogy n lábán megsebesült. — l'blig 
László 24 éves kereskedösegéd Újpesten fit 
öv-utcában a f'.-jelzésű villamoskocsi perron 
járói menetközben kihajolt és fejét belevágta 
cgy átmenti villamos oszlopba. A mentők vala
mennyi sebesültet kórházba szállítottál .

—- Vasúti baleset huszonhét sebesülttel. 
Rcgcnsburgból jelentik! Tegnap este 10 óra 
58 porckor cgy személyvonat Regcnsburg 
állomásról vuló elindulásakor nekirobogott 
ogv Álló gyorsvonat! mozdonynak. Az Össze 
ütközés következtében a személyvonat szer 
kocsija és poggyászkocsija klslklott. Az. 
összeütközés ereje kilendítette nz utasokat 
a helyükből és huszonhetén könnyebben 
megsebesüllek, de valamennyi utas folytat 
halta útját.

— I)r. Szabó József protvaszor temetése. 
Szegedről jelentik: Vasárnap délután óriási 
részvét mellett temették cl a tragikusan cl 
hunyt dr. Szabó József egyetemi tanárt, nz 
clmckllnlka igazgatóiét. Több ezer főnyi tő 
meg jelent meg a központi egyetem elölt, 
ahonnan Bakó László lelkész bursuzlató|a 
titán n holttestet kIkisérték n belvárosi te
metőbe. A sírnál dr Hniniss Elemér egye 
teml tanár, dókán búcsúzott el a tragikus 
sorau, fiatalon elhunyt egyetemi hnnártól.

— A szegedi fogOrvozkongrcssfua. Az or 
szórós fogorvoskongresszus mai záróülésón 
Fried Ármin dr., a szegedi körzet elnöke, 
Hatlynnsy Dezső dr., Lnndgraf Ervin dr. 
Varga István dr., Bonyárd Béla dr.. továbbá 
a szegediek közül Mosonyl Dezső, Schwarz 
János és Múlhé Gyu.lrt fogorvosok tartottak 
előadást. A tudományos ülés Sturm József 
elnök zárószavnivfll ért véget.

— Halálra gázolt ai autó egy kisfiút. 
Nagykanizsáról jelentik: a zalamcgyrl Söj- 
tör községben Olt József hét esztendős kis
fiú cgv lehcrautomobll pótkocsijának Ősz- 
srekölő láncára kapaszkodott, ahonnan lo
csolt és az auló kerekei halálra gázolták.

— Autóbaleset két sérüléssel. Vasárnap «sle n 
Bp. 18--Ittft rendszámú gépkocsi, melyet Ábel 
Nándor sofTőr vezetett, Kelonvftlgynól neki
szaladt a vasúton lopnak' és as árokba fordult. 
Az autóban ülő Dobost lalvAr 20 óvás borbély 
súlyos belső sérülésekéi, Spórol*  István áiagúii- 
fiszivtiAlő ivedig jobbkártflrést szenvedőit. Mind
kettőjüket n kómáiba szAllilollák.

A Halytárósolt kemény gránltkővezrtón téliünkét 
Sorsi elfáradástól l'almn rlpóurokknl óvhatjuk mr». 
Minden lépésOnk oly rugsnv.>s*A  Vétik, hegy ezzel tigy 
lenünknek, mini Idegeinknek jólesó érzést okozunk.

— Miért hagyták abba a munkát a Rákóczi
ul! Guttmnnn-cég nddróghuzótt Ki ne ismerné 
a fíuttmann J. és Tsa cég közismert szellemei, 
elmés reklámjáti a hat munkást ábrázoló ké
pei. amint hasztalan Igyekeznek chankltanl egv 
nadrágot, a Guttmann-féle elsrakithatlan nad
rágot. A pesti kercskcdövllágban most cgy uj 
bon mól Miiletelt Az uj bon mot szerint a 
Guttmann-lólc nadrághuzók' miként újév nap
ján, ugy most Is pihennek. Miért? Mert bevá
sárolni mentek a Ciultmann-féle 14 napos nd- 
túrra, — hangzik a szellemei válasz. De min
den szellemességen és ötleten túl nagyon ko- 
molv indító oka van ennek nz uj Szállóigének. 
Aczél Olló kereskedelmi tanácsosnak, a cég agi
lis társtulajdonosának irányításával 14 napol 
vásárt rendez a cég Rákóczl-ull Üzletében. A 
lohusolt rollők mögött nnpokíg tarlóit a vásár 
elókószilő mitnkája és attól a perctől kezdve, 
hogy felgördüllek a rollók. tömegesen szorong 
n publikum a Rdkóczi-utl őrletben, ahol való
ságos mintaképéi lAlbaljtik nz igazi olcsó vá
sárnak. Harmincöt pengőért divatos szővetöl- 
föny, ötvenhárom pengőért kiiünő scvioiöltöny 
kapható, a gyapjú Irenskólkabálnak Ölvenki- 
lencpengő, dubló ulsslcmck helvankilenc pen
gő, szövetjeitől gumikabátnak tizenkét pengő 
nyolcvan fillér, eredeti angol anyagból készült 
Ingnek hét pengd kilencven fillér ar ára. Ez 
csak néhány kiragadott résziéi az árakból Eh
hez hasonló n többi is. Igv azután nem lehel 
csodálni, hogv megszületett a nadrághurókról 
szóló uj szellemes mondás Tényleg mindenki
nek el kell menni a Gultmann-vdsdrra, hogy 
lássa és tapasztalhassa czek-it az árszcniAciókal 
és vásárol hassom azokból az árukból, amelvek- 
nck ilyen olcsó vételét lehetővé tette a Gut- 
viann-vásár.

Hazaszökött az idegenlégióból 
a határon letartóztatták

Vasárnap reggel a bécsi vonaton egy kopot
tan öltözött, szemmellátbntóan megviselt, fá
radt ember érkezett a hegye shal önti határállo
másra. Mikor a szokásos útlevélvizsgálatot 
megtartották, az utas Turóczy Antal névre 
szóló igazolványokat veit elő. Az igazolásnál 
azután megálapitották, hogy

Turóczy Antalt a törvényszék sikkasztás 
miatt körözi.

kalandos és regényes események után ke
rült n rendőrség kezére.

Turóczy Antal, aki most 22 esztendős, három 
évvel ezelőtt Sátoraljaújhelyen Mariházy Mik
lós színtársulatának a kellékese volt. Mint a 
vidéki színtársulatoknál szokás, a kellékest 
bízták meg azzal, hogy a helybeli nolabilitá- 
soktól kölcsön kérjen olyan holmikat, ame
lyekre nz előadásoknál szükség volt és ame
lyek hiányoztak a szinlárrulat kelléktárából. 
Egy alkalommal azzal biztók meg. hogy egv 
látcsövet kérjen. Turóczy elhozta a látcsövet

Szenzációs sikerrel kezdődött a 14 napos 
Fenyves-vásár

A Fenyves Dezső rt. 6-án, szombaton reggel 
kezdte meg tizennégy napos njúri vásárját. Lé
lektanilag nem is választhatott volna n cég jobb 
Időpöiitol, amint már a vásár inegnyilónapján 
a közönség meg is mulatta, hiszen gyakran 
megakadt a forgalom a hatalmas Calvln-téri 
bnllhelyiségekben. A vásárlók százai keresték 
fel a céget, hogy sürgősen fedezzék nyári szük
ségletüket.

Valóban, az idei nyári Fenyves-vásár is szám 
tálán olcsósági attrakciót hoz. Szombaton dél
előtt megnéztük a vásárt és följegyeztiink né
hány árat. Ezek az árak beszélnek önmagukért. 
Egy nőt muszHuhnrlsnya. amely a legtijabb 
divatszinckben kerül eladásra, 3.M-es ár he
lyett t.9Ő. Színes nuplinmelhi férfiing 3.00. 
Férfi strand kabát .1 pengő, női sfrandkabdt é.őO 
pengő. Eredeti francia fumperkelmék 3.30. 
Trcnchkoat nőt köpeny 2! pengő. Mintázott 
foulardsclyem 3.50

Fenyves Dezsőt kérdeztük nteg, hogy mi a 
titka annak az üzleti manipulációnak, hogy pél
dául egy 11 pengő 50 filléres áru, egész finom 
íiimperkclmél a vásór alatt ő.ŐO-érl árusítanak 
és a 3.80 as áron is keresnek.

—■ Ennek a megértésóhoz — mondotta Feny
ves Dezső — be kell pillantani a modern dlvat- 
áruhAt boszorkánvkonyhájábn és akkor a titok 
egyszerre megoldódik. A szóbftnforgó jumper-

— Lelopták a cipőt a lábáról. Különös ló-j — A magyarok világkongresszusa. A magyft-
I’ásl Illetve rablás! ügyben indított a rendőr-< rok világkongresszusának végrehajtó bizottsága 
ség eljárást. Az történt ugyanis, hogy a Pest- \ Pcrényi Zsigmond báró és Ripka Ferenc főpol- 
érzsébet és Budapest között elterülő Epreserdő aiz., in^inii
szélén Mód Julianna 19 éves szobaleány lábá
ról •lelopták a cipőjét. Mód Julianna vasárnap 
reggel Pesterzsébetről jövet az EpreserdŐ egyik 
ulszéli padjára leült pihenni. A leány a hosz- 
szu úttól elfáradt, bóbiskolni kezdett és arra 
ébrodt fel, hogy három férfi All elölte. Az is
meretlen férfiak egyike ráiáinndt n leányra és 
felszólította, hogy azonnal vesse le cipőiét. 
Amikor n leány a felszólításnak nem engedd- TllU|f lllllluriI 
meskodelt, a három férfi nekiesett, ktftizték és f Nemcsak Ausztriából és Németországból, vala- 
lehuttdk mindkét cipőjét és azután z-A*-* “* * • — .............. ................
nyakkal eltűntök »_ ................ ....
scgélykiáltAsnirn rendőr sietett a helyszínére,’ 
nki üldözőbe vette a menekülő cipőlolvajokat, * 
do reménytelenül. A különös erdei rablás rész
leteiről jegyzőkönyvet vetlek fel a főkapitány
ságon és a leánytól beszerzőit sremélylcirások 
alapján most keresik a kopottruhás, napszámos 
külsejű 25—30 év körüli cipőlolvajaknt,

— Taggyűlést tartott n Budapesti Nőlfodrási 
Iparlestület. A Budapesti Nöifodrúsz lparlostü- 
lcl vasárnap délelőtt rendkívüli taggyűlést tar
tott, amelyen elhatározta, hogy csailnkozlk a 
Revíziós Ligához. A női- és uri-fodrász iparo- 
sok közötti szakmai ellentétek megszüntetésé- 
nők kérdésében a taggyűlés Ugy határoson, 
hogy teljes felhatalmazással bizottságot killd ki, 
hogy az ellentétek békés megszüntetésére tár
gyalásokat folytasson az üri-fodrász ipnrloslü- 
let mcgbizottaival.

— 700.000 pengő kárt okozott a Bükk község
ben pusztított tűzvész. A somogymegyci Bükk 
községben pusztított tűzvész Ügyében folyó 
vizsgálat megállapította, hogy huszonöt ház 
lelt a lángok martaléka és három ember életét 
vesztette. A gazdasági épületekben, a takar
mányban és nz állatállományban történt kár 
több mint hétszázezer pengőt tesz ki. A tfltvélz 
harminckét családot tett hajléktalanná. A sze
rencsétlenség áldozatainak felscgélyezéiérc 
társadalmi akció indult.

— Legjobban a Jardinbnn szórMkoihat. A 
ragyogó júliusi műsorból kiemelendő: a Hawai 
Trió, Las Turia és Caslro, a szép spanyolok. 
Fathina, az exhercegnő, Orlow, Livhis-trió és a 
közkedvelt Syd-fot.

— A Magyar Törvénykezés Uj Máma. Fon- | 
prrfer Jenő <lr. kitűnő jogi lapjának, a Magyar 
Törvénykezés nek uj száma érdekes tartalom
mal megjelent.

— Százhetvennégy órát töltött a levegőben 
két amerikai pilóta. Clevdandból jelentik: 
City of Clcvcland repülőgépet, amellyel Roy 
Mitchcll és Newcond pilóták uj Időtartam
rekordot állítottak fel, a 174 óráa repülés 
alatt huszonnégyszer töltötték meg ütem
anyaggal. Végül a pilóták kimerültségük 
miatt hagyták abba a ropülést. Leszállásuk
nál mintegy hetvenötezer ember ünnepelte 
őket n repülőtéren. Egy kíváncsiskodót, nki 
a villamos tetejére kapaszkodott fel, megölt 
az áram.

gúrmesler elnökletével ülést tartott. Pcrényi 
báró elnöki megnyitójában felvilágosította a 
sajtó megjelent képviselőit a kongresszus cél
járól. Hangoztatta, hogy a világ minden részé- 
beh élő magyarok egy táborba való tömörítésé
nek nincsenek politikai céljai, csak az ős
haza és a külföldi magyarok közötti 
kapcsolatok megloromféso. Uduardy Miklós, a 
kongresszus igazgatója bejelentetté, hogy a 
világ minden részéből érkeztek bejelentések, 

ctpo/er es azután zsákmá-1 mint Franciaországból, hanem Hollandia, Elun
ni Eprescrdőbon. A leány I öfgrdp, Törökország, Bulgária és egész Amerika 

—'*•  . ............... K-I....I.A-. n,ogynrsagtt képviselteti magit a kongresszuson.
Az augusztus 22-én kezdődő világkongresszusra 
Argentínából, Uruguayból és Chiliéből is jönnek. 
Az ülésen különböző részletkérdésekhez igen 
sokan felszólaltak.

— Coudouret francia kapitány halálos 
rcpUlőazcrcncséllcnsége. Angoulcméből táv- 
iratozzúk; Coudourct avintikus kapitány', aki
nek tervbevett óceánrepülését a francia kor
mány letiltotta, Sevillából repülőgépen tért 
vissza Franciaországba. Útközben Angou- 
lémc közeiében a gép lezuhant. A kapitány 
koponyatörést szenvedett és meghalt. A tár
saságában lévő két spanyol tiszt közül az 
egyik kisebb sérülések árán menekült meg 
a balesetből, míg a másik épségben maradt.

—- Dr. Helmback Egon gyárigazgató eb 
Ütött autójával cgy kerékpárost. Vasárnap 
délelőtt 10 óra tájban a Váci-ut 133. sí. 
ház közelében Helmback Egon dr. 28 éves 
gyárigazgató a Bp. 52—-368. rendszámú au
tóval elütötte Mi kő László 20 éves fodrászt, 
aki kerékpáron haladt öí Úttesten. Mikó 
Lászlót, aki a jobblábán szenvedett sérülé
seket, a mentők részesitették segítségben.

— Kigyulladt Teleki Gerő gróf autója. 
Vasárnap délben a Szent Gellért-tér 5. sz. 
ház előtt egy személyszállító autó, amely 
Teleki Gcrő gróf földbirtokos tulajdona, ed
dig meg nem állapítható módon kigyulladt. 
Értesítették a tűzoltókat, mire azonban a 
tiizőrség a helyszínére érkezett, az égő au
tót az utcai locsolókocsiból vett vízzel el
oltották.

Zálogjegyet
ólt szerekre! s mia Arukról is legmMMabb árban vess.Arnns et. ezüstöt bevált .Ml PVHT SMÜMMtMlI 11, MH T 

cgy sátoraljaújhelyi családtól,
a látcső azonban elsikkadt a kezén.

A tulajdonos visszakövetelte a látcsövet és 
miután Turóczy időközben megvált a színtár
sulattól, feljelentést tett ellene. A kellékest se- 
holsem találták, mire a törvényszék vlzsgáló- 
birájn sikkasztás miatt körözőlcvclct adott ki 
ellene. Turóczy azóta kalandos életet élt. A 
fiatalember külföldre vándorolt, hányt-velett 
életben volt része, miután másként nem boldo
gult, beállt a: idegen légióba. Rengeteg szenve
dés után

nemrégiben sikerült megszöknie az Idegen 
légió poklából,

visszakerült Európába és hazafelé igyekezett, 
mikor a határon a három esztendővel ezelőtt 
kibocsátott körözőlevél alapján elfogták. Tu- 
róczyt a főkapitányságról átkisérlék az ügyész
ségre és most n vizsgálóbíró dönt majd a 
hányl-veteil életű szerencsétlen fiatalember to
vábbi sorsáról.

kelmét a tavaszi szezón kezdetén a külföldi 
gyárosoktól 7.70-érl vásárolta a cég, vámmal és 
fuvarral a kelme önköltségi ára 9 pengő vett. 
Most pedig sikerült ugyanezt a kelmét a gyá
rosoktól 2.20-ért megszerezni, vámmal és fuvar
ral a beszerzési ára most 3.50 A cég átadja a 
publikumának azt az előnyt, Amit a késői be
vásárlás nyújt, Igy keletkeznek aztán a hihetet
lenül hangzó árak, a nyári vásár szenzációi.

A közönség már régebben felismerte azt a 
tényt, hogy n Fenyves-vásArokcn olcsón és jól 
lehet vásárolni így nyugodtan számíthat a cég 
arra, hogy nagy tömegek keresik fel a boltokat 
a nyári vásár tartama alatt. Már a megnyitó 
napon óriási közönség szerezte be nyári szük
ségletéi. Ezzel kapcsolatban a cég főnöke meg 
is kérte az újságírókat, hogy cikkeikben tolmá
csolják a cégnek ama kérését, hogy lehetőleg 
a délelőtti órákban eszközöljék bevásárlásaikat 
a cég vevőt, mert ezáltal a nagyobb torlódás 
elkerülhelő.

A tizennégy napos nyári Fenyves-vásárnak 
külön attrakciója az, hogy amig az utcán a 
kánikulai melegtől szédülten járnak az embe
rek, a zsúfolt bolthelyiségben kellemes, htlvős 
a levegő, alul, felül, oldalt ugyanis ventilátorok 
tömege dolgozik, azonkívül egy különleges 
apparátussal Állandóan friss levegőt pumpAlnali 
a helyiségekbe.

6-ie naui résziéire 
adunk kóazpénzárban főbérlAknek ét ftxfizetésü egyé
neknek arany- és ezüst-ók-zoreket, perzsa- és gjári 

szőnyegeket, fOggOnyt,

lexiliírui, lem, nöl roMt angol szövetűül 
méret szerint. Cipót 

varrógépet, kerékpárt, 
r.’olorkerékpárt porsz'vógépo*.  csillár!, bútort, kárpitos- 
cikkeket, fényképező- cs irógércket, gramofont, leme
zeket, rádiót, nlpftcca evőeszközöket nagy válasz

tékban. Üzleti órák 0-7-ig.
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— Folkusházy csak flaaoel Mr viaaM ■ 
Baskrthoz. FolkushAiy Lajoa volt alpolgir*  
mester, a Beszkárt vezérigazgatója még hot 
béllel ezelőtt vesemcdencegylladésban súlyo
san megbetegedett. Akkoriban beszállították t 
Pajor-szanatóriumba, ahol megoperálták, majd 
hat héten át kezelték. FolkushAiy Lajoit • 
hosszas kezelés után a Pajor-szanatóriumból 
Veress Pálné-utcai lakására szállitották, ahol 
még mindig betegen fekszik. A Hétfői Napló 
munkatársa érdeklődőit Folkusházy Lajos 
egészségi állapota után, mert vasárnap olyan 
hírek terjedtek el a fővárosban, hogy a volt 
alpolgármester egészségi állapotában rosszab
bodás állott be. Azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy Folkusházy a Pajor-szanatőriumbeli ke
zelés után túl van a veszélyen, de legyengült 
és egészségi állapota még hosszú, óvatos és ala
pos kezelést igényel. Ilyen körülmények kö
zölt a már hat hete betegen fekvő Folkusházy, 
Lajos clőrelátliatóan legkorábban csak az Ösr- 
szel veheti át ismét a Beszkárt ügyeinek a ve
zetését.

— A Budapest Székesfővárosi Községi Ta
karékpénztár Részvénytársaság dr. Buzáth Já
nos alpolgármester, a takarékpénztár alelnöké- 
nck elnöklőiével folvó évi julius hó 4-én meg- 
tartott rendkívüli közgyűlése az igazgatóság 
javaslata alapján elhatározta, hogy a takarék
pénztár alaptőkéjét 3,600.000 pengőről 10,800.000 
emeli fel. Az összes kibocsátásra kerülő uj 
részvényekre a régi részvényesek elővételi jog
gal bírnak oly módon, hogy minden egész régi 
részvény alapján 2 darab uj részvény vehető át 
darabonként 100 pengő befizetése ellenében. Az 
elővételi Jog folyó évi julius hó 8-ikától julius 
hó 13-ikáig bezárólag a takarékpénztár köz
ponti pénztáránál gyakorolható.

— Közgyűlést lartott az IPOSz. Az Ipartcstü- 
letök Országos Szövetsége vasárnap délután 
tartotta évi közgyűlését Papp József elnöklete 
mellett. A közgyűlés a különböző évi jelenté
sek elfogadása és a tlsítujitás után hozzájárult 
a kongresszusi szabályzat módosításához.

— Amerika nem küld követet a Vatikánhoz. 
Washingtonból jelentik: A diplomáciai körök
nek az a benyomásuk, hogy az Egyesült Álla
mok nem szándékoznak diplomáciai képviselőt 
küldeni a Vatikánhoz, azonban mostantól kezdve 
hivatalosan elismerik a Vatikán szuverenitáaáL

Csak 1 napon!
holnap kedden.

Saját készítményt! divatos férfiöltönyöd 
remek szabásban, kifogástalan kivitelben, 
fekete, kék, barna, drapp és kékesaszűrke 
knmgarn vagy mintázott divatazinekben, 
páratlan Szép választékban rendkívül ol
csón, mélyen a rendes eladási árak alatt, 
45 pengőért készen kaphatók minden 
nagyságban László Lajos féríltuhaüzleté- 
ben, V., Vilmos császúr-ut 40. Ezen kivéte
les rendkívüli leszállított olcsó ár oka, hogy; 
ii cég az előrehaladt idény miatt nagy fém- 
ruhakészletét csökkenteni kívánja.

Minden darab a legtökéletesebb kiállí
tásban készült.

Nem üres dicséret ez, mert meggyőződ
hetik bárki, aki e cégnél vásárolni fog, mert 
o cég nem a haszon élérósére törekszik, 
hanem főcélja a jóhirnév kiépítése. Ez nem 
hangzatos reklám, hanem való igazság. Fel
hívjuk a t. olvasóink figyelmét, használja 
ki ezen olcsó vásárlási lehetőséget, mert 
ilyen alkalom többé nem lesz.

Agyongázolta a vonat. Nagykanizsáról je
lentik: A Budapest-nogykanizsal gyorsvonat 
Bnlatonkcrcsztur állomás előtt elütötte Szántó 
Józsefné hetvencgyéves bnlatonketesrturl föld- 
müvesatskonyt. Az öregasszony a tilosra jel
zett pályán akart átmenni és amikor egy ka
nyarodó mögül a gyorsvonat hirtelen felbuk
kant elölte, ahelyett hogy félreugrott volna a 
sínekről, rémületében a vonat előtt kezdett 
futni, A gyorsvonat kerekei teljesen szétróuciol- 
lAk az öregasszony testéi.

— Megjelent a legújabb külföldi nemzetközi) 
menetrendeket tartalmazó Vasúti Útmutató, a 
magyar és közös közlekedési vállalatok hiva
talos menctrendköhyve. A teljes magyar menet
renden kívül közli nem csupán dióhéjban, hA- 
nem részletesen, bő tartalommal as osztrák, 
olasz, némot, cseh, jugoszláv, román, svájci, 
francia, belga, holland, lengyel menetrendeket 
és díjszabásokat; spanyol-, portugál-, török- és 
görögországi közvetlen vonatok menetrendjeit, 
a kedvezményes utazási lehetőségeket stb. A 
közel ezer oldalas könyvben célszerű külföldi 
szállodai tájékoztató is van. A külföldre uta
zók nagy könnyebbségére szolgál a Vasúti Út
mutatóhoz mcllékolt 96 oldalas „külföldi" me*  
notrondkönyvecske. A Vasúti Útmutató minde
nütt kapható, ára 3 pengő 80 fillér. Minden 
vásárló díjtalanul kapja a teljes hivatalos auló- 
buszmonetrendfüectct, amelynek egyébként 1 
pengő az ára.

— Halálos betegszállítás a kubikos tallgílyá- 
bán. Szegedről jelentik: Át alföldi kubikosok 
szomorú életére JoilemzŐ tragédia játszódott le 
vasárnap röggel nz Alsótanyáról Szegődre ve
zető országúton. Alakra Nándor kubikos tiz 
hónapos gyermeke hetekkel ezelőtt megbetege
dett. Szombaton végre tisztiorvos vizsgálta meg 
és utasította a kubikost, hogy azonnal vigye 
be gyermekét a szegedi klinikára. Makra Sán
dornak annyi pénze sem volt, hogy megfizesse 
a tanyai vasul néhány filléres menetdlját, kubi
kos talyIgájába vetett hát ágyat beteg gyerme
kének és igy akarta betolni Szegedre az ország
úton. Amikor holtrafáradva beért Szegedre, a 
gyermek már élettelenül hevert a talyigában. A 
tiz hónapos flu nem buta ki a betogszállitís 
fáradalmait.

— C«6naMtAk 11 gyeimébe aiénljuka legjobb hírben álló 
Bergsmann céget (VII., Peterny-u. II.), ahol a Callle és 
Kónig-féle csónak motorok már 400,— pengőért due vá
lasztékban kaphatók. Ugyanott elsőrendű csónakok 18 
havi részlctflretésro Is vásároíhntók.

OrJCAJDACSY.t.aorwa
■■rer-’el «M4aT4L ttMM'f'UlVHJa Jóvol-kö-MH a*
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Ilonthy Hanna megbetegedett 

és váratlanul lemondta a 
„Szökik az asszony6* előadását
A szombati előadást csak a legnagyobb nehézségek árán le
hetett megmenteni. Magas lázt kapóit a primadonna attól 

való félelmében, hogy nem játszhatlk
Beköszöntőit nz igazi, hamisítatlan káni

kula, amelynek első napján kidőlt a nyári 
színházak legnagyszerűbb primadonnája, 
Ilonthy Hanna. Néhány nappal ezelőtt 
Honlhy Hanna egv esti attlókiránduláson 
meghűlt.. A primadonna, aki a „Szökik az 
asszony" főszerepét játssza, a Budai Szín
körben nagy sikerrel, kétségbeesve gondolt 
arra, hogy betegsége megnkadúlyozhatju öl 

............. " ■’icrszériújá- 
szinháziak

abban . hogy a k itiinö operett siL
bnn i észt vegyen és betegségét u
előtt i s titkolva, orvoshoz sietett.

A 1.íczelöorvos Honlhy Hanna
söre megengedte. hogy a „Szökil

könyörgé- 
ik az asz- 

szon'y" előadásain továbbra is résztvegyen. 
így Ilonthy Hanna rekedten és kis lázzal 
játszott is két estén át, de szombaton dél
előtt már érezte, hogy 'nem megy tovább. 
Attól való félelmében ugyanis, hogy nem 
léphet fel, olyan

hntalmua láz veit erőt rajta, amely 
egyszerűen lehetetlenné tette, hogy 
Horthy Hanna a Szökik az asszony 
előadásán szombat este résztvegyen.

'Azonnal bctelefonáltatolt a színházhoz, ahol 
eddig mit sem tudtak Honlhy Hanna beteg
ségéről és ahol a legnagyobb megdöbbenés
sel fogadták a betegség, illetve a lemondd*  
hírét. Mivel a szinház igazgatója jól tudja, |

hogy Ilonthy Henna ok nélkül nem mond 
le előadást,

hajszát Indított egy Honthyt helyette
sítő primadonna után, 

aki vállalkozna arra, hogy Ilonthy nagy sze
repét egyszeri próba illán eljátssza a Budai 
Színkör zsúfolt szombat esti nézőtere előtt. 
Hosszas keresés után végre a színháznak 
sikerült megtalálni .Síró Annál, a Király 
Szinház volt tagját, aki vállalkozott a lehe
tetlenre és a vállalt feladatot gyönyörűen 
meg is oldotta.

Délután egy próbál tartottak a Szökik az 
asszonyból, amely próbán az egész szinház 
részt vett. A rettentő kánikulában a kora 
délutáni óráktól majdnem az előadás meg
kezdéséig folyt a próba Lóránt Vilmos fő
rendező vezetésével, amely oiy eredményre 
vezetett, hogy

Síró Anna braviiros beugrásával az elő
adás simán és zökkenő nélkül folyt le.
Vasárnap az esti órákban érdeklődtünk 

Honlhy Anna állapota iránt. Közölték 
munkatársunkkal, hogy Ilonthy Hanna erős 
torokgyulladásban fekszik svábhegyi laká
sán, de minden remény meg van arra, hogy 
holnap vagy holnapután újra átveheti a 
„Szökik az asszony" főszerepét.

NYÁRI OPERETTSZINHÁZ 
(A Városligetben az Angol Park bejárata mellett) 

színháznyitó premier SZERDÁN, 10-ÉN este fél o órakor

ST R A !> D SZ E R E L E M
BUDAPEST EGYETLEN DOHÁNYZÓ SZÍNHÁZA

A LEGDRÁGÁBB HELY i PENGŐ. JEGYEK MÍR V Á LTHÁTÓK

SZÍNHÁZI napló
Vasárnap este fejezte be szezonját a Víg

színház. A szezonzáró előadáson, ame
lyet zsúfolásig megtöltött nézőtér nézett 
végig, a Volgabárt játszották. Az előadás 
után a közönség szemcláttára záporpróbát 
tartott a színpadon a tűzrendészen bi
zottság. Ezzel az aktussal be is fejeződön 
a Vígszínház idei szezonja. .4 Vígszínház 
augusztus 17-én nyit a Liliommal. Ezután 
a Volgabár sorozatos előadásai folytatód
nak. .4 Vígszínházban azonban nagy mun
kák folynak a szünet alatt, amennyiben a 
Vígszínház színpadát teljesen átalakítják, 
nézőterét pedig tatarozzák. De dolgoznak a 
Vígszínház Írói is, akik közül Fodor László
Karlsbadból küldte cl uj darabját és Ernőd 
Tamás, Török Rezső pedig személyesen ad
ták át uj vigjálékukat a Vígszínháznak.

A Magyar Színház sorsa még teljesen bizony- 
Xl talán. Az utóbbi napokban erősen tartotta 
magát a? a kombináció, hogy Ernst Endre és 
Cselei licrzog báró kapják a szinház bérletét, 
azonban ez a kombináció még korainak bizo
nyult Az a: értesülésünk, hogy őszig nem is 
oldódik meg a Magyar Színház váltsága, 
amennyiben a Magyar Szinház összes komoly 
és félkomoly rejleklánsai elutazlak Pestről 
nyaralásra és távozni készül <i szinház csőd
tömeggondnoka és háziura, Molnár Dezső

VE NEJEI A-L IDD 
legelőkelőbb és legnagyobb pcna! ól*bán  
ÉJT n Kurluiusós Grandno-
W I - 8 tel dependnncc-Jóbnn

magyar konyha, elnóka'ogórlái ellátással. Kedvezményes 
árnx 70.— i'-tfll, 87.60 P-lg hetenként. UNIVERSVM, 
ilu .Inpest, V., Gró! Tisza István uccu 10., II1.

Tolcfón: 801-32. — Prospektus.
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a Belvárosi-Szinliáz válsága vasárnapra 
megoldódott. A megoldás szenzáció

képpen terjedt cl a színházi világban, mert 
a Belvárosi-Színház uj bérlŐigazgalója Len
gyel Menyhért a kitűnő iró lett. Ismeretes, 
hogy a szinház bukása után mint egyik leg
komolyabb reflcktánst Lengyel Menyhértet, 
a kiváló írót emlegették mindig, aki bár 
eleinte húzódott a szinigazgatástól, később 
mégis alkalmas társ kíséretében hajlandó
nak mutatkozott a színházat bérbevenni. 
Ilyen társ is hamar került Lengyel Meny
hért mellé Márton Miksa, Makay Manyit 
férje, a kitűnő szinházember személyében, 
aki a legutóbbi évekig színházi darabok vá
sárlásával és elhelyezésével foglalkozott. 
Teljesen megbízható forrásból értesülünk, 
hogy Lengyel Menyhérttel és Márton Mik
sával folyó tárgyalások eredményre vezet
tek és a Belvárosi-Színház az ő igazgatásuk 
alá kerül az uj szezonban.

Szécsi Böske, a Király Színház kitűnő tagja 
követte Kolbai Ildikó és Harmatit Hilda 

példáját és újra vidékre szerződött. Kardos 
Géza, a debreceni szinház igazgatója folytatott 
vele hosszabb ideje szerződtetést tárgyalásokat, 
amelynek eredményeképpen Szécsi Böske az 
uj szezonban a debreceniek primadonnája lesz.

TTevcsi Sándor befejezte „Falusi kislány 
Pesten" cimü énekes-revüjét, amelyet a 

Király Szinház számára irt. .4 Király Szin
ház a tervek szerint Gaál Franciskával a 
főszerepben mutatja be a Nemzeti Szinház 
igazgatójának énekes darabját. Nem hall
gathatjuk el, hogy i Igen címen Szabolcs 
Ernő, Harsányt Zsolt és Bródy István is ír
tak egy revíit, amelyet még a Fővárosi Ope
rettszinház régi rezsimje alatt akartak elő
adatni. .4 Szabolcs-félc „Falusi kislány Pes
ten" már kis is volt szerepezve Billcr Irén
nel a főszerepben, az előadás azonban a Fő
városi Operettszinház rezsimváltozása mi
att elmaradt. A két Falusi kislány egész bi
zonyosan összenősz Pesten.

Jávor Pált, a Magyar Szinház kitűnő színé
szét a napokban megoperálták. Éppúgy 

mint Fedők Sárinak és Billcr Irénnek, neki is 
a túlfeszített munka után hangszál-polipja tá
madt a torkában. Sikeres operáció után a Fő
városi Operettszinházhoz szerződött.

Főszereplők: HONTHY HANNA. 
HATKAY MARTON. ZILAHY IRÉN. 
I’ETHEÖ ATTILA, DEI.I.Y FERENC

A földből nőtt ki egy uj nyári szinház
A Nyári Operettszinház amerikai mintára épült két hét alatt 
Kétszáz munkás dolgozik Szabolcs Ernő igazgató felügyelete 
alatt éjjel-nappal, hogy a szerdai bemutatót megtarthassák

Két héttel ezelőtt a Hétfői Napló irta meg 
először, hogy Budapest uj színházzal fog gaz
dagodni. A Fővárosi Operettszinház. igazgató
sága elhatározta ugyanis, hogy nyáron is ját
szik és ebből a célból

a legrövidebb idő alatt felépít egy modern 
nyári színházat.

A mai színházi dekonjunktúrában kissé külö
nösen hangzott az, hogy Budapest még egy 
színházzal gazdagodik, de aki látta már az uj 
szinház építkezéseit, önkéntelenül ezt mondja:

— Igen, ez kell Budapestnek, végre egy vi
lágvárosi nívójú nyári színházi

Hogy épülhetett, ki egy színház két hét alatt? 
-- kérdezheti joggal bárki. A leielet a követ
kező: talán még a Hétfői Napló rotációs gépei 
nyomták azokat a példányokat, amelyekben 
fenti híradásunk megjelent, amikor hajnalban 
a ligetben a Hermina-uton kétszáz munkás állt 
munkába, hogy amerikai méretű teljesítmény- 
nyel felépítse az uj színházat. Szabolcs Ernő, a 
Fővárosi Operettszinház igazgatója azóta is 
hajnaltól késő estig a helyszínei’ van és vezeti 
a munkálatokat. Az ő tervei alapján készült cl

a teljesen modern Nyári Operettszinház, amely
ben ezernégyszáz személy részére van hely. A 
tűzrendészet! bizottság, amely tegnap tartotta 
vizsgálatát a már-már teljesen felépült szín
házban, olyan szeliösnek . és levegősnek találta 
a színházat, hogy váratlanul dohányzási enge
délyt adott a szinház bármely helyén, s ezzel 
egyúttal áttörte a hatóságoknak eddig merev 
álláspontját. A hatóságok ugyanis eddig még 
egyetlen színháznak nézőterén sem engedték 
meg a dohányzást és

a Nyári Operettszinház az első, ahol kül
földi mintára a nézőtéren dohányozni lehet.

Még ácsok, festők és tervezőművészek dolgoz
nak a színház elegáns és finom berendezésén, 
de a színpadon már főpróbák folynak a

Strandszcrclemhöl.
ebből a kedves francia zenés bohózatból, 
amelynek bemutatóját, szerdán, azaz azon a 
napon tartják meg, amikor a szinház épülete 
teljesen elkészül.

Nyugodtan lehet mondani tehát, hogy íme 
egy szinház, amelv a földből nőtt ki.

modern Kapcsolások 
kétrácsos csduekkel

Hétfőtől kezdve minden rádiószaküzletben megkaphatja az 
uj kapcsolási füzetet, ennek alapján építse meg rád óját

... természetesen TUJlGSRam 
SORiliMCSOUEKKEL.

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST
9.15: Gramofonhangverseny. — 9.30: Hirek.— 

9.45: A hangverseny folytatása. — 11.10: Nem
zetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés ma
gyarul és németül. — 12.00: Déli harangszó az 
Egyetemi templomból, idöjárásjelenlés. — 12.05: 
Hangverseny. — 12.25: Hirek. — 12.35: A hang
verseny folytatása. — 13.00: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés. — 14.30: Hirek, 
élelmiszerárak. — 10.00: „Asszonyok tanács
adója". — 16.45: Pontos időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelentés, hírek. — 17.15: Az Első Buda
pesti Citcrakor hangversenye. Vezényel: Bund- 
sehuch István karnagy. — 18.15: Klaszek So- 
mody István előadása. — 19.00: Tomm Béla 
hegediihangversenye. Zongorán kisér: Polgár 
Tibor. — 19.45: Dr. Ács László előadása. — 
20.30: A középeurópai miisorcsere sorozatok
ban a budapesti stúdió hangversenye. Közremű
ködnek: Dohnányi Ernő dr., Waldbauer Imre, 
Kcrpely Jenő, Országh Tivadar, Tcmesváry 
János és a m. kir. operaház tagjaiból alakult 
zenekar. Polgár Tibor karnagy vezényletével, 
továbbá Radics Béla és cigányzenekara. 1. 
Erkel: „Hunyadi László" c. operából — meg
nyitó. (Előadja a zenekar.) 2. Dohnányi Ernő 
dr.: Desz-dur vonósnégyes, négy tételben. (Elő
adja a Waldbauer—Kcrpely vonósnégyes.) 3. 
Dohnányi Ernő a) Induló a Ilumoreszk-böl; b) 
Dohnányi Ernő: Pastoral (Mennyből az angyal); 
c) Liszt Ferenc: Valse iniromptu; d) Liszt Ferenc 
Consolation (Desz-dur); e) Liszt Ferenc: XIII. 
magyar rapszódia, a) b) c) d) e) előadja: Doh
nányi Ernő dr. 4. Kodály Zoltán: „Háry János" 
c. operából szvit — 2-, 3., 4. tétel. (Előadja a 
zenekar.) 5. Radics Béla és cigányzenekarénak 
hangversenye tárogatószólóval. 6. Liszt: II. rap
szódia. (Előadja a zenekar.) — 22.15: Pontos 
időjelzés, idöjárásjelenlés és hirek. Bachmann 
jazz-band a Dunapalota nagyszállóból.

KÜLFÖLD.

I teken a Deutsches Theatherből. Johann 
* Strauss Denevér-je kerül előadásra és ennek 

külön érdekessége az, hogy maga Reinhardt 
professzor rendezte. A férfi főszerepet Hermann 
Thimig játssza és ami bennünket magyarokat 
különösen érdekel: Halmay Tibor.

= Bécs még ezen a héten Is ad operát Bár 
a budapesti Operaház már becsukta kapuit, a 
magyar rádió előfizetői élvezhetnek még opera
előadásokat. A bécsi Staats-opcr-ben ugyanis 
még folynak az előadások és ezeket a rádió is 
közvetíti. így például ezen a héten Strauss 
egyik híres operettje: az Egy éj Velencében 
kerül felújításra. A női főszerepet a nálunk is 
ismert Vera Schwarz énekli.

Berlin. 20.30: Nemzetközi hangverseny köz
vetítése Budapestről.

Breslau. 20.15: Szimfónikus hangverseny.
Brno. 20.30: Nemzetközi hangversenyközve- 

lités Budapestről.
Frankfurt. 10.15: Rádió-kvartett. — 22.45: 

A házizenekar hangversenye.
Hamburg. 20: Lehár Fcrenc-est.
Katowice. 20.30: Nemzetközi közvetítés Buda

pestről.
Köln. 10.50: Cipernovszky Károly, udvari ta

nácsos üdvözlő beszéde a magyar elektrotech
nikai egyesület nevében. — 21: A nép és a haza, 
szavalatok és zenedarabok.

Königsbcrg. 20.30: Esti hangverseny.
Lelpzig. 21: Két Schönlack egyfelvonásos köz

vetítése.
Milano. 20.30: Egy operett közv.
München. 20: Szórakoztató zene.
Napolt. 20.50: S. Auber „Fra Diavolo" cimü 

operájának közetitése. «
Riga. 20: Szimfónikus hangverseny.

Stuttgart. 22.45: Zenekari hangverseny.
Wien. 20.05: Marianna Waldenburg opera

énekesnő hangversenye. — 20.30: Nemzetközi 
hangverseny közvetítése Budapestről.

=s Magyarok a külföld műsorában. Ezen a 
bélen is több magyar szám szerepel a külföldi 
rádióállomások programján. Szerdán este Kö- 
nigswusterhausenben Hermann Pál és Szenkár 
Mihály hangversenyezik, mig Berlin Notret 
Irén és a Lakatos—Mocsányi vokálduo fellép
tél közvetíti. Csütörtökön Brünnben Dohnányi 
zongora ötösét adják elő.

— Reinhardt rldadása a berlini rádióban. 
Figyelemreméltó előadást közvetít Betifa RÓU-

LÓSPORT
A Lomnicí handicapet 
Bogdáni! nyerte meg

A pesti lóversenyeken a legutóbbi hetekben! 
valóságos elkeseredéssé jiőtt a publikum pa
naszainak sokasága. Az emberek ezrei és ezrei 
nézik a legnagyobb felháborodással a magyar 
lóverseny-sport teljes csődjét. A valamikor 
szépen indult magyar lónemesilő-sport teljes 
összeomlásáért pedig mindenki teljes joggal a 
Lovaregyletet teszi felelőssé. Az az elbánás, 
amelyben a budapesti és környéki pályákon a 
drága pénzért valamit kapni is akaró publiku
mot részesítik, tényleg nem bírja el a leggyen
gébb kritikát sem. Kezdve azon, hogy a publi
kumot teljes tájékozatlanságba hagyja a Lovar- 
egylet a lovak átminősítése tekintetében, foly
tatva és végezve azon, hogy a pályák berende
zése egyáltalán nincs tekintettel a közönség 
igényeire. A pályák a legprimitívebb igényeket 
sem tudják kielégíteni, úgyhogy az időjárás vi
szontagságai ellen sem védenek meg. Ugyan
így a legkisebb ké,nyelmet és előzékenységet is 
nélkülözik a pályák látogatói. A lóversenyl- 
látogatő közönség, amely végül is rengeteg 
pénzt hagy olt minden versenyen, joggal el
várja, hogy pénzéért nyújtanak is egyszer va
lamit.

Ezeknek a sajnálatos körülményeknek volt 
a következménye a szombati botrányos jelene
teknek egész sorozata és ezeknek hatása alatt 
gyűlt egybe meglehetős gyér számban a vasár
napi versenyek közönsége is.

A kétévesek első erősebb próbatétele volt 
vasárnap a Lomnici handicap, amelyben Bog- 
dánfi duplázott rá. Bansoir és Hypermangan 
előtt, szombati győzelmére.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. Mogyoródi díj. 1. Károlyi F. 

grófnő Taps (2%, Klimscha), 2. Faslsla (2%, 
Schejbal), 3. Nebuló (12, Blaskovits). F. m.: 
Héviz, Báby, Buzogány. Tót.: 10:36, 20, 17.

H. FUTAM. Júliusi hendikep. 1. Wenckheim 
D. gróf Sehonnai (2, Schejbal), 2. Heves (6, 
Csuta), 3. Sormani (3, Balog). F. m..: Felperes, 
Bunkó, Blondella, Infcrno, Simon, öreg Sig
nore, Numa Pompilius. Tol.: 10:38. 14, 21, 16.

ül. FUTAM. Lomnlel hendikep. 1. Petanovits 
J. Bogdánt! (6, Blaskovics), 2. Bon soir (4, 
Tuss), 3. Hypermangan (6, Csuta). F. m.: Flip- 
pant, Tinódi, Sudár, Pillangó, Never Stop, 
Paear, Fogaras. Tót.: 10:106. 30, 18, 22.

IV. FUTAM. Kétéves nyeretlenek versenye. 
1. Dreher J. Inmate (1, Gutal), 2. Toddy (10, 
Szokolai), 3. Buborék (3, Kaszián). F. m.: Sil- 
via, Soonenschein, Sajó, Ádám, Borotra, Soha, 
Pour rire. Tót.: 10:20. 14, 28, 16.

V. FUTAM.’ Kétévesek hendikepje. 1. Ferenc- 
halmi itt. Mlrjam (1, Hukne), 2. Csitri (10. 
Lynch), 3. Csinos (6, Tuss). F. m.: Csokor, In 
Time, Rege, Lalique. Tol.: 10:24. 15, 32, 21.

VII. FUTAM. 1. Andrássy G. gróf Sólyom (8, 
Gutái), 2. Porto (6, Kaszián). 3. Pitykés (h 
Schejbal). F. m.: Cipou, Odahaza, Severina, 
öreg akác, Sauvignon, Anna. Tót.: 10:67. 22, 
% M<
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Bárány István dr. uj európai
rekorddal legyőzte Tarist és 

negyedszer nyerte meg a
francia Grand Prix-t

A Sabaria megnyerte az első 
osztályozó-mérkőzését 
Sabaria—Rákospalota 3:1 (2:1)

Párizs, julius 7.
(A Hétfői Napló távirati jelentése.) A 

francia-német úszó viadallal kapcsolatban 
folyt le a hagyományos „Grand Prix“ ver
seny, amelyen immár

negyedszer vett részt és negyedszer ke
rült ki diadalmasan Bárány István dr.

Emlékezetessé azonban a versenyt nem Bá 
ránynak e szinte páratlanul álíó győzelmi 
sprozata, sem a fianciák ifjú bajnoka felett 
aratott győzelme teszi, hanem az a nagyszerű 
idő, amely alatt megnyerte versenyét.

50.4 mp-es európai rekordot jelentő 
idejével tavaly, dz amszterdami ollm-

Döntetlenül végződött a nagy 
vizipolóderbi

Tóth Ilonka rekordbeállitással győzte le Sipos Mancit
Az MTK vándordijas uszóversenyének máso

dik napja — mint az előrelátható volt — ese- 
ményteljes volt. Nem volt annyi publikum, 
mint a múltkori kettős ünnep uszóversenyén, 
de akiket ott láttunk, azok elmaradhatatlan 

eseménynek. A ren-
de akiket ott láttunk, 
vendégei minden nagy 
dezés mintaszerű volt.

Az érdeklődés természetesen elsősorban az 
ezidőszerinti két legjobb magyar csapat: az 
MTK és az UTE pólóegyüttesei találkozásának 
szólott. Bár az MTK az első félidőben 3:2-re 
vezetett,

a meccs erős küzdelem után 6:6 arányú 
döntetlent hozott.

Bárány István távolléte az érdeklődést ille
tően rányomta ugyan bélyegét a miiingre, ám 
a gurmandok igy is megtalálták számításaikat.

Tóth Ilonka, miután a múlt héten revánsot 
vett a bajnokságban való legyőzőjén, Stie
ber Lotti dr.on, tegnap ' ” *

Mancit.
Esemény volt még Mészöly 

I. holtversenye, akik- mögött 
lenül végzett.

A fontosabb eredmények:
A Donátli-vándordlj

100 m. háluszás. Herendy
17.2 mp. 2. Mártonffy Géza (MESE) 1 p. 17.6 

mp. 3. Ulrich (CsAK).
100 m gyorsuszás. 1. Wannie III. (SzUE) és 

Mészöly Tibor (BBTE) holtversenyben 1 p. 02.4 
mp. 3. Wannie I. (SzUE) 1 p. 02.6 mp. 4. " 
rós (SzUE). Gábori! Antal helyezetten.

Sípos Mártoh-cmlékverscny.
. 100 m. mellúszás. 1. Fichtinger (FTC)

24 mp. 2. Heller (Eger) 1 p. 25.4 mp.
Tóth Ilonka ujabb bravúrja.

100 m. hölgy-gyorsuszás. 1. Tóth

legyőzte Sípos

Tibor és Wannie 
Gábor fi helyczet-

számai.
II. (SzUE) 1 p.

Bo-

P-

Ilonka

A Vienna kiverte a Hungáriát 
a Középeurópai Kupából

Vienna—Hungária 1:0 (0:0)
Bécs, julius 7.

, (A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen- 
tése.) Tizenötezer főnyi publikum vette körül 
a Hohe Warte grandiózus nézőterét, amikor 
Lenti genovai bíró pályára szólította a két 
csapatot.

A Hnugária megkísérelte a lehetetlent: 
behozni a Vienna három gólnyl előnyét.

Am a kísérlet nem járt eredménnyel. A ma
gyar bajnokcsapat erősen ambicionálta a győ
zelmet, ezt azonban a szerencsés Vicnnával 
szemben ezúttal nem tudta elérni.

A sorsolás a bécsi csapatnak kedvezett és a 
Hungária kezdett nappal szemközt. Kitűnő 
helyzetek adódnak a magyar csatárok részére, 
akik azonban

a döntő pillanatokban Idegesen hibáznak.
A csatárok indiszpozicióján a vezérkar 

akként próbál segíteni, hogy Kalmár helyet cse
rél Sebessel, de ez a változás sem lendíti si
kerre a Hungáriát. A félidő vége felé a bécsiek 
próbálkoznak az offenzív akciókkal, de a 
Gschweidl vezérelte csatársor is gólképtdennek 
bizonyul.

Gól nélkül telik le az dső félidő.
A II. félidő első húsz percében a Hungária 

van frontban és ezalatt legalább a reváns- 
meccset a maga javára dönthette volna el. A 
bécsiek támadásai most már egyre erőteljeseb
bek lesznek és a 35 perc meghozza a döntést:

Gschweidl közelről a balsarokba irányított

MESERHEZTEK
a CAII.I.E és KÖNI6
CSÓNAKMOTOROK

már 400.— pengőért kaphatók. 

csóvákon 
Bargsmannói. Petardy-utca 14.

18 havi részlettizelóa

piász emlékezetes 100-as döntőjében 
felállított saját 59.8 mp-es idejét múlta 

felül.
A két számból álló francia-német uszó- 

mérkőzés, mint várható volt, döntetlenül 
végződött.

Eredmények: 100 m. gyorsuszás. 1. Bá
rány István dr. (Magyarország) 59.4 mp. 2. 
Taris (Franciaország) 1 p. 03.8 mp. 3. Ca- 
pieters (Belgium) 1 p. 04.4 mp. Meglepetés 
Taris gyenge ideje.

4X2Ó0 ni., staféta: 1. Németország 9 p. 
47.2 mp. 2. Franciaország.

Vizipóló: Franciaország—Németország 3:2 
(2:1).

(MUE) 1 p. 18.2 mp. Országos rekord beál
lítva. 2. Sipos Manci (NSC) 1 p. 21.2 mp.

Verhetetlen a szegedi sprintstaféta.
4X50 ni. vegyes staféta. 1. A Szegedi Úszó 

Egylet csapata 2 mp. 14 4 mp. 2. a BBTE csa
pata 2 p. 1J.3 mp. 3. az UTE csapata.

Műugrás. 1 Nagy Károly (MTK) 86.24 p.
100 m. hölgy háluszás. 1. Vermes Magda 

(FTC) 1 p 36.6 mp.
Növekvő staféta (50-j-100-|-150-|-200). 1. Sze

gedi U E. 5 p 57.8 mp. 2. MTK 6 p 07 mp. 
3. BSzKRT 6 p 08.9 mp.

4X50 m. gyorsuszó staféta. 1. MTK 2 p 06 
mp. 2. MAC 2 p 08.4 mp. 3. BBTE “ 
11.2 mp.

MTK UTE 6:6 (3:2)
Az MTK-nak az utóbbi időkben mutatott 

gyengébb formája utón az UTE volt a favoritja 
a nagy izgalommal várt vizipóló derbinek. Új
pest győzelme esetén nagyon megnövekedtek 
volna az UTE bajnoki reményei, mig az MTK — 
legalább is egyelőre — kiesett volna az élen 
küzdők sorából.

A mérkőzés fontosságának megfelelő izgalmas, 
túlfűtött hangulatban folyt le a nagy találkozás 
s a híveit váratlanul jó játékkal meglepő kék
fehéreknek az első félidőben sikerült egy gól- 
nyi előnyt kiharcolni Szünet után azonban 
mindjobban kifejezésre jutott az UTE nagyobb 
összeszokottságában rejlő erő és a szenzációsan 
játszó Német réven sikerült a mérkőzést dön
tetlenné tenni. Góldobók: Keserű 1 (4) és Ho
monnai II. (2); illetve Német (5) és Halas*'.

A Magyar Kupáért:
Hl. kér. TVE—BSzKRT 5:1 (3:0). A gólok 

közül Musitz négyet, cgyet-egyet Róbert és 
Pollák dobtak.

2 p

lövéssel megszerezte a meccs egyetlen gól
ját és ezzel csapatának győzelmét.

Az utolsó perceket a Vienna támadásai töl
tik ki.

A győzelemben oroszlánrésze van a bécsiek 
közvetlen védelmének. A meccset azonban 
mégis

Gschweidl ötletes, friss játéka döntötte eL
A Hungária csapatában viszont Mandl, 

és Schneider játszottak jól.

Döntetlenül végződött 
a genovai kupamérkőzés

Genova, julius

Wé-
bér

_____ 7
(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) Vasár

nap játszották le a bécsi Rapid és a Genova FC 
rcvánsmérkőzésiiket a középeurópai kupáért.

Bár a mérkőzés gólnélküli döntetlent hozott, 
a*  olasz csapat mégis kiesett a kupaküzdel
mekből, miután az első mérkőzés a Rapid 

fölényes győzelmével végződött
Az olasz csapatok igy erre az esztendőre már 

ki is kapcsolódtak a kupaküzdelmekbői.

Dél válogatottjai lelépték 
Délnyugat reprezentánsait

Szeged, julius 7.
. .1 Hétfői Napló tudósítóidnak telefonjelen- 

tése.) A Dréhr-serlegért csaptak össze vasárnap 
Szegeden a déli és a délnyugati alszővetség vá
logatott csapatai.

A meccs Dél könnyű, 6:1 (3:0) arányú győ
zelmével végződött.

Sahin II kezdeményezéséből és Szabó lövésé
ből a 20. percben esik a déliek első gólja és 2 
perc múlva Sahin II már a második gólt is a 
délnyugati hálóba juttatja, majd a 42. percben 
Szabó révén 3:0-ás eredménnyel zárja a félidőt 
a déli csapat.

Szünet után a 11. perc meghozza Délnyugat 
tisztelctgólját Horváth lövéséből. A játék ezután 
ellaposodik és Balogh, valamint Sahin I! góljai 
beállítják a végcicdméöi't.

volt,

Szombathely, julius 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- 

tése. A létszámemelés körül még teljes a bizony
talanság. Senki sem tudja még, hogy mit hoz a 
profiszövetség uj közgyűlése, de azért

a Sabaria vasárnap lejátszotta első osztá
lyozó mérkőzését.

Első ellenfele a Rákospalota csapata 
amelyet nagy meglepetésre

csak 3:1 re tudott legyőzni.
Az eredmény korántsem fedi az erőviszonyo

kat, mert a szombathelyi csapat az egész meccs 
alatt, de főként a második félidőben nagy fö
lényben volt. Hogy a palotai csapat nem távo
zott Szombathelyről még nagyobb vereséggel, 
azt kapusának, Hosszú védése magyarázza.

Hat bajnokság került vidékre a 
tizennégy országos ifjúsági 

bajnokság közül
Nagy Géza uj 200-as ifjúsági rekordja: 22'8 mp. — Az ifjú 
griiímadaras atléta három bajnokságot nyert — A miskolci 

Fodor József két bajnokságot vitt haza
Az ifjúsági atléták kétnapos bajnoki küz 

delmeivel a BSzKRT gyönyörű uj sportte
lepét avatták fel és adták át a nyilvánosság
nak. A minden tekintetben elsőrangú sport
telepet nemcsak Magyarország, hanem 
Európa legszebb pályájának tarthatjuk s 
szépségéről, grandiózus méreteiről csak a 
csodálat hangán lehet beszélni. Kár, hogy a 
minimálisra leszállított beléptidijak mellett 
is csak oly kevesen keresték fel e csodás 
szépségű pályát.

És ifjúsági atlétáink küzdelmei méltó ke
retet adlak a pályaavaláshoz. Már a szom
bati napon beállítottak két ifjúsági rekor
dot, amelyek közül egyik Nagy Géza, a másik 
pedig a 400-as finis hőse, Vértes Ferenc ne
véhez fűződik, vasárnap pedig ugyancsak

Nagy Géza 200-on megjavította Veress 
és Paitz 22.9 mp-es rekordját 22.8 mp-es 

idejével.
Mint legörvendetesebb eseményt, a vidék 

pompás szereplését emelhetjük ki. így első
sorban a kitűnő miskolci hosszutávfutó, Fo
dor József nagyszerű szereplése az, amely 
a legszebb reményekre jogosít, de Hovorka, 
Domby, Hepp, Balogh és elsősorban tf szinte 
az ismeretlenségből előbukkant törökszent
miklósi Nagy Kálmán az, aki a magyar at
létika legnagyobb Ígérete.

A fővárosiak közül legszebben a MAC és 
a BBTE szerepelt egyformán 3—3 bajnok
sággal. Feltűnést keltett az MTK teljesen 
passzív szereplése.

Az egy időben megrendezett stafétabajnok
ságok közül 4X4OO-at a Barsi nélküli 
BBTE, az 5000 csapatot pedig a MAC biz
tosan nyerte.

Az országos ifjúsági baf nokságok
200 méteres síkfutás.

Ifjúsági bajnok: Nagy Géza (MAC), 22.8 mp. 
Ifjúsági rekordl 2 Nagy Kálmán (Törökszent- 
miklós) 23 mp. 3. Nádujfalvy (MAC) 23.2 mp. 
— Remek verseny. A célegyenesbe a leggyor
sabban kezdő Nagy Géza fordul be 2.5 mp. 
előnnyel elsőnek s bár a végén kissé vissza
esik, a remekül flniselő Nagy Kálmán és Nád
ujfalvy csak megközelíteni tudja. *"  *■
Nagy eredménye az erős hátszél 
lehet rekord. Az előfutamban 
(MTK) 23.4 mp.-et futott

800 m. síkfutás.
Ifjúsági bajnok: 1. Vértes Ferenc (ESC) 

2 p. 06 mp. 2. Verbőczi (BBTE) 2 p. 06.6 mp. 
3. Mészáros (MAC) 2 p. It mp. — 250 m.-lg 
együtt van a mezőny. Ott Vértes megy az élre 
nyomában Verbőczivel s ettől kezdve e két 
kitűnő futó külön veraenyt fut. 650-nél Ver
bőczi előzi Vértest • mintegy két méter előnyt 
szerez, de Vértes a célegyenesben utána veti 
magát és elkeseredett küzdelem után két mé
terrel győz.

3000 m. síkfutás.
Ifjúsági bajnok: 1. Fodor József (MVSC) 

9 p. 24.7 tnp. Északi kerületi rekord. 2. Go- 
mola (FTC) 9 p. 28.8 mp. és Görög (UTE) 
9 p. 45 mp. Pestvidéki kerületi rekord. — 1600 
métertől az első kettő külön versenyt fut. Az 
utolsó körben Gomola szökni próbál, de Fo
dor ragad és a finisben könnyen nyer.

110 m. gátfutás.
Ifjúsági bajnok: Kovács József (BBTE) 16.9 

mp. 2. Szabolcs ( MAC) 175 mp. 3. Virág 
(MTK) 18.4 mp. — Kovács végig vezetve biz
tosan, gátdöntés nélkül győzött. Eger (MAC) 
és Kovácsy (FTC) a 3. és 4. helyről gátdőntés 
miatt diszkvaliflkúlva.

Magasugrás.
Ifjúsági bajnok: Kovács József (BBTE) 178 

cm. 2. Szigetvári (BBTE) 170 cm. 3. Varga 
(Törekvés) 165 cm. — Kovács a 178-at har-

Kár, hogy
miatt nem 
Hortobágyi

A Juhász Attila dr. állal vezetett mérkőzést 
mintegy 2000 ember nézte végig. A Sabaria kezd 
és rövidesen fölénybe kerül. Csatárai azonban 
a gólhelyzetek egész sorában hibáznak. A rit
kán támadó Rákospalota éri el az első gólt a 
29. percben l.aukó III. révén. A Sabaria állan
dóan támad és végre n 39. percben Stoffián 
Buresch lövésszerü beadását góllá értékesíti, 
(1:1). A Sabaria továbbra is támad s a meg
hosszabbított félidő 47. percében Buresch 
11-esből megszerzi a Sabarlának a vezetést.

A második félidőben állandóan a Sabaria 
támad, de Hosszú kitűnő védése folytán csak a 
32. percben esik gól: Mészáros beadását a ki
futó kapus mellett Stoffián befejeli (3:1). A 
meccs végéig a Sabaria támad, de az eredmény 
nem változik.

1132 cm. 
hogy el-

(KEAC)

madszorra ugrotta; a 182-es rekordmagassá
got háromszor ütötte. Meglepetés Szigetvári 
gyenge ugrása.

Távolugrás.
Ifjúsági bajnok: Hepp Ferenc (KEAC) 646 

cm. 2. Temesvári Nősek Ferenc (MAC) 639 cm.
3. Angclmeyer (Szegedi levente) 638 cm. —• 
Hepp ötödik ugrásával győzött. Angelmeyer 
messze elmaradt otthoni eredményétől.

Sulydobás.
Ifjúsági bajnok: Dombi Ernő (Jó szál sószen t- 

györgy MOVE) 1200 cm. 2. Hovorka (KEAC) 
1147 cm. 3. Kovács (Diósgyőri AC) '**"*  
— Gycngo eredmény. Dombi éppen, 
érte a 12 métert.

Diszkoszdobás.
Ifjúsági bajnok: Hovorka István 

3675 cm. 2. Paksy (MAC) 3435 cm. 5. Domby 
(MISE) 3280 ctn. — A mai ifjúsági diszkosz
dobó gárda csak árnyéka a réginek. Egy 
Hahnt, Balázst vagy Madarászt hiába kerestünk 
a mezőnyben, ahol Hovorka fenti eredményű 
volt az egyetlen 35-ön felüli dobás.

Budapest 
szenior stafétabajnokságai 

4X400 m. stutéla.
Budapest bajnok: BBTE (Raggambi, Villányi, 

Odri, Szalay) 3 p. 33.8 mp. 2. MTK (Farkas, 
Ferihegyi, Mártonfalvi, Sugár) 3 p. 36 mp. 3. 
KAOE (Sarkady, Daubncr, Klnmár, Balázs) 3 
p. 40 mp. — Raggambi öt méter előnyt hoz a 
BBTE-nek, amit azonban Daubncr behoz és 
még hét métert ráver Villányira. Odri sokat 
ledolgoz a hátrányból s Szalay már könnyen 
nyer, sőt Balázst Sugár révén még az MTK is 
megelőzi.

5000 m. ötös csapatverseny.
Bajnok: MAC (Szerb, Gyuiay, Kultsár, Bel- 

loni, Szabó M.) 25 pont, 2. MTE 53 pont, 3. 
Vasas 61 pont. — Egyénileg: 1. Szerb (MAC) 
16 p. 21.2 mp., 2. Gyuiay (MAC) 16 p. 21.6 mp., 
3. Németi (MTE) 16 p. 23.4 mp. — A MAC 
biztosan, nagy fölénnyel győzött.

Két országos rekord a BSE 
vándordi’as kerékpár versenyén

Hatalmas lendületet vett kerékpáros sportunk 
vasárnapi versenyén két uj országos rekorddal 
örvendeztette meg a Millenáris közönségét. 
Eredmények:

20 km-cs motorvezetéses verseny. 1. Szekeres 
(Postás) 16 p 19.4 mp. Országos rekord. II. fu
tam: 1. Szekeres (Postás) 15 p 34 mp.

Hármas csapatverseny. (BSE Ezüstkürt-ván- 
dordij) BSE—FTC 5:56 mp. — MTK—Diadal 
5:40.2 mp; MTK—BSE 5:39.1 mp; FTC—Diadal 
5:41 mp.; BSE—Diadal 5 p 36.5 mp.; MTK— 
FTC 5:37 mp.

Végeredmény: 1. MTK 6 p. 2. BSE 5 p. k 
FTC 4 p. 4. Diadal 3 p.

5 km-es rekordkísérlet 175 kem 1. Erdélyi 
Ferenc (BSE) 3:24 mp. Országos rekordl (Régi 
rekord: 3:34.4 mp.)

X Újpest győzött. Bocskay vereséget szenve
dett. A vasárnapi turomérkőzések során az Új
pest Poznan-ban ismét legyőzte előző napi 
ellenfelét, a Warta-t, ezúttal 4:0 arányban. A 
Bocskay Kladnóban Játszott s ott a profi 
Kladnótól elkeseredett kdzde'em után 3:1 (2:1) 
arányban vereséget szenvedett.
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A bajnoki regattán a Pannónia 
végleg elvesztette a hegemóniát

A délelőtti orkánszerü vihar váratlan elülte 
után pompás idő kedvezett az idei bajnoki re
gattának A csepeli Dunaág mindkét oldalán 
és a hídon sűrű tömegek sorakoztak fel, a vi
zen hemzsegő versenycsónakok és kísérő moto
rosok tarka képet nyújtottak. A versenyek, 
bár a mezőny rendszerint alig volt népes, ál- 
falában jó (portot nyújtottak.

▲ regatta nagy eseménye a Pannónia 
sikertelen szereplése volt,

amellyel megszakadt évek óta tartott győzelmi 
sorozata. Reális vereséget szenvedett a Hun
gáriától, ugy a pair oarban, mint a nyolcasban 
a négyesben is csők elkeseredett küzdelem után 
tudta Budapest EC-bnl izemben elnyerni a 
bajnokságot. Dublóban a Neplun EE Szendey— 
Knoblauch kettőse egyedül indulva gyenge 
idővel lett bajnok, mig szkifTlien Kozma révén 
Járatlanul a Budapest EE jutott bajnoksághoz, 
minthogy Szendey dr. a startnál, visszalépett.

Végeredményben tehát a Hungária két, n 
Pannónia, Neptun, Budapesti EE egy-egy baj
nokságot szerzett. A bajnoki számokat három 
verseny egészítette ki.

Részletes eredmények:
Stkiff: Bajnok Kozma László (Budapest EE). 

Dr. Szendey a harmadik sikertelen start után 
feladta.

Négyes kormányossal: Bajnok: Pannónia 7 
n. 55.3 mp. 2. Budapest EE Starttól a célig fej 
fej mellett ádáz küzdelem, amely csak a cél 
nál dől cl minimális, másféltnéter hosszal a 
Pannonja Javára.

Kétevezös pair oar: Bajnok: Hungária 8 p. 
Í2:3 inp. 2. Pannónia 8 p 18.6 mp. A Pannonin 

Ikalmi csapata' váratlanul nagyon szépen tar
totta magát.

Kettős párevezős: Bajnok: Neplun EE (dr. 
Szendey—Knoblauch) row over 9 p. 55 mp.

Nyolcas: Bajnok: Hungária 6 p. 51 mp. 2. 
Pannónia három méterrel. A regatta clouja 
valóban pompás sportot nyújtott. Kitünően si
került start után együtt halad a két rivális. In
nen Pannónia erősít és 1000 méternél fél hajó
hossz előnyre tesz szert, majd előnyét, mig a 
Hungária Átveszi a tempót, egy hosszra emeli. 
Hungária most erősen felnyomul 200 méter-ín, 
behozza minden hátrányát, úgyhogy 1500-nál 
•gymás mellett fekszik n kél hajó. Ádáz finis 
indul meg. A Pannónia fokozna a csapásokat, 
amit a Hungária is átvesz. A cél előtt 50 méter
rel némi előnyben van a Pannónia, de kiful 
ladva nem tudja megakadályozni a nagysze
rűen küzdő Hungária másfél méteres győzel
mét.

II. oszt skiff: 1. Gurazky Tivadar (Vác) 8 
p. 18-4 mp- 2. Leicblmann Nándor (Duna EE) 
8 p. 34.4 mp. 3. dr. Brém György (MAC).

Junior négyes: 1. Győri Torna és Evezős 
Egylet 7 p. 48.0 mp FTC csapata 500 m-nél 
feladta.*

Palánkos négyes nyeretlenek részére: 1. FTC 
7 p. 50.4 mp- Sirály csapata 1700 m-nél feladta

Vadevezős-mentőházat 
avattak Újpesten

A exabndcvezés gyönyörű sportjának hihe
tetlen mértékben történt fellendülése magával 
hozta a Dunán való sportolás veszélyének in- 
tenzlvltását. Egyro többen és többen akadnak, 
akik minden különösebb gyakorlat nélkül me
részkednek a hatalmas folyamra, veszélyeztetve 
a magtik és embertársaik életét.

A Magyar Szabadevezősök Egyesülete meg
alakulása óta fokozatosan észlelhető a folyami 
baleseteik csökkenése. Mialatt az egyesület egy
részt szigorúan ügyel a folyamrendészeti sza
bályok és rendeletck betartására, elejét veendő 
ezre) a baleseteknek; másrészt megindította az 
akciót egy modern evezős-mentőháx létesítésére. 
Ar egyesület ex intencióját a legnagyobb siker 
koronázta:

vasárnap délután közéleti tényezők jelen
létében, ünnepi külsőségek között avatták 
fel Újpesten a szabadevezőeök modern 

mentőháxáL
Ax újpesti Dunasoron, a Római fürdői komp

átkelés és a Weiser-tclep között létesített 
mentőház felavatását megelőző ügyességi 
éa mentési verseny© elmaradtak. A felavató 
beszédet Dinieh Vidor kormányfőtanácsoa, nz 
egyesület elnöke tartotta meg.

1 A délutáni programot tagavntó-sacsor*  kö
vette, amelynek ünnepi szónokai Scheuer Ró
bert székesfővárosi bizottsági tag és Pagr Hugó, 
▼olt evezősbajnokunk, a Magyar Szabadevező- 
eök Egyesülete alelnöke! voltak.

A pompásan sikerült avatő-Unnepélyt dunai 
Ipfnplonos felvonulás zárta be.

Vasárnapi sporthírek
X A» európpl hatos vlalpólólornával kap

csolatos társadalmi ünnepségek programját 
mér megállapította nz uszószövelség társadalmi 
hiioltsága A programon szerepelnek a főváros 
összes nevezetességeinek és a Szent István-napi 
könuenet megtekintésén, valamint a kirándu
lásokon kivül a főváros tanácsa által, a Gellért- 
azállóban rendezendő ünnepi dlszlakoma, vaja
mi nt a Szent István-napi látványosságok meg
tekintése is. Mint az előrelátható volt, a Csá
szár-uszodát alaposan próbára teszi a nagy 
európai sportesemény iránt megnyilvánuló ha
talmás érdeklődés. A MUSz máris kénytelen 
volt egy 1800 szentély! befogadó póttribün tel- 
állításáról gondoskodni A hatos torna jegyei- 
Mek túlnyomó része már elővételi bérletben el
költ. A még meglévő kombinált jegyek részlet
fizetésre már csak julius 15-ig válthatók a 
MlfSz Andrássy-ut 54. sz alatt levő városi iro
dájában.

X Ftlajulnak ai ezüstlobda-vándordtj klaaa- 
eafkus küzdelmei, mégpedig Dréhr Imre dr ál 
lanttitkár az MI.Sz elnökének áldozatkészségé-1 adták hogy a mai nrhét »,
Mt. A K
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vánja kiméjyllcni a n’ngyai 

testnevelését, hogy n minisztérium által végleg 
elnyert Séthy Antal vándordíj helyébe egy re- 
inekmüvü ezüstlabda vándordíját irt ki A nép
jóléti államtitkár azonban nem elégszik meg 
niizal, hogy kielégíti a köztisztviselő-ifjúság 
sportolási kedvét, hanem a küzdelmekbe be 
kívánja kapcsolni a pénzintézeti tisztviselőket 
is. A régi szép Időkre emlékeztető ezüstlabda- 
vándordíj küzdelmei tehát megelevenednek 
Dréhr államtitkár nemes gesztusával.

X Az MTK tenlszexpcdlelója kikapott Nagy
kanizsán. Nagykanizsáról jelentik: Az MTK 
teniszezői vasárnap klubközi versenyen mérték 
össze erejüket a Nsgyknnizsai TE teniszcsapatá
val A küzdelem a nagykanizsaiak 6:5 arányú 
győzelmét eredményezte. Részletesen: Női
egyes: Récsci Rezsin—Zeller 6:1, 6:1. Récsei
Margit—Ttfsák Éva 6:3. 6:0 Vegyes páros: Ré
csei Rózsi és Gonda Miklós—Zeller Ena és Fa
ragó József 6:3, 6:2. Tüsák Éva és Grünfeld 
Sándor—Ráesel Mnrgit és dr L chtenstein Sán
dor 6:4, 6:2. Női páros: Récsci Rózsi és Récsei 
Margit—Zeller Ena és Tusák Éva 6:1, 6:0. Férfi 
egyes: Griinfold—Lichlenstein 6:3, 6:1, 6:3.
Palásthv— Aczél 6:3 5:7, 6:3. Kluger—Gonda
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A griffmadaras zászló garantálja a sikert
A Magyar Atlétikai Club motorsportosztálya a 
Magyar Touring Club közös rendezésében ké 
szitették elő és rendezik meg az idei olaszor
szági turautat, amelyet a mull évben az olasz 
motorosok itteni látogatásának viszonzására 
határoztak el.

A Magyar Atlétikai Club motorsportosztálya 
hónapok óla dolgozik élükön Máry Dezső al
ezredessel és Iványi Gusztáv századossal a 
propoziciók kidolgozásán és a turaut sikerén. 
Nem lehet kétséges, hogy résztvevő motoro
saink minden kétséget kizáróan

elsőrangú sportteljesítménynek néznek 
elébe,

mert hiszen mint a propoziciókat olvassuk, 
katonás szellem párosulva a magas színvonalú 
sportszellemmcl, a propoziciók minden pont
jában kidomborodik. A szeptember 1-én kez
dődő verseny nevezési határideje augusztus 
15. Nevezéseket a Magyar Touring Clubhoz, 
kell................................................ *
160

beküldeni. Nevezési dijak autók részére 
,w pengő, ageikl karok és motorok részére 
120 pengő. Klubbok és gyárak team nevezési 
dljá csapatonként 40 pengő. A nevezési dijak 
bon a kötelező szavatossági biztosítás, nem
zetközi utigazolvány, az osztrák és olasz 
triptique, a kedvezményes vámóvadék biztosi-

mielőtt motorkerékpárt vesz, 
ne csak a prospektusokat böngéssze, hanem érdeklődjön tapasztalt öreg 
motoros barátainál, mennyi ideig vártak pótalkatrészekre, meddig vártak 
egy-egy Javításra, mi kiadásaik vo tak gépeikre évi átlagban, hogyan 
fogadták őket, ha garanciális javítást sürgettek.

maid Ok lopnak finnek érde
keset mesélni

. Maid meg fogja ön tudni, mily kellemes egy dugattyúra négy hétig várni, 
vagy ha az embert nem veszik észre, ha garanciális hibát óhajt javíttatni. 
Kérdezze mej ugyanezeket Méray tulajdonosoktól is. Majd ők megma
gyarázzák Önnek, mi a Service a tökéletes utánszolgálat. — és mik 
teszik a Méray-motorkerékpArok használatút olcsóvá, 
kényelmessé és biztossá. Kérje még ma prospektusunkat és 
Service Ismertetőnket!

Méray motorkerákpárgyár Rt
Eladási központ; Budapest, IV., Váci-utca 1—3. Telefon: 819—72. 
Alkatrészüziet: Budapest, V.. Dorottya-utca 3.
Service-telep: Budapest. V-, Zápolya-utca 15—17. Telefon: 919—21.

)( Végre megjelenik az első magyar kisautó. 
A kisautó van hivatva betölteni azt az Űrt, 
amely a motorkerékpár és az autó között a mai 
napig fennáll.. Az ügyvéd, az orvos, a mérnök, 
a kereskedő, az utazó már évek óta vár erre a 
kis kocsira, amelyre nagy szüksége van ke
nyérkereső munkájában. A gyors közlekedés ma 
már minden üzletembernek életkérdés. Az olcsó 
üzem rendkívül fontos szempont a kisautónál, 
valamint az, hogy tökéletes védelmet nyújtson 
az időjárás viszontagságai ellen. Fontos, hogy 
a tulajdonos ruháját kímélje, esőt, port, piszkot 
be ne engedjen. Kezelése kényelmes legyen, ne 
fárassza a tulajdonost. Ilyen jármű megalkotá
sát tűzte ki célul Méray Lóránt mérnök, a 
Mérap motorkerékpárgyár Igazgatója, aki most 
elsőrangúan konstruált motorkerékpárjai után 
kihozza a rendkívül gondos munkával szerkesz
tett kisautót. A két üléses, Ízléses, harmonikus 
elrendezésű kiskocsi teljesen zárt. Bőven van 
méretezve, árát pedig oly alacsonyra szabták, 
hogy alig haladja meg a nagyobb hengerűrtar
talmú oldalkoésis motorkerékpár árát. Az ujon- 
n"» hon•lruá,, kiS koc8Íkkal ismíl tanujeléi

megteremtése. A Méray kisautók a napokban 
kerülnek be a Váci-utcai eladási központba, 
ahol az érdeklődőknek minden felvilágosítással 
szolgálnak.

)( A tótszIgetcsilUküzi járás főszolgablrája 
értesítette a MAC motorsportosztályát, hogy a 
Hősök emlékversenyének alkalmával Györ- 
szentiván község határában a kirendelt csendőr
járőr által egy darab motorkerékpár belső 
gumi találtatott és GyŐrszentiván község elöl
járóságának adatott át, ahol igazolt tulajdonosa 
átveheti.

)( A Terézvárosi Torna Club automobil és 
motorkerékpár szakosztálya 1929 jnllus hó 21-én 
propaganda turautat rendez. A turaut célja 
Balatonfüred Indulás tetszés szerint, de a ne
vezés alkalmával az indulás helye bejelentendő. 
Nevezési dij 10 pengő. A beérkezettek a TTC 
emlékserlegét nyerik Minden befutó anqyi ser
legre tarthat igényi, ahány nevezést befizetett. 
Az emlékserlcgek kiosztása a beérkezés után 
helyszínen, a diszebéd alkalmával történik. Ne 
vetélek a Terézvárosi Torna Clubhoz intézen- 
dők (Budapest, VI., Szegfü-tuca b). Nevezési 

. rár,a< ,m. éví ju,ius hó ,O én C8,e ,íx 6rn-
*"“!"r.k.|A balatonfüredi Csillagtura ut iránt motoros-1 

a munkalehetőség I körökben már ma is igen élénk at érdeklődés. •

7:5, 4:6. 4:6. Faragó—Hirachler 6:3, 6:0. Férfi 
páros: Grünfeld és Fábriczky—dr. Liohtenstein 
és Gonda 3:6, 4:6 Kluger é’ Molnár—Aczél és 
llirschlcr 6:4, 6:3

X Az UTE kerületi atlétikai versenye. Az 
UTE vasárnapi atlétikai versenyének eseménye 
Sugárnak, a KAOE volt sprinterénck az UTE 
színeiben való bemutatkozása volt. Elért 111 
mp-es eredménye egyufla’ a verseny legjobb 
eredménye is, mig az UTE <Xlö0O-as stafétája 
a fennálló gvenge rekordon javított valamit 
Főbb eredmények: ifjúsági számok: 100 m. sikf.
1. Madarász (UTE) 115 mp. — 400 m. 1. La- 
bonanovits (BiK) 57.4 mp — 1500 m. 1. Bed- 
narik (BiK) 4 p. 41 2 mp — Magasugrás: 1. 
Paulinv (RÁC) 156 cm. — Rúdugrás: 1. Valen
tin (SÁG) 228 cm. — Diszkoszvelés: 1. Sziklay 
(UTE) 3169 cm. — Szenior-számok: 100 m. 1. 
Sugár (UTE) 11.1 mp. — 300 m. 1. Kovács 
(UTE) 38.8 mp. — 800 m. 1. Riegler (BiK) 2 
p. 11.8 mp. — Távolugrás: 1. Csík (BiK) 606 
cmf- — Sulydobás: 1 .^Soós (UTE) ‘159 cm. — 
4X1500 m. staféta: 1. UTE a) 18 p. 43.8 mp. 
Pcstvldéki kerületi rekord!

tás ét az osztrák vízum költségei is benn fog
laltatnak. A turaut útvonaláról és az egyes 
napi útszakaszokról készséggel ad propozició- 
kat a Magyar Touring Club, valamint a MAC 
titkársága az érdeklődőknek.

A hétnapos túra hossza 1259.3 km.
A turauttal egyidejűén egybe esik a monzai 
Grand Prix és igy alkalmuk lesz a résztvevők
nek ezen világversenynek a megtekintésére is.

A csoportos hazaérkezés napja szeptember 
14-ike. Azonban a visszafelé vezető utón bárki 
kiszállhat, anélkül, hogy ez a helyezését be
folyásolná.

A Magyar Atlétikai Club erre az alkalomra 
cgy

kűllin útikönyvet készít,
amelyet rövidesen a versenyzők rendelkezé
sére bocsát. Ebben a turakönyvben minden 
megtalálható, amire a versenyzőnek az egész 
ut alatt szüksége lehet. A győztesek emlék
plakettot és tiszteletdijat fognak kapni. Olasz 
molorsporttársaink már most megkezdték a 
magyar motorosok fogadtatásának előkészíté
sét, amely egyik biztosítéka lesz annak, hogy a 
Magyar Atlétikai Club motorsportosztályának 
olasz túrája hosszú időkre felejthetetlen él
ményt szerezzen résztvevőinek.

I RÁBR-KRUPP
RÁBA-A.F.A 
AUTÓBUSZOKAT ES 
TEHERAUTOMOBILOKAT

m'nden speciális célra alkalmas, minden tek'nfetben a 
legmodernebb kivitelben és minden nagyságban gyárt a 

magvar Magson-«s Gépgyár Rt 
Auiomobiigyara, Győr

Központi igazgatóság: Budapest. Deák Ferenc*  utca 18. Telefon • 618-50. 818-59.
Budapesti javítóműhely és alkatrészraktár: Kerepesi*  ut 26. szám Telefon: J. 453 - 84.

)( óriási érdeklődés előzi meg a Budapest 
Sport Egeysület julius 14-én lefutásra kerülő 
motorkerékpár pályaversenyét. A körpályaver
senyt a Városligetben tartják meg. A start meg 
cél a Weingruber előtt lesz. A rendezőségnek 
nem kevés gondot okoz a pálya rendjének fenn
tartása A köröket elŐrcláhatóan irtózatos se
bességgel végigszáguldó motorosok gyorsaságá
nak pontos megmérése és még egy csomó más 
hasonló redndezői feladat. A BSE imponáló 
motorversenye egyik nevezetessége lesz állan
dóan a fővárosunknak.

)( A szegedi autóverseny eredménye. Vasár
nap hirdették ki a Délmagyarországi Automo
bil Klub futárversenyének eredményét. Az auto
mobiloknál első lett Kucses Pál (Ford), 2. 
Uduardy György százados (Magosix), 3. Mand- 
ler Győző (Fiat), 4. Matolcsy Elemér őrnagy 
(Magosix). Az oldalkocsis kerékpároknál első 
dr. Dús Jenő őrnagy (Méray), 2. dr. Bállá 
Izidor. Szóló motorkerékpároknál 1. Zsotér 
Bertalan, 2. Klemcnt Antal, 3. Múzsa 
Gyula. Az autók vándordíját Kucses 
Pál, a motorkerékpárokét dr. Zsótér Bertalan, 
a csapatversenyt a Magosix kocsik és a BKV 
motorkerékpárok nyerték.

Autó-pneumatik, felszerelési 
cikkek, Citroen és Chevrolet 

alkatrészek
NAGY JÓZSEF
VI., Andrássy-ut 34
Teltfon: 221—97, 285—63

)( Németországban egészen újszerű pró
bákat tartanak mostanában egy-egy auto
mobil ellenállóképességének megállapítá
sára. Bizottságok előtt kivisznek a szabadba 
cgy megvizsgált és tökéletesnek talált auto
mobilt, az erős, masziv autóval felmennek 
egy dombtetőre, s ott a bizottság szemeHt*  
tára a meredek és elég magas dombról az 
automobilt leguritják a völgybe. A kocsik 
természetesen dübörögve, meghengeredve 
perdülnek le a magas, meredek pályán. Lent 
azután újra megvizsgálják az autót, főleg 
abból a szempontból, hogy a különös próba 
után milyen fokú javításra van szükség ab
hoz, hogy a gépkocsit ismét üzemképesen 
használhassák. Előfordult, hogy egy-egy erős 
építésű csukott automobilt minden javítás 
nélkül nyomban útnak lehetett indítani, 
annyira ellentállott minden alkatrésze a 
nagy zuhanás közben.

)( Electex néven egy aj siabadalmaxott amerikai aaar 
kerti] a napokban forgalomba, amelyről hivatalos próbák 
megél tése után megállapították, hogy az autóban haszná
latos akkumulátorok élettartamát sokszorosan meghos
szabbítják. Az autóvezetőt megkiméh attól, hogy kimerült 
akkumulátorja miatt órákat, sót napokat vesztegeljen, 
mert ezen uj szer egyszerű beöntése a cellákba uj akti
vitásra készteti a már kimerült akkumulátort. Miután a 
legnagyobb ellensége az akkumulátor celláknak a szulfát 
lerakodása, amely az áramképződést meghiúsítja, az 
Electex beöntése után feloldja a lemezekre rakodott 
szulfátot és azt sárszerű anyaggá hígítja, ugy, hogy az 
áramszolgáltatás ezen a szulfát lerakodáson keresztül 
is tökéletes marad. Fő előnye abban rejlik, bogy az 
akkumulátort kétszer, sót háromszor annyi ideig tartó 
kapacitásra készteti és mindösze tizenegy pengő egy töl
téshez szükséges anyag ára. A töltést az autótulajdonos 
kocsiján önmaga percek alatt végezheti el és nem kell 
órákat eltöltenio az akkumulátor cseréléssel. Ezen uj sza
badalom a napokban kerül forgalomba és kapható lesz 
minden szakúzletben, valamint a vezérképviseletnél. Kai-

Magyar Légiforgalmi RT.
nyári menetrend
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.’íöxvetlen csatlakozások Európa tazes állomásai felé 

Az aotoboai Budapesten a Vadászkűrt-eiáliodától 6Ó, 
Wienben a Hotel Bristoltól 40 perccel a repülőgép 

indulása előtt indul.

Felvilágosítás ás jegyváltás: 
Budapesten a Magyar Légiforgalmi R.-T léglutaaáal 

irodájában IV. Váci-utca l. Tej.: 808-88

A Központi Menetlegyirodában ét annak tattá 
fiókjaiban

Wienben: Luftreisebűro dér Ostarr Laftverfcehrs 
A.-G.. I.. Kártncrrlng 5 Tel R. 28—1—21 

Posta, és cspmaaforgalom Európa valetnennjd áüo- ■ 
méta felé Felvilágosítások, tarifák ét menetrendek 
a társasán szállítási osztályánál Telefon: Má-M.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja :
„A Hétté! I,Ápolt" Ujságvállalat.


