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Halálos szerencsétlenség és több 
baleset történt vasárnap délután a 
B.S.E. városligeti motorversenyén
Steirer Rudolf 90 kilométeres sebességgel robogó motorja felborult 
és a versenyző súlyosan megsebesült - H gép kettészakadt és az 
oldalkocsiban ülő Vágány Tamás szerelő kizuhant, koponyaaiapi 

törést szenvedett és meghalt
Vasárnap délelőtt óriási érdeklődés mel

lett tartották meg a Városiigeiben a BSE 
által rendezett motorkerékpáros Grand 
Prii-t, amelyen több szerencsétlenség tör
tént, sőt a versenynek halálos áldozata is 
volt.

Steirer Rudolf, az Ismert versenyző ko
csijával történt a szerencsétlenség, 
amely egy sebesültet és egy halálod ál

dozatot követelt.
Steirer a Bp. 81—728 rendszámú motorke
rékpárjával állt a starthoz. Az oldalkocsi
ban Vágány Tamás 19 éves motorszerelő 
foglalt helyet. Teljes sebességgel robogott 
végig a pályán a gép. Mikor a városligeti 
Közlekedési Muzeum elé ért, ahol a kör
pálya visszakanyarodik a Wcingruber-xen- 
déglő felé, a hivatalos jelentés szerint

Steirer Rudolf 93 kilométeres sebesség
gel robogó kocsijával egy előtte haladó 

motorkerékpár elé akart kerülni.
A fordulóban az oldalkocsiban ülő kísérő
nek erősen ki kell hajolni, hogy fenntart
hassa a gép egyensúlyát. Vágány Tamás va
lószínűen túlságosan kihalóit az oldalkocsi
ból és igy történhetett, hogy

a nehéz motorkerékpár egyensúlyát 
vesztette

és Steirer elvesztette uralmát a kormány 
fölött. A következő pillanatban a sokezernyi 
néző legnagyobb megdöbbenésére és rémü
letére a gyors iramban száguldó motorke
rékpár felborult.

az a összekötő tengely, elszakadt és az 
oldalkocsi levált a gépről.

A motor nyergében Steirer Rudolffal még 
néhány méternyire előregördült, azután 
felborult. Steirer széles ívben kfrőpűlt az 
ülésből és véresen terült el az úttesten. Még 
szörnyűbb módon végződött a baleset Vá
gány Tamásra.

A motortól elszabadult oldalkocsi a gya
logjáró felé rohant, felfutott a járdára és 
egyenesen az utszélcn álló fának rohant. A 
következő pillanatban csak egy rémült két
ségbecseit kiáltás' hallatszott:

a fának rohanó oldalkocsiban előreha- 
jolt testtel ülő Vágány Tamás fejével 

Az áldozat nem akart a gépre ülni, mert 
halálsejtelmek gyötörték

A szerencsétlertség ügyében megindított 
nyomozás rendkívül érdekes eredményre 
vezetett. A szemtanuk vallomásából kiderült, 
hogy Vágány Tamás közvetlenül az indulás 
elöli kijelentette, hogy nem akar a gépre 
ülni, mert fél. hogy szerencsétlenség éri. Mi
kor kérdezték, mi az oka ennek az elhatáro
zásnak, igy felelt:

— Rossz sejtelmeim varnak, nem aka
rok indulni a versenyen, érzem, hogy 

katasztrófa lesz a rége'...
Környezete azonban addig kapacitá’ta a 

fiatalembert, mig végül rászánta magát, hogy 
elindul Steirer motorkerékpárján. Közvetle
nül a start előtt azonban kiszedte zsebeiből 
minden értéktárgyát és okmányait és átadta 
a versenyen tartózkodó bátyjának a követ
kező szavakkal:

zuhant a fának és az összeütközés olyan 
heves volt, hogy az ülődés ereje kive
tette a kocsiból a szerencsétlen fiatal

embert.
Pillanatok alatt fékeztek az arra robogó 
motorkerékpárosok és versenyzők maguk 
siettek elsőnek a szerencsétlenül jártak se
gítségére. Steirer az úttesten, Vágány Tamás 
pedig a gyalogjáró széléh feküdt vérző fejjel 
halálsápadt arccal, eszméletlenül. Alig egy
két perc alatt már ott voltak a mentők és 
első segítségben részesítették őket.

Steirer Rudolf zúzott sebeket kapott, 
azonkívül agyrázkódást szenvedett. A 
mentők bekötözték és életveszélyes ál

lapotban vitték a Rókus-kórházba.
Ezalatt egy másik mentőorvos a szeren

csétlenül járt Vágány Tamás bekötözésével 
foglalkozott. A fiatal motorszerelő a szörnyű 
erejű összeütközés következtében kopo
nyaalapi törést és súlyos zúzott sérüléseket 
szenvedett. A bekötözés után őt is autóba 
emelték és elindultak vele a Rókus-kórház 
fele. Hiábavaló volt azonban a mentőorvo
sok minden igyekezete, már addig sem tud
tak lelket tartani benne, amig a Rókus-kór
házba érnek, hogy ott műtőasztalra jusson:

a szerencsétlen fiatalember útközben a 
mentőautóban az orvosok kezei között 

kiszenvedett.
A helyszínen ezalatt megindult a vizsgálat. 
A szerencsétlenség helyén szolgálatot telje
sítő rendőr felügyelő-helyettes nyomban 
összeírta a szemtanuk neveit és röviden ki
kérdezte őket a szerencsétlenség körülmé
nyeiről. A kirendelt karhatalom vezetőiének 
intézkedésére a jelentést azonnal a főkapi
tányságra juttatták és a rendőrség erélyes 
nyomozást indít annak megállapítására, 
hogy

a halálos végi! katasztrófáért kit terhel 
a felelősség.

Verseny közben az a hir terjedt el, hogy 
Urbachot, a híres versenyzőt "is szerencsét
lenség érte. Ez a hir nem bizonyult valónak; 
Urbachnak csupán a gépét érte defektus, ö 
maga azonban nem sérült meg.

- Itt vannak ezek a holmik, vedd ma
gadhoz. mert úgy érzem mégis baj lesz a 
dologból.

Ilyen halálsejtelmek között indult tragikus 
végű útjára Vágány Tamás.

A rendőrség által kihallgatott tanuk kü
lönben clmodották, hogy

Steirer Rudolf tudomásuk szerint az 
Indulás előtt meglehetősen nagymennyi
ségű italt fogyasztott, nyolc pohár sört 

ivott meg.
Itt cmlitiük meg még azt is hogy mikor a 
szerencsétlenség történt, közvetlenül Steirer 
gépe mögött robogott Urbach, a kitűnő ver
senyző is... A katasztrófa után rögtön meg
állt és nuyja is segítségére sietett a sebesü- 
teknek.

Urbachot annyira megrenditettt a tra
gédia, hogy ennek hatása alatt kijelen
tette, hogy nem folytatja a versenyt és 

kiállt a pályáról.

Az esti órákban érkezett jelentés szerint 
Steirer Rudolfot, aki agyrázkódást szenve- 
vcdetl elbocsátották a Rókus-kór házból. A 
kórházban megjelentek hozzátartozói és egy 
orvos barátja, akiknek kérésére a kórház 
vezetősége megengedte, hogy Stcircrt a la
kására szállítsák, de kikötötték, hogy állan
dóan orvosnak kell mellette tartózkodni.

A megrendítő szerencsétlenség természe
tesen megakasztotta a versenyt és negyedóra 
hosszat tartott, amig a pályát megtisztították 
a motorkerékpár roncsaitól és a versenyt 
folytathatták. A verseny folyamán ezenkívül

Tóth Pál

huszonhárom éves műszerész, aki a Dob-utca 
61. szánni házban lakik, verseny közben fel
borult gépével, de oly szerencsésen esett, 
hogy csak a tenyerén és a jobb térdén szen
vedett znzódásokal és horzsolásokat. A men
tők bekötözték sérüléseit, de a helyszínen 
hagyták. Tóth Pál természetesen nem foly-

Búd János elsején átveszi a 
kereskedelmi tárcát Herrmann 
Miksától, aki visszamegy tanár

nak a műegyetemre
A. pénteki minisztertanácsban, amelyen még Bethlen elnö
költ, több érdekes személyi változásról döntöttek — A 

miniszterelnök tegnap Inkére utazott
Bethlen István gróf miniszterelnök szom

baton délben autón Inke-pusztára utazott. A 
miniszterelnök ezzel megkezdte nyári vaká
cióját, amely előreláthatóan két hónapig 
fog tartani. Politikai körökben úgy tudják, 
hogy a miniszterelnök a nyár folyamán 
esetleg külföldre is' ellátogat cgy-két hétre 
és szükség vagy megfelelő alkalom esetében 
tárgyalásokat is fog folytatni, ezt a hirt 
azonban a kormányhoz közelálló helyen 
nem erősítik meg, mert a miniszterelnök 
nyári programjában egyelőre csupán az 
inkei pihenés szerepel. Annyi bizonyos, 
hogy a miniszterelnök c két hónap alatt 
többször fellátogat Budapestre és érdeklő
dik az aktuális kormányzati ügyek iránt. 
Egyébként a miniszterelnök — ugv mint az 
előző években is — meglátogatja a somogyi 
és zalai ismerősöket, készül _ továbbá egy 
nagy zergeuadászatra.

A pénteki minisztertanácson, amelyen 
Bethlen István gróf miniszterelnök elnököli,

több érdekes személyi változásról tör
tént végleges döntés.

A miniszterelnök ugyanis elutazása előtt 
tisztázni akart minden aktuális megoldásra 

lathatta a versenyt. Ugyancsak szerencsétle
nül járt

Burghard István
huszonötéves műszerész is, aki lezuhant a 
kerékpárról és ballábán, jobb térdén és kar
ján szenvedett zuzódásokat. Sérüléseit a 
mentők kötözték be, de öt sem kellett kór
házba szállítani. Ugyancsak verseny közben 
szerencsétlenül járt

Kovács Béla
huszonegy éves főiskolai hallgató is, aki a 
Nagyfuvaros-utca 27. számú házban lakik. 
Kovács felbukott gépével, amelyről lezu
hant és jobbtérdén, valamint baltenyerén 
szenvedett sérüléseket. Bekötözés után a 
mentők őt is a helyszínen hagyták.

Farkas Ádáin
versenyző pedig gépének javítása közbeni 
balkezét megsértette és öt is a mentők kötöz
ték be.

A verseny délután negyedhárom óráig tar
tott és ekkor bevonták a rendőri kordont is. 
A rendőrség gondoskodott arról, hogy a leg
rövidebb időn belül ismét átadhassák a for
galomnak a Slefúnin-utat, valamint a ver
seny minden útvonalát.

váró személyi természetű problémát, hogy, 
ezek a személyi változások őszig megtör
ténhessenek. így például — mint a Hétfői 
Napló munkatársa teljesen beavatott kor
mánykörökből értesül — végleges döntés 
történt n kereskedelmi tárca vezetése ügyé
ben is. Már hónapokkal ezelőtt felbukk int 
Herrman Miksa távozásának a hirc és leg
utóbb azzal halasztódott el a kereskedelmi 
miniszter kicserélése, hogy a jövő évi költ
ségvetést még Herrmann Miksa akarja a tör
vényhozás előtt képviselni. Közben megegye
zés történt arra vonatkozóan is, hogy a 
nyári hónapokban Búd János és Herrmann 
Miksa kölcsönösen helyettesítik egymást.

Búd János közgazdasági miniszter, aki 
most tölti nyári szabadságát, július 
utolsó napjnlban tér vissza hivatalába 
és a pénteki minisztertanács döntése 
alapján augusztus elsején átveszi Herr
mann Miksától a kereskedelmi minisz

térium vezetését.
Herrmann Miksa a svájci Árosában tölti a 
nyarat, ahonnan azonban már nem tér többó 
vissza a kereskedelmi minisztériumba, 
mert időközben a kormányzó a miniszter- 
dclmi miniszterré nevezi ki. Legutóbb olyan 



2 HÉTFÖIMAPLÓ Budapest, 1929 jullus lfl>,

elnök előterjesztésére Iliid Jánost kereske- 
Mrrk terjedtek cl, hogv Herrmann Miksa 
kereskedelmi miniszter a Dunántúli Villa
mossági itt. élére kerül, mini a részvény
társaság elnöke, i.r a hii mm bizonyul vxdó- 
nnk, amennyiben

HciTmann MlkP.ii kereskedelmi minisz
ter. aki árosul üdüléséből október ele*  
jén fog visszatérni Budapestre, vtasza*  

4 megy műegyetem! katedráján*.
Külön gondol okoz, hogv ki legyen Búd 

Jánosnak, az uj kereskedelmi miniszternek 
az államtitkára. Herrmann Miksával együtt 
távozik ugyanis államtitkára, DezrőfTy Aurél 
is, aki nyugdíjba megy.

A kereskedelmi minisztériumi úllamtll-
, kárságot Bethlen felajánlotta Kipka Fe

renc főpolgármesternek, a főpolgár
mester azonban nem vállalta.

Sehimnnck Emil. Zclovich Kornél műegye
temi tanárok sem vállalták a felkínált állam
titkári álásl, úgyhogy ezidőszerint Temes
várt/ Imre, Görgey /stvfin és Tcmplc Réz tő 
a legkomolyabb jelöllek. Görgey István 
áronban vonakodik a: államtitkárságot cl- 
vállalni, meri ebben uz cselben meg kellene 
szüntetnie azokat az érdekeltségi szálakat, 
amelyek öt különböző vállalatokhoz fűzik. 
De

döntés történt a péulcki mlniszterUwtá- 
cson több magasállásn iuiniszterlátis 

főtisztvisclő nyugdíjazásáról is.
Így például Dczsőffy Aurél éllantliikárral 
együtt nyugdíjba megy W'immerspcrg Fri
gyes báró, a kereskedelmi minisztérium ad
minisztratív államtitkára, továbbá Forstcr 
államtitkár, a kereskedelmi minisztérium 
utügvi osztályának a vezetője és Sámy he
lyettes állumtiikár is. akik czidűrxerint is 
már szabadságon vannak.

Szóba kerüli a minisztertanácsban
a MÁV elnöki állásának a betöltése is, 

amennyiben Samnrjay Lajosnak, a MÁV je
lenlegi elnökének szolgálati ideje ez évben 
lejár. Végleges döntés nem történt, a MÁV 
elnöki pozíciójára Jakabb Oszkár államtitkár
nak, a pénzügyminisztériumi költségvetési 
osztály vezetőjének van a legtöbb esélye.

Ferenc József Károly Adolf 
a 70 éves öreg patkányirtó, mint ál-Rudolf trón

örökös járja a pestkörnyéki falvakat
A vizsgálóbíró elrendelte elmeállapotának megvizsgálását

Különös „vendéget" hoztak be vasárnap 
nuronyos csendőrök a pestvidéki törvény
szék soros vizsgálóbírójához A magas, haj
lott hátú, ősz szakáki öreg ember, aki egy
kedvűen ballagott fel a széles lépcsőkön a 
c*4in<löi*zuruoyok  között — nem először 
trfle meg ért nz utat. Ferenc József Károly 
Adolf cs. kir. patkányirtó ugyanis régi isme
rőse a hatóságoknak, mert

alig nmlik cl esztendő, hogy legalább 
egyszer be ne Imr.zák a csendőrük az 
öreg bácsit, üld mint ál Rudolf trónörö

kös járja a pestkörnyéki falvakat.
Az egyik járás főszolgabírója most megint 
..lelten írté". amint az egyik módos gazda 
házában befészkelte magát és a falu polgá
rai valósággal precesszióban járullak ekje 
a „Rudolf" hoz, ahogy a falusi nép nevezte.

— Én nem tehetek arról, — vallotta egy
kedvűen az öreg — hogy engem Rudolf 
trónörökösnek hisznek a népek. Én nem 
mondom azt senkinek, nem állítottam azt 
senki előtt. Csak rájuk hagyom! Én 

patkányirtó vagyok-, nekem iparengedé
lyem van, ezért járok a falvakba.

A csendőri jelentésből kiderül, hogy tény
leg az öreg pntkányirtá nem károsított meg 
ezzel a fantasztikus, bolondos mesével sen
kit, csak táplálta n tüzel a falusi nép kegye- 
letes hite alatt, amely még mindig élőnek 
hiszi a tragikus véget ért Rudolf trónörököst. 
Bűnvádi eljárásnak tehát nem igen lehet 
helye az öreg falutjáró patkányirtó ellen, 
zavaros feleleteit tekintve azonban annál in
kább szükségesnek mutatkozott — elmeálla
potának megvizsgálása. A soros ügyész 
telifii

cl is rendrlte Ferenc Jóxsef Károly

Adolf patkányirtó elmeállapotának tör
vényszéki orvos által történő megvizs

gálását.
Ezzel azután szabadon is bocsátották az 

öreget, aki egykedvűen, úgy ahogy jött, szép 
lassan Icbailgott vállán hetoen esztendejé
nek a terhével a pest vidéki törvényszék lép
csőin és csakhamar eltűnt a Fő-utca forga
tagában. A csendőrök, akik felhozták, fej
csóválva és nevetve nézlek utána, biztosra 
veszik, hogy „Rudolf trónörökös" néhány 
nap múlva újból fel fog bukkanni valamelyik 
telubnn, hogy újból felélessze a hiszékeny 
parasztok között a régi babonái.

A számok beszélnek!
Statisztikán s bcszélöszámokon kellene kez

deni a tudósítást, amelyet a Corvin áruház 
nagy nyári vásáráról szerelnék megírni. Sajnos, 
azonban erről elfelejtettek statisztikái készíteni. 
Pedig milyen érdekes lehetőséget nyújtana a 
következő feladat: 870 kiszolgáló személyzet, 
22 pénztáros a megszakadásig dolgozott a vásár 
első napján — a kérdés az, hány látogató, hány 
vevő fordulhatott meg a szombati napon a ha
talmas árucsarnolzbant Ez a szám a rideg im
pozáns valóságában aztán rárefleklorozna a 
ma égető problémájára, arra a válságra, amely
ről annyit szeretnének manapság beszélni. Pedig 
ezzel a számmal a kezemben ki lehetne állni a 
pódiumra:

— íme csak ezt tessék csinálni! Nincs baji 
Világvárosi méreteket kérünk és akkor meg le
het valósítani a nagy forgalom, kicsi haszon el
véti Tessék valóban olcsón, nagyon olcsón áru
sítani, akkor akad elég vevő. Akkor előkerül
nek a féltve őrzött bankók, előgurulnak a pen- 
S'ők, amelyek mint itt a Corvinban ragyogó ru
tákra, nélkülözhetetlen közszükségleti cikkekre 
váltva, egészséges életet öntenek a kereskedelmi

Tömeg, tömeg .tömeg. Alig lehel tovább jutni. 
Strogoff Mihály útja Kioszk válói Irkucig nem 
volt olyan kalandosan érdekes, mint, amikor e 
földszinti harisnyahegyektől a parfőmoázlsok, 
a Pholomaton szirének gátjain és cipő, kalap, 
szőnyegek, csodálatos halmazain keresztül .ti 
tömeg elsodor a minden szivek vágyáig — a jj&i 
ruhaosztályig. Itt azután újabb közgazdasági 
igazságra lehet rájönni annak, aki elnézi ezeket 
a finom, docens, pár pengőbe kerülő női sely
meket, ruhákat.

Az igazság pedig az, hogy a termelés het
venöt százaléka a nőkre épít. Ezért tud olyan 
hallatlan olcsón a legfinomabb ruhákkal szol
gálni, olyanokkal, amelyekért anyáink még sú
lyos pénzeket adtak. Édesek, kedvesek és Ízlé
sesek ezek a ruhák, a nyár, a fiatalság árad 
belőlük. És mikor valaminek az árál kérde
zem. az óriási tumultusban is csodálatosképpen 
mindig hirtelen ott terem cgy-egv előzékeny 
hölgy, vagy ur, aki pillanatok alatt útbaigazít, 
úgy hogy sohasem éreztem annak hátlányát, 
bőgj’ előttem még tizen várnak ugyanarra a 
holmira.

*
Amiről imi kell még és amit a riporter szeme 

az első pillanatra észrevesz, az a Corvin-árti- 
ház művészi inlerieurje. Pólya Tibor festő
művész tervei alapján készült a rendkívül mu
tatós és a szemnek kellemes, Ízléses dekoráció, 
amelynek azonban eszmei tartalma is van. A 
..tisztes kereskedelem" jelszavával indult el ez 
a Corvin uj nagy vására és a tisztes kereske
delem jelszavát pompásan fejezték ki azok a 
képek, amelyek a Corvin árukészleteinek ár
jegyzésében a valóságban is megtalálhatók.

14 NAPOS 

nyiíbi corvinvásab 
megnyitásakor forgalmunk, mint ilyenkor 
mindig, ismét oly nagyarányú volt, hogy
— különösen a délutáni órákban — áru
házunk kapuit több Ízben be kellett zár
nunk. Előreláthatólag a legközelebbi na
pokon is hasonló lesz a helyzet. Ezért 

arra kérjük önt, hogy 

jöjjön a kora délelőtti órákban, 
áruházunk már reggel fél 9 órakor nyilik.
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Budapesten van Schafítner Kítty húga, aki el 
mondja a Hétfői Naplónak, hogy a laínzi áldó

zatban kétségtelenül felismeri nővérét
r ’A budapesti főkapitányság, amely a Fell
ner András ügyben a nyomozást folytatta 
Wáhl udvari tanácsos elutazása óta csak 
arra vau utalva, hogy várjon, amig ujabb 
jelentés érkezik Abbáziából és ennek alap
ján kutasson majd ujabb adatok után, ha 
erre szükség lesz. A jelek azt mutatják, 
hogy a budapcst' rendőrségnek — amely 
Wáhl tanácsos Pestre való érkezése után 
órák alatt „felgöngyölle'‘ a nyomozás anya
gát — még igen nagy szerepe lesz a további 
viisgúlatban. A főkapitányságon nem is 
töltik tétlenül a várakozás idejét. Horváth 
Antal főtanácsos irányításával, a sérülési 
osztály két tisztviselője Zimmermann Endre 
dr. kapitány és Zilahy János dr. fogalmazó, 
akik a nagyszabású munkát végezték most 
összegezik és csoportosítják az eddig össze
gyűjtött anyagot, amelynek láncszemei 
egyre jobban hurkolódnak Fellner András 
Henrik körül. Itt Budapesten természetesen 
a lehetetlenséggel határos akár terhelő, 
akár mentő adatokot találni az alibire vo
natkozóan, mert hiszen a gyilkosság Ausz
triában történt, Fellner pedig Olaszország
ban akar alibit igazolni. így azután a pesti 
rendőrségre inkább csak az a feladat vár, 
hogy jellemképet fessen és életrajzi vázla
tot adjon Fellner Andrásról, amely mint 
közvetett bizonyíték és alátámasztása ne
héz súllyal esik majd latba a gyilkossággal 
gyanúsított ember mellett vagy ellene. A

Fellner üzleti ügyei és társasági élete 
a nyomozás tükrében

’Jelenkezett a főkapitányságon egy ur, aki be
jelentette, hogy ez év májusában látta Fellner 
András Henriket a Carlton-szállóban. Detektív 
ment a szálló kávéházába, ahol a főpincér el
mondta, hogy ismerte Fellnert, aki valóban 
gyakran járt itt a kávéházban. Könnyelmű, léha 
embernek ismerte. Arra a kérdésre, hogy kiknek 

aa társaságában szokott forgolódni, a főpincér 
következő választ adta:

— Többször láttam öt Nagy István törvény
széki bíró ur, valamint Lublk Juci őnagy
sága társaságában. Láttam azonkívül tár
gyalni őt. Tolnol-Turteltaub Szigfriddel is.
A gyöngébbek kedvéért megjegyezzük, hogy 

Tolnal-Turteltaub többszörösen büntetett, ismert 
szélhámos, akit csak rövid idővel ezelőtt Ítéltek 
él rtyolc hónapra Tolnai-Turleltaub büntetését 
a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vették és ki
szabadult. Ugylátszik szinte a fogházból sietett 
találkozni Fellnerrcl. Ugyanazzal, akivel éppen a 
Carltonban komoly urak tárgyaltak, komoly üz
leti ügyekről.

Miféle üzletekkel foglalkozott Fellner? Leg-

Beszélgetés Schaftner Kítty Buda 
pesten élő húgával

A Budapesten kihallgatott tanuk között a 
legérdekesebb személy egy asszony, akinek 
a neve nem szerepelt még eddig a nyilvános
ság előtt és akinek a létezéséről a Hétfői 
Napló tudósítása számol be elsőnek.

A főkapitányságon ugyanis kihallgatták 
A meggyilkolt Schaftner Kitty bugát, a 

Budapesten élő Kiss Józsefnél.
Kiss Józsefné gyümölcskcreskedőnö, a 
Nagydiófa-utca 11. számú házban lakik. Mi
kor a rendőrségen kihallgatták, elmondotta 
családjának és Schaftner Kitlynck pontos 
élettörténetét. Magára az ügyre vonatkozóan 
nem tudott lényegesebb vallomást tenni. 
Muftkátársunk felkereste Kiss Józsefnét és 
beszélgetett vele.

— Bécsböl származunk — meséli. — Az 
édesapám egyszerű munkásember, kocsis 
volt. Hatan voltunk testvérek, a hat testvér 
közül egyik elesett a háborúban, a másik 
régebben halt meg, most négyen vagyunk. 
Én már gyermekkoromban elkerültem*  ha
zulról, Magy > országra jöttem a Dunán 
túlra, olt dolgoztam., Katalin Bécsben ma
radt. Később, mikor már nagyobb voltam, 
magam is Bécsbe mentem.

Nagyon jó volt hozzám, taníttatni akart, 
azután varrodába adott.

Én akkor már elfelejtettem a német nyelvet 
és nem tudtam Bécsben tanulni — foly
tatja. — Később megneheztelt rám, sőt egy
ikben kellemetlenséget is okozott nekem. 
Vtóbb azonban kiengesztelt és tovább is 
támogatott bennünket. .4 háború alatt Kata
lin már gazdag volt, előkelőén lakott, első
rangú vendéglőkben fordult meg. Két fivé
rem katonáskodott a háború alatt. Mikor 
meg akarták őt lálogatni, megtiltotta nekik, 
hogy felkeressék.

ö finom társaságokban forgolódott és 
8®égyelte. hogy a fivérei csak egyszerű 

közlegények és nem tisztek.
Ezután elszakadtunk egymástól, én Magyar 
országra jöttem. Azóta összesen kétszer jár
tam Bécsben. Legutóbb 1928 szeptember 
hatodikán voltain ott és kerestem Kittyt. A 
rendőrségen a bejelentő hivatalban azonban 
megtudtam, hogy még 1925-ben Triesztbe 
költözött és azóia nem volt bejelentett la
kása Bécsben.

ké-

pletyka és a jólinformáltaknak a gyilkos
sági hírben tobzódó fantáziája a tél-való
ságok világába kalauzolta a közönséget.

A Hétfői Napló most nem a pletykák
ban, hanem a hivatalos aktákban meg- 
rögzitett epizódjait tárja fel Fellner 

András pesti szereplésének.
Tanúvallomások, gondos precizitással 
szült rendőrségi jegyzőkönyvek derítenek 
világosságot arra a megdöbbentő valóságra, 
hogy ez a cinikus nagy város tulajdonkép
pen a szent együgyüségig naiv és könnyén 
szédíthető. Hogy ebben a városban elég ha 
valaki milliós számokkal dobálózik és tár
saságbeli gentlcmann az, akinek pár jólva
salt nadrágja van. Itt már gáncsnélküli lo
vag, aki kétszer egymásután ül le egy ele
gáns dunaparti szálló kávéházában, ami 
rögtön polgárjogot ad neki az úgynevezett 
jobbtársaságban, éppen úgy, mint a mon
dáin világban, söl komoly urak komoly üz
letekről tárgyalnak vele.

Valósággal megdöbbentő, hogy kikkel 
érintkezett és kik fogadlak be a társa

ságukba Fellnert.
Fellnert, aki ha — tegyük fel — nem is 
gyilkos, de lctörülhetctlenül cipeli magával 
két súlyos dcliktum emlékét: egy sikkasz 
tásét és egy csalásét, amelyekért Salzburg 
bán két és fél évi súlyos börtönt, Becsben 
pedig négy hónapi súlyos börtönt kapott.

utoljára két héttel ezelőtt Péter Pál napján járt 
a Carlton-szálló halijában. Itt egy ügyv-éddel 
folytatott beszélgetést, aki egy balatoni fürdő
érdekeltség tulajdonosa és képviselője.

Fellner arról tárgyalt vele, hogy átveszi az 
érdekeltség egyik balatoni fürdőjét.

Az ügyvéd jóhiszeműen tárgyalt is vele, de mi
kor Fellner eltávozott, odalépett hozzá egy ur 
és figyelmeztette, hogy Fellner szélhámos, mire 
megszakította vele a további érintkezést.

Még egy érdekes epizód Fellner budapesti 
szerepléséről. A rendőrségen a jegyzőkönyvek 
között fekszik a Színházi Élet egyik beszolgálta
tott példánya A Színházi Élet 1929 április el
sejei számának ötvenharmadik oldalán a „Kor
zó réme" cimü rovatban,4, ahol mosolygós, vi- 
dámarcu, jólöltözött ur áll egy fess, fiatal hölgy 
társaságában.

’ A kép aláírása: Báró iiobanck Lili és Fcll- 
ncr Andor.

Fellnernck az ausztriai börtönök emlékével a 
hála mögött sikerült tehát társaságbeli emberré 
avanzsálni Budapesten.

Most megmondjuk Kiss Józsefiének 
hogy az a hir terjedt el, hogy a lainzi vadas
kert mellett .talált holttest tulajdonképpen 
nem is azonos Schaftner Kiltyvel. Elmond
juk azt is, hogy az Abbáziában letartóztatott 
Fellner András maga sem ismerte fel az ál
dozatról készült képről a feleségét. Kiss Jó
zsefné, aki megnézte a képet, a leghatáro
zottabban mondja:

— Kérem ez hazugság, én az első pilla
natban, ahogy megláttam a képet, min
den kétséget kizáróan megállapítottam, 
hogy a szerencsétlen nővérem az áldo
zat. Tizenkét esztendővel ezelőtt láttam 
utoljára, de a holttestről készült fény
képben határozottan felismerem szegény 
nővéremet. Az orra, az arcvonásai még 
igy a halálban Is csalhatatlanul felis

merhetővé teszik.
Az ügy szempontjából rendkívül nagyje

lentőségű Kiss Józsefiének ez a vallomása. 
Ezzel megdől minden olyan kombináció, 
hogy a lainzi vadaskert halottja nem azonos 
Fellner András Ilenriknével.

Saját revolverével lőtték agyon 
Fellnernét?

Súlyos, nehéz probléma áll még a rendőrség 
előtt: hogyan történt a gyilkosság. Amig nincs 
lettes, amig nincs beismerő vallomás, addig en
nek a tisztázása a legfontosabb nyomozati kér
dés. A nyomozó hatóságok sok kombináció kö
zölt egy igen érdekes formában kísérelték meg 
rekonstruálni a gyilkosság történetét. Schaftner 
Kiltyne krevolvere volt. A főkapitányságon Frie- 
der György kereskedő azt vallotta, hogy az asz- 
szony kél esztendővel ezelőtt panaszkodott neki, 
hogy fél a férjétől és kérte, hogy szerezzen neki 
revolvert.

Fricder György szerzett Is neki egy 6.35-ös 
Fronuncr-plsztolyt és hozzávaló olasz gyárt

mányú golyókat.
A gyilkosság lefolyását úgy rekonstruálják, 
hogy Fellner esetleg a vndaskert mellé csalta a 
feleségét. Lehet, hogy nem is gyilkossági szán
dékból csak találkozni akart vele, hogy beszél
jen az asszonnyol, aki válni akart tőle és bűn
vádi feljelentést akart tenni ellőne a kölcsön
adott pénzek miatt. Lehet, hogy összeszólalkoz
tak és Fellner, aki már máskor is megverte a fe
leségét, most bottal 'ütlegelte. Erre mutat, hogy 
a holttest fején üléstől származó nyomokat ta
láltak.

Schaftner Kltly előrántotta revolverét, a 
férfi kicsavarta a kezéből, elvakultan a saját 

revolverével lőtte le az asszony.
Ez természetesen csak feltevés, a rendőrség 
azonban ebben az irányban is folytatja a nyo
mozást. Fricder György budapesti vallomásáról 
értesítették a bécsi rendőrséget cs most a bon
coló jegyzőkönyvből fogják megállapítani, hogy 
6.35-ös kaliberű pisztollyal, tehát a saját revol
verével lőtték-e agyon Schaftner Kittyt.

Ki kapja a jutalmai
Érdekes még a jutalom kérdése is.

osztrák rendőrség ötszáz shilling jutalmat 
tűzött ki a nyomravezetőnek és másik öt
százat a kézrekeritőnek. Az első jutalmat az 
kapja, aki sorrendben elsőnek jelentette be, 
hogy Fellner Abbáziában tartózkodik. Mint 
ez most kiderült,

Marczell János ügyvéd, Fellner védője

Az

Mire alapítják a gyilkosság gyanúját
Az ügy körül felmerült százféle verzió töme

gében szükségesnek tartottuk megtudni, tulaj
donképpen mire alapítják a gyilkosság vádját 
Fellner András Henrikkel szemben. Teljesen 
jólinformált helyen kértünk véleményt.

Bűnügyi szakember, akt minden részleté
ben teljesen ismeri az ügyet,

foglalta össze előttünk a véleményét és felsora
koztatta az érveket és ellenérveket, amelyek a 
nyomozásnál és a vád konstruálásánál már ed
dig szóbakerültek és szóbakerülhetnek a jövő
ben is.

Először a terhelő momentumok.
/■ A gyilkosság tavaly julius 1-én történt. 

Fellner 13-án Becsben volt és egy Pósné nevű 
ismerősének azt mondotta, hogy a felesége egy 
pesti szanatóriumban van. November 30-án 
megint találkozott Pósnéval, ekkor már azt 
állította, hogy elvált a feleségétől. A vád szem
pontjából fontos ez a két nüansz. A gyilkos
ság előtt, mikor tehát fcltchette, hogy Pósné 
találkozik az asszonnyal, azt állította, hogy sza
natóriumban van, a gyilkosság után viszont azt 
mondotta, hogy má relvált. Ekkor már biztos 
lehetett abban, hogy Pósné nem fogja látni 
többé a feleségét.

2. Megállapították, hogy a gyilkosság nap
ján, reggel fél kilenckor Fellner. minden 
tagadása ellenére, M.'.rburgnál átlépte az 
osztrák határt. A gyilkosság délután két 
óra tájban törlént. addigra már Bécsben

a lehetett.
3. A sok útlevél, aiholyre csak rosszban són- 

tikáló embernek van szüksége.
4. Fellner augusztusban levelet irt Marczell 

János ügyvédnek. Ebben azt irta, hogy azért 
nem jöhetett a válóper julius 27-re kitűzött 
tárgyalásra, mert autóbaleset érte és betörött 
az orra. Az állítólagos orrbetörés összefüggés-

közölte először, hogy Fellner András 
Henrik Abbáziában található.

Akkor egy levelet adott át a rendőrségnek, 
amelyet néhány nappal ezelőtt irt neki. En
nek alapján sikerült azltán még aznap el
fogni őt. Fellner közben Koch Gertrud ut
ján megbízta védelmével Marcell Jánost, aki 
már más ügyekben is képviselte őt. As 
osztrák hatóságok a körözőlevél ígéretéhez 
képest Marcell János ügyvédnek fogják jut
tatni az ötszáz shillinget, mert jog szerint őt 
illeti a pénz.

ben látszik azzal a feltevéssel, hogy a gyilkos 
dulakodott az áldozatával.

5. Fellner abbázini kihallgatása során, mikor 
felmutatták az áldozatról készült fényképet, 
azt mondta, nem ismeri fel benne a feleségét, 
holott mindenki más felismerte. A bűnügyi 
szakemberek szerint a bűnös pszihéjéből adó
dik az. önkéntelen irtózás minden beismerésé
től a kétségbeesett kapkodás.

6. Terhelő momentum az is, hogy tudott 
róla, hogy az asszony bűnvádi feljelentést 
akart tenni ellene.

7. Végül az, hogy a holttestet ősszeégette a 
(cltés Ez csak olyannak állhatott érdekében, 
aki nem akarta, hogy az áldozatot felismerjék, 
mert akkor hozzá nem vezethetnek a szálak.

Vannak azonban mentő momentumok is.
1. Marczell Jánoshoz levelet irt, 1928 junius 

28-án, tehát alig három héttel a gyilkosság 
előtt. A levélben sürgette a válást, mert „ki
mondhatatlan eszközökkel harcol ellenem a fe
leségem". Ezzel elesik a feltevés, hogy ragasz
kodott az asszonyhoz a pénz miatt. Sőt, te
kintve, az asszonytól régebben pénzt kapott, 
ez bizonyíték amellett, hogy azl hitte, az asz- 
szonynak nincs pénze.

2 A holttest karién értékes drágakővel kira
kott karkötőt talállak. Ha valaki rablást szán
dékkal gyilkol, a szembetűnő értékes karkötőt 
okvetlenül magával viszi

Ezenkívül is adódik még néhány olyan mo
mentum, amely Fellner András Henrik védeke
zését alátámasztja. A budapesti nyomozás azon
ban ezeket nem kontrollálhatja.

Fellner András Henrik a voloszkai rendőrség 
és három ország 
laínzi gyilkosság

cellájában fölényesen tagad 
rendőrség fogja kibogozni a 
rejtélyéi.

Kibogozni, ha tudja...
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Amikor a bankigazgató felesége 
néhány pengőt kér a korzón talált 

m esésérték 11 gyöngynyakláncért
Nyolcvan pengő pénzbüntetésre ítélték, mert a talált ékszert 

nem adta ál a rendőrnek

Éry Márton képviselő felesége egy 
országúti balesetnél két karját eltörte

Különös lopást ügyel tárgyúit tegnap a buda
pesti büntető júráshiró*ág.  A biinílgy vádlottja 
egy elegánsan öltözött fiatuluiszony: Kerekes 
Béla bankigazgató felesége, aki ellen a királyi 
ügyészség jogtalan eltulajdonítás vétségének 
nádját emelte. Kerekes Bélául ugyanis néhány 
hónappal ezelőtt

egy gyöngysort vitt be uz egyik főváros! 
ékszerészhez, apróbb Javítás végett.

Ar ékszerész alaposabban megvizsgálta a gyön
gyöket és mintán meggyőződött arról, hogy 
az igen nagy értékű Igazyyöngyr.zemckből áll, 
— megkérdezte nz uriasszonyl hogy nem 
volna-e hajlandó megválni az ékszertál. Az úri- 
aszony készséggel bele is ment volna az ék- 
•zereiadásba és

a kereskedő kérdésére Igen nlacaony, né
hány pengős árat mondott eiienérték- 

képpen.
A kereskedő gyanúsnak találta, hogy az úri- 
asszony a komoly értéket képviselő gyöngy
sortól ilyen nevetségesen olcsó áron akar meg
válni és mindinkább az a meggyőződés lett 
árrá rajta, hogy

ar eladó hölgy nem rendes utón kerülhe
tett az ékszerhez, ha annak értékét nem 

Ismeri.
Értesítette a rendőrségei és kihallgatása során 
az uriasszony tényleg cl is mondotta, hogy a 
gyöngysort találta Kr. ügyészség ezért indít
tatta meg az eljárást Kerekes Béláné ellen.

— Fogalmom sem volt arról, — mondotta az 
uriasszony a mai tárgyaláson — hogy ennek a 
gyöngysornak ilyen nagy értéke van. Én

ar ékszert a Korzón találtam, hazavittem 
és bedugtuni u fiókomba.

Hónapokkal később jutott csak az eszembe,

Betiltották az „erotikus" táncokat
Vasárnap délelőtt miniszterközi értekezleten állást fogla'tak a 
tulmodern táncok ellen — A nyilvános helyeken állandóan ellen

őrizni fogják a táncot
A belügyminisztériumban vasárnap dél

előtt értckezlol vqlt. amely a lobbi közöli, 
.erélyesen

állást foglalt az erotikus táncok ellen
* egyben elhatározta hogy a híres, régi ma
gyar táncokat úgy a belföldön, mint a kül
földön megfelelő propagandával népszerű
síteni fogja.

Az értekezleten a belügyminisztérium és 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ki
küldöttei vettek részi. Az értekezlet több 
felszólalás után elfogadta a belügyminisz
térium rendelettervezetét, amely szerint a 
jövőben a minisztérium

az ttaszcN tánecngcdéllycl rendelkező 
nyilvános helyiségekben, bárokban, ét
termekben, kávéházukbun szakértő ható
sági közegekkel fogja ellenőriztetni a 

táncokat
J az úgynevezett erotikus táncok gyakorló-

A felpofozott menyasszony 
és a szerelmes vőlegény mulatságos 

harca a bíróság előtt
„Tessék kötelezni Olgámat, hogy /ö/iön hozzám feleségül"

Mulatságot jelenetekben bővelkedő pert tár
gyalt szombnton a budapesti bünlolötörvényszék 
Neumaycr lanócsa. A vádlott: Hirsch Oszkár 
hus-_onhatévcs budapesti magántisztviselő, nki 
ellen volt menyasszonya: Spíllcr Olga tett fel
jelentést, amelyben házasságszédelgéssel vá
dolja meg.

A vádiratból kiderül, hogy Hirsch mull év 
őszén jött haza néhány évi külföldi tarlózko- 
dósából és egyik nap unalmában moziba ment. 
Szomszédnője csinos fiatal nő volt, beszélgetésbe 
elegyedett vele, majd bemutatkozott neki. A nő 
Is megmondta hogv őt Spíllcr Olgának hivják 
és mivel a mozibnn aznap jó hosszú drámát 
játszottak, előndás közben annyira összebarát
koztak. hogy Hirsch hazakisértc a nőt. Egy 
héttel később már

az eljegyzést Is megtartották és a lég 
komolyabban készültek a házasságra.

Néhány hónappal később azonban igen csatta
nős poénnal végződött a málkaság A szakítás 
ugyancsak egv mozibnn történt, ahol Hirsch 
Oszkár észrevette, lmgv menyasszonya állítólag 
a kelleténél többet Ickintgct egy szcmlifnlévő 
páholyba. Ezen aztán ,

annyira feldühödött, hogy rösld sióváltás 
után arciilUtnite meny asszony át.

Később megbánta elhamarkodott viselkedését, 
próbálta megbékíteni a I mi, ez azonban nem 
sikerült. A férfi most nini könyörgő leveleket 
Írogatott n nőnek. Spilhr Olga viszont közben 
hátatságszédelgés elmén feljelentést tett volt 
Tiksénye tlkn f! igy kerüli ma rí nt (Igy a 

hogy ezt ar ékszert hordani is lőhetne, elő
kerestem hát és levittem az ékszerészhez, hogy 
a csatiját javítsa meg.

— Miért nem adta át egy rendőrnek a talált 
ékszert, ha az nem volt az önéi — kérdezi a 
biró.

— Kérem
én art hittem, hogy az egy vásári tömeg

holmi
és nem akartam nevetségesnek feltűnni, hogy 
egy ilyen párkrajcáros dologgal rendőrhöz 
menjek, — védekezett a bankigazgató felesége.

A bíróság ezután hilcs törvényszéki ékszer
szakértőt hallgatott meg, aki elmondotta, hogy

a gyöngysor egyes szemel bár Igen nagy 
értéket, tlz-tlzenötczer pengőt képvisel
nek, — igen nehezen különböztethetők 
meg a mostanában kitűnő utánzással ké

szített francia hamlsgyöngyöktől.
Joggal megállhat tehát a vádlottnak az a vé
dekezése, hogy silány, értéktelen holminak 
tartotta az ékszert.

A felolvasásra került iratok során érdekes 
megállapítást tett a bíróság. Eszerint az elve
szett és különös módon megkerült gyöngysor 
tulajdonosa mind a mai napig nem jelentkezett 
a rendőrségen, úgyhogy

máig sem tudják kinek a tulajdonát Is 
képezte a sokezer pengőt érő Igazgyöngy 

colller?
A bíróság végül is bűnösnek mondotta ki 

Kerekes Bclánét jogtalan eltulajdonilás vét
sége miatt ezért őt

nyolcvan pengő pénzbüntetésre ítélte, 
de az ítélet végrehajtását felfüggesztette. Az Íté
let jogerős.

sóra többé engedélyt adni nem fog. A ható
sági közegek a jövőben az ellenőrzés alkal
mával tartoznak meggyttz'íMni á’rfól, hogy 
scrdülellcn fiatalok nem vesznek-e részt a 
kizárólag felnőttek részére engedélyezel! 
táncmulatságokban. A közelmúltban ugyanis 
gyakran érkezett panasz az illetékes ható
ságokhoz amiatt, hogy nyilvános helyeken 
a scrdülctlcn ifjúság is táncol.

Az értekezlet a kultuszminisztérium kép
viselőinek kívánságára elhatározta, hogy a 
fővárosi táncinlézctekben egységes táncok
tatásra utasítja s ebből a célból Pallay Anna. 
Brada Rezső, Saphir Imre és Róka Gyula 
láncmesterck bevonásával újabb értekezle
tet tart, amelyen határozni fognak arról 
hogy milyen módon lehet a jövőben a hí
res régi magyar táncokat, a palotást, kör
magyart, kállai-kettőst s a csárdást Magyar 
országon valamint a külföldön népszerüsi 
feni.

I örvény szék elé.
A vádlott kihallgatása során tagadta a terhére 

rólt bűncselekményt és kijelentette, hogy 
menyasszonyát még mindig szereti és bár

melyik pillanatban hajlandó eh enni 
feleségül.

— Tessék kötelezni biró ur Olgámat arra. 
hogy lőj jön hot rám — én

akár most Is hajlandó vagyok elmenni 
vele a paphoz!

— mondotta általános derültség közben.
•— Hogyisne, egy olyan emberhez, aki engem 

mcgpofozottl Kérem biró ur,
lessék megengedni, liogy odamenjfk a vád

lotthoz é« háromszor Jól pofonüssem
— pattant fel most a sértett.

— Olgám, bocsáss meg! Csak meggondolat
lanságból tettem/ fordult olvadozó pillantással 
a vőlegény menyasszonyához. Spíllcr Olga azon
ban hajlhatalan maradt, — nem bocsátott meg.

A bíróság rövid tanácskozás után 
felmentette a vádlott magántisztviselőt 

azzal az indokolással, hogy nem követett el 
ha/assagsiédclgésl, hiszen kijelentette, hogy 
barmikor hajlandó a nőt feleségűi venni

— H it én velem most mi lesz? A pofonért 
nem tetszik megbüntetni? — kérdi az ítélet ki
hirdetése után n sérlctt.

A tanács elnöke erre felvilágosította, hogy 
becsületsértés és könnyű testi sértés címén le- 
R.V'n feljelentést a pofon miatt Hirsch Oszkár 
ellen.

Gyünk, julius 14.

Dr. Éry Mártonnak, a dombóvári kerület 
országgyűlési képviselőjének, Tolnavárme
gye ny. alispánjának felesége Szent András- 
pusztán, ahol özvegy Forster Arthurné 
vendége volt, kocsilcázni ment. A lovak va
lamitől megijedtek és

felborították a kocsit.

Verekedés közben leharapták 
egy vámőr fülét

Véres dulakodása Kaloesai-nton négy sebesülttel
Vasárnap hajnalban eddig meg nem álla

pított előzmények után véres verekedés tá
madt a Kalocsai-ut 101. számú ház előtt a 
székesfővárosi vám közelében, ahol J/agd- 
csi Sándor huszonnyolc éves székesfővárosi 
javadalmi őrt megtámadta egy háromtagú 
társaság.

A társaság tagjai Szó Ferenc harminc
kilenc éves napszámos, Stancs Béla har
mincnégy éves asztalos és felesége voltak. 
A dulakodást és verekedést szóváltás előzte 
meg, majd Szó Ferenc nekiesett a javadalmi 
őrnek és dulakodás körben annak

jobb fülét leharapta.

Oroszország erélyes jegyzéket 
intézett a kínai kormányhoz

Moszkva, julius 14.
A Tass-iroda jelentése szerint a szovjet

kormány Kina moszkvai követének Kara- 
chan aláírásával

jegyzéket nyújtott át,
amelynek szövege a következő:

Békepolitikájához híven a szovjetkormány 
a kínai hatóságok provokatórius erőszakos 
intézkedései ellenére újra készségét nyilvá- 
nitja, hogy Kínával tárgyalásokba bocsát
kozzék a kínai keleti vasútra vonatkozó 
egész kérdéskomplexum megvitatására. Ilyen 
tárgyalások azonban csak akkor lehetsége
sek,

ha a letartóztatott szovjetorosz alatt
valókat haladéktaHptil szabadonbocsát-

és fia a Idnai hatóságok valamennyi tör*'  
vényellenes cselekedetét Hatálytalanítják.

Ki felelős az elgázolásért, ha az autót 
a tulajdonjog lentartásával adták el?

Érdekes kártérítési
Szabó Jőzsefné varrónőt az Erzsébet-kör- 

ut 8. sz. ház előtt egy autó elgázolta és sú
lyos sebesülése miatt hosszú ideig kórház
ban ápolták. A nyomozás során megállapítot
ták, hogy az autó Daróczy József vezér
igazgatóé volt és a baleset úgy következet! 
be. hogy

a soffőr, akt kissé illuminált állapotban 
volt, amikor a Palacc-mozi elé hajlott, 
a kocsit a járdára vezette s igy került a 
varrónő az autó alá. Kiderült az is, 
hogy a kocsit Daróczy tulajdonjog fen- 
tarlással vásárolta a Landy István cég
től és a vételárat még nem fizette ki tel

jesen.
Erre a szerencsétlenül járt varrónő ügy

védje utján kártérítésért beperelte az autó
kereskedő céget, mint a bajt okozó kocsi tu
lajdonosát. Most tárgyalta a törvényszéken 
az ügyet Nyíri Zoltán biró, aki a felék meg-

Dr. Éry Mártonné oly szerencsétlenül esett 
le a kocsiról, hogy

mindkét alsó karja eltűrt.
Azonnal beszállították Szekszárdra, ahol 
gipszbe tették karjait és azután visszavitték 
Szentandrásra. Állapota megnyugtató. Kü
lönös véletlen, hogy néhány évvel ezelőtt 
Éry Mártonné hasonló baleset következté
ben lábát törte.

Magócsi Sándor a túlerővel szemben két
ségbeesetten védekezett, közben előrántott^ 
zsebkését és azzal megszűrte Sző Ferencet, 
de megsebesitelte Stancs Béla asztalost és 
folcségét is. A véres verekedés természetesen 
hangos segélykiáltozások közt folyt le és 
mire a segítség érkezett,

a verekedésnek mind a négy szereplője 
eszméletlenül hevert a földön.

Kihívták a mentőket, akik mind a négyü
ket sulyos sérülésekkel a Rókus-kórházha 
vitték. A rendőrség a nyomozást megindí
totta.

Ennek megfelelően a szovjetkormány á 
következőket javasolja:

1. Haladéktalanul konferencia üljön összo 
a kínai keleti vasútra vonatkozó minden 
kérdés rendezése végett.

2. A kinai hatóságok haladéktalanul Aor- 
tálytalanitják a kinai keleti vasútra vonat
kozó valamennyi önkényes antézkedésüket,

3. A letartóztatottak valamennyien szaba- 
donbocsátandók. A
kinai hatóságok beszüntetnek minden 

üldözést és zaklatást
szovjetorosz alattvalók és intézmények ellen. 
A szovjetkormány három napon belül el
várja a kinai kormány válaszát a fent felso
rolt javaslatokra. Ha kielégítő választ nem 
kap, akkor kénytelen lesz más eszközökhöz 
nyúlni a szovjetunió törvényes ’ jogainak 
megóvása végett.

pör a bíróság előtt
hallgatása után a varrónőt keresetével et- 
ulasitotta. Az indokolás szerint igaz ugyan, 
hogy a balesetet a soffőr hibája okozta, az 
elszenvedett kárért azonban még sem von
ható felelősségre az autó tulajdonosa, a 
Landy-cég. Minthogy a kocsit Daróczy Jó
zsef tartotta üzemben, kártérítéssel csak 'ő 
tartozik.

Hölgyek, urak, 
lehetőleg délelőtt ! . . .

Ezt a kérést a Fenyves-Áruház jutiafi d * 
pesti közönséghez. Az áruház ugyanis, amely 
most rendezi nyári vásárát, délután annyira 
zsúfolt a vásárlóközönségtől, hogy bármennyire 
is szaporították az eladósremélyzet számát, 
sokkal előnyösebb volna a vevőközönségnek is, 
ha délelőtt jönne, mert délután azután tény*  
leg rengetegen vannak. Az áruház törzsközön
sége ugyanis tudja, hogy a Fenyves-cég naponta 
uj és uj árukkal frissíti fel a nyári vásárra 
raktárál, ilyen módon azután igen sok vevő 
a vásár minden napján ellátogat hozzájuk. 
Eredmény: az idei vásár forgalma messze túl
haladta méreteiben és a vásárlóközönség szá*  
mában az összes eddigi vásárokat. Különösen 

| nagy kelendősége van a legújabban érkezett 
áruknak. így a tiszta gyapjukelmóböl készült 
kész férfiöltönyöknek, amelyeknek darabját 
ötvenhat pengőért árusítják. A kamgam kel
mékből készült férfiöltönyök hatvannyolc pen
gőbe kerülnek. A hölgypublikum a harisnya
osztályt keresi fel különös érdeklődésével, ahol 
kilünő mosóselyem harisnyát három pengő 
harminc fillérért, hibátlan müselvem harisnyák 
pedig már kilencvennyolc fillérért kap. Női 
müselyem mellény ára három pengő kilencven, 
s ugyancsak ezen az osztályon kitűnő kelméből 
készült női kabátot mór tizenkilenc, pengőért 
talál a publikum. Igen nagy kelendősége van 
az angol zsánerű férfiöllöny-kclménck. amelyek 
méteréért hét pengő ötven fillért számítanak 
Egy más specialitása az idei nyári Fengoes*  
vásárnak a női osztály miniás crepe de chlne-je, 
amelynek métere hét pengő ötven fillér.

Ez a néhány, Itt közölt ár mindjárt magya
rázattal is szolgál arra a tényre, hogy a buda
pesti publikum miért özönli el, soha nem Iá*  
tolt méretekben a Fenyves-vásár összes osztá
lyait. Jól és olcsón! Ez a jelszó az, amely vo. 
zelő irányelvként ragyog az idei Fenyves-vásár 
homlokzatán.
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Főltóíws»ö! agvonszurtatetQsti- 
get. matti felakasztotta magit egg 

toinameggei gazdilKodű
Nagykanizsa, julius 14.

' (A Hétfői Napló tudósító  jótól.) NÍegren- 
’dilő féltékenységi dráma játszódott le va
sárnap a tolnanicgyei Farkasvölgy község
ben. Egy gazdálkodó

szerclcmféltésből agyonszurta feleségét, 
majd öngyilkosságot követett el.

Kirchner Henrik farkasvölgyi gazdálkodó 
hosszabb idő óla fcltékenykedctt a felesé
gére. A gazdálkodó, noha nagyobb gyerme
kei voltak, állandó féltékenységi jelenetek
kel kínozta feleségét. Kirchner vasárnap ko
rán reggel hazulról apósával együtt eltávo
zott azzal, hogy aratni megy'. Néhány órai 
munka után visszatért lakásába. A lakásban

egy férfi ismerősét találta, aki feleségé
vel beszélgetett.

Kirchnert féltékenységi indulat fogta el, ki-

kergette a házából férfiismerősét, majd fele
ségére támadt, akit ütlegelni kezdett, végül 
is

hatalmas konyhakést kapott fel, amivel 
a szerencsétlen asszony szivét kcrcsz- 
tülszurta. Kirchnerné nyomban meghalt.

A gyilkosság után Kirchner Henrik elrohant 
apósa lakásába,

az ablakon át bekiáltotta, hogy megölte 
feleségét.

majd innen is elszaladt és
cgy közeli kertben felakasztotta magát.
A halálosvégü féltékenységi dráma ügyé

ben Laky Zoltán szolgabiró lefolytatta a 
nyomozást. A kir. ügyészség, tekintettel 
arra, hogy a tényállás tisztázottnak látszik, 
a halottak eltemetésére az engedélyt meg
adta.

A lengyel oeeánrepülőgép 
lezuhant, az egyik pilóta 

szörnyethalt
A francia „Kérdőjel” visszafordult a tomboló 

nagy vihar miatt
New York, .julius 14.

Mint az Associated Présnek Hortából jelentik a „Pilsudszky tábornagy**  nevű len
gyel repülőgép, amely szombaton reggel a Pária melletti Le-Bourget-I repülőtérről az 
Óceán átrep illésé re startolt az Azorl-szigetcsoport Graclosa nevű szigete közelében le
zuhant. Az eddigi rádió jelentések szerint u kéf pilóta egyike meghalt. Az Iskrat nevii 
hadihajó éjjel 11 órakor a repülőgép keresésére indult.

Paris, julius 14.
A „Kérdőjel0 nevű francia repülőgép, amelyen Costes és Bellonte francia repülők' 

szombaton reggel a Le Bourgct-i repülőtérről az Óceán átrepülésére indultak éa 
amelynek program szerint vasárnap délben New Yorkban kellett volna érkeznie, táv
irati jelentések szerint Villa Coublayban, a repülőtéren leszállt. A gép kénytelen volt 
visszatérni, mert a pilóták a parttól 300 mértföldnyire erős ellenszélre és viharos 
időre találtak. A kezdeti 200 kilométeres sebesség 70—80 kilométerre csökkent. Bár 
a motör kifogástalanul működött, a benzin fogyasztás olyan erős volt, hogy jobbnak 
látták visszafordulni. A gép rádió készülékének antennájú útközben összetörött.

Véres utcai boxpárbaj a volt 
menyasszony miatt

Izgalmas vasárnapi razzia 
a fővárosi női uszodában

Vasárnap délelőtt a Wejpe/éni/f- és fíottenbil- 
Ter-utca sarkán két fiatalember között az utcán 
szóváltás keletkezeit, amelyből csakhamar ve
res verekedés lett. Az utcai botránynak érdekes 
előzményei vannak.

A botrány hősei Sólyom Tibor huszonötéves 
banktisztviselő és Zoltán Elek harmincéves fő
könyvelő már hosszabb idő óta haragos vi
szonyban állottak egymással. A két fiatalember 
azelőtt jó barátságban volt, de néhány hónap
pal ezelőtt

egy leány miatt elhidegült közöttük a 
viszony.

Zoltán Elek ugyanis nősülni akart és meny
asszonyát egy alkalommal bemutatta barátjá
nak, Sólyom Tibornak. Csakhamar azt vélte 
észre, hogy a banktisztviselő udvarol menyasz- 
szonyának, aki rövid idővel ezután

vissza is adta neki a jegygyűrűt.
A szakitás után a vőlegény felelősségre vonta 
Sólyom Tibort, akiről azt hitte, hogy ő hódi
holta el tőle a menyasszonyát. A két fiatalem
ber ettől az időtől kezdve kerülte az egymással 
való érintkezést.

Ilyen előzmények után találkozott vasárnap 
délelőtt a két volt jóbarát a Wesselényi-utca 
és Rottenbiller-utcn sarkán. Zoltán Elek meg
ütközve látta, hogy barátja nem egyedül van, 
hanem 

egy hölgyet kísér, akiben volt menyasszo
nyára Ismert.

A következő pillanatban, mielőtt még a 
banktisztviselő kivonhatta volna kezét meny
asszonya karjából, Zoltán Elek nagy erővel 
arcul ütötte, ugy hogy arcából kisterkedt a vér. 
A következő ütést már Sólyom Tibor adta és 
e pillanattól kezdve az utcai botrány egyre nö
vekvő közönsége izgalmas

rögtönzött boxpárbaj tanúja volt.
Mindkét fiatalember ugyanis állandóan foglal
kozik sportolással és jól boxolnak. Először 
Zoltán Elek támadott, de Sólyom Tibor, akinek 
pedig arcából már folyt a vér, ügyesen kivédte 
ütéseit és

egyik ökölcsapása ugy szájon találta ellen
felét, hogy ennek kél foga azonnal kiesett 

és arcát elborította a vér.
Az utcai viadalnak súlyos testisértés és be

csületsértések miatt a járásbíróságon is folyta
tása lesz, A súlyos testi sértés vádját a támadó 
fél, Zoltán Elek emeli volt, barát ja ellen, akitől

nemcsak két aranyfogának költségeit kö
veteli, hanem azt Is állítja, hogy a box- 
mérkőzés közben orrcsontja Is súlyosan 

megsérült, 
ugy'hogy emiatt is orvosi * kezelésre van szük
sége. • .

Vasárnap délelőtt meglépetésszerü látoga
tás történt a székesfőváros hölgyek számára 
fenntartott Dunauszodájában:

női detektívek jelentek meg az uszodá
ban, hogy ellenőrizhessék a filrdőzők 

fiftözködését.
A pesti Erzsébet-hidfőhél lévő Székesfő

városi Dunauszqdában néhány nappal ez
előtt több fürdővendég panaszára

rendőr jelent meg, aki egy-két kirívóan 
hiányos öltözékben úszkáló és napflir- 
döző hölgye/ » fürdő elhagyására szó

lított fel.

A fürdő jegypénztár a következő napodon 
még is tagadta az illetőknek az uszodai be
lépőjegyek kiszolgáltatását.

Nyilvánvalóan ezzel a rendőri intézkedés
sel volt összefüggésben a vasárnapi uszodai 
defektivrazzia. A Ferenc József-rakparton 
lévő fővárosi női Dunauszodában ugyanis 
vasárnap délelőtt több női detektív jelent 
meg.1

Szabályszerűen jegyet váltottak az 
uszoda pénztáránál, fürdőruhába öltöz
ködtek s karjukon kis reflküllel, mely
ben dctektivlKazolványukat őrizték.

inásután felszólították a hiányos öltö
zékben lévő, vagy leeresztett fürdőtri
kóban napfürdóző, heveresző hölgyeket 
megfelelő fürdőruha viselésére, két fia
tal nőt pedig, akik a felszólításnak ele
get tenni vonakodtak s tovább is me
zítelen felső testtel akartak napfürdőznl, 

kiutasították az uszodából.
Az uszodában n női detektívek megjelel 

nése általában kellemes meglepetést keltett, 
minthogy

az uszoda közönsége már hosszabb 
ideje megbotránkozva tapasztalta, hogy 
néhányon az uszodai alkalmazottak fi
gyelmeztetése ellenére Is a Icgszemér- 
mctlenebb fürdőruha viseletben jelen

nek meg az uszodában, 
amely előtt gyakran csoportokba verődve 
állnak a dunaparti járókelők s megütközve 
szemlélik az uszodai nimfákat.

A vasárnapi nap folyamán detektívek a 
főváros többi női uszodájában is hasonló 
razziát tartottak. Ezekben az uszodákban 
azonban egy-két esettől eltekintve komolyabb 
hatósági beavatkozásra nem került sor.

A rendőrség ma reggel felnyitja 
a Szvetenay-utcai rejtélyes lakást, 
amely háromnegyed éve le van zárva

Mi történt Czíra Béla ügyvédjelölttel?
Vasárnap délelőtt a főkapitányságon 

legjelent dr. Hirschberg Ernő ügyvédjelölt 
j ügyfele, dr. Almássy Istvánné nevében 
rdekes bejelentést tett. A bejelentés szerint 
r. Almássy Istvánné nemrégiben megvásá- 
slta Böhm Mihálytól a Szvetenay-utca 12. 
tám alatt lévő bérházat. Az átvétel megtör- 
■nte után a második emelet 29/b. számú 
gyszobás lakást lezárva találták. Ennek az

emlékszik
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Kendők uamuisios olcsó trón

rayszobás lakásnak a bérlője dr. Crírn Béla 
illíyvédjelölt volt, aki körülbelül egy évve 
ezelőtt bérelte ki a lakást, abba. holmijaival 
együtt be is költözőit, lakbéréi háromnegyed 
évre előre kifizette, azután ei)g nap lakaMI 
lezárva találták.

Dr. Czira Bélát azóta senki sem látta a 
házban,

ahol ma is szabályszerűen be van jelentve, 
noha senkisem tudja a Szvetenáy-utcában, 
hogy mi történt az ügyvédjelölttel, aki

titokzatos módon közel háromnegyed
esztendő óta lezárva tartja lakását,

amelyben holmijai ma is ott vannak.
A bejelentést tevő ügyvédjelölt elmondotta 

még a főkapitányságon, hogy a lakás udvari 
ablakán át csak félig lehet betekinteni a szo
bába, de igy is meg lehet állapítani, hogy 
bőröndök és ruhák vannak a szobában, 
amelybe háromnegyed év óta senki se lépett 
be. Minthogy gyanú merülhet fel abban az 
irányban, hogy valami

bűncselekmény történt, dr. Czira Béla 
ügyvédjelölt rejtelmes eltűnése körül,

sőt arra is lehet gondolni, hogy esetleg va
lami szerencsétlenség érte az ügyvédjelöltet 
a lezárt lakásban, nz uj háztulajdonos előter
jesztést tett a rendőrségen, hogy a lezárt la
kást nyittassa fel és állapítsa meg a ténye
ket.

Vasárnap este a főkapitányságon ugy dön
töttek, hogy

hétfőn a kora reggeli órákban felnyit
tatják a titokzatos lakást

és megállapítják, mi történt dr. Czira Béla 
ügyvéd jelölttel.

FIGYELJE ÁRAINKAT!
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Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete
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A várható nagy érdeklődésre való tekintettel kérjük szives látogatását lehetőleg a 

délelőtti órákban.
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Kínos affér a szegedi
Szeged, julius 14.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Emléke
zetes, hogy a Szegeden megtartott országos 
ügyvédkongresszus alkalmával kínos bot
rány játszódott le: Bödő Endre szegedi tiszt
viselő

másodmagával Inzultálfa Harasztosl-Ki- 
rály Ferenc dr. és Bíró László dr. ügy

védeket.
Az elmúlt napokban Bödő Endrét és két 
társát, Sic mák Antalt és Trangcr Jenőt a 
kihágást bíróság elítélte. Bödő a vasárnapra

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Inkább derűit, egyelőre még 
nyugtalan és kissé hűvös idő várható, ké
sőbb javulás valószínű.

— Elfogatóparancs egy iparművész, egy 
ny. főtanácsos és egy hivatalnok ellen. A 
budapesti főkapitányságra vasárnap délben 
három elfogatóparancsot küldött a buda
pesti büntető törvényszék. Az egyik elfogató
parancs Gall asz Sándor huszonkilencéves 
budapesti iparművészt körözi huszonegy
rendbeli csalás és kétrendbeli sikkasztás 
büntette mialt. Az iparművész egész sereg 
embert károsított meg különféle csalásaival. 
A másik elfogatóparancsot Lindenfeld Ede 
ötvenhatéves ny. számvevőségi főtanácsos 
ullcn bicsátolták ki, aki Ábrahám Dezső 
karára követett el csalást. A harmadik el
fogatóparancs Tibor Hugó, a Phönix Bizto
sitó Intézet tisztviselője ellen szól, aki hat
rendbeli csalást és háromrendbcli sikkasz
tást követett cl. A rendőrség megtette az in
tézkedéseket a kézrekeritésükre.

— Kétszer akart egy nap meghalni. Bé
késgyuláról jelentik: Ökrös Anna tizennyolc
éves leány, egy tekintélyes gyulai gazdál
kodó leánya, elkeseredésében vasárnap a 
temetőben fel akarta magút akasztani. Szán
dékában azonban a temető csősze megaka
dályozta. Az elkeseredett leífny erre a te
metőből eltávozott és félóra múlva a Kőrös- 
folyóba vetette magát, de egy katona ki
mentette. Kórházba szállították.

— Rejtélyes betörés a Pllvax-közben. Vasár
nap hajnalban a Pilvax-közben cirkáló rendőr
őrszemnek feltűnt, hogy Koncz István Pilvax- 
köz 7. szám alatt lévő fiiszerüzletében az éj
szaka betörök jártak, akik az üzlet redőnyeit 
és ajtaját fclfcszilelték és az üzlethelyiségben 
össze-vissza forgatták a cég árukészletét. Azon
nal értesítették a fűszerüket tulajdonosát, aki 
ijedten jelent meg üzletében, de azután nagy 
csodálkozással állapította meq, hogy az üzle
tébe behatoló betörők egy fillér értékű árut 
sem vittek el, mindössze, a fiókokat húzogat
ták ki és nagy felfordulást okoztak, de a fű
szerárut, sőt a lezárt kézipénzfárt is érintetle
nül hagyták. A rendőrség azt hiszi, hogy a be
törőket munka közben megzavarták, de az is 
lehet, hogy valami egészen más rejtélyes célja 
volt a titokzatos betörésnek. A rendőrség a 
nyomozást tovább folytatja.

— Felöklelte a bika. Orosháza közelében, 
a Lajosszénás-i majorban Pusztai József 
huszonháromeves uradalmi cselédet egy 
bika, amelyet Pusztai nem tudott féken tar
tani. felöklelte. Pusztai Józsefet haldokolva 
szállították az orosházi kórházba.

— Nem tudja, hogy melyik bűncselekménye 
miatt körözik. A budapesti főkapitányságra va
sárnap délben köröző levél alapján előállítót- 
lók és olt őrizetbe vették Bogács János har
minckét éves foglalkozás nélküli napszámost. 
Az elfogató parancs csak annyit közölt a sze
mélyiéi rá són kiviil a nyomozó hatóságokkal, 
hogy Bogács Jánost lopás és orgazdaság bün
tette miatt kell letartóztatni. Amikor nz clőállí- 
toll Bogács Jánost kihallgatásra vitték és meg
kérdezték tőle, hogy miféle lopást és orgazda
ságot követelt el, az őrizeibe vett ember azt 
válaszolta: — Nem tudom kérem megmondani. 
Ti: bűneset terheli Iclkiismcrctemct. Mind a 
Hz esetben egy kis lopásról és egy kis orgaz
daságról volna szó Bogács Jánost letartóztat
lak cs átkisérlék az ügyészségre, ahol majd 
tisztázódnak viselt dolgai.

— Fejére esett a harmadik emeletről egy 
lejcsüveg. Vasárnap délben 12 órakor a 
Soroksári-ut 5. számú ház egyik harmadik 
emeleti ablakából egy literes üveg tej az ut
cára esett és megsebesítette ax éppen arra 
haladó Fani Erzsébet 18 éves háztartási al- 
kalmazottat. A mentők Fani Erzsébetet su- 
Ivos állapotban a Kun-utcai kórházba szálli- 
iilták.

•— Okvetlen tekintsék meg olvasóink az év
tizedek óta előnyösen ismert Kozma Lajos cég 
idényárusitását. Szenzációs árak és — áruk.

— A Magyar Nenuetl Függetlenségi Revízió*  
Párt pesterzsébeti nagygyűlése. Szombaton tar
totta n Magyar Nemzeti Függetlenségi Revíziós 
Párt zászlóbontó nagygyűlését Pesterzsébeten, a 
városháza diszterméb-n, nagvszámu közönség 
jelenlétében. Az elnöklő Máhr Béla megnyitója 
után a párt országos elnöke Szemere Béla dr. 
emelkedett szólásra és tartott nagv beszédet. 
Utána dr. Dücső Jánosné, Csehétfálvl Istvánná 
következett, Bcrentés László és Dadog László 
dr. beszéltek még.

— Ideges betegek, továbbá epekőben és 
vescbajban szenvedők jól teszik, ha a járásnál 
óvjak testüket a rázkódtstástól.A Pálma cipősa
rok lökhárítóként működik. Az említett bajban 
és betegségben szenvedők cipőjéről ne hiányoz- 
zék a Pnlmn cipősarok

Dr.KAJDACSY.z.xorvo. 
VIEKJUJ L WtttiÖ

HÍREK
— Kelemen Lajos halálára. .4 Kerepesi-uti 

temetőben néhány napja, hogy uj sirdomb 
emelkedett. Ideiglenes fejfa hirdeti egy kitűnő 
közgazdasági férfinek tragikus elmúlását, Ke- 
lemen bajainak, a Ruggyantagyár vezérigaz- 
gutájának korai haldiát .4 családtagokon, a leg
előkelőbb közgazdasági és társadalmi szemé- 
Igékén kiviil seregcsen állták körül a sirt a 
gyár kistisztviselői, egyszerű munkások, fej
kendős munkásasszonyok. [iankuezértől és, 
gydrigaxgafótól, a tőke ás a nagyipar repre
zentánsaitól az egyszerű munkásig igaz kőiig- 
nyekkel gyászolja mindenki Kelemen Lajosban 
a dolgozó embert, a szociális érzékkel rendel
kező főnököt, a jó barátot, a tiszta szándékú 
vállalati vezetőt és mindenekelőtt az igaz em
bert. Tiz esztendeje állt a Ruggyantagydr 
élén. Aránylag fiatalon, negyvenhétcsztendős 
korában, már ivek óta vezette a magyar nagy
iparnak ezt a reprezentáns üzemét. A szó ne
mes, legendás értelmében váltotta valóra Szé
chenyinek, a legnagyobb magyarnak jelmonda
tát. Nyolc óra munka, nyolc óra alvás, nyolc 
óra szórakozás. Kelemen Lajos nyolc árát dol
gozott a munkáért, nyolc órát pedig kedvte
lésből. Nemes kedvtelésből, hogy felvirágoztas
son egy vállalatot, amely százaknak ad kenye
ret. Rövid idővel ezelőtt alattomos betegség 
támadta meg. Egyszerű fogfájással kezdődőit 
a baj, de a munkának ebben a rohanó, lüktető 
tempójában ügyet sem vetett rá, nem ért rá 
vele törődni. 4 baj elhatalmasodott és mire rá
döbbentek a veszedelemre már késő volt: vér
mérgezés következett be és ez végzett vele. 
Sir/a felett minden mdrványoszlopnál fénye
sebben is maradandóbban hirdeti maid emlé
két családjának, barátainak és munkatársainak 
szeretető, amely elkíséri a siron túl is.

— Klebelsberg Szegeden és Debrecenben. 
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter Sze
gedről Debrecenbe utazik. A kultuszminisz 
tér ugyanis holnap délelőtt fontos tanácsko 
sásokat fog folytatni a régi közkórház újjá 
építése ügyében. Az értekezleten részt vesz 
Hadházy Zsigmond főispán, Farkas Elemér 
polgármestcrhclyettes, valamint a városi és 
vármegyei tisztifőorvosok is. Ugyancsak hol 
nap délelőtt a debreceni nyári egyetem kül 
földi hallgatói, az olaszok, finnek, eszlek és 
bu’gárok üdvözölni fogják a kultuszminisz 
tért és babérkoszorút nyújtanak át neki. - 
Szegedről jelentik: Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter vasárnap résztvett a szeged*  
alsótanyákon megtartott arató-ünnepségen, 
ahol tanyai választói előtt kifejtette, hogy a 
kormánynak elhatározott törekvése Szegedet 
naggyá tenni, kiépíteni „Nagy-Szegedet". Ez 
úgymond, előmozdítja Szeged jobb gazda 
sági és kulturális viszonyait. A miniszter va 
sárnap délután visszautazott Szegedre, ahon 
pan este hazatért a fővárosba.

H — A Bastille lerombolásának évfordulója
Budapesten. A budapesti francia követ

ség Revlczky-utéai palotája bensőséges ün
nepség színhelye volt vasárnap délelőtt. A 
franciák nagy ünnepén, julius tizennegye
dikén. a francia követség palotájában egy
begyűltek a budapesti francia kolónia 
tagjai, akiket de Vienne francia követ, meg
hatalmazott miniszter és neje fogadtak. Az 
Ünnepségen résztvett a francia követség tel
jes személyzete. Ott láttuk továbbá Jonart 
francia katonai attasét, Pékár Gyulát, G. 
Kamin kövclségi titkárt, Foucault, a Pasteur 
Intézet Igazgatóját s a budapesti francia 
kongregáció tagjait. E. Girand. a Francia 
Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke iidvfl 
zöltc az egybegyűlteket, beszédében hang- 
Súlyozva a magyar-francia jóviszony jelen
tőséget. De Vienne követ válaszában mél
tatta julius tizennegyediké jelentőségét. Dr- 
tzédét a magyar nemzet és a kormányzó él 
tetősével fejezte be. Az ünnepség után gaz 
dag bűíTcvel vendégelték meg az egybe 
gyültekcf.

— A Zuglói Polgári Kaavlnó közgyűlése. 
A Zuglói Polgári Kaszinó vasárnap tartotta 
meg évi rendes közgyűlését, amelyen el 
nőkké Martin János mérnök, törvénvhótó- 
Sdgi bizottsági tagot választották meg.

—- Kassal magyarok Debrecenben. Debre
cenből jelentik: A kassai és Kassa környéki 
Íazdák, számszerint ötvenegyen Szentiványi 
ózsef prágai magyar képviselő vezetésével 

családtagjaikkal együtt tegnap este érkeztek 
Nyíregyházáról autón Debrecenbe. A hivatalos 
fogadtatás ma reggel tiz ór.aljor volt a Cső 
konay-szinház elölt A város nevében Farkas 
Elemér polgármester helyettes, főjegyző, a 
vármegye nevében Nabrcczky Béla főjegyző, 
• Tiszántúli Automobil Club nevében pedig 
dr. Hódy Béla üdvözölték a vendégeket 
•kiknek nevében Szentiványi József kép 
viselő válaszolt. Kijelentette, hogy örömmel 
jött el Debrecenbe, a hajdúk és Bocskay hí 
re*  városába és az itteni kultúrából a Hor 
lob ágy és Debrecen magyar levegőjéből 
•karnak uj erőt meríteni a további küzde
lemre, hogy hamarosan összcölclkezhessenck 
• testvérmagyarok a hrrtáron innen és n ha
táron túl. Ezután n katonazenckar a Rá
kóczi indulót játszotta, majd a vendégek 
megtekintették a város nevezetességeit, a fa- 
iskolát és a gyümölcskertészetet, délben pe
dig diszebéd volt a gnzdasági akadémián. A 
vendégek holnap a Hortobágyra, onnan pe 

Tiszafüredre mennek.
— Lloyd Útikönyvek: Aus*trla.  A népszerű 

Lloyd Útikönyvek sorozatában Ausztria címmel 
jelent meg a legújabb kötet, amely gazdag 
tartalmával, szép ilhisrtrAciós anyagával és 
térképeivel nélkülözhetetlen ulilársa lesz az I 
Ausztriába utazó magyar k érán légnek. 

ügyvédkongresszus körül 
virradó éjszaka ujabb botrányt követett el. 
Fondorlatos módon Szeged egyik vendéglő
jébe hívta ki Osváth Tibor hírlapírót aki 
Bödő Endre afférjáról lapjában tudósítást 
közölt. Midőn a hírlapíró megjelent a sze
gedi Dreher-vendéglőben,

Bödő hátulról fejbesujtotta.
A hírlapíró a váratlan támadásra meghő
kölve fordult bátra és

Öklével Bödő Endre arcába vágott.
A feltűnést keltő sffér után a hatósági elju 
rás megindult._________ ____ _

„ Vay Kázmcr miniszteri tanácsost meg
lopták az autóbuszon. Szombaton délután 
Vay KAzmér miniszteri tanácsos, a belügy
minisztérium rendőri osztályának egyik ve
zető főtisztviselője egy 8-as jelzésű autóbu
szon utazott. A miniszteri tanácsos a Belvá
rosban bevásárlásokat végzett, majd az Er- 
zsébet-tér sarkán felszállóit egy 3-as autó
buszra, hogy Budára vitesse magát. A bu
dai oldalon, a Clark Xddzn-téren mikor le
száll az autóbuszról, észrevette, hogy bőr
tárcája, amelyben hatszáz pengő készpénz 
volt, az autóbuszon eltűnt zsebéből. Ekkor 
már az autóbusz berobogott az alagútba, 
megállítani nem lehetett. A rendőrség eré
lyes nyomozást indított a zsebtolvaj felkuta
tására, de fáradozása eddig hiábavalónak 
bizonyult.

— Újból megsérült a kecskeméti repülő
gép. Kecskeméten, mint ismeretes, pénte
ken motorhiba folytán a Légiforgalmi Rt. 
Budapest—szegedi postajáratát ellátó re
pülőgépe kényszerleszállást hajtott végre. 
A megsérült motort Budapestről uj motor
ral pótolták és a repülőgép ma délelőtt új
ból starthoz állott. A start simán zajlott le, 
de alig repült a gép néhány száz métert, 
az uj motor is kihagyott, úgyhogy a pilóta 
jobbnak látta az azonnali leszállást. Az ujabb 
kényszerleszállás során a gép erős légnyo
más következtében felborult és az egyik 
szárnya letörött. A pilótának szerencsére 
semmi baja nem történt. A használhatat
lanná vált repülőgépet szétszedték és még a 
mai nap folyamán Budapestre szállítják.

— Elloptak egy autót és egy motorkerékpárt 
Vasárnap délben Krémer Mihály vállakozó be
jelentette a főkapitányság központi ügyeletén, 
hogy a Szegényház-térről ismeretlen tettes el
lopta Bp. 26.391 rendszemu személyautóját. 
Ugyancsak hasonló bejelentést lett vasárnap 
délután Arany Mihély Hemád-utca 27. sz. alatti 
magántisztviselő. Neki a Millenáris-pálya elől 
lopták el Bp. 81—321 rendszámú motorkerék
párját. A rendőrség keresi az eltűnt gép
kocsikat.

— Nagykőrösi droguista rejtélyes eltű
nése. A budapesti főkapitányság eltűnési 
osztálya erélyes nyomozást indijott Benedek 
István negyvennégy éves nagykőrösi dro
guista felkutatására, aki Nagykőrösről ju
lius 10-én jött fel Budapestre és innen leve
let irt nagykőrösi hozzátartozóinak, beje
lentve, hogy megunta már az életet és a 
Dunába veti magát. A nagykőrösi rendőrség 
táviratilag értesítette az esetről a budapesti 
főkapitányságot. A budapesti detektívek 
mindent megtettek az életunt droguista fel
kutatására, meg is állapították, hogy Bene
dek István 10-én este érkezett Budapestre, 
másnap több fővárosi ismerőséi kereste fel, 
de azután nyoma veszett. Miután sem kór
házban, sem a mentőállomásokon nem tu
dott a rendőrség közelebbi felvilágosítást 
szerezni Benedek István sorsáról, lehetsé
gesnek tartják, hogy valóban a Dunába ve
tette magát.

— Autóbalesetek. Vasárnap délelőtt a Horthy 
Miklós-uton a Bp. 16—576. rendszámú automo
bil, amelyet Lóczi Kálmán soffőr vezetett, ösz- 
szeülközött a vele szembe jövő kerékpárral, 
amelyen Lovas Ambrus honvéd ült. Az összeüt
közés nagy erővel történt, a katona lezuhant a 
kövezetre és mindkét karját eltörte. A mentők 
a szerencsétlenül járt honvédet a helyőrségi 
kórházba vitték. A rendőrség a nyomozást meg
indította. — Keller Lajosné 45 éves munkás- 
asszonyta Lajos-utca 107. számú hó:, elölt a Bp. 
16—090. rendszámú gépkocsi elütötte. A mentők 
a szerencsétlenül járt asszonyt koponyaalapi 
tőréssel szállították a Szent Margit-kórházba.

— Kézrekerült templomi zsebtolvaj. A rend- 
őrség elfogta Gruber Erzsébet 20 éves leányt, 
aki a ViHányi ut 20/a számú házban lakik. Gru
ber Erzsébet az utóbbi időben a Villányi úti és 
a Ménesi úti templomokban lopásokat követett 
cl. Előállítása alkalmával több retikült találtak 
nála. A rendőrség felhívja a károsultakat, hogv 
a főkapitányság épületében, II. emelet 206. 
számú ajtónál jelentkezzenek, ahol kellő iga
zolás után retfküljüket, Illetve pénztárcáikat 
átvehetik

— Holnap 16-án kezdődik a m. kir. osztály- 
soirsjáték 4-ik osztályának húzásai Figyelmez
tetjük a résztvevőket, hogy a megújítási betét 
(egész 24 pengő, fél 12 pengő, negyed 6 pengő, 
nyolcad 8 pengő) és az előirt 80 fillér költséget 
fizessék meg, mert ellenkező esetben a szer
zett jogaikat és a már befizetett összegeket el
vesztik.

— Ismeretlen holttestet veteti ki a Kapós. 
Nagykanizsáról jelentik: A tolnamegyei Pince
hely község közelében egy jól öltözött ismeret
len férfi holttestét fogták ki a Kapós folyóból. 
A boncolás során megállapították, hogy a hulla 
körülbelü tiz napja leheléit a vízben. A holt
test 170 centiméter magas, szőke éfrfi volt. Nya
kán fojtogatás nyomai látszottak, amiből a 
csendőrség arra következtet, hogy az illető bűn- 
tény áldozata lett. A pincehelyi csendőrség ér
tesítése alapján a kaposvári rendőrség széles
körű nyomozást Indított a rejtélyes haláleset 
ügyében.

Ellesett beszélgetés 
a villamoson

. . . Mikor érkeztél Matyii
— Ma délben. A Gutmann-vásárt akaróul 

megnézni, mert az anyjukom nagyon a tel
kemre kötötte, hogy mindent vegyek meg, az- 
tán azt mondják, hogy most itt nagyon olcsón 
lehet vásárolni. Az öltönyöm vásitt egy kicsit, 
kéne már nz ui nagyon, meg az őszre is be 
akarok vásárolni, mert ki kell használni ez a 
nagy olcsóságot. Egy jó köpeny kellene, meg 
melegebb ruhák is, ha igy maradt az idő.

— Hál bizony az elszakíthatatlan Guttmann- 
nak igen jó portékája vanl Inkább az ember 
szakad, de a ruha megmarad. A harangozót 
múlt eszlenböben Is a Guhnann-nadróg men
tette meg a biztos haláltól nálunk, mert leesett 
volna a toronyból, ha a nadrágján lógva nem 
marad.

— Ahá, tudom már, ahol az a hat erős em
ber húzza azt a szegény nadrágot, annak bi- 
zony tényleg igen jó a portékája, elkísérlek 
oda én is . • .

Harmadszorra sikerült 
meghalnia az életunt 

műszerésznek
A Práter-utca 22. számú házban vasárnap 

délelőtt erős gázszag áradt ki Kolin Sándor öt-» 
venkét éves müszerészmester lakásából. A ház
mester felnyitotta az ajtót és a müszerészmes
tert teljesen eszméletlen állapotban találta. A 
hosszú időn át pramló gáz súlyosan megmér
gezte a magánosán élő Kolin Sándort, aki három 
hónap lefolyása alatt vasárnap már harmad
szor követte el az öngyilkossági kísérletet. Ki
hívták a mentőket, akik a rendkívül súlyos 
állapotban lévő műszerészt a Rókus-kórházba 
szállították. Ott azonban a leggondosabb orvosi 
ápolás ellenére a szerencsétlen ember meghalt. 
A rendőrség megindította az öngyilkosság 
ügyében a nyomozást és megállapította, hogy 
Kolin Sándor idegbaja miatt követhette el az 
öngyilkosságot. Rövid idővel ezelőtt másodszor 
nősült, egy özvegy asszonyt vett feleségül, aki 
a második öngyilkossági kísérlet után leányá
val együtt otthagyta a műszerészt, mert • 
maga és . leánya életét is féltette a megismét
lődő öngyilkossági kísérletek miatt. A szeren
csétlen sorsú műszerész holttestét az orvostani 
intézetbe vitték.

— Kifosztották Keszthelyen a ludovikdsokat 
Keszthelyről jelentik: A Ludovika Akadémia 
harmadik és negyedik évfolyamának hallgató
sága jelenleg Keszthelyen állomásozik. A ludo
vikások a napokban megdöbbenve vették' 
észre, hogy számos értéktárgyuk és pénzük el
tűnt. Megállapították, hogy a lopásokat egy 
szélhámos követte el. aki tüzérruhába öltözött 
és mint kiküldött tisztiszolga jelentkezett a 
parancsnokságnál. Az áltüzér azután kifosz
totta a ludovikások holmijait és egész nyári 
zsebpénzüket ellopta. A szélhámost letartóz
tatták.

— Nemzetközi esperanto-tanfolyam. A szé
kesfőváros Pedagógiai Szemináriuma július 
22-étöl augusztus 2-ig tanárok és tanítók részére 
nemzetközi esperanto nyelvi tanfolyamot ren
dez.

Q Az Angol-Magyar Bank Rt. igazgatósága 
julius 10-én tartott ülésében elhatározta az 
intézet alaptőkéjének felemelését és ebből a 
célból a rendkívüli közgyűlésnek julius 25-ére 
való összehívását. A határozat 140.000 darab 
á 50.— pengő n. é. uj részvény kibocsátására 
vonatkozik, amelyből 100.000 darab kerül most 
tényleges kibocsátásra s ezt a Helbert, Wagg A 
Co. Ltd. londoni cég vezetése alatt álló csoport 
veszi át. Ez a cég a részvényeknek a londoni 
tőzsdén való bevezetéséhez szükséges intézke
déseket is megteszi. A további 40.000 darab 
részvényt az intézet azzal a szándékával kap
csolatban rezerválja, hogy részvényeinek más 
külföldi piacot is nyisson meg. Az 1929 au
gusztus 1-én befizetendő uj részvényeknek ki
bocsátási árfolyama 88% pengő; minthogy 
azonban az uj részvények az 1929. üzletév 
eredményében nem részesülnek, hanem csak 
az 1930. évtől kezdve jogosullak osztalékra, a 
kibocsátási árfolyam után az Intézet a Jegy
bank hivatalos kamatlábának megfelelő kama
tot fog megtéríteni. A 100.000 drb uj részvény 
kibocsátásával az intézet kimutatott saját tőkéi 
mintegy Í0 millió pengőre emelkednek,

O Molnár Samu kormányfőtanácsos. A kor
mányzó a miniszterelnök előterjesztésére Mol
nár Samunak, a Nemzetközi Gépkereskedelmi 
Részvénytársaság vezérigazgatójának közgazda
sági téren szerzett érdemei elismeréséül a ma
gyar királyi kormányfőtanácsosi címet adomá
nyozta.

O A Ferenc József Földalatti Villáma*  
Vasat Rt. és a Budapest Szentlőrinc Helyi Ér
dekű Villamos Vasúti Rt. közgyűlése megálla
pította az 1928. üzletévi mérleget és zárószám
adásokat és az igazgatóságnak és felügyelő
bizottságnak megadta a felmentést.

O Kármán Miklós dr.-t a Magyar-Cseh Ipar
bank igazgatósóga igazgatóhelyettesé nevezte

O N Pbönlx Életbiztosító Társaság Fritz 
Bauer alelnök vezérigazgató elnöklésével tar
tottá meg 46. rendes közgyűlését. Az üzleti év 
588.640.12 , pengő feleslegből 274.420 pengőt 
osztalék fizetésére fordít a Phönix, (8%%)» 
amit a f. évi szelvények ellenében a társaság 
bármely pénzára folyósít. A Phönix Életbizto
sító Társaság a bizlositó társaságok között kü
lönösen élénk tevékenységet fejt ki.
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Budapestre hoztak es ma délután 
temetik a haiatonheronyi diák

tragédia három áldozatát
fi csendőrök szerint senkit sem terhel felelősség 

fi diákok tanéra idegrohamokat kapott 
r A vasárnap reggeli lapok röviden beszámollak 
arról a borzalmas halálos gyermekszercncsétlen- 
cégről, mely Balatonberényben történt, s mely
nek három budapesti kisdiák az áldozata. A tra
gédia részleteiről vasárnap közelebbi értesülések 
érkeztek a fővárosi gyermeknyaraltatási akció 
vezetőségéhez s ebből a következő tényállás de
rül ki:

Pénteken délután a Balatonberényben nyaraló 
diákok a szép időben szokásszerint kinn játsza
doztak a szabad réten, mely egy domboldal 
alatt terül el. Sándor Mihály gyógypedagógiai ta
nár felügyelete mellett futballozlak a gyerme
kek. Játék közben vidáman telt az idő. Egy
szerre a labda a domboldal partszerüen húzódó 
területére gurult, amely alatt sok száz méter 
hosszúságban 4—5 méternyi mélység tátong. A 
főid ezen a részen nagyon laza, porhanyós. Mi
kor a gyerekek a labda után futottak, négy 
diák alatt a porhanyós földrész beomlott, 
amely mind a négy gyereket betemette. Sokan 
voltak szemtanúi a borzalmas szerencsétlenség
nek és azonnal ásókat, kapákat kerítettek elő, 
hogy megkezdjék a föld alá kerüli négy diák 
kimentését. Nagyon kellett vigyázni, mert a 
laza föld az emberek lábai alatt tovább csú
szott és mind nagyobb földtömeg került a sze
rencsétlen gyermekek fölé. Rövid, megfeszített 
munka után sikerült is az egyik diákot, aki sze
rencsére nem került egészen a földtömeg mé
lyére, kiemelni és

ez a gyermek kisebb zuzódáson s az ijed
ségen kivül nem szenvedett súlyosabb sé

rüléseket.
Mire azonban a három másik diákot kiásták

vizsgálatot, de megállapította, hogy 
a szerencsétlenségért senkit scin terhel 

lelősség.
A domboldalnak azt a részét .ahol a szeren

csétlenség történt, messzi területen elkeritették 
s most megvizsgálják a talajt, hogy nem szük
séges-e a föld megerősítése.

Purébl Győző közoktatásügyi tanácsnok, aki 
a Balaton mellett nyaralt, telefonon értesült a 
szerencsétlenségről s üdülését megszakítva, 
Balatonberénybc utazott .ahol részt vett a vizs
galat lefolytatásában. A gyermeknyaraltatási 
akció budapesti központja is leküldte megbízott
ját a tragédia színhelyére.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt Pctrik

fe-

igazgatóval, a gyermeknyaraltatási ak- 
tőjével, aki a szerem séllcnséggel kap

csolatban a következőket mondotta:
—Nyíregyházán ért a b< rzi.lmas katasztró

fáról szóló értesítés, amelynek most is meg
döbbentő hatása alatt vagyok. Azonnal intéz
kedtem, hogy szigorú viz-gálal induljon a sze
rencsétlenség okának felderítésére és e célból 
megbízottat küldtem a helyszínre. A beérkezett 
jelentésekből azonban megálapilhaló, hogy 
mulasztás senkit sem terhel s olyan tragikus 
végű katasztrófával állunk szemben, melyet a 
legnagyobb elővigyázatossággal sem lehetett 
volna elhárítani. Senki sem gondolhatott arra, 
hogy földcsuszamlás történik .hiszen az a hely, 
ahol a gyermekek játszottak, eddig nem volt 
veszélyes. Különben a gyermeknyaraltatási ak
ció vezetősége nagy gondot fordít az üdülő 
gyermekek felügyeletére, amit azzal is igazo 
lünk .hogy minden 15—20 gyermek mellett egy 
felügyelő tanító vagy tanár tartózkodik állan
dóan.

— A három áldozatul esett diák holttesteit 
saját költségünkön még az éjjel autón haza
hozattuk Budapestre s gondoskodunk eltemeté
sükről. Békési Lászlót hétfőn délután 3 órakor 
temetjük a farkasréti temetőből, Surányi Lajost 
délután 5 órakor az óbudai temetőből, Schivarc 
Endre temetéséről még nem történt intézkedés.

Három fejszecsapással agyon 
ütötte édesapját egy Veszprém- 

megyei parasztlány

____ ____ a 
hatalmas földtömeg alól, mindhárman már ha
lottak voltak. A tragikus sorsú diákok: Sclwarc 
Endre 8 éves, aki az Izabella-u. 94. szám alatt, 
Surányi Lajos 9 éves a Szöllö-u. 62. szám alatt, 
Békési László 13 éves a Székely-u. 2. szám alatt 
lakott szüleinél.

Amikor a három szerencsétlen gyermeket hol
tan kihúzták a mélységből

Sándor Mihály tanár, a gyermekek fel- 
'• ' ügyelője Idegrohamot kapott, majd elájult 
' s azóta is eszméletlenül fekszik a balaton- 

berényt nagyszállóban.
ottani csendőrség azonnal megindította a

Nagykanizsa, julius 14.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Borzalmas 

gyilkosság folyt le vasárnap a veszprém- 
megyei Devecscr községben. Egy fiatal leány 
civakodás után

baltával leütötte édesatyját, aki holtan 
rogyott össze.

A bestiális leányt letartóztatták.
Markos Róza huszonkilenc esztendős de- 

vecseri leány állandóan civakodott édesaty
jával: a 71 esztendős Markos Lajossal. Kü
lönböző családi okok miatt

napirenden volt az összetűzés a lány 
és az apa között.

Vasárnap reggel éles perpatvar keletkezeit 
Markos Róza és atyja között. A civakodás 
verekedéssé fajult, amelynek során mindket
ten fejszét ragadtak. Markos Lajos felemelt 
fejszével közeledett leánya felé, aki ugyan-

csak fejszét ragadva rohant atyjának. 
erős leány

egyetlen ütéssel kiütötte az öreg ember 
kezéből a fejszét, majd három hatal

mas fejszeesápást mért atyja fejére, 
eszméletlenül esett a

Az

Harc a békési 
iőispánság körül

Kovacsics Dezső békési főispán sajtóperében; 
a Kúria a legutóbbi napokban hozta meg ,a 
jogerős Ítéletet. Kovacsics békési főispán azért 
indított sajtópert, mert egy cikk keretében de- 
honeszláló formában foglalkoztak személyével 
amiatt, hogy a vármegyei tisztviselők alapjá
ból tizenegymillió koronát fogadott el gyógy
kezeltetésnek céljaira. A Kúria Ítéletében fel
mentette a vádlottat. Kovacsics Dezső most, 
szabadságra megy, de nem tér vissza többé ál
lásába.

Az igy megürült békési főispánság elnyerése 
érdekében máris nagy küzdelem indult meg a 
kulisszák mögött. Annyi bizonyos ugyanis, 
hogy még augusztusban uj főispán kerül Bé
kés vármegye élére, de egyelőre még nem tör
tént döntés Kovacsics utódjáról. A vármegyé
ben Temesváry Imre képviselőt emlegetik a tá
vozó főispán utódjául. Temesváry kinevezése 
esetében megürül a szeghalmi kerület mandá
tuma.

aki vérbe borultan,
szoba padlózatára. A házbéliek közül senki- 
sem volt odahaza és igy a borzasztó gyil
kosságot meg sem akadályozhatták. Az apa
gyilkos leány tettének elkövetése után 
mintha mi sem történt volna,

az egyik szomszédot orvosért küldte, 
majd egykedvűen leült a szobában a 

halott mellé.
Az orvosi vizsgálat után csakhamar csen
dőrök jelentek meg a helyszínen, akik előtt 
a leány rögtön beismerte, hogy atyját há
rom fejszecsapással let éri tette. A gyilkos 
leányt megvasalva szállították a veszprémi 
kir. ügyészség fogházába.

Eltűnt egy lulballlréner
Vasárnap reggel megjelent a főkapitányságon! 

özvegy Szűcs Sándorné magánzónő, aki a Ga- 
ram-utca 28. számú házban lakik és bejelen
tette, hogy öccse, a huszonnyolc éves Molnár 
Ignác, aki a bajorországi Ulm városban futball- 
tréner, rejtélyes körülmények között eltűnt.

Az aggódó Szűcs Sándorné először leveleket 
irt öccsénck, de ezekre választ nem kapott. 
Majd két nappal ezelőtt táviratozott az Ulm-i 
rendőrségnek, amely távirati válaszban értesí
tette a budapesti uriasszony!, hogy Molnár Ig
nác több mint tiz nappal ezelőtt elutazott Ulm- 
ból azzal, hogy Budapestre megy.

Minthogy vagy bűncselekmény történt, 
vagy baleset érhette Molnár Ignácot, a bejelen
tés alapján a budapesti főkapitányság erélyes 
nyomozási inditolt az eltűnt futballtréner fel
kutatására.
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Férfi divatáruk

Zeflring ja - - - - - - - - - - - - - - _ „
Pupllning fehér, Ox.'ordfng, «sfne», 2 gallérral______________

Hálóing Jó iIf0Bbőt •sínét bordűrrel.________________ _________

Panama apacs sporting k„„a „,p5,(gb„_ _ _
Rövid gombosnadrág „ 1K„bői_ _ _
Pijamaöltöny Miyeminnówu, oat bl «,a_ _ _ _ _
Gyapjú divatkalap MlaabM formákban —

Mosó bőrkesztyű ,.kJobb ,„ba., é. _ _
Divatmin'á; zokni ,6p.„nlbaL_ _ _ _ _ _ _ _ _
I’ cérnaflór zokni a„„m,k,lk_ _ _ _ _ _ _ _ _
Gummi nadrágtartó _ _ _ _ _ _ _ _
Kemény duplagallér ,.^übkbln_ _ _ _ _

Vászonáruk (pamutból)
Reklám sifon „ „ «. „n«_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fehérnemű élfon k„n.( _ _ _ _ _ _ _ _
Bórerós angin „ „ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Damaszt törülköző 1MM _ _ _ _ _ _
I*  kávéskészlet •segekt. fi rsemélyei —

6 személyes étkezökészlet kM1. .tou. __

Magvas*  erővel és akarattal 1893-ban alakult 
áruházunk jelszava mindenkor:

„Árban, minőségben szenzáció"
Cipők

Női divat szandolet i.pbl ,mkk,i_________ _ _ .

Női trottör divatcipő a„„ „tok„_ _ _ _ _
Férfi félcipő bln,. 4, „k„. divat formákban ..............

Gumitalpú vászoncipö ismert jó márka
Feám 82—27 28-34 85-41

9 80
14“
17”

5'98
6<8
418
4'98
1-S8 

•JÓ?”
4«8
7 78

— 78
T«« 
1'35

— 65

— 68
— 98
— 98

1'35
780
888

_____________ _________ ■ 
Pengő 1*70 ________ 2-00 8-BO 8-9O

Női és gyermekkonfekció
Női mosó müselyem ruha S1íí”‘k”ll.““*L'í2*l.  _ 

Mosó voal ruha ,.tóPbkb.P_ _ _ _ _ _ _ _
Női eolin plissé alj rendkívül mérsékelt árak ___________

Női tavaszi és átmeneti kabátok ws?".* ’™*-  
Gyermek játszóruha ÍT„ kOTls 
Fiunadrág era, 1Dy.Ebói s—«„imik______

7—18 síimig _______ — _ — — .

Leányka mosóruha 4fl_eo Mámig
65. .tómtól 20 fillér Áremelkedés.

Leányka grenadinruha c.lnw foónok M_í0 „ám:, 
tó számtól 20 fillér Arcmelkedé.-.

Mosóáruk
Francia mosócrep , kt„i., _______; _

Mosóvoál (muszlin) „íp „i„,ikb„, tliaaí „bIÍ................

M. D. Cs. mosó müselyem p„„ ,al„,Kkb„ _ _ 
Goldberger-féle dirndli mosóvoál_ _ _ _ _
Francia mosócrep a, _ _ _ _ _

Szövetek
Gyapjú etolin minden uinben, 100 cm ítélés........ '. 11______

Francia georgette
Wipkord férfi öltönykelme 
Férfi gyapjú kamgarn öltönykelme ,H „

Szőnyegek
Agyelő rendklvBl tartói, rojtorva, eca MX140 cm nitgyiár..........

Flanel takaró
Moket (plüs) asztalterítő „„„ ,u.,„akb.^_ _
Moket (plüs) sezlon átvető_ _ _

kívüli ára-------

1 68
218
1“
198

— 58
— 78

1'66
— 98
— 98

378
738

11'80
17“

398
6« 

23“ 
42-80

Selymek
Nyersselyem (Toile de soie) ".“.tt 
Jaupone imprimte kyanyür3 minukk*i,  ««#, ™

Crepe de Cliine nehéz minőségben, minden tsfnben _ — 

Crepe de Chine imprimée gyönyört klmintázásoktuM 

Georgette imprimée Itlrílí ml.tiói. .BlSnl.ge, ntaUldnl

Női fehérnemüek
Színes nadrágeombiné népen ulmeive 

Szoknyaconihiné _ _ _ _ _ _ _ _ _
Színes hálóing „ípkI..(mi____________________________

Kosaras melltartó .... _ _ _ _ _ _ _ _ _
Atlasz csíkos selyemnadrág_ _ _ _ _ _ _ _ _
Trikoselyem combinó _ _ _ _ _ _

Hői divatcikkek
I’ pécsi classó keztyű különféle ulnektei — ~ — 

Mosó bőrkeztyü kltOnö minősig, febór él Urga tiinekbea 

Cérna fátyolharisnya divat iilnekbetL„---------------------

Cérna flórharisnya •sínben........................ - — ...

Bemberg selyemharisnya
Tennisz pulóver 011 nélkttl----------------------------------- — — —

FUrdőcikkek
Női gyapjú fürdódressz_ _ _ _ _ _ _ _ .
Női makkó fürdódressz „ltp B.arirr.i__________

Gyermek fúrdótrikó .,.a„ „.„u,_ _ _ _ _ _
Női frottíer fürdőköpeny rövid ujjat —------- — —

Férfi combinált fürdötrikó fekete, fehér iilnbetu. — 

Férfi úszónadrág minden siám ... ... —------- — — —

Atlétatrikó férfi fehér é« fekete — — — — —

Munkaruhák
Munkaköpeny fehér, kék és drapp köpperből------- — ~ —

Motorruha egybeszabott kék, •öld él drapp köpperből 

Gépészöltöny és munkaruha í Jpk,

438
378
6«
6“
6<»

213
2“
318 

— 36
2cs
218

518

5««
1“
318

3‘28

4«

5«
488
1 68

14“
198
1 48
1'18

688

7”
7«

Mindig a legolcsóbb! Szenzációs júliusi árak!
W*  Júliusban postai megrendeléseket utánvétele) portőkőJtség falszárítása mellett szállítunk.

Rákóczl-ut 
74.

Rákőezs-ui
74.



8 HÉTFŐI NAPLÓ Bndapot, 1928 Juliin Ili.

szính Az MOZI
Paraszt akartam lenni!
• mondja az ösztöndíjat nyert Makiári Zoltán

Pénteken délelőtt összeült ti főváros szín- 
ügyi bizottsága, amely három külső taggni 
bővülve, meghozta u határozatot a főváros 
négyezer pengős színházi ösztöndíjára vo
natkozóan. Ezt a négyezer pengőt négy kü
lönösen tehetséges fiatal magyar színésznek 
szánta a főváros, akiknek a magyar kuliura 
érdekében külföldi tanulmányútra kell majd 
utazni az ezer-ezer pengőkből. Azt tudjuk, 
hogy közel harminchárom színész nyújtotta 
be erre az ösztöndíjra pályázatát, akik kö
zött például n rakétaként beérkezett Peti 
Sándor,*  a rendkívül tehetséges fiatal Keleti 
László, a zseniális karakterizáló színész, 
Gárdonyi Lujos is olt voltak. A főváros szin- 
ügyi bizottsága, amelynek határozatát már 
jól ismeri a közönség, azonban

i ítéletével csodálatosképpen nem találko- 
’ zott a pesti színházi közönség vélemé

nyével.
A pesti színházi közönség csalódottan tette 
le az újságot, amikor a kitüntetettek neveit 
olvasta és a négy pályázó közül csak egy 
névre csillant fel megértőén a szeme: Mák- 
láry Zoltánéra.

Makláry Zoltán nz egyetlen az ezer pen
gővel jutalmazotlak közölt, nki a pesti szín
házi közönség ítélete szerint nyugodt lélek
kel teheti zsebébe a pénzt és ülhet a vo 
nntrn, hogv ezzel Bécs, Berlin, esetleg Paris 
színházi kultúráját megismerje. Makláry 
Zoltán, ez a sápadt arcú, mongol képű fiatal 
színész néhány zseniális alakításával való
ban felhívta magára a figyelmet. Ha meg
kérdezzük tőle, hogy voltaképpen ki ő és 
hogyan vetette őt a sors a színház deszkáira, 
a válasz igen érdekes:

— Sohasem akartam színész lenni. Csak szí
nész lettem. Hogy történt, azt magam sem tu
dom. Belül mélyen és igazán

mindig paraszt akartam lenni. A földet 
túrni.

Lgv kis vityilót akartam mindig valahol falun, 
kertet, pár Imid főidet, csirkéket, libákat. Ed
dig terjedt minden vágyam. Es az a vágyam

Minden este lél O órakor

STKANIISZJlUIltl
A legmulatságosabb operett a

I b • x Y A KI O I» F. RFTISZ í Mit ZBA N
(A Városligetben az Angol Park bejárata mellett)

A LEODRÁGÁBH HELY < PENTGŐ  

színházi napló
Jmpoxáns látvány volt a Nyári Operclt- 

srinház szombat esti premierje. Meg
történt. amire mór hosszú évek óta nem 
volt példa, hogy a jegypénztáraknál a rend
őrök sem tudták fenntartani a rendet és a 
közönség a szó legszorosabb értelmében 
ostrom alá vette a szinház pénztárát. .4 
Nyári Operetlszlnház első darabja, a Strand
szerelem ezernégyszáz ember jelenlétében, 
tehát a legjobb rmspiciumok között Indult 
a mindenesetre jó útjára. A szellőt, levegős, 
uj nyári szinház, amely uj szint és hangot 
hozott Budapest zzinházvdrosi életébe, meg 
is érdemelte ezt a nagy érdeklődést. .4 
„Strandszerelem" egyike a legkitűnőbb né
met-francia bohózatoknak, amelynek még 
külön előnyére szolgált Harmath Imre és 
Szabolcs Ernő finom átdolgozása. Humor, 
kacagás, tánc ez a darab. Slrandszerclem 
kitűnő táncos görlökkel. .4 Fővárosi 
Operettszinház hirts komikus gárdája, Ka
bos, Sarkad!, kis Rótt, Újvári, Gombaszögi 
Ella rdduplázua Peti Sándorral és a fiatal 
operettgárda legnagyszerűbb tehetségei, első
sorban a pompásan táncoló és kitűnő hu
morú Szilágyi Marna, az elegáns, finom és 
kulturáltan éneklő Eöry Erzsi, Kósza Irma, 
a rendkívül szerencsésen debütáló, tehetsé
ges Tamássy Lívia és a többi szerepekben 
Fodor Artúr. Kertész Gábor, Rubinyi Tibor, 
Palásthy Géza, Vdrady Lajos, Déry. Füredi 
Emmy, Simon Bari azok, akik sok szórako
zást fognak nyújtani a nyári melegben el
tikkadt közönségnek, akik a Slrandszerelcm- 
nél akarják felűditeni magukat. A rendezés 
nem is nyári szinházbeli, hanem a Fővárosi 
Operettszinház téli nagy sikereire emlékez
tet.
A Magyar Színház igazgatói Irodájában 

ma cgy ismert színházi írót és rendezőt 
Bródy Istvánt találhatni, aki mellett jobb és 
baloldalt két tiszteletreméltó szándékú 

SZÖKIK AZ ASSZONY
BSBSSBESKKSESSS3S a

BUDAI SZÍNKOR Főszereplők: H O N T H Y HANNA 
diadalma, sikerű operottjr HÁTKAY MARTON. ZILAHY IRÉN 
mo és minden este énkor PETHEO ATTILA, DELLY FERENC

most is kielégíthetetlenül ég bennem, valahány
szor nyáron kisebb kirándulásokat leszek a 
környékre, ahol az orromba csap a föld szaga...

— Szüleim szegény emberek voltak. Kis ven
déglőjük volt és mi hárman fiuk szolgáltunk 
fel, hogy megtakarítsuk a pincért. A könyveket 
üzért mindig imádtam és faliam. Így kerültem 
először közel u színházhoz. Es mikor egy-két 
színész is betévedt a vendéglőbe és én eléjük 
tettem a főzelék-feltétet, akkor szomorú Szív
facsaróstul éreztem, hogy hütlenkedem régi 
Ideálomhoz, a földhöz és inkább vágyom a szá
momra reálisabb foglalkozás, a színészet felé. 
A Búkosi-iskolába kerültem, de innen rövidesen 
berukkollain. Olasz fronton voltam, azután fog
ságba kerültem. Olt az olasz mocsaraknál, 
amelyek lecsapolásúra czredinagammal vállal
koztam, hogy megélhessek, már kezdtem le
mondani mindenről.

Azt hittem, hogy cgy szép napon belefutok 
ebbe a mocsárba.

Rettenetes kínok voltak ezek, milyen jó volt 
hazajönni én újra beülni a mocsárlecsapolas 
után a Rákosi-iskola padjaiba és tovább tanulni 
a színház művészetét.

Ennyit Makláryról, amit nem tud a kö
zönség. A többit azt ismeri. Látta őt Crom- 
melinck Csodaszarvasában, a Rennissuncc- 
han, amikor

megkapta a Rákosi Jenő ösztöndíját, 
látták öl a Sonkin feleségében, a Vera Mir- 
cscvában és a modern irodalom más klasz- 
szikusaiban. Azután avanzsált. Bárdostól 
Jób Dánielhez került, u Renaissance-szin 
házból a Vígszínházba. Maugham Levél cimü 
színmüvének maláji ügyvédje a legszenzá
ciósabb színészi alakítások egyike. Ijesztő el 
kigyószcrüen félelmetes volt. Azután jöll 
Molnár Ferenc Liliomának Ficsurja, a kiasz- 
sz.ikus vigszinházi szerep, amelyet cgy próba 
után fényesen teljesített.

Makláry’. akivel csendesen beszélgetünk a 
körúti kávéhúz egyik asztalánál, azt hiszi, 
hogy a Ficsur, ez a lerongyolódott, ké.tség- 
beesett külvárosi csavargó tette a zsebébe 
nz ezer pengőt.

(»• z.)

pénzember ül, Hegedűs József dr. fővárosi 
bizottsági tag és Blumcnthal Oszkár textiles. 
Ar eloszlás jó, a színházi ember ül a művé
szeti szobában és a pénzemberek az admi
nisztrációban. Nem ugy, mint más színház
ban! .4 Magyar Szinház uj igazgatósága meg 
is kezdte a szervezkedést, színészek és szí
nésznők tömege álldogál u folyosókon, az 
irodából hol élénk vita, hol rábeszélő hang, 
hol a tehetetlenül megnyugvó „igen" hallat
szik. Bródy István (bármennyire szeretnők 
bizalmat előlegezni az uj névnek) 
elkövette az első nagy stratégiai hibát. En
nek pedig külön története van.
AT cm tudni honnan, de kiszivárgott annak 

a híre, hogy a Magyar Szinház bérbe- 
vevésének egyik feltétele (mi is hihetetlen
nek tartjuk!) Hegedűs Gyula szerződésének 
átvétele volt. Ne tévesszük össze, ugy szólt 
a hir. hogy nem Dénes Gyuri havi nyolcszáz 
pengős szerződését ajánlandó átvenni az uj 
gazdának, hanem Hegedűs Gyula havi négy
ezer pengőjü kötését. Hogy ebből mi igaz, 
mi nem, azt nem tudjuk, tény az. hogy a 
szinház bérbevételekor már az első kommü
nikék jelentették, hogy sikerült Hegedűs 
Gyula szerződését átvenni és a kiváló mű
vész már a Magyar Szinház tagja. .4 többi 
színészekről nem beszéltek. És itt éppen 
a többi színészekről van szó. Az uj színház
igazgató nagyon helyesen nem akar nagy 
angazsmánnal indulni a szezonban. Mit tesz 
tehát ? Hegedűs Gyulát leszerződteti hc.vl 
négyezer pengőért, Titkos Ilonát havi hét 
ezer pengőért (ennyire tartja eddig a pilla 
natig magát a le nem szerződött Titkost a 
többi színészek pedig. . . Nos hát az igaz 
gatói irodákban a százötven penqős színé
szek fizetéséből ötven pengőket, a négyszáz 
pengősökéből száz pengőket akarnak „le
spórolni". Ott vagyunk ahol az a módi iz
raelita volt. .4 kicsin akarják a nagyot spó
rolni. tehát Rródy István ugyanott kezdi, 
ahol a régi rezsim elhagyta... Talán nem 
beszéllek elég világosan a színházi esemé
nyek.

Azt mondják színházi körökben, hogy Bródy 
István háta mögött tulajdonképpen Faludi 

Jenő áll, melyet azonban hivatalos helyekről a 
leghatározottabban cáfolnak. De cáfolják a 
színészek is.

— Mit méltóztalik gondolni*  — mondjak 
szinte lelháborodoltan. — Hogy lehet az, hogy 
Faludi Jenő újra itt legyen?

Szeretném ezeknek a nevét kiírni. Mert 
ugyancsak furcsa lenne a helyzetük akkor, ha 
néhány hónap múlva kopogtatnának a szinház 
irodájában és Faludi Jenő fogadná őket.

Az Unió csődválasztmánya, amely a Ma
gyar Színházat bérbeadta és amely 

több érdekeltséggel tárgyalt a bérletre vo
natkozóan, súlyos feltételeket szabott. Ház
bér fejében nem kevesebb, mint félház cse
lén nyolc százalékos, telt ház esetén ti: 
százalékos részesedést követelt. Ezt nem 
tudták elfogadni az ajánlattévők és mérsé
keltebb feltételek mellett került a színház 
Bródyék kezébe. Az is érdekes, hogy Bródy 
István egyik pénzembere azonos azzal a: 
úrral, akit mint 'zinházi reflektánst eddig 
dr. Torday Ottóval emlegettek a Belvárosi 
Szinház bérleti tárgyalásainál. Ez a min
denesetre tiszteletreméltó szándékú ur ugy- 
látszik mindenáron színházat akart.

A Belvárost Szinház bérletére tegnap egy 
régi név, de uj reflektálni akadt. Bárdos 

Artúr, a Renaissance és a Belvárosi Színház 
egykori igazgatója, komoly ajánlatot tett a 
szinház bérletére vonatkozóan. Protcktorai el
ismert komoly urak, igy nagyon valószínű, 
hogy ez az újabb ajánlattétel meg fogja zavarni 
azokat a tárgyalásokat, amelyek a legjobb me
derben folytak eddig dr. Torday Ottó és a Bel
városi Szinház háziura között.

Pikáns válóperről beszélnek ma Pesten. Egy 
hölgy a héten szokatlanul későn tért haza 

és az aggódó férjnek elmaradása okául azt adta 
elő, hogy az Operaházban volt. A férj óvatos 
ember és megnézte a szinlapokat. Mit láttál 
édes? -— kérdezte. — Talán csak nem a nyári 
szünetel? Tanulság, hogy hölgyeknek rendkívül 
ajánlatos a szinházrovatot olvasni.

Az uborkaszezonban megindult nyári plety
ka áradatnak azonban cgy más érdekes 

beszédtémája van. Két pesti gavallér és egy 
hölgy utazott le Siófokra. A gavallérok rend
kívül szerették a kártyát. Poin: az egyik gaval-

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST.
9.15: Gramofonhangverseny. — 12.05: Hang

verseny. — 4.- „Asszonyok tanácsadója.*'  — 
5.45: Az Országos Magyar Cserkész Szövetség 
előadása. — 0: A honvédgyalogezred zenekará
nak hangversenye az Angol-parkból. Vezényel: 
Fricsay Richárd. 1. Fricsay: Ezer nap, induló.
2. Lehár: Álmodozás, kéringő. 3. Aubcr: A Por- 
ticii néma, megnyitó 4. Snictana: Az eladod 
menyasszony, ábránd. 5. Kálmán: Magyar zene 
a „Csikágói hercegnő" c. operettből. 6. Ur
bach: Zenés táviratok, egyveleg. — 7.30: Kovács 
Andor konferánsza: „Téli gondolatok nyári hő
ségben." — 8: Hangverseny. Közreműködnek: 
Péchy Blanka (szavalat), Sebők Stefi (ének), 
Országh Tivadar (hegedű), Kósa György (zon
gora), Böhm Endre (cnek). Zongorán kisér Pol
gár Tibor. — 0-85: Időjelzés, idöjárásjelentés és 
hírek. — Majd: Rigó Jancsi és cigányzenekará
nak hangversenye.

KÜLFÖLD.
Bécs. 7: Slrauss János: „Egy éj Velencében" 

cimü vigoperájának kőzvetilése.
Berlin. 8: Csehov-emlékünnep. — 9: Kamara

zene.
Bresstou. 8.15: Fuvolahangverseny. — 9.40: 

Uj tánczene.
Briinn. 7: Szláv dalok.
Frankfurt. 8.15: VigjátékkŐzvetités, utána 

grnmofonzene.
Hamburg. 8: Zorling: „Dic Tugendprinzessin" 

cimü operettje. — Utána tánczene.
Kaltowltz. 8.30: Hangverseny Varsóból. •— 

10.45: Tánzccne.
Köln Langcrbcrg. 8: Hangverseeny. — 9: 

Eifenland, zenekari hangverseny.
Könlgshcrg. 9: Hangverseny. — 10.30: Rádió

kabaré.
Lelpzlg. 8: Részletek Mendelsohn müveiből. — 

10: Tánczene.
Milánó. 8.30: Operedelőadás.
München. 8.05: Tarka-est. — 9.05: Csehov em

GYÁRTJA: STANDARD VILLAMOSSÁGI R.-T. ÚJPEST 4.

lér kártyán elnyerte a tétként feltett ifjú höl
gyet, aki egyébként az egyik kabarénk remény
dús tagja. Ugy kell neki — szólt a másik fiatal
ember, aki pakkolt és sürgősen hazautazott. Az 
uj fiatal pár, mint a mesében, boldogan turbé- 
lcolnak a Balaton partján.

lékezete. — 9-50: Zongorahang^rseny.
Nápoly. 9.02: Bellini I. „Puritani" c. operája.
Prága. 7.30: Pcler Kornclius: „A bagdadi bor

bély" c. operája.
Róma. 9: Könnyű zene.
Stuttgart. 8.10: Szimfonikus hangverseny. —t 

8.45: Csehov emlékezete.

— A német belügyminiszter a rádióban. 
Szombaton délután történik meg a heidel- 
bergi játékok ünnepélyes megnyitása. Eb
ből az alkalomból Stuttgart műsorán ez at 
aktus is szerepel. A rádió többek között a 
világhírű német írónak, Thómat tyann-nak. 
és Sevcring porosz belügyminiszternek meg
nyitó beszédét is közvetíti.

— Magyarok a külföld műsorán Az elkö
vetkező bét rádióműsora néhány újabb érde- 
kas magyar számot ad külföldön. Berlinben 
kedden este nyolc órakor az állami Operaház
ból Giordánó Andree Chenier cimü operáját 
közvetíti a rádió és az előadásnak számunkra 
az ad külön érdekességet, hogy az előadást 
Széli György vezényli. Ugyancsak kedden este 
Zürichben Walter Rózsi énekel nemzetközi 
népdalokat.

= A város élele a rádióban. A zenei és 
prózai adások közé Berlin csütörtök este érde
kes újítást illesztett be. Ekkor ugyanis az ut
cát kapcsolja be a Stúdió mikrofonjába és 
ilyenmódon a város élete elevenedik meg a 
hallgatóság elölt. Hasonló érdeklődésre tarthat 
számot ugyancsak csütörtökön Berlinnek az a 
kisérlele is, amely a tampelhofi repülőtér életét 
közvetíti a rádió publikumának.

= Rég nem hallott opera a rádió műsorában. 
A prágai Stúdió ma este Péter Cornélius a 
Bagdadi borbély c. operáját adja, amelyet már 
régen levettek az operaházak műsoráról és 
amely igy mint ritkaság, minden zenekedvelő 
•rádió hallgató számára külön érdekességgel 
bir.

= Zene az Óceán közepéről. Nem min
dennapi érdekességü leadást közvetít kedden 
este a königsbergi állomás. Tiz óra harminc 
perckor ugyanis tánczenét ad és ezt a muzsi
kát az amerikai útjára indult Brémen óceán
járó fedélzetéről közvetíti.
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Néhány cikk - a sok száz közül; csak a míg a készlet tart:
Selymek

Japán selyem B,?;ií,;l'b“-.“_'“._.......

Fulard selyem oagy választékban 4.60
Nyersselynicd oga)I ecrü Síinben.....................

Crepe de Chine^82üToÍ6oör±u“ít

Crepe de Chine ie7n at,b mintákkal

Crepe Georgette aBZta selyem minőség .

2.50
3.50
3.80
5.50

Kimonők
Mosóvoálból és egyszínű creppböl 
Mintázott creppböl. . . . . . . . . . . . . . .
Nagy virágos levantlnból. . . . . . . . .
Selyemfényű llbertlböl.... . . . . . .
Mintázott müselyemből.. . . . . .
Eredeti Bemberg-selyemből. . . . .

Melltartók
Fehér és rózsaszín lűllből. . . . . . . . —.85

Női ruhakelmék
Női ruhakelmék l'o’ÍLffi
Jumper kelme S''p:«’Síí>’“:u.’‘u-- 
yKrepellax ,iBXu gy.P|b dnpi.
Női rnhakelme, g.?1 «"■»>■*
Marocaln Jersal

3.80
3.90
5.50
1.40
1.85

Mosókelmék
MOSŐdelén BZlnt^toa ló mlpőség

Eponge vászon _ _ _ _
NaOSOUk BBb)eB >bérnBmObBll.u,

Butorvászon virdgmiDiMk»i __ _ _ _ _ _
Fehér rnhavászon ,ySbro„s,éB0. . . . .
Mintázott mosőselyem EX,"* ”!’” 
Llbertl Fulard
Strandkabát-kelme X’.SÍ‘!L 1" 
Gyapjudelén ÍUB vu..uékbM _ _ _ _

-.78
—85
-.95

1.20
1.38
1.60
1.88
1.70
1.80

Férfiing
Színes, mintás zefirböl_ _ _ _ _ _ _
Fehér rayéanyagból Mte„ L.””
Színes, mintás oxfordból,. e.ll6rrB. _
Színes, divat mintás puplinböl_ _
Férflhálóing ,i1Cnö BuÖPb6i_ _ _ _ _ _

F éri {alsónadrág
Színes zefirböl, K0mb0B e, iü,ö,
Erősszálu slfónből, dtBBPtott>,. . . . .
Fehér, mintás rayéből, SP„b0. . . . . . . .

4.30
5.50
6.70
8.—
4.40

1.50
1.90
2.25

V ászonosztály
MOSOtt SltÖD a cég jó) bevált minősége ... 

PODllltVáSZOD nagyon tartós ágyneműanyag 

Lepedökülönlegesség
IllQZOflr n8^y v4,aKtékban> kitünően moe-

-.68
1.10
1.95
1.10
1.65
5—
8.80
3.80 

-.88

Pyjamák
Színes, mintás zefirböl, C* ”_ _
Színes zellr strandkabát, E’fS,..

Gallér
Az összes divattazonokban, 

minőség ......................

Egyes fazonok_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-.68
-.48

KöppOr u!tonft alsónadrágkelme........... ...

KáVéSkéSZlOt (t nemélyes, minden sz'nben
CtkéSZlOt ,eh6r datrmsziból, 140x140, 60x60 cm

Damaszt abrosz klMp6 mlDírt,_ _ _
Törülköző názivászonból, beszövött piros

íonyhatörlFés portörlö -.48

Női nadrágeombinaigeok
Színes anyagból, d„„„ ..... 
Erősszálu slfónból. .
Színes nansoukból, 41

1.90
2-
2.20

Női reformnadrágok 
műselyemből

Trikót kötés hiba nélkül, dlvatszinekben.

Gyermekek részére, 3—10 évesig ..........

Pamut reformnadrág S.?Ub.T£
nagyságban .. .. ...............................................

Csíkos Milanes-nadrág
fehérneműszfnekben ........................................-

Habselyem nadrág k"

Kötöttáruk
Gycrmekpullower

ségár ...................................................

Tenniszpullower_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mflselyem mellény lgBP PBgvvl,„MI,bBP 
Női mellény
Gyermektrikó ,aneB>„
Műselyem lambősapka
Crepe de Chine kendő 'JfX 
ttjonnan beérkezett színűkben, szó;; kimlntázásban

i

1.35
1.10
1.50
2.60
4.90

7.80
3.90
4.80

11— 
-.98UUértói 
-.48

3.60

Harisnyák és kesztyűk
Mílselyemharlsnya ,,ML„  . . . . . . _ —
Mousllnharlsnya .... 1
Bemberg selyemharisnya 3
Kitűnő pamut nöl harisnya... . . . . . .  —
Kitűnő férfizokni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Férfi mintás sportharísnya. . . . . . . . . 1
Gyermek flór patentharisnya

L—4 évesig ............. ..............

5—12 évesig..............

Férfikalapok
Gyaplukalap .ekete és dlvatsz'nekben 74C

Keménykalap kitűnő minőség......... 

Nyulszőrkalap
Sportsapka elsőrendű kivitelben ......

Nyakkendők

Ideál csokor uagy választékban ......

Önkölö divatos, mintázott műselyemMl.....

Önkölö elsőrendű minőség.................................

Tiszta selyem fnkölö

Uridivat-osziály

Nadrágtartó kitűnő minőség 

Zoknitartó tartói m'nöség _

Cipők
Nöl divat Szandoell
Női szandál angol Farokkal, sok színben ..

Női lapáutonásu könnyű cipők “IPPB0
Női barna trottőrclpő —
Női fekete antllopclpő ukd<«.<... 
Drapp pántos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Férfi vászonclpő -un.

Fekete könnyű lélcípö ............

Ugyanaz barna színben _

Férfi fekete erős bergstelgerctpő ......

Gyermckszandúlokban nagy választék.

540
7.60

16.50
2—

-.44 
-.50

2.90
340

1.30 
-55

10.80
12.50
15.80
16.80
15—
1840
18.80
22—

Zsebkendők

Női ruhák
Női ruha
Női ruha cérnazefírböl. csíkos és kockás ... 6.90
Női ruha mintás mosóműselyemből............... 740
Női ruha 8.90
Női ruha
Női ruha
Női ruha
NŐI ruha 'brSJk‘.“,X”S

I kitűnő mosókelmékből .............  2*90
cérnazefírböl, csíkos és kockás

mintás mosómflselyemből...........

mintázott cérnagrenadlnból .... 9*80
Bemberg selyemből.......... 13*80

IQ __
mintás 'ulard selyemből - .. _ - .

Crepe de Chine- 19—

Női kalapok
Kockás és lapon panama-farmosa 

minőségek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gyökér- és bortni-kalapok_ _ _
Különféle divatkalapok_ _ _ _ _ _

Szoknyacombinaige
Színes nansoukból, BjPPr. bBb,P,BBBs,B,BP, 
Színes nansoukböl,
MOSOtt SlfóIlbóL a,our- és UmsOidieaze' _

Női hálóingek
Színes nansoukból, s“rd’í,Sy.“.”® 
Színes nansoukból, ^XÍSeeTÓÍ’.- 
Erősszálu slfónból, .. . . . .

Női ingek
Kitűnő slfónból
Batlszt any agböl, S85hfi„“a^. _. -

Gyermekruhák
Leányruhák Kockás .evantinból,

2 evesnek................................................ - -.......... ...
Számonként 4C fillér emelkedéssel

Flunadrág csíkos vászonból, 2 évesnek . .. 
Innhlll? KltUnó zefirböl. link es leánykák IllyUlUZ. részére, 2 évesnek ....................... ............

Sznmonkmt 20 fillér emelkedéssel

Tirolt nadrág SS” "'■i™!'0?.”".*.* ”* 

I Leánykaruha epongeböl » 3 éveseknek,

2.90
3.90
4 An! LVűiijnoi uhu vpviiyvuvi, 3 evei 
4*«fU  | Nagyságonként 30 fillér emelkedéssel

Caiuin-tér 7.
MlaUkat készaófgel küldőnk

2,9r
3.50
3.50

3.50
3.90
2.80

3.90
2.50
3.70
1.90
1.60

Nöl bőrkesztyű. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Női és íértlkesztyű flZArvasbdrulAtüal - —

Jói karlsbadi kesztyű _ _ _ _ _
Gyermek cérnakesztyű

Fürdőruhák
NŐI fürdőruha, IBr(bB n.BbB,p 
Gyaplu tűrdöruha BBÍp „,„kb,„. . .
Féril lürdőtrlkó sportcsikka ........... 

Női trikó m ntát e.sörésszei ........... 

Atlétatrikó . . . . . . . . . . . . . . . .
Féril úszónadrág. . . . . . .

Kész férfiruhák
Saccoöltönyök modern ...............

Saccoöliönyök
Saccolfllöny ..moo ..oobsi_ _ .......

Borei-vUzobMl............. — -
Nadrág énét drapp éa báron vAszonből . .

Burotbó - . -......... - - -...........

Golfnadrágok tiszta ;;yapjnkelmékbö'..........

KOrolv-Körut w.

Gyermekzsebkendők n««b. 
Nöl zsebkendő sztnos hímzett ........ 

Férfi ZSCbkCIiliÖK kitűnő pamtitvAazonbö. 

Fért! zsebkendőkk :x"-. ....

-.95 
-.40
-.40 
-40

| Női esernyők" dfva'nyelekke^ .. • • ■ ~74Ö]

Szőnyeg és függöny

Agygarnltura Agy es 1 asztaltar te

Gyaplulakaró . . . . . . . . . . . —
Szárnyasfüggöny > drapéria

Paplan sitdnl, ..lysmUnpO klóiba* .....

Női köpenyek

Angolos mintázatú kelmékből
igen ess forma ................... ...

Trench-Coal kabátok víz 1 estet anyagbó 

Kascha-szövotböl d valós iszod ..... 

Coverkoat-kelméböl végig bélelt..

56—
68—
29.-
21.50

9.50
7.301

12.50 i Dlvalkelméböl selyembéléssel . _

19.
21.-
29.
31.
45.

Andrássv-ut 4.
Füstin utánvéttel bérmentvo udUllunk
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Budapest. 1929 Julin, 1K,

A Vasas kiesett az első ligából, 
mert a harmadik osztályozó-mérkőzésen a minden 

részében jobb Attila megérdemelten győzött

Attila- Vasas 2:0 (1: 0)
Á futhallnnk folyton változatos, mindig újabb 

é» újabb izgalmakat termelő rendszerében is 
egészen páratlan nlkaloin állította szembe 
ezúttal a két együttest.

Idegekre menti három osztályozó mérkő
zés volt szükséges ahhoz, hogy eldőljön a 
nagy kérdés: Miskolc reprezentáns csa
pata kcrűljön-c be az első első ligába, 

vagy a Vasas maradjon-e bent.
A harmadik mérkőzést a .szabályok értelmében 
•emlcgcs pályán kellett volna lejátszani, azon
ban a szövetség az egész futballtársadalom nagy 
Ámulatára a Hungária-uli pályát jelölte ki a 
mérkőzés színhelyéül. Ez rendkívül nagy hát
rányt jelentett a miskolci csapatnak, mert hiszen 
mindenki tudja, hogy mit jelent egy csapatnak 
az utazás, az idegen környezet, különösen ak
kor, amikor olyan pályára kell mennie, amely 
egy évtizeden keresztül nz ellenfél tréning- 
tályója volt és amelyen mérkőzéseinek, nagy
részét játszotta. A miskolci csapat ezzel a nagy 
hátránnyal is megbirkózva bebizonyította, hogy 
méltó az első ligában való szereplésre. A baj
noki esztendő legidegfeszitőbb atmoszférájában 
lépett n pályára n két csapat.

Az Attila Icchhiknilng és taktikailag feltétle
nül jobb volt ellenfelénél, amely helyenként 
rendszertelen és gyenge játékot produkált. A 
Vasas egyik-másik játékosa több alkalommal 
túlságosan kihasználta fizikumát, aminek Rolt- 
ler kiállítása volt a következménye.

Igen erős szél ellen kezd a miskolci csapat. 
Már az első percben heves összecsapás, két 
játékos n földön marad, de azért folytatják a 
játékot. Siklóssy lefutása nehéz helyzetet te
remt, de Bcreczky helyén van. A kővetkező 
percekben a Vasas két komerrel veszélyeztel. 
Az ötödik percben nz Attila kapu előtt óriási 
helyzetek keletkeznek, három-négy lövés egy
másután a tömörült védelemről pattant vissza. 
Ezután az Attila megy át támadásba s perce
ken keresztül szcbbnél-szcbb akciókat teremi 
szélső csatárai révén. A 14 ik percben mégis 
majdnem a Vasas ér cl gólt, de Szemző az egye
dül áttörő Fröchlicb lábáról szedi le a lab-

dúl. A 15-ik percben
eg.v lövési paríroz a Vasas-védelem, de a 
labda esak pár lépésre esik le a kaputól 
Péter elé, aki kapásból laposan lövi 

Bercczky kezel között a hálóba (1:0).
Az Attila ezután is frontban marad. A 28-ik 

percben Rotíler durván felvágja Pimpit, amely 
nagy izgalmat kelt. A biró odasiet a jelenet
hez, miközben a félpályán Remmer belerúg az 
őt visszatartó Jánosiba. Az Attila komért ér 
el. A 33-ik percben Fröchlich offszájdról in
dulva gólt ér el, de a biró annullálja. A 43-ik 
percben Rotíler sorozatos gáncsolás után Masz
lonkát teríti le. a biró kiállítja. Maszlonkát ki
viszik a pályáról.

A második félidő nagyrészében a 10 ember
rel játszó Vasas-csapat védekezésre rendezke
dik be. Jánosi egy magas labdánál Búzát fejbe 
rúgja, ami nagy izgnlmat kelt a Vasas-közönség 
körében. A 7-ik percben a Vasas szabadrúgást 
lő a 16-os vonalról. Egy beadást Muhoray fej
jel küld a kapura, amit viszont Bcreczky szé
pen véd. Az Attila Pimpi és Péter révén pom
pás támadásokat vezet. A 15-ik percben kor- 
ner a Vasas ellen. Állandó Allila-fölény. A 
Vasnsvédelem fejvesztetten kapkod. A 22-ik 
percben Bcreczky kifut, az Attila majdnem gólt 
ér el. A 23-ik percben az Attila Ismét nagy 
helyzetet teremt,

szép tologatás után Muhoray közelről véd- 
hctetlen góllal bebiztosítja az eredményt 

(2 : 0).
Állandóan a Vasas térfelében folyik a játék. 

36-ik percben nagy kavarodás a Vasas kapuja 
előtt. A 37-ik percben a Vasas Jetiinek révén 
szépíthetne az eredményen, de a lövés mellé 
megy. A 38-ik percben Maszlonkát lerúgják. 
Az utolsó 5 percben a Vasas támad, de ered
ményt nem sikerül elérnie.

A győztes csapat közvetlen védelmé hibát
lanul dolgozott, halfsora is kitűnő volt, mig 
a csatársor belső triója kissé puha volt. Pimpi 
és Péter voltak a legjobbak. A Vasas csapatá
ban csak a közvetlen védelem érdemel elisme
rést. Klug biró kitünően vezette a mérkőzést.

Együtt van a két válogatott vizipoló- 
csapat Csehszlovákia és Ausztria ellen

A Magyar üsző Szövetség vizipóló bizottsága 
vasárnap délután állította össze azt a kél válo
gatott csapatot, amely hivatva lesz a jövő va
sárnapon Ausztria, illetőleg Csehszlovákia ellen 
a magyar színeket képviselni.

A bizottság először az A. csapatot állitotta 
össze, nmely

Csehszlovákia ellen
az előzetes tippcléseknek megfelelően a követ
kező összeállításban száll vízbe:

Bartha (III. kerület) — Ivónál (MAC), Ho- 
nmnnau (MTK) — Keserű //. (MAC) — Vértcssy 
(MAC), Nfpicth (UTE), Keserű I. (MTK).

Az Ausztria ellen
kiállítandó B. csapatban viszont a tegnapi mér
kőzések tapasztalatai alapján a bizottság kény
telen volt változtatást eszközölni és pedig oly- 
ként, hogy Szabó helyett Sárkányt állították be 
jobb hátvédnek, mig a half szerepét Schusztro- 
vics helyett Szabó fogja betölteni. Az összeállítás 
tehát a következő:

Bródi (III. kér.) — Sárkány (UTE). Csorba 
(MAC) — Szabó (MTK) — Musit: (III. kér), 
Schusztrovies (III. kér.). László (UTE).

Csehszlovákia ellen Budai, Histek és Czelle, 
'Ausztria ellen Braun lesz a tartalék.

Az MTK és a III. kerület 
vizípólócsapatai fölénye
sen nyerték meg mérkő

zéseiket
A vlzípóló bajnokság küzdelmei a papírfor

mának megfelelően s-égrödtek. A két leg
nagyobb múltú nagy rivális, ma már csak ár
nyéka önmagának. A közelmúlt bajnokcsapa
tai tradíciókat megcsufoló, ijesztően gyenge já
tékkal bosszantották a közönséget. A bajnok
jelölt MTK csak a második félidőben tudta 
bebiztosítani győzelmét az addig jobb játékot 
mutató BSzKRT fiataljaival szemben.

— Az uszómiting nem hozott kiemelkedő 
eredményt. A 200 méteres női mellúszást mind

hárman rekordon belül abszolválták. Teljes di
cséret illeti Szőke Katót, akit tavalyi sorozatos 
vereségei nem kedvetleníteti-, k el, sőt folyton 
keresve a riválisával való találkozást, végül 
szépen Ívelő versenykarrierjének jólmegérde- 
mcli állomásához jutott.

A részletes eredmények a következők:
A versenynek egyébként előkelő vendégei 

voltak. Homonnay Tivadar dr. országgyűlési 
képviselőnek, a MUSz elnökének páholyában 
ott láttuk Bezegh Huszágh Miklós főkapitányt, 
kíséretével együtt.

MTK—BSzKRT 6:0 (1:0).
Biró: Bclcznay László dr. Mint a félidő ered

ménye mutatja, az MTK nem volt túlságosan 
,.nngv“ az első félidőben, sőt a BSzKRT jóval 
többet is támadott a meccs első részében. A 
játék kimenetele — ellenére az MTK szokat
lanul gyönge játékánuk — Dcm volt kétes és a 
második félidőben a kék-fehér csapat biztosan 
győzött. A gólokat Keserű I. (4) és Homonnay 
(2) dobták.

III. kér. TVE.-FTC 6:1 (2:0).
Biró: Schlenker Antal. Az FTC csak az első 

félidőben tanúsított ellenállást. Egyébként az 
egykori derby ezúttal korántsem volt nagy mér
kőzés. A III. kerületiek győzelme megérdemelt 
volt. Góljain Sárkány (2). Suszlrovics (3) és 
Bábért (1) osztoztak. Az FTC gólja Hóiba ön
góljából esett.

A vízi pólóbajnokság állása:
1. MTK 26: 7 8 pont.
2. UTE 34: 7 7 .,
3. MAC 8: 1
4. MESE 12: 3 5 >.
5. SzUE 9:11 4 „
6. III. kér. 6: 1
7. FTC 7:24 2 ü
8. BSzKRT 6:25 0 „
9. NSC 2:30 0 „

Az uszóeredmények:
1.osztályú számok:

100 m. mellúszás. 1. Hild (UTE) 1 p. 22.4 mp.
2. Feuchtinger (FTS). 3. Melchner László 
(FTC).

100 ni. hölgy hátuszás. 1. Maliász Gitta (FTC)

*
llyén olcaón nem vásárolhat soha 
többé elsőrendű márkás cipőket

Arcaoportok: p
Svájci Bally drapp pántos cipő 25.80 

„ „ divatazandalette .. 18.50
Gyermekcipő, minden színben . 9.80 
Fortland valódi angol trotteur-

cipő ..................................23.80
Jiőí trotteur-cipő, rámán varrott 16.80

8 hetes olcsó árusítás!

Nem üres reklám!
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1 p. 32.4 mp. 2. Szőke Kató (NSC). 3. Vermes 
Magda (FTC).

100 m. hölgy-mellúszás. 1. Bárány Magda 
(MESE) 1 p. 39.6 mp. 2. Somogyi Vali (FTC). 
3. Vas Dusi (WSC).

100 m. gyorsuszás. 1. Mészöly Tibor (BBTE) 
1 p. 03.8 mp. 2. Magyar Gusztáv (MTK) 1 p. 
07.2 mp. 3. Hollósi Béla (MTK).

100 m. hátuszás. 1. Ulrich János (UTE) 1 p. 
18.2 mp. 2. Szabolcsi (BBTE) 1 p. 21.8 mp. 3. 
Mártonffy (MESE).

400 m. gyorsuszás 1. vitéz Halassy Olivér 
(UTE) 5 p. 47 mp. 2. Bozsi (UTE).

50—100—200 m. melluszó-sta/éta. 1. UTE 
(Wilhelm—Tóth—Hild). 2. FTC a). 3. FTC b).

S'/JOO m. hölgy vegyes-staféta. 1. az NSC 
csapata (Vas—Szőke—Sípos) 4 p. 42.6 mp.

Egyéb eredmények:
50 m. ifjúsági gyorsuszás. 1. Brandy (MTK) 

30 mp. — 50 ni. ifjúsági mellúszás. 1. Jónás 
(MTK) 37.6 mp. — III. o. gyorsuszás. 1. Halász 
II. (MAC) 30.2 mp. — 400 m. ifjúsági gyors-
úszás. 1. Nagy Lajos (FTC) 6 p. 24.4 mp.

Raggambi 10*6  mp.-et 
futott 100-on Donogán 

4580-at dobott díszkosszal 
a KA0E atlétikai versenyén
Atlétikái sportunk haldoklása okainak kere

sése közben rendezte meg a KAOE elhalasztott 
atlétikai versenyét. A versenyről, noha most 
volnánk az atlétikai szezón derekán,

feltűnően sok első klasszisu atlétánk ma
radt távol

és igy többek között, a magasugrás meg a suly- 
dobás gyönge mezőnye némi magyarázatát adta 
a közönségnek az atlétikai versenyekről való 
távolmaradására.

Kiemelkedő esemény csak kellő adódott a 
versenyen. Az egyik a hátszéltől támogatott 
100-as mezőny, a" niásik meg a kiváló formá
ban levő Donogán nevéhez fűződik. Raggambi 
javulása é közelgő Berlin elleni viadalra való 
tekintettel örvendetes, Donogán pedig pompás 
eredménnyel Marvalits tölött aratott értékes 
győzelmet.

Részletes eredmények:
100 ni. síkfutás. 1. Raggambi (BBTE) 10.6 

mp. 2. Solt (BSE) 10.8 mp. 3. Gcrő III. (KAOE)
10.8 mp. — Gyönyörű verseny. 60-ig együtt 
megy e mezőny, oll Raggambi elhúz és pom
pás finissel másfélméterrcl győz. Nagy hátszél. 
— 2Ó0 ni. heg. 1. Takács (MTK) lő m. e. 22.3 
mp. 2 Németh (BSE) 10.Ő in. e. 22.5 mp. 3. 
Szentgyörgyi (MAFC) 8 m. e. 22.6 mp. — 
<300 ni. síkfutás II. o. 1. Sarkadi (KAOE) 2 p. 
05 mp. 2. Halász (MTK) 2 p. 05.4 mp. 3. Kas
sai (MAFC). Sarkadi a finisben két méterrel 
győz. — 2000 ni. síkfutás. 1. Gyulay (MAC) 
5 p. 54 mp. 2. Ferihegyi (MTK) 5 p 56.8 mp. 
3. Strasser (MTE) 5 p. 57.7 mp. — A nagy 
szélben Farkas (MTK) vezeti a mezőnyt, mig 
a többiek mögötte egy csomóban helyezkednek
cl. 1500-nál Farkas feladja, mig a többiek az
utolsó 100-ig együtt mennek. A célegyenesben 
ezután Gyulay fölényesen győz. — 5000 m.
hcp. 1. Hegedűs (ESC) 60 mp. hátrány. 17 p. 
43.6 mp. 2. Szabó (MTE) 40 mp. hátrány 17 p.
44.8 mp. 3. Prohászka (Vasas) 40 mp. hátrány 
17 p. 50 mpi — Az 'előnyadó Kultsár (MSC) 
16 p. 13 mp.-el negyedik. — Magasugrás. 1. 
Udvardy (BBTE) 175 cm. 2 Cscrenyei (BTC) 
166 cm. — A verseny a fővárosi magasugró- 
mezöny siralmas voltál mutalta. A harmadik 
induló még a kezdő magasságot sem ugrotta 
átl — Távolugrás hcp. 1. Goda (MAC) 710 cm. 
(10 cm. e.) 2. Kappány (MTK) 700 cm. (115
cm. e.) — Goda harmadik ugrásra érte el első 
hétméteres eredményét. Hátszél. — Suludobás.
1. Cserenyei (BTC) 1267 cm. 2. Regős (MAFC) 
1168 cm. — Csak ezek kelten indultak. — 
Diszkoszvetés. 1. Marvalits (BTC) 4435 cm.
2. Regös (MAFC) 4195 cm. 3. Bertalan (BBTE)
4115 cm. — Versenyen kivül indult az átiga
zolás alatt álló Donogán is és 4580 cm.-t do
bolt. — A nagy szél ellenére is pompás ver
seny. Különösen a pompás formában levő Do
nogán kellett jó benyomást. Nyilvános verse
nyen elért legjobb eredményét jelentő dobását 
hatodik dobásra érte el. Marvalilsnak a máso
dik dobás sikerült a legjobban. Donogán do
básai: 4410, 4430, 4290, 4580. — 4X100 m.
staféta. 1, BBTE (Korongi, Dárdai, Barsi, Rag
gambi) 44.5 mp. 2. MAC (Németh, Ive, Percei, 
Goda) 45.4 mp. — Az összes staféták tartalé
kokkal teletűzdelve futottaki — 4X400 m. 
staféta. 1. MAFC. (Dénes, Szentgyörgyi, Fe- 
rcnczy, Magdics) 3 p. 31.6 mp. 2. BBTE (Vil
lányi, Fábián, Barsi, Dárdai) 3 p. 41 mp. — 
Két induló. Dénes négv méterrel veri villa
nyit, ar igen gyengén futó Fábián azonban 
még lead vagy negyvenet s hiába fut Barsi 
mint harmadik ember 49.4-et, a MAFC fölénye
sen győz.

Gátlutó-verseny, amelyben min
denkit diszkvaliiikálfak, 

mert a szél ellujta a gátakat
Az FTC vasárnap délelőtt rendezte meg ifjú

sági versenyéi, amely főként az ifjú tehetségek
nek adott volna alkalmat képességeik bemu
tatására, ha az eredményeket nem befolyá
solta volna az orkánszerü szél. A vihar ereje 
oly nagy volt, hogy

a gátfutóverseny befutóit mind dlszkvall- 
kúlnlu kellett a zsűrinek, gátdöntés miatt, 

az öszes gátakat feldön
tötte

a napokban újra futják.

800 m. 1. Istenics (MAC) 2 p 09.2 mp. 2. 
Novák (FTC). 3. Andor (MAC). — Sulylökés.
1. Dombi (Jászalsószentgvörgy) 1229 cm. 2. 
Füzesi (MAC). 3. Paksi (MAC). — 100 m. 1. 
Angyal (MTK) 11.7 mp. 2. Buday (BBTE). 3. 
Kiss (FTC). — Távolugsá*.  I. Kiss (FTC) 622 
cm. 2. Duha (MAC). 3. Kovácsi (FTC). — Disz- 
kosz. 1. Paksi (MAC) 3680 cm. 2. Balatoni 
(MAC). 3. Dombi (MJSC). — 1500 m. 1. Go- 
mola (FTC) 4 p 33 m. 2. Krippingcr (FTC). 3. 
Nagy (MTK). — Magasugrás. 1. Liszkai 
(KISOK) 165 cm. 2. Kerkovils (BBTE). 3. Mául 
(MAC). — ‘0—200—400—800-1500 méteres 
staféta. 1. Az FTC csapata (Kovács—Kiss— 
Kozáry—Novak—Gomola) 8 p 19.8 mp. 2. A 
MAC csapata. 3. A KAOE csapata. — Trtatlon 
(100 m, távolugrás, diszkoszvetés). 1. Kovácsi 
(FTC) 5 pont. 2. Virág (MTK) 7.5 pont. 3. Szász 
(MAC) 9 pont.

A német vendégek vereségei 
szenvedtek az Edison K. K, 

jubileumi versenyén
Lovas nyerte a jubileumi nagydijat

Az Edison Kerékpár Kör nemzetközi miting 
keretében ünnepelte meg alapításának 30-ik év
fordulóját. A 5erseny kiemelkedő eseménye

■ német vendégek veresége a motorvezeté- 
ses versenyen.

A jubileumi nagydijat Lovas (MTK) nyerte .10 
ponttal.

Eredmények:
Az Edtsnn Kerékpár Kör 30 éves jubileumi 

nagydija: 1. Lovas (MTK) 10 p, 2. Szűcs (MTK) 
8 p, 3. GyŐrffy (FTC) 8 p., 4. Garay (Postás) 
7 P-

15 km-es pontfőverseny: 1. Aigner (NKSz),
2. Marák (MTK), 3. Tracbtulec (Vasas) 4. Vit- 
lori (UTE). Idő: 19:30 mp.

25 km-es nemzetközi motorvezetéscs versenyt 
1. Szekeres (Postás) 21:22.8 mp (országos re
kord), 2. Reisinger (Drezda) 40 m-el hátrább. 3. 
Dobé (Breslau) 80 m-el hátrább. 4. Mirkovic*  
(BSE).

Nemzetközi motorvezetéscs verseny (30 km). 
I. Dobé (Breslau) 24:16.8 rop, 2. Szekeres 40 
m-el hátrább, ügy az ő, mint a Dobé eredménye 
országos rekord. 3. Rcisiger (Drezda), 4. Mir- 
kovics.

A motorvezetéscs versenyek összeredménye: 
1. Szekeres (Postás). 2. Rcisiger (Drezda), 3. 
Dobé (Breslau), 4. Mirkovics (BSE1.

A vidéki uszókerületek 
bajnokságai

Úszók és vizipólzók csatakiáltásától volt han
gos vasárnap az ország, jeléül annak, hogy teg
nap bonyolították le a vidéki uszókerületek 
bajnokságait. Az eredmények a következők:

Délkelet:
Orosháza, julius 14.

Az orosházi TK rendezésében ma folyt le a 
déli kerület uszóversenye, melynek eredmé
nyei a következők: 100 m-es gyors 1 és 2. 
Wannie. I. Boros SZUE). Holtversenyben 
1 :4.6., 3. Vágó (SZUE) 1 :09.1. — 100 m-es hát
uszás: 1. Herendy II. (SZUE) 11 :16.6. 2. Nagy 
Károly OTK 1 :17.0. — 100 m-es mellúszás: í. 
Gál (SZUE) 1:24.6 2. Danner (SZUE) 1:26.6.
3. Bálázs OTK 1 : 30.4 mp. — 3X100 m. vegyes 
staféta: 1. (SZUE) A) csapata 3:55.4. mp. 2. 
(SZUE) B) csapata 4 :02.4 mp. 3. OTK 4 :20.4.
— 400 m-cs gyorsuszás: 1. Wannie II. 5:42.2 
mp. 2. Mihájyfl (SZUE1. — Vizipolomérkőzés 
SZUE—OTK 8 :0. (3 :0).

Kelet:
Debrecen, julius 14.

A Debreceni Úszó Egyesület vasárnap dél
után nagy érdeklődés melett rendezte a nagy
erdei uszodában Kclctmagyarország bajnoksá
gáért folyó uszóversenyét. Á versenyen Szolnok, 
Debrecen és Sárospatak úszói versenyeztek. 
Eredmények: 50 mell gyermek: 1. Koncz László 
BEAC 43.2 mp. — 100 m. gyorsuszás Kelet két- 
bajnoki: 1. Bessenyei György BEAC I : 13.2 mp
— 100 m. liátifj. 1. Szappanos Lajos BEAC 1.37.4 
mp. 3. Kántor József (Szolnok). — 100 m. hölgy 
mell.: 1. Julov Kilty BEAC 1.54.2 mp. — 50 m. 
hát gyermek: 1. Griinberger László DHE 52.6 
mp. — 200 ni. mell ifj.: 1. Gödényi Ferenc 
KISOK 3.32.4 mp. Sípos Gyula MESE Eger ver
senyen kivül 3.14.3 mp-l úszott. — 100 m. hát 
kel kér. bajn. hölgyverseny. Megyesy Éva 
DUE 1.59.0. mp. — 400 m. gyorsuszás kel. kér. 
bajn. 1. Bessenyei György BEAC 6.40.0 mp. — 
100 m. hát- kel. kér. bajn.: 1. Rosenberg László 
DUE 1.37.0 mp. — 100 ni. hölgy gyorsuszás kel. 
kér bajn. 1. Lámor Lili. Szolnoki MÁV. 1.54.2 
mp. — 100 ni. mell. kol. kor. bajn. Szentkirályi 
László BEAC 1.27.4 mp. 2. Okrucky Sáros
patak. —. Műugrás; 1. Farkas Ferenc DEAC. 2. 
Hndadi György DAEC. — Vizipolo kel. kér, 
bajn.: DUE—DEAC (6 :5, (3 : 1).

Délnyugat:
Kaposvár, julius 14.

Délnyugati uszókerület ma tartott bajnoki 
versenyének eredményei: 100 m. gyorsuszás: 1. 
Reinhardt (Szekszárdi Tural) 1.13 mp. 2. Wjt- 
telsbach (PÁC). 100 ni. Jnell. 1. Sugh László 
(Szekszárdi Turul) 1.29.4. 2. Resser (PÁC). 100 
ni. hát: 1. Szakái (Szekszárdi Turul 1.36.0 mp. 
2. Hirschler (Bajai SE). 400 m. gyors: 1. Rein- 
hard István (Szekszárdi Turul) 6,02 mp. 2- 
Novotarszky (PÁC). 3X100 m. vegyes staféta:

A síél ugyanis
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1. Szekszárdi Turul 5.12.8 mp. 2. Pécsi Athle
tikai Club. Műugrás: 1. Novotarszky (PÁC). 2. 
Roller Kaposvári Turul. — 100 ai. hölgy: 1
Nagy Panni (Kaposvári Turul) 1.46.4 mp. — 
100 m. női mellúszás: 1. Gyárfás Magda (bajai 
SE) 1.49.8 mp. 2. Radó Elza (Kaposvári Turul). 
3X66 férfi gyorsuszó staféta: 1. PÁC 2.24.6 mp.
2. Kaposvári Turul. — Vizipolo: PÁC—Kapos
vári Turul 6:3 (3:1). Kaposvári Turul—Bajai 
SE 7 : 3 (2 :1).

Észak:
Egér, julius 14. Vasárnap délután 5 órakor 

rendezte a MESE, a MUSz északi kerületének 
1929. bajnoki uszóvcrsenyél. A zsűri elnöki 
tisztét Bárány Géza, Bárány István dr. édes
apja tőllőlle be.

Eredmények- 50 m. gyermek mellúszás: 1. 
íísivora Sámuel MESE 43.2 mp. — 100 m. 
gyorsuszás: 1. Baranyai Károly MESE 1 p. 
06.4 mp. 2. Bárány II. MESE 1 p. 09 mp. — 
100 m. hátuszás: i. Mártonffy MESE 1 p. 17 
xnp. 2. Klausz MÁK 1 p. 23 mp. 3. Horváth Fe
renc ETE 1 p. 24 mp. — SXtoO m. ifj. vegyes
staféta: 1. MESE 4 p. 30.6 mp. 2. JÖSSZE 4 p.
31.2 mp. 3. ETE 4 p. 41.2 mp. — 100 m. mell
úszás: 1. Heller ETE 1 p. 23 mp. 2. Bolyky 
MESE 1 p. 27 mp. 3. Farkas Fehér József 

JÖSSzE 1 p. 20.2 mp. — 5X50 m. gyermek 
uszóverseny-staféta: 1. JÖSSzE 3 p. 14.6 mp. 2. 
MESE 3 n. 17 mp. — 400 m. gyorsuszás: 1. 
Baranyai Károly MESE 5 p. 46.2 mp. 2 Mátray 
MESE 6 p. 20.1 mp. — 3j\100 m. ifj. gyorsuszó- 
staféta: 1. JÖSSzE a) csapata 4 p. 04.6 mp. 2. 
MESE 4 p. 08.6 mp. — iX/00 m. vegyes
staféta. 1. MESE 4 p. 13.2 mp. 2 ETE 4 p.
23.2 mp.

A kerület vizipólő bajnokságát az ETE csa
pata nyerte.

Északnyugat
Székesfehérvár, julius 14.
100 m gyorsuszás kerületi bajnokság 1. Szé

kelyt András TSC 1 p 06 mp. 2. Súrossy 
József MESE 1 p. 11.2 mp. — 100 méteres 
mell levente: 1. Thiripg Ernő 1:33.0 mp. 2. 
Sebőn Tibor, Győr, 1:35.2 mp — 100 m. mell 
hölgyverseny kor. bajn.: 1. Tóth Ila TSC 1:41.4 
mp. 2. Magasházy Rózsi TSC 1:48.0 mp. — 100 
ni. mell. kcr. bajn.: 1. Szalay Béla PUES 1:29.2 
mp. 2. Tapolcay János PSC 1 29.4 mp. — 100 
ni. gyorsuszás, hölgy kcr. bajn.: 1. Somhegyi 
Un TSC 1:34.0 mp., 2. Grundum Bözsi SzTC 
1:34.6 mp. — 100 m. háluszás kcr. bajn.: 1. 
Jáger Ernő PUES 1:27.2 mp. 2. Fekete György 
EMSE 1:31.4 mp.

Néhai Tersztyánszky Ödönt a napok
ban ezredessé nevezi ki a kormányzó
Az özvegy a kitöltött szolgálati évek után járó ezredesi 

nyugdijat lógja kapni

GUMM1 kell az autónak és kerékpárnak, 
PALMA-SAROK azoknak, kik gyalog járnak

A farkasréti temetőben emelkedett uj 
sirhanton, — amely alatt néhai vitéz 
Terstyánszky Ödön olimpiai bajnokunk 
•alussza örök álmát — már elhervadtok a 
kegyelet virágai. A seb azonban, amelyet 
a hős katona korai váratlan halála ütött a 
magyar társadalom lelkében, még nem he
gedt be. A rohanó sportélet nem ismer pi
henőt, szemeinket pillanatokra mégis a far
kasréti kicsiny virágos sirhalomra irányit- 
juk, szinte onnan várva bátorítást az Ember 
cs a Sports anan mintaképétől.

A gyászban eggvéforrl magyar sporttár- 
sadalom egy percnyi néma tüntetéssel áldo
zott az olimpiai bajvívó cmlckém'k. Nem 
feledkeznek meg azonban az elhunyt nemes 
katona érdemeiről, legfelsőbb helyen sem.

Bizonyára osztatlan megelégedést és ál

A magyar-cseh válogatott futball
mérkőzéseire a szövetségi kapitány 

összeállította a keretet
Földessy Alános dr. országos szövetségi kap- 

tány a szeptember 15-én esedékes magyar-Cseh 
válogatott mérkőzésre vasárnap este a követ
kező válogatót keretet állította össze:

Kapusok: Németh, Dénes, Aeht, Wermcs. Hát
védek: Mándi, Kocsis, Kővágó, Fogoly III., 
Nagy Dudás, Vemer, EmÖdy, Szendrö, Prén. 
Fedezetek: Kompothy, Borsányl, Tnllián, Rém- 
mer, Köves, Wéber, Rebró, Sághy, Pruha, Ko
rányi, Kalmár, Kovácsi. Csatárok: Markos, Tö

Németország a győztese a Davis Cup európai zónájának
Berlin, julius 14. kapott ki.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonfelen- 
tése.) A némct-*-kngol  Dawís Cup Lawn len- 
nlsrtnérkőíés mai két férfi egyese hozta meg 
a döntő eredményt, hőgy kik fogják Európát 
Amerikával szemben képviselni. A rekord
közönség nz utolsó pillanatig óriási izgalom
ban és kétségben volt ft nagy, szinte az angol 
és német nemzeti becsületért menő küzdelem 
kimenetelére vonatkozólag.

Moldenhauer várakozás ellenére slrnlma- 
'san szerepelt és Gregorytől 6:0, 6:2, 6s3-ra

A MAC vizipólócsapala 10:0-ra 
győzött Kozenhágában

MAC-Kopenhága-Malmőkomb 10:0(4:0) 
Kopenliágn, jul. 14. 

kélétes játékot mutatott ezúttal is a MAC. A 
gólokon Keserű, Vértesy és Ivády osztoztak. 
A meccs óriási közönség elölt a Ilelgöland- 
uszodában zajlót tle. A magyar együttest nagy 
ünneplésben részesítenék.

*■«>

felel a Dorco cipő legelső- 
rangú minőségéért Jlz 
t, Ön érdeke, hogj 
ügyeljen a védjegyre! 

talános örömei fog kiváltani a Hétfői Napló 
ama értesülése, hogy

a Kormányzó legfelsőbb elhatározásá
ból a december havában esedékessé 
váló ezredesi kinevezést már a napok
ban elhelyezik vitéz Terstyánszky Ödön 

alezredes sírjára.
Az államfő kegye azonban a rettenetes 

csapás súlya alatt roskadozó özvegyre is 
kiterjed. Értesülésünk szerint

az olimpiai bajnok hitvesének augusz
tus elsejétől kezdve az ezredesi rang
nak megfelelő és a kitöltött szolgálati 
évek után járó nyugdijat fogja folyó

sítani a katonai kincstár.
A Kormányzó igy véli a maga és a nemzet 

háláját leróni hűséges katonája és a nem
zet nagy halottja iránt.

rök, Jecki, Galambos, Avar, Vince, Odry. Wc- 
dór, Teloky, Possák, Hires, Zemler, Tárnok, 
Titkos és Marosi.

A mérkőzés eredeti terminusa szeptember 
15-óre lelt kijelölve, azonban az M. L. Sz. tár
gyalásokat kezdett a c«oh szövetséggel, hogy a 
meccsét szeptember 8-ra hozzák előre. A fon
tieken kiviil a szövetségi kapitány természetesen 
számit a Délnmerikában túrázó Ferencváros já
tékosaira is, akiknek a keretbeillcsztése végett 
csak a túra visszaérkezése után fog dönteni.

Prenn és a kitűnő Austin óriási harcot Vívtak, 
végeredményben Prenn győzött 4:6, 6:2, 6:4, 
5:l-re. Az utolsó settben Austin görcsöt kapott 
lábában és ugy kellett elszállítani a küzdőtér
ről.

Győzött Prenn és vele Németország Anglia 
ellen 3:2-re.

A német—-amerikai Davis Cup döntő előrelát
hatólag jövő pénteken veSzi kezdetét a berlini 
Blau—Wcisz-pályán.

Vasárnapi sporthírek
X A kairól válogatott csapat megrekedt a 

román határon. Szombaton és vasárnap a ná
lunk szerepelt kairói válogatottnak Temesváron 
lett volna kötelezettsége, azonban a vízumuk 
nem volt rendben s igy nem mehettek át a ha
táron. A szövetség infezvcnciójára vasárnapra 
ugyan megérkezett Lökösházára a túrázó egyip
tomiak beutazási engedélye, de ekkorra vissza
tért az expedíció Békéscsabára, ahol sikerült 
nyólbeütniök cgy mérkőzést.

Az oxnlikus futballisták hétfőn folytatják 
útjukat s kedden n TAG, csütörtökön pedig a 
Bánátul ellen fogják Abszolválni két lekötött 
meccsüket.

X Sabaria—Budai „33“ 2:1 (1:1). Szombat
hely. Barátságos. Megérdemelt győzelem Gól
lövők Schmldt (16), Mészáros (24) és Jencső 
P8.)

X Készülődés n Klebelsberg-kupára, — Buda
pesttől Ixindonlg. Az Augusztus Il ikén meg
induló nemzetközi hatos vlzlpolótornára láza
san készülődik a Világ hat legjobb vizipoló 
nemzető. A c s öő a I összeállt lás felett eddig még 
csAk nz Angolok döntöttek. A németek csak A 
Badcmacktr-flvérekre sárnak és azután össze
állítják a Budapestre küldendő csapatot. Kiala
kult a francia csapat is ős niór nóltink is meg. 
indultnk a kombinációk n csapat összetételére 
tonatkhtósn. Belgium n Julink 2l-iki német — 
belga-meccs után dönt. Csupán a svédekről, 
nincs még hir Rergmall — hir szerint — a ten
gerentúlról várja vissza Arne Sorgot és bizo
nyára nz ő szakvéleménye után fog döntőül, 4

Itt is, ott is lökhárító az olasztikus kaucsuk, 
a test és az idegek kímélésére, a korai 
elfáradás elleni védekezésre. Palma-sarku 

cipők sokáig tartják me; tormájukat.

A Ferencváros veresége Délamerikában 
Palestro-ltaliana—Ferencváros 5:2 (3:1)

Sao Pnolo, jul. 14.
Szűkszavú távirat jelenti éjjel 1 órakor, hogy a Ferencváros csapata tegnap délután 

a Palcstro Hallana csapafától, óriási hőségb en 5:2 (3:1) arányban vereséget szenvedett.

X A főiskolai tennlssbajnokságok. Debrecen
ből jelentik: Vasárnap befejeződtek a főiskolai 
országos és tenniszbajnokságérl folyó verse
nyek. Eredmények a következők: férfiegyes (or
szágos) Nikolicz (Műegyetem), 2. Frledrlch 
(Műegyetem). Férfi páros (országos) 1. Niko- 
lich és Kirchner pár (Műegyetem), 2. Juhász és 
Varga pár (Debrecen). Férfi egyes (vidéki): 1. 
Dzurik (Szeged), 2. Juhász (Debrecen). Férfi 
párol (vidéki): 1. Dzurik—Llplák pár (Szeged), 
2. Jenóvöy—Afockáry pár (Debrecen).

X A Horthy Szabolcs-vándordijas atlétikai 
versenyt Szolnokon tartották meg a következő 
eredményekkel: 100 m, síkfutás: 1. Szobonya 
(SzMÁV) 41.3 mp. 2. Béllé (SzMÁV) 11.5 mp. — 
400 m. síkfutás: 1 Köszlner (DEAC) 55 mp. — 
Magasugrás: 1. Kurucz (NyTVE) 177 cm. 2. 
Szigetváry (BBTE) 177 cm. *-•  Tdvalugrás hep' 
1. Szobonva (SzMÁV) 654 cm. (25 cm. e.). 2. 
Király (DEAC) (ISO cm. —- fff. 40Ö m. síkfutás:
1 Nagy (TMOVE) 54.2 mp (!) — Az olimpiai 
ttafétát (Horthy Szabolcs-vándordlJ) a Szolnok 
MÁV nyerte a BEAC és A Törekvés elölt.

X Az országos amatőr bajnoki elődöntő mér
kőzések során Budapesten A Csabai AK 3:3 
(3:1) döntetlent ért cl a Törekvés elleti. Diós
győrben a Tatabányai SC 3:0 (2.0) arányú ve
reséget mért a DVTK-ra (Góllövök: Zsíros (2) 
és Kdelll. Szolnokon pedig a SzMÁV 4:1 (0:1) 
biztos győzelmet aratott a Pécsi VSK ellen.

X A Dunavldékl Evezős Társaság Buda
pest—mohácsi turautja jelentős sportbeli siker
rel járt. Hét induló közül négyen Dunaföldvár- 
nál feladták a küzdelmet. Eredmény: l. Rády 
Lajos—Rády Gvula—Rády György DET 14 ó. 
12 p 2. Kiss István—Ifj. Kiss Pál—Zelena lát
tán DÉT 14 ó 34 p. '3. Sztkszay—Cscnda— 
Pollacsek UTE csónakház 15 ó. 40 p. — A meg
lett útvonal hossza 210 km. volt.

X Uwővcrseny ■ Szajnán. Párizsból jelentik: 
Ma rendezték meg a Szajnán a francia nemzeti 
ünnep alkalmából a Párizson keresztül uszó- 
vérsenyt. A hatalmas érdeklődés mellett lefolyt 
versenyt a francia Tollon nyerte meg 1 óra 30 
p. 20 inp.-es idővel.

X Ab UTE nyerte a ..Zenti Béla° atlétikai 
emlékversenyt. AZ eredmények nagy része nem 
emelkedik túl az állagon. Főbb eredni ón vek: 
100 m. síkfutás: 1. Vida (UTE) 11.4 mp. — 
Rúdugrás: 1. Csáki (DAC) 320 cm. — Diszkosz
vetés: 1. Reiszky (RAFC) 3853 cm. Kerületi re
kord. — Gerelyvetés: L Gsik (BIK) 5002 cnl.

X A magyar munkásatléták győzelme Bécs
ben. Bécsből jelentik: Az MTE és az ABV között 
legnap lebonyolított atlétikai versenyt a ma
gyarok 65 ponttal nyerték meg az osztrákok 
64 pontjával szemben. A magyar—svéd staféta
2 p 07 mp-cz rekordidő alatt győzött.

Bejelentjük, hogy az alul-
Cl tvOlKwwa Írottak tulajdonában volt

PALERMO RAOÉHAZaT
utódunk átvette. Midőn őszintén mez köszön ül: nz igen tisztelt közönsúg eddigi jóindulatát 
örömünkre szolgálna, ha azt utódunkra háríthatnánk, ki — nluiiro t — tokozott tőrei: vé.-seí 
Igyekszem nrra rászolgálni. EgvldCÜ restaurálássá!, a berendezés nynltotta kényelem*  
tokozásával, előzékeny kiszolgálással kitűnő konyhával icmv'etn otthonossá fonni 
kávébázámat és kiérdemelni az Igen tisztelt közönség ni mdantló bizalmát

Khulú liHZ'uletfcl
Beleli és sache líiüin (Katonai Kálmán

roit tvlajáonotolt uj. tttl^dvnog

LéSPORT
Pajzán nyerte a Tátrai 

handicapet n
Szeles időben a magyar gyep megszokott kö

zönsége elölt futották le n vasárnapi versenye
ket. A nap eseménye a turf egyik klasszikus 
Súlyeiosztó versenye, a Tátrai liandicap volt, 
amely már előzetesen élénk érdeklődést keltett 
fel a turf sziikebb társadalmában. A közönség 
bizalma főként Kitartás felé hajlott, de sok 
híve akadt Hitch két lovának: Daruhátnak és 
Pajzánnak is, a titkos lip pedig Pásztó volt. 
Tizenhárom ló vette fel a küzdelmet a tizezer- 
pengős díjért, a liandicap klasszis legjobbjai. A 
verseny pompás látványt nyújtott, de Igen keve
sen múlott, hogy ujabb blamúzs nem érte a 
magyar lurfot, mert nz osztrák Passatot csak a 
legádázabb küzdelem után tudta fejhossznl 
megverni Pajzán. Igaz, hogy Pajzán busz kiló
val vili többet Passal-nál, viszont annál érté
kesebb a győzelme. A nagy favorit Kitartás más
fél hosszal harmadiknak érkezett be. Huhne 
Pajzán hátán ismét igazolta, hogy nagy klasz- 
szisu lovas.

A részletes eredmény a következő:
I. Szentendrei dij. 4C00 P, 2000 ni. I. Vác*  
boltyányi istálló: Katáiig t2*/«)  Esch Gv. 2. 
Nordwind (l'A) Balog, 3. Martinsberg (6) Ta
kács. F. m. Toto, Taps, Jégvihar: *A  h. 2. h. 
Tót. 10:44, 19, 17. — II. Vellcr handlcop. 2000 
P, 2090 ni. 1. Pejncgcvich I. gróf: Bokrot (2‘/t) 
Csuta, 2. Dömsöd (l’/t) Tuss. 3. Apor (6) 
Cseszkovics. F. ni. Passereau, Próféta, Szamo
vár. Missy, Alamuszi, Hozomány, öreg Toncgi. 
Fejh. 4. íi. Tót. 10:59, 17. 15, 23. ///. Tát
rai hnndlcap. 10.000 P. 1600 ni. 1. Blaskovich 
A. -Pajzán (2%) Hulmc, 2. Passat (12) Fodor,
3. Kitartás (2*4)  Lynch. F. m. Vacak, Pásztó, 
Sisakos, Sakkmester. Daruhát, Da capo, 'Fásista, 
Fiirt, Nebuló, Hunnia, Fejh. l’/» h. Tót. 10:54, 
20, 58. 17. — IV. Kétéves nyeretlenek versenye. 
4000 P, 1000 ni. Schiller M. Cigányosszony ifi) 
Lynch, 2. Fontaine (10) Schrjl al, 3. Orientál 
(33) Szokolai. F. ni. Scnator, Csákánv. Kame
rád. 3 h. PA h. Tol. 10:81. 30. 34. — V. hét
évesek cladóvcrscnye. 2000 P. 1000 ni. 1. 
SchiíTof M. //: Time (5:10 reá) Lynch. 2. Neves 
(3) Kaszián, 3. Rontó Pál (6) Balog. F. m. 
Nótán, Thercsina, Daminno, Pernye. 1’4 h. Tót. 
10:18, 11, II, 13. — 17. liandicap. 3000 P, 1000 
in. 1. Fehérvári-istálló Hornce (4) Sehéjbal,’2. 
Mirabello (14) Csuta, 3. Paródia (8) Hulmc. 
F. M. Fabula. Fcnccgye, Odahaza, Adrin. Bam
bii’?. Pcrfn, Proniise, Anna. */»  h. fejh. ToL
10:59, 23, 03. II.
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Gyozelemi
A DAC szegedi cslllagturáján

IY1ÉRRY
Győzelemig Feltűnően pusztít Újpesten az

öngyilkossági járvány
Másíélév alatt százhuszonhét öngyilkosság történt

ISMÉT AX ELSŐ!
Szóló motorkerékpárok ubszolut győztese: Dr. Zsótér Bertalan ur 175 

kem-es Méray motorkerékpárján.
Oldalkocsis motorkerékpárok abszolút győztese: Dús Jenő őrnagy ur 

1000 kem-es Méray motorkerékpárján.
Második lett: Klement Antal ur 350 kem-es Méray motorkerékpárján.
Ahány megbízhatósági vagy nehéz turavorsony, annyi sorozatos Méray-győzelem!

iyiérrv moiorHerBkpárgyar Rt,
Eladási központ; Váci-utca 1—8. Telefon: 819—72. Alkatrész-osztály. 

Dorottya-utca 3. Szervlce-telep: Zápolya-utcá 15—17.

AUTÖNAPLÓ

Az újpesti mentők most készültek el a 
statisztikai kimutatásukkal. A jelentés sze
rint a múlt év elejétől ez év közepéig 52 
férfi és 75 nő követett el éngyilkosságot Új
pesten. Az öngyilkosok nagy része munká
sok közül kerül ki, n nőknél főleg cselédek 
és háztartásbeliek akartak megválni az 
éleitől. A halálnemek közül különösen a

lugkövet kultiválták, második helyen áll aa 
öngyilkossági módok között az aszpirin
mérgezés. Megemlíti a beszámoló, hogy

az öngyilkosok kivétel nélkül egész
séges szervezetű egyének voltak, 

csak ketten akartak meghalni gyógyithatat- 
lan betegségük miatt.

Ismét egy évvel meghosszabbítják 
a fővárosi mandátumokat

Scitovszky belügyminiszter nyilatkozata a fővárosi reform sorsáról

Balázs László a győztese az első 
kerékpáros Grand Prix-nek

Az első magyar kerékpáros Grand 
verseny hatalmas sikert aratott. A verseny, 
amelyen a teljes magyar klasszis versenyző
gárda megütközött egymással, ideális he
lyen, úgyszólván a város szivében került 
lebonyolításra s nem utolsó érdeme a ver
senynek, hogy a közönség számára könnyen 
hozzáférhető helyen volt.

A versenyt csoportonkint futották le s 
így a szép számban megjelent közönségnek 
három ízben nyílt alkalma pompás küzdel
met látni. Versenyzőink jő formáról tellek 
tanúságot s

úgy a szólógépek, mint az oldalkocslk 
nemzetközi viszonylatban is számottevő 

érlek cl.
Balázs László érte 
megfelelően ncm-

Prix

átlagsebességet
A legjobb eredményt 

el, nki a várakozásnak 
csak a csoport, hanem

a verseny abszolút győzelmét is meg
szerezte.

Egyetlen veszélyes ellenfelével, Mcggyessy-

vei folytatott küzdelme s végül fölényes 
győzelme imponáló volt. Eredmények:

I. Motorkerékpárok 175 kenuig: 1. Gutschy 
Károly BSE (James Villiers) 59 p. 57 mp 
(86.40 km.).

II. Motorkerékpárok 250 kenuig: 1. Hűm 
mel Endre MAC (OK Supreme Jap) 53 p. 
49 mp. (86.40 km.). 2. Erdélyi Ferenc (Mé- 
rny Blackburne) 53 p. 58 mp.

III. Motorkerékpárok 350 kenuig: 1. Sabr- 
nák Oszkár BSE (Velocette) 1:19:32 mp. 
(135 km.). 2. Kovács Béla BNAC (Zenith 
Jap) 1:23:08 mp. 3. Szilner József BSE 
(Chater Jea) 1 ő. 30 p.

IV. Motorkerékpárok 500 kenuig: 1. Ba
lázs László KMAC (Sunbeam) 1 ó. 18 p. 51 
mp. (135 km.). 2. MeggvesSy Zoltán BSE 
(BMW) 1 ó. 21 p. 20 mp.

V. Oldalkocsis motorkerékpárok 350—600 
kenuig: 1. Farkas Dénes MAC (Sunbeam) 
56 p. 14.08 mp. (108 km.). 2. Posztóbányai 
István (BMW) 56 p. 26.8 mp.

Ar országgyűlés mindkét háza megkezdi* - 
négy hónapos nyári vakációját és ezzel egész 
sereg törvényhozási feladat teljesilése maradt 
az őszi parlamenti kámpányra őszre maradt a 
többi között a fővárosi reform is, amelyről ré
gebben a belügyminiszter úgy nyilatkozott, 
hogy ebben az esztendőben feltétlenül telő ala 
kerül.

SCITOVSZKY Béla belügyminiszter 
akit a megváltozott helyzetre való tekintettel 
ebben az ügyben megkérdeztünk, a következő
ket mondotta a Hétfőt Napik munkatársának:

— Szerettem volna a fővárosi reform 
tervezetét még a nyári szünet előtt megis
mertetni n községi pártok vezetőivel, erről 
azonban le kellett mondanom, mivel a vég
leges megszövegezésre még nem került sor. 
Egyrészt a vármegyei reform felsőházi vi
tája, másrészt a költségvetés tárgyalása ki
merítették a rendelkezésre álló munkaidőt, 
úgyhogy a fővárosi reform ügyét őszre kel
lett halasztani. A végleges szövegezés mun
káját viszont az késlelteti, hogy

néhány fontosabb elvi kérdésben még 
nem döntöttem.

— A nyári vakáció alatt végzek az egész 
anyaggal és a javaslatot a legelső őszi ülé
sek egyikén a Ház elé terjesztem.

Ezek szerint az őszi parlamenti kámpány a 
fővárosi reform lágyulásával fog kezdődni, ha 
ugyan addig nem nyomul előtérbe más, o mi
niszterelnök által fontosabbnak és sürgősebb
nek itélt törvényjavaslat. Akárhogyan alakul is 
a Ház őszi munkarendje, karácsony előtt 
aligha lesz törvény a fővárosi reformból. Ez 
azt jelenti, hogy

a választásokat legkorábban csak 1930- 
júniusában lehel megtartani, 

mert az uj választói névjegyzékek elkészítése 
legalább féieszlendei munkát igényel. A kor
mány városházi pártjának vezetői viszont arra 
törekszenek, hogy a budapesti választásokra 
csak a jövő év őszén kerüljön sor. Komplikálja 
a fővárosi reform ügyét az a körülmény is, 
hogy ez év végén az egy évvel meghosszabbított 
mandátumok is lejárnak. A belügyminiszter 
tehát válaszúira kerül: vagy él a feloszlatás 
jogával, vagy ismét meghosszall itja a mandá
tumokat. Beavatott kormánypárti körökben úgy 
tudják, hogy a belügyminiszter a mandátum- 
hosszabbítás eszközéhez fog nyúlni. A fővárosi 
reform tárgyalását tehát az ősszel meg fogja 
előzni a mandátumhosszabbitó javaslat tárgya
lása, amely ismét

egy évvel fogja kitolni a lejárt mandátu
mok érvényességét.

Egy esztendőn belül tehát nem lesz változás 
Budapest autonómikus életében.

Négy ország rendőrsége köröz egy férfi 
ruhába öltözött földbirtokosleányt

cordhtic
Cbiron (Bugatti) győzött 

a íinif’fii’i vjrseayen
Niirnbergből jelentik: Nyolc, nemzet kép

viselőinek a részlvétclével zajlott le az idei 
Nürburg—Ring automobilvcrseny.

A legjobb Időt Cbiron futotta Bugatti- 
kocsin.

aki köreit 112.5 km. óra állaggal abszolválta. 
— Nehéz kategóriábnn 1. Mombcrgcr (Mer- 
cedcs-Benz) 2. Nordstciu (Renault). — Kis 
kocsi kategóriában: 1. Burggaller (DKV).

)( Méray Molorkcrék. A DAC szegedi 
csillagturáján a Méray Motorkerékpárgyár 
rl. motorkerékpárja lelt ismét nz 
szólómotorkcrékpámk. valamint az 
csis motorkerékpárok abszolút 
szintén Méray motorkerékpár lett.

)( Elhalasztották az Európai Grand Prix-(. 
Az Európai Grand Prix-versenyt szeptember 
8-ról szeptember 15 re halasztották.

)( Lancia-vándorut. A Magyar Lancia autók 
tulajdonosainak részvételével a budapesti Lan 
cia képviselet Turinbnn vóndorutat rendez, 
egyidejűleg a MAC szeptemberi olaszországi 
turnvcrsenyévcl.

)( Balatoni cslllagtura A TTC jövő vasár
nap Csillngturút rendez Bnlatonfiiredre, ille
tően Tihanyba. Nevezni juliu- 10-ig lehet. Ne 
vetési dij 10 pengő.

)( Az utjclzés modernizálása. Az elavult 
nulóutjelzés helyébe most, mint értesülünk, egy 
német társaság javaslatára uj útjelző táblákat 
fognak felállítani az országutakon. A német 
társaság javaslata szerint ugyanúgy mint n 
turista utakat az autóutakat is különböző szih- 
jclzésekkcl fogják 'elölni.

Vőlegényével együtt megszökött és elvitte szüleinek
180.000 dinárját

első. A 
oldalko 
győztese

Autó-pneuma'ik, felszerelési 
cikkek, Citroen és Chevrolet 

alkatrészek
NAGY JÓZSEF
VL, Andrássy-ut 34
Telefon: 221—97,235—63

Jovánovics György szabadkavidéki földbirto
kos — igen jómódú, tehetős ember, háromezer 
hold fekvősiggel — leányát, a 17 esztendős 
Maricát, a múlt év folyamán Bécsbe adta in
tézetbe. A fiatal leány az osztrák fővárosban

megismerkedett egy 22 éves festőművész
növendékkel: Kart Wolffal és a barátsá

got csakhamar szerelem követte.
A leány irt is haza apjának, hogy a fiú meg

kérte a kezét. Jovánovics felutazott Bécsbe, de 
miután meggyőződött arról, hogy a fiú igen sze
gény családból származik s igen kevés reménye 
lehet arra, hogy egy családot el tudjon tar
tani,

megtagadta apai beleegyezését a házasság
hoz.

Jovánovics Marira azonban most sem maradt 
sokáig apja birtokán. Néhány héttel ezelőtt, 
mig a földbirtokos és felesége az egyik szom
széd birtokost mentek meglátogatni, Mórica fej
fájást színlelve odahaza maradt, de

amikor szillel visszatértek, nem találták 
sehol leányukat. Vele együtt eltűnt édes
atyja feifeszttett Werlhelin-kasszájából 
sráznyolcvanczcr dinár és a leány összes

ékszerei is.
Kiderült, hogy a leányt „vőlegénye", aki megle
petésszeren jelent meg a birtokon,

szöktette meg autóval.
Jovánovics Maricát azóta körözi négy ország 

rendőrsége. A furcsa hátterű bűnügy titokza
tosságát még növeli az a bejelentés is, amelyet 
egy szabadkai közjegyző telt a rendőrségen. 
Eszerint nála a leány távozását követő napon

megjelent egy Idősebb ur — egy férfi
ruhába öltözött fiatal leány társaságában.

Az idősebb ur a közjegyző előtt nyilatkozatot 
állíttatott ki a leánnyal, bizonyos anyagi termé
szetű ügyekre vonatkizóan. A leány az okiratra 
a Jovánovics Mária nevet irta.

A kétségbeesett szülők, akik most már haj
landók volnának mindent megbocsátani a leá
nyaiknak, jugoszláv, magyar, román és az osz
trák lapokban felhívás utján próbálják gyerme

küket jobb belátásra és visszatérésre bírni.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja :
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)( A csukott kocsik fölénye. Most készült él 
az az amerikai statisztika, amelyből kitűnik, 
hogy Amerikában nz elmúl’ évben 88.5 száza
lékra rúgott a csukott kocsik száma, mig a 
íyitott kocsik száma 11.5 százalékra eseti 
issza.

UJU SZEBB

®^PAP

az európai fis amerikai ke esik előnyeivel

)( Mávag Mercedes Benz gyártmányok el
terjedése. A Mávag-Mcrcodes-Bcnz gyárt 
níányu autóbuszok és gyorsteheraútók 

mindjobban elterjednek. Mint értesülünk 
több vidéki város, igv B dntonfürcd, Szc 
roncs. Kőszeg rendellek újabban Mávng 
Mercedes Ben/, gyárim ii-\u autókat

Kárpitosára, vas- 
és rézbutorgyíra 

Szőnyeg, pokróc. ftlggflny, agy- es asz
talterítők minden kivitelben kaphatók

«■< HVEll .1 ÍAOS 
8ud?pesL Erzttfmi-wrot 20.

N«O katoióffvit 40 nu •lltnóben posua Mrvwnna

Kérjon díjtalan bemutatást és árajánlatot
VELOV AUTOKERESKEDEEMI RT

V. Dorottya-utca 7. (Hitelbank-palota) Telefon: Aut. 824-16
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