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Véres harcok az orosz-kínai határon

Tizenhárom halálos áldozata 
van a vasárnapi strandolásnak

' ’i r i r Bír-hifit—-

Vasárnap, az idei nyár iegfforrőbb napján százhatvanezren 
menekültek a strandokra és kirándulóhelyekre

Szelky birkozóbajnok halálos csónakkatasztrófáia
Vasárnap már kora reggel mindenki 

csaknem egyöntetűen megállapította: ilyen 
meleg ezidén meg. nem volt Budapesten. A 
reggeli órákban zsúfolásig meglelt villamo
sokon igyekeztek a pestiek a különböző 
strandokra és kiránduló helyekre. A külön 
villamosjáratok százai szállították az embe
reket a stranduszodákba és a hűvösebb ki
rándulóhelyekre.

Délelőtt tiz óra körül már a főváros ösz- 
szes uszodái és strandfürdői megteltek.

A legtöbben a csillaghegyi strandfürdőbe 
mentek ki, ahol vasárnap tizenkétezren fü
rödtek meg és ahonnan mintegy háromezren 
mentek vissza jegy nélkül. Ugyancsak népes 
volt a városligeti Széchenyi-strand fürdő is. 
Itt közel tízezren fürödtek meg vasárnap.

Már a kora reggel külön rendőri készült
séget kellett kivezényelni, hogy a fürdő
pénztárak körül a rend fenntartható 

legyen.
A margitszigeti strandfürdőben vasárnap 

a nagy látogatottságra való tekintettel az 
úgynevezett színházi jegyrendszert alkal
mazták: csak a meghatározott kabinszá
mokra és vetkőzőszekrényekre szóló jegye
ket adták ki a hosszú sorban álló várakozó 
közönségnek.

A Gellért-hülldmfürdőben ugyancsak erős 
vasárnap volt: több mint négyezer ember 
fordult meg. Itt fürdőit vasárnap többek kö 
zölt

A’lebelsberg kultuszminiszter és Csáky 
honvédelmi miniszter.

A budapesti arisztokrácia és társadalmi éle 
tünk számos idehaza időző tagjai is a gel- 
lértbeli hüs hullámokban kerestek ménedé 
két a tikkasztó hőség elöl.

Halálos szerencsétlenségek sorozata 
reggeltől estig

A kora reggel kezdődő kánikula a 
strandokra hajszolta a közönség tizezreit és 
a strandolás tömegesen követelt halálos ál
dozatokat.

Már reggel nyolc óra tájban történt az 
rlső halálos szerencsétlenség a Dunán. A 
megyeri strandot ezrével lepte el az újpesti 
<ls budapesti közönség. A fürdözők közül 
•’K.V fekete fürdplrikós fiatalember a strand
ról a mély vizbe úszott be, eltávolodott a 
homokos strandról és teljesen magáraina- 
radt, amikor valószínűleg görcsöt kapott és 
'Y'gilségért kezdett kiáltozni. A kétségbeeselI 
jajveszékelésre egész sereg jó úszó indult a 
segítségére. Percek alatt elérték és segítő 
karok nyúltak feléje, azonban már nem tud
lak segíteni rajta.

A szerencsétlen fiatalember menthetet
lenül elmerült a vízben.

Körülbelül egy óra múlva sodorta partra a 
'iz a holttestét. Az újpesti kapitányságról 
rendőri bizottság ment ki a szerencsétlenség 
helyére, a zsebében talált iratokból incg- 
állapilollák, 1 iogy a szerencsétlenül járt 
fiatalembernek

hpiegelhalb László a neve, 17 éves

A főváros dunai uszodái, úgy a női mint 
a férfi uszoda annyira megtelt fürdövendé 
gckkel, hogy taitani kellett attól, hogy az 
időnkint egyhelyen összesereglö emberek 

lenyomják n fából készüli uszodaépület 
egyik oldalát és viz önti el a kabinokat. 

Ez azonban a fürdöalkalmazollak ébersége 
folytán nem következett be.

Megközelítő számítás szerint 
vasárnap mintegy hatvanezer ember 
kereste fel a különböző fővárosi és 
pestkörnyéki uszodákat és strandfür
dőket, több mint százezren pedig a kü
lönböző kiránduló helyeket keresték 

fel.
A vasárnap volt az első nap, amely igazán 
kedvezett a strandhelyeken kivül a külön
féle nyári budai és városligeti vacsorázó- és 
szórakozóhelyeknek, amelyeket zsúfolásig 
ellepett a főváros közönsége.

A Meteorológiái Intézet vasárnapi jelen
tése sem hoz sok vigasztalót a kánikulától 
eltikkadt budapesti közönség számára.

Vasárnap a hőmérséklet Budapesten 
elérte a 38 C. fokot 

és ezzel a hőmérő oly magasra szökött, 
amire az idén még nem volt példa. Még ár
nyékban is 22—27 fokot mutatott a hőmérő. 
Éjszakára ez a hőség azonban jelentéke
nyen csökken. Nem valószínű, hogy a közeli 
napokban az időjárásban változás álljon be, 
mert Magyarország egész területe felelt a 
meleg légtömegek uralják az időjárási viszo
nyokat. Vasárnap egyébként a Meteoroló
giai Intézet ezt a rövid prognózist adta ki: 

uz időjárásban változás nem várható.
Szóval Budapest tovább izzadhat és jár

hat a strandra.

iparossegéd.
A második fürdőkalaszlrófa Csepel tájé

kán történt.
Révész Antal 21 éves szabósegéd 

főnökének két kisfiával a Dunára ment fü
rödni. Csepel alall u lakihegyi rádióállomás 
irányában úsztak be a Dunába. Révész Antal 
messzire kiúszott a nyílt Dunára, ahol gör
csöt kapott és a kétségbeesetten jajveszékelő 

-és ijedt kél kisgyermek szemeláltára 
elmerült a vízben.

A kél kisgyerek visszauszott a partra, felöl
tözött. azután bejöttek Budapestre, itt jc- 
jcnlköziek a főkapitányságon és elmondták 
a történtekéi. Révész Antal holttestét eddig 
még nem vetette ki a viz

A déli órákban rövid egymásutánban 
ujabb két halálos szerencsétlenség történt, 
most már a lágymányosi ingyenstrandon. 
Délben telefonon jelentették az újpesti men
tőknek, hogv a lágymányosi strandon több 
ember rosszul lelt a hőségtől. A mentők 
nyomban kivonullak és négy fürdőzőt része- 
siletlck első segítségben, akik

napszurast kaptuk.
Vök Kató tisztviselőnő, Sulyi Mária háztar

tásbeli nő. Tavasz Géza kereskedő és Dem- 
jen István elektrotechnikust részesítették 
első segítésben a mentők. Mig a mentőorvo
sok a rosszul lelt emberek körül foglalatos
kodtak, ijedten jöttek jelenteni, hogy a men
tők megérkezésével egyidőben két halálos 
szerencsétlenség történt. A közönség jelen
tésé szerint

egy fürdőruhás ismeretlen férfi 
görcsöt kapott és még mielőtt segíthettek 
volna rajta, a Dunába fulladt. A parton rá
akadtak a ruhájára, zsebeiben azonban sem
miféle olyan iratot nem találtak, amiből sze
mélyazonosságát megállapíthatták volna és 

holttestét még az esti órákig sem so
dorta partra a viz.

Ugyanezen a helyen egy másik fürdőző 
fiatalember is elmerült.. Ennek a holtteste 
sem került még elő, személyazonosságát 
azonban sikerült megállapítani. A parton 
megtalálták a ruháit és a zsebében lévő ira
tokból kiderült, hogy a szerencsétlenül járt 
ember

Fonyó József 30 éves iparos.
A megdöbbentő két katasztrófán kivül a 
közönség még két hasonló esetről tett jelen
tést a mentőknek, rövidesen kiderült azon
ban, hogy ez az ujabb két szerencsétlenség 
már csak az emberek tulesigázott fantáziájá
ban született meg.

Röviddel ezután még két ujabb halálos 
fürdőzésről lellek jelentést.

Kórsai Gyula 1(1 esztendős rézöntőse
géd és Simkó l’ál 21 éves napszámos 

a. megyeri strandfürdőn úszás közben gör
csöt kaplak, elmerüllek és a Duna hullá
maiban lelték hah’lukul. Ennek a két sze
rencsétlen embernek holttestét sem vetette 
fel a viz.

Az esti órákban a főkapitányságra érkezeit 
jelentések a vasárnapi katasztrófák megdöb
bentő arányáról számolnak be: ezek a jelenté- 
sok a strandolás öl ujabb halottjáról hoztak 
hirt.

Békásmegyer mellett a Monostori sziget irá
nyában

két testvér egyszerre fulladt a Dunába.
Oszter József 21 éves és Oszter Lajos 19 éves 
fiatalemberek együtt fürödtek a Dunán. A

Szelky Ottó Horánynál a Dunába fulladt
De nemcsak Budapesten és a város hatá

rában. hanem a Duna távolabbeső részein is 
áldozatokat követelt a hőség elöl a Dunára 
menekült emberek közül a kánikula.

Szelky Oltó birkozóbajnok, Magyarország 
nehézsúlyú bajnoka, a Vasas Ingja, már reg
gel csónakázni indult a Dunára. Vele együtt 
ment a felesége és testi-lelki jóbnrátjának. 
Szlankoidls |<onrádnak, n MAC volt tréneré
nek felesége. Déltájban Ilorónyhoz érkeztek 
és Szelky a partnak irányította a csónakot. 
Alig néhány méternyire voltak a parttól, mi
kor

a esónak egy kis homokzátonyba ütkö
zött. felborult és három utasa n vízbe 

zuhant.

Sein Szelky Oltó, sejn a két hölgy nem tu
dott úszni. Ezen a helyen azonban meglehe 

Duna közepén örvénybe kerültek még mielőtt 
segítségükre siethetlek volna a két testvér el
merült a vízben. Az. esti órákban a lágymányosi 
strandon is történt egy ujabb katasztrófa. Itt

Cilin János 21 éves kárpitos
fulladt a Dunába. Délután négy óra tájban a 
Margitsziget alsó csúcsánál, a szabad Dunában 
fürdőit

Baranyai János 17 éves éttermi segéd.
A viz sodra elkapta, nem tudott a partra ver
gődni és a Dunába fulladt. A tizenegyedik ha
lálos szerencsétlenség a Római fürdőn történt, 
A Hungária strandfürdőn »•

Bnumgarten Antal 18 éves tanuló 
fürdés közben görcsöt kapott és mielőtt segít
hettek volna rajta eltűnt a babokban. Az. öt 
ujabb áldozat közül egyiknek a holtteste sem 
került még elő.

A hőség a halálos szerencsétlenségeken ki
vül még rengeteg munkát adott a mentők
nek. A budapesti, újpesti, pesterzsébeti és 
kispesti mentők a kánikula miatt bekövet
kezhető balesetekre számítva egész napon át 
készültségben állt. A felkészültségre szükség 
is volt, mert szinte óráról-órára kellett ki
vonulni olyan emberekhez, akik a hőségtől 
rosszul lettek. Budapest és környékének 
mentői vasárnap összesen

negyvenöt a hőségtől rosszul lett embert 
részesítettek elsősegitségben.

A budapesti mentők tizenkét, az újpestiek 
hét, a pesterzsébetiek nyolc, a kispestiek öt 
cselben vonultak ki. A negyvenöt ember kö
zül harminckellőt a lakásukra vittek,

tizenhárinat azonban súlyos állapotban 
szállítottak különféle kórházakba.

I A mentőknek ezenkívül egész szokatlan 
i körülmények között akadt dolguk az egyik 
strandon. .4 megyeri strand mellett egy jól
öltözött férfi öngyilkossági szándékból a 
vizbe ugrott. Ide is kihívták a mentőket,

a strandfürdő öngyilkosán azonban nem 
lehetett segíteni.

A mentőkre már nem volt szükség, a szeren*  
esetlen ember a vizbe fulladt. A parton hagy
ta a kabátját és a benne talált iratokból meg 
állapitolták. hogy Bálori Ignác a neve, 47 
éves ügynök.

fősen sekély a viz és úgy látszott, hogy a 
baleset minden komolyabb következmény 
nélkül fog befejeződni. Szclkynének és 
Szlankovitsnének a csónak peremébe ka
paszkodva sikerült is rövid távolságra meg
közelíteni a partot, ahol a viz már egészen 
sekély és itt lábra tudlak állni.

Szelky Ottó, az életerős. allé la termetű 
ember azonban nem tudott a partra 
vergődni, görcsöt kapott és néhány perc 
alatt elmerült, még mielőtt segítség ér

kezhetett" volna.
Szelky Ottó tragédiájának híre az esti órák
ban terjedt el Budapesten é. sportkörökben 
niéiv megdöbbenést és széleskörű részvétel 
keltett. S-i’ll.y 31 eves volt, három hónappal 
ezelőtt nős üt. \ tragikus véget ért birkózó*  
bajnok h-illlcslél még nem sodorta partra a 
v iz.
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Egy fiatal leány csónakkalasztrófája
A halódik halálos katasztrófa a Szenten

dre sziget melleit játszódott le. A déli órák
ban cgy urikűlsejii fiatal leány érkezett ma
gányosan csónakján, a szentendrei sziget déli 
csúcsúra. A parton kikötött, egy cölöphöz 
i rözilctte szandolinjál, maga pedig a vízbe 
ugrott és

kiúszott n nyílt Dunára.
A közelben fürdő közönség egyszerre csak 
észrevette, hogy a fiatal Irány keze a leve
gőbe emelkedik és ugyanekkor elhaló han
gon segítségért kiált. Néhányan nyomban 

Két színész izgalmas 
Érdekes é.s izgalmakban bővelkedő élet

mentés szemtanúi voltak ma délben a Du
nán azok, akik a Szentendrei szigetnél tar
tózkodtak csónakjaikkal. A déli órákban a 
sziget csúcsánál, ahol zátonyok akadályoz
zák az. evezés zavartalan folytonosságát, két- 
tégbccsctt segély kiáltás hallatszott.

A következő pillanatban egy kélpár eve
zős csónak merült el a Duna hullámai

ban.
A szerencsétlenség közelében csónakáztak 
llubinyi Tibor és Peti Sándor a Nyári Ope- 
rcltszinház művészei, akik, mikor az első 
scgélykiáltást hallották és látták a szeren
csétlenséget, a felborult csónakhoz eveztek, 
llubinyi beugrott a vízbe, hogy kimentse a 
felborult csónak fuldokló utasait. Percekig 
tartott az életmentés, amelynél Izgalmasab
bat alig láttak az utóbbi időben a Dunán, 
llubinyl, ki hatalmas atlétutermelü férfi, az 
egyik kezével úszott, a másikkal ki akarta 
emelni n vízből a csónak egyik fuldokló 
jitasát, cgy huszonöt év körüli fiatalembert.

Abt Albin testőrtiszt bravúrja, a gödi sfrandíürdőn
A gödi strunfiirdő közönsége vasárnap dél

után izgalmas jeleneteknek volt szemtanúja. 
Császár Margit 18 éves rákospalotai hivatal
noknő u tilos részen fürdőit,

k úszás közben görcsöt kapott és elmerült.
Hangos sikoltozásaira többen figyelmesek lellek 
és segítségére sietlek. A mentők közül elsőnek 
Abt Albin tcstőrgárdattszt érkezett oda a ful
dokló nőhöz és

hajánál megragadta kifelé Igyekezett vele 
a partra.

Közben cgy másik nő is elmerült, aki Császár 
Margit segítségére sietlek. A bátor testőrtiszt 
élete veszélyeztetésével az egyik nőt átkarolva 
a másik fuldokló nő segítségére sietett és 

mind a két nőt klvonszolta a parira.
A bátor életmentő testőrtisztet a parton össze

ufánausztak, a segítség azonban már késön 
érkezett és

a fiatal leány, aki örvénybe került, pár 
pillanat alatt belefulladt a vízbe.

A csónakosok átkutatták a környéket, csak- 
lyákat eresztettek a vízbe, a fiatal leány holt
testét azonban nem sikerült kifogni. Átku
tatták a csónakot, amelyben különféle hol
mikat, sportfelszerelést, ruhadarabokat talál
lak, olyan iratra vagy igazolványra azonban 
nem akadlak, amelyből megállapíthatták vol
na a szerencsétlenül járt fiatal leány kilétét.

életmentése a Dunán
A fuldokló fiatalember azonban izgalmában 
lehetetlenné tette az életmentést, ugy kapá- 
lódzott llubinyi kezei között.

A színész erre egyik kezével fejbesuj- 
tottu a fiatalembert, aki elvesztette esz
méletét és Igy már könnyű szerrel 

vihette ki a partra.
Közben a csónak másik két utasa meg
kapaszkodott valahogy a csónak peremén.

Az izgalmas életmentés színhelyén szinte 
percek alatt százával gyűltek össze az eve
zősök, akik kivittek a másik kél szerencsét
lenül járt utast is. A parton azután megálla
pították, hogyan történt a szerencsétlenség. 
A csónak egyik utasa, Lemniizky Géza ma
gántisztviselő, mikor látta, hogy zátonyra 
futott a csónak, kiugrott belőle és cl akarta 
tolni a zátonyról.

Az eszméletlen Lcmnitzky Gézát azután a 
parton

mesterséges légzéssel térítették magához, 
a csónak másik két utasát pedig, akik köny- 
nyebb sérüléseket szenvedtek, bekötözöték.

gyűlt ezrekre menő tömeg lelkesen megélje
nezte.

Bécsben hét halott
Wien, julius 22.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az abnor
mális időjárás elől az osztrák fővárosban is 
az emberek tízezrei kereslek menedéket a 
különböző strandfürdőkön. A fürdőzésnek 
Bécsben is számos halottja van. Este tizen
egy óráig

hél halálesetet jelentettek.
Az áldozatok valamennyien fürdőzés köz
ben görcsöt kaptak, elmerültek a Dunában 
és mielőtt segítségükre siethettek volna 
megfulladlak.

A gabonahatáridőíizlet - szerencsejáték
Az alföldi gazdasági egyesületek szerencsejátéknak akarják, 
minősíttetni a gabonahatáridö üzletet, melyet magas nyere- 

ményadóval kell sújtani
A Csanád-, Arad- és a Torontálvármegyei 

gazdasági egyesületek rendkívüli közgyűlést 
tartottak, amelyen a gabonahatáridőüzlcllel 
kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak. Kimon
dották, hogy a gabonahaláridőüzlet a gabona 
kereskedelmi forgalmának nélkülözhetetlen 
kelléke, a haláridőüzlet cégére alatt azonban 
újabban

közönséges szerencsejátékot űznek.
Oly egyének, akik készletek felelt egyáltalán 
nem rendelkeznek, akik termeléssel, kereske
déssel soha nem foglalkoztak, akiknek gabona
szükségletük egyáltalán nincsen, a létező kész
leteket sokszorosan felülmúló tételekben ad- 
nak-vcsznek gabonát, kizárólag nyerészkedés 
céljából. A játékszenvedély azután hatalmába 
keríti a termelők és kereskedők egy részel. 
Eltekintve attól, hogy elvben

minden szerencsejáték erkölcstelen
— mondják az alföldi gazdasági egyesületek
— mert a polgárokat a tisztes munkától el
vonja, különösen hátrányos jogvédelem nyúj
tása cgy szerencsejátékhoz hazánkban, ahol a 
játékszenvedély a mai válságos gazdasági 
helyzetben amugyis elharapódzott.

Káros a gabonával űzött határidős játék 
azért is, mert nemlétczö, a valóságos készlete
ket sokszorosan meghaladó tételek forgalom- 
buhozalala révén a kereslet és kínálat törvé
nyeit meghamisítva

irreális árfolyamok kialakulására vezet
és igy n játékban részi nem vevő termelőket 
valamint a kereskedelmet és ipart is válságba 
sodorja.

tények felismerése alapján az alföldi gaz
dasági egyesületek

a fedezetlen határidős üzletet szerencse
játéknak minősitik.

Ennek következtében elhatározták, hogy az 
Országos Mezőgazdasági Kamarához, az OMGE- 
hez, valamint a kerületi mezőgazdasági kama
rákhoz átiratot intéznek és felkérik, hogy

az összkormányhoz feliratot intézzenek

és követeljék, hasson oda a kormány, hogy a 
tőzsdeszabályokban kimondassák, hogy a tőzs
dei haláridőüzlet keretén belül adott-veit ga
bonamennyiségek rendszeres átvételre kerülje
nek és az átvétel szabályszerűen igazoltassák. 
Ar átadás-átvétel nélkül lebonyolított üzleteket 
minősítsék szerencsejátéknak, amelyet magas 
nyercincnyadóval sújtsanak.

Az ilyen üzletek ne részesüljenek Jogvéde
lemben

és amennyiben a nyereség a nyereményadó 
alól elvonalnék, a cselekményt minősítsék adó
csalásnak. A nycrcményadóból befolyó össze
get a földművelésügyi miniszter rendelkezésére 
bocsássák, aki azt külön alapként kezelné és a 
gabonatermelés fellendítésére fordítaná.

O A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1929 
junius hó 30-án lezárt félévi mérlege az 1928. 
évi nyereségálhozat nélkül 2,930.855.85 pengő 
nyereséggel zárult. (Tavaly 2,903.016 74 pengő 
volt.) Több már lebonyolított üzlet nyereségé
nek elszámolása későbbi időpontra tartatott 
fenn. Ez az eredmény a tavalyi első félév mér
legével való összehasonlítás után a bank egész
séges fejlődéséről tesz tanúságot.

() A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egye
sület igazgatósága megállapította az intézel fél
évi mérlegét, amely az 1928 junius 30-i
1.731.000  P-t tevő tiszta nyereséggel szemben 
2,007.000 P tiszta nyereséget tüntet fel. A mint
egy 275.000 P-t tevő többlctercdmény részben 
a folyó év elején eredményesen keresztülvitt 
alaptökecmelés sorún az intézethez befolyt 
mintegy 7.5 millió pengőt tevő uj tőke hozamá
ban leli magyarázatát, részben azokra az álla- 
dékcmclkcdésekrc vezethető vissza, amelyeket 
az alábbi adatok tüntetnek fel. A betéti köny
vecskékre elhelyezett tőkék álladéka 83 millió 
pengőről 88.8 millió pengőre, a folyószámlán 
és csekkszámlán elhelyezett betétek álladéka 
pedig 58.1 millió pengőről G2.9 millió pengőro 
emelkedett. Ezzel szemben a váltótárca-álladék 
az 1928 december 31-i 95.9 millió pengőről
101.1 millió pengőre, a zálogelvéi- és községi 
kölcsönök álladéka pedig 63.4 milli pengőről
72.2 millió pengőre növekedett.

A berlini eszperantó tanfolyamok pálya
dija: Budapest! A berlini lizenkét leckés eszpe
rantó tanfolyam két legjobb tanulóját a Ber
lini Eszperantó Szövetség saját költségén küldi 
el egv hclrc Budapestre. Budapestnek ugy csi
nállak nagy propagandát, hogy a tizenkét lec- 
kcs tanfolyamol hirdettek és pályadijául díjta
lan budapesti utazást tűzlek ki. Az érdeklődés 
oly nagy volt, hogy közel ötven tagú küldöttség 
jön Berlinből Budapestre.

— Nyári hőségben nőknek, férfiaknak' nélkü
lözhetetlen a Lysoform.

— A Del-Ka nyári olcsó árusítását igyekez
zék mindenki kihasználni. Ugy cipőt, mint ha- 
risnvál most mélyen leszállított áron lehet be
szerezni.

Országos dalombgztositó Intézet

HIRDETMÉNY >
Az Országos Társadalombiztosító Intézet tagjai részére a Duna balpartján két 

szabaduszodát állított fel, melyek közül az egyik az Eskü-tér és Ferencz József 
híd között, a székesfővárosi'női uszoda alatt, mig a másik a VI. kerületi Bodor-utca 
torkolatánál, a Nagybátonyi Rt. fövénykitermelő és átemelő telepe felett nyert elhelyezést.

Az uszoda használata díjtalan. Az uszodát igénybevenni óhajtó tagok magukat 
mint az intézet tagjai, munkaadói igazolvánnyal, vagy más alkalmas módon igazolni 
tartoznak.

Fürdési időrend:
Naponként reggel 6 8-ig csak férfiak részére;

d. e. <8-2 ig nők és 10 éven aluli gyermekek részére:
d. u. 2—8-óráig csak férfiak részére.

i a íardőí igénybevevők maguk tartoznak gondoskodni. - Lepedőt
azonban 10 fillér használati dij lefizetése ellenében az intézet ad kölcsön.

A fürdőt I. hó 22-én, hétfőn reggel adjuk át rendeltetésének. 
Budapest, 1929 julius hó 18-án.
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A szovjet vasárnap gáztámadással 
és liatalmas ágyutüzzel megkezdte az 
oflenzivát Mandzsúria keleti határán
A kínaiak Karbinban letartóztatták a szovjet tőkonzult és a konzulátus 

személyzetét — 37 tábori ágyú támogatja á szovjethaderők támadását PHUIPS
A legújabb táviratok az orosz—kínai 

konfliktus elmérgesedéséről számolnak be. 
Mind szélesebb mederben dúlnak a véres 
harcok a messzi Keleten és ugylátszik, hogy 
a háborút, amely kiszámíthatatlan ideig 
tarthat, senki sem tudja megállítani. A ke
letszibériai vasul birtokáért tört ki a há
ború Oroszország és Kinn között. A háborút 
többszörös jegyzékváltás előzte meg a nan- 
kingi kormány és a szovjet moszkvai köz
pontja között. A diplomácia fegyvereivel 
azonban nem sikerült a két állam közölt 
felmerült hatalmi nézeteltéréseket elsimí
tani. Oroszország egyre több embert dobott 
a kínai határra és

három nappal ezelőtt orosz vörösgúr- 
distúk behatoltak Mandzsúriába.

Ezzel a háború megkezdődött.
Amikor az első határvillongásokról meg

érkeztek a távirati jelentések Európába, 
úgyszólván az összes nagyhatalmak inter

veniálni igyekeztek qgy az orosz, mint a 
kínai kormánynál a háború megakadályo
zása végett. Franciaország, Anglia, Olasz
ország és Japán egymásután próbáltak bé
két teremteni a két állam között, hivatko
zással arra, hogy

alig néhány hónappal ezelőtt úgy 
Oroszország, mint Kína aláírta a Kel- 
log paktumot, amelyet az egész világon, 
mint a háborút őrükre megszüntető 

szerződést üdvözöltek.
A nagyhatalmak diplomáciai intervenclójá 
nak azonban nem volt eredménye, Orosz
ország ugylátszik teljes erővel a háború ál
láspontjára helyezkedett s távol Keleten új
ból dörögnek az ágyuk, újból hullanak az 
emberek.

Az orosz—kínai háború legújabb fázisá
ról a következő, vasárnap éjjel érkezett leg
frissebb távirataink számolnak be:

London, julius 21. Nankingbó! jelentik: Hivatalos közlés szerint a szov
jethaderők tegnap a Szul-Fcn-Ho folyó mentén támadást intéztek Mandzsúria keleti 
határa hosszában. A kimül csapatok a védelemre szorítkoztak. Az oroszok gázt használ
lak a támadás folyamán; vállalkozásukat harminckét tábori ágyú támogatta.

Pekiíig, julius 21. Az oroszok a kcletkinai vasutak egész mozgóanyagát Csitúba 
küldték.

Karbinban a szovjetfőkonzult a konzulátus egész személyzetével együtt letartóz
tatták.

London, julius 21.
Sanghajból jelentik: Wang miniszter a 

hírlapírók elolt bizakodó hangú nyilatko
zatot tett és sajnálatának adett kifejezést, hogy 
riasztó hirek kerültek forgalomba. Emlékezte
tett arra, hogy Kínának

eltökélt szándéka, hogy mindenáron el
fojtja a kommunista propagandát.

Szovjet részről a kcletkinai vasutak igazgatását 
arra használták fel, hogy felforgató propagan
dát folytassanak Kína kormánya és társadal
mi intézményei ellen. Ez a körülmény teljes 
mértékben igazolja a vasúton elrendelt rend
ki víili megelőző rendszabályokat. Teljesen el
hibázott dolog volna azonban ebből azt a kö
vetkeztetést levonni, hogv Kina tönkretenné 
Oroszország érdekeit a kérdéses vasúton. Sem 
Oroszországnak, sem más hatalomnak nem 
kell attól félnie, hogy Kína nem fogja tisztelet
ben tartani a jogszerű idegen vállalatokat.

Washingtonból azt a hirt közölték, hogy 
Stimson államtitkár felhívta Kina, Szov- 
jetoroszország, Angim, Japán és Franciaország 
figyelmét arra, hogy mód nyílik a kcletkinai 
vasutak vitás ügyének döntőbíróság elé való 
terjesztésére, mert ugv Szovjeloroszország, mint 
Kina csatlakozott a Kellogg-szcrződéshez. Ez
zel a híradással szemben a Tass-iroda illetékes 
helyen kapóit felhatalmazás alapján kijelenti, 
hogy szombat estig az amerikai kormány ré
széről semmiféle ilyen tartalmú közlés nem ér
kezett Moszkvába.

NYÚJT!
KÉRIfH lílSAíT 
MtREr.toO/pcy,

Ecv masára hagyott 12 éves leánya tsorzaimES tözísaiáia
Szeged, julius 21.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 
szerencsétlenség játszódott le ma a kora haj
nali órákban Makón.

Egy tizenkét éves kisleány ruhája meg
gyulladt, a leányka összeégett és sérülé

seibe belehalt.
Nagy György hagymakertész vasárnap fe

leségével együtt a kora hajnali órákban el
távozott Vámbéry-utca 23. szám alatti laká
sáról. A szülök földjükre mentek ki, egyedül
hagyott tizenkét éves kisleányuknak, Mari-, 
cának pedig meghagyták, hogy ruhát mos-1 
són. A gyermek begyújtott a kemencébe. 
Ruhája tüzet fogott.

Megüresedik a pacsai kerület: 
Huszár Károly lesz a hivatalos Jelöli
Bartos János lemond mandátumáról, mert csődeljárás indult meg 
ellene - Befejezett tény Huszár Károly távozása az 0. T. I. éléről

A Pcster Lloyd legutóbbi számában felszó
lítja Dréhr Imre népjóléti államtitkárt, hogv 
nyilatkozzék: mennyiben felelnek meg a való
ságnak a Huszár Károly önkéntes eltávozásáról 
szóló hirek. A Pester Lloyd ebben a cikkében 
Huszár Károly külföl.di uljával kapcsolatosan 
más természetű kérdéseket is felvet és határo
zott feleletet kér a népjóléti minisztériumtól.

A kisleány ijedtségében a már lobogó 
ruhában az utcára szaladt és segítségért 
kiáltozott. Hajnali félnégy óra lévén, az 
utcán senkisciu tartózkodott, a segély

kiáltást senkisem hallotta.
A leányka fel-alá szaladgált kétségbeesésében 
a lobogó ruhában. A lángnyelvek már testét 
érték s pár perc múlva eszméletlenül össze
esett.

Hajnali öt óra körül az utcai járókelők 
a leányka teljesen össze égett holttestére 

találtak rá.
A nyomozás megindult annak megállapítá
sára, hogy a szerencsétlenségért kit terhel 
a felelősség.

Erre a felhívásra teljes hallgatás a válasz. A 
Hétfői Napló munkatársa teljesen beavatott 
kormánykörökből úgy értesül, hogy a népjóléli 
mninisztérium azért nem válaszol a felvetett 
kérdésekre, mert maga Vass József népjóléti 
miniszter sem tud semmi közelebbit Huszár 
Károly elutazásáról. Huszár Károly, az Orszá
gos Társadalombiztosító elnöke a népjóléli 
miniszter tudtával négy hó»ig Rómában tar
tózkodott és miután onnan hazatért, autón 
ismét családjával együtt külföldre uta
zott anélkül, hogy külföldi címét bárkivel is 
közölte volna.

Vass József népjóléti miniszter, mihelyt 
Huszár Károly elutazásáról értesült, azon
nali jelentést kért dr. Lengyel Zsolt he
lyettes államtitkártól, nz OTI alelnökitől, 
aki tegnap tett Írásbeli jelentést a népjó

léti miniszternek.
Huszár Károly elutazása előtt Lengyel Zsol

tot bizta meg helyctlesitésével és ugyanakkor 
közölte, hogy külföldi címét majd néhány nnp 
múlva megírja a titkárjának Vasárnap dél
előtt az a hír terjedt el, hogy Huszár Károly a 
távozásáról elterjedt hirek miatt váratlanul 
visszaérkezett a fővárosba. Ez a lilr — leg
alább Is egyelőre — nem felel meg a valóság
nak.

Huszár Károly hivatali környezetében 
úgy tudják, hogy az OTI elnöke nem 

óhajt többé visszatérni állásába.
Huszár Károly ugyanis

szeretne visszatérni a politikai életbe.
Huszár Károlynak ez a vágya előreláthatóan 
már a legközelebbi .időben teljesedni fog. Leg
közelebb

megüresedett a pacsai kerület, 
amelynek ezidűszerint Bartos János a képvi
selője.

Bartos János ellen csődeljárás van folya
matban,

amelynek soron kikérik őt a Háztól. Bartos 
János nem várja meg az eljárás lefolytatását, 
hanem még az őszi parlamenti kampány meg
nyitása elölt lemond mandátumáról. Huszár 
Károly tehát fellép a pacsai kerületben, ahol 
a kormánypárt yclc. szemben nem állít jelöljél

Nyolc szótöbbséggel fogadta el 
a francia parlament az Unióval 

kötött pénzügyi egyezményt
Kimondták, hogy Franciaország csak akkor fizethet, ha 

Németország tizet
Párizs, julius 21.

■A kamara szombat éjszakai ülésen a pénz
ügyi egyezmények ratifikálásának sorsa é.s ezzel 
együtt a kormány sorsa hajszálon függött. Vég
eredményben

a képviselőház 300 szavazattal 292 szavazat 
ellenében elfogadta Dcligne képviselő javas
latát és ezzel jóváhagyta az Egyesült Álla
mokkal kötött pénzügyi egyezmény egy

szerű ratifikálását.
A ratifikáló törvényjavaslat a kormány kívánal
mának megfelelően egyetlen szakaszból áll, 
amely felhatalmazza a köztársaság elnökét a 
washingtoni egyezmény ratifikálására. Ennek a 
szövegnek megszavazásával elesett a pénzügyi 
bizottság javaslata, amely magába a ratifikáló 
törvénybe óhajtotta belevinni a fentartásokat

A Nagybritanniával kötött egyezmény ratifi- 
hálását egyszerű kézfclemelésscl szavazták meg.

A pénzügyi egyezményekre vonatkozó fenlar- 
tás .amelyet külön határozati javaslatba foglal
lak, megemlékezik arról a testvéri érzelemről, 
amely egymáshoz fűzi a világháborúban egymás

Vasárnap este kigyulladt egy villamos 
a Nagykörúton

Vasárnap este kilenc óra tájban a Király
utca és a Nagy-körűt keresztezésénél egy 6-os 
villamoskocsi, amely a Nyugoti pályaudvar
ról a Boráros-tér felé igyekezett, kigyulladt. 
A felsővezetőkből lángok csaplak ki, ame
lyek

meggyujtották a kocsi belső és alsó 
kábeljelt.

Az utasok rémülten ugráltak le az égő vil
lamoskocsiról, óriási tumultus keletkezett a 

GARMADÁVAL
kapjuk az ilyen leveleket:

Tck. DORCO CIPÖOSZTÁLY
Kérem, én ezelőtt három hónappal vettem egy pár 

szürke, plrosgumitalpű Dorco-clpőt és azóta állandóan 
hordtam. Mint a községi tüzoltólcstülct tagja, ezzel a ci
pővel azóta három tűzben vettem részt mint csővezető. 
Itt minden egyes tűznél elégett volna egy pár bőrcipőm. 
Az én Dorco-cipőmnck azonban semmi baja sincs. Ezért 
elismerésemet és köszönctemet fejezem ki.

Maradok tisztelettel
LUKÁCSY LÁSZLÓ, Sdrbogárd.

Cjsah >'0orco«védjeggyel valódi!

oldalán harcolt nemzeteket, majd kijelent^ 
hogy Franciaország csupán akkor találhatja 
meg az egyezmények végrehajtásához szüksége*  
pénzügyi eszközöket — hacsak nem akarja gaz
daság: helyzetét súlyos zavarnak kitenni —, ha 
Németország eleget tesz a vele szemben fenn
álló kötelezettségnek; éppen ezért a Ház ki
jelenti, hogy

a pénzügyi egyezményben foglalt terhek ki
zárólag azokból az összegekből fedezendők, 
amelyeket Németország a jóvátételt te'* ’ck 
visszatérítésén túl Franciaországnak ,et.
Ennek a javaslatnak első részéi 282 szavazat*  

tál 274 szavazat ellenében fogadták el; a javas
lat zárórészét kézfclemelésscl hagyták jóvá.

I.illaz képviselő indítványára a költségvetési 
fedezetről külön törvényben fognak rendelkezni. 
Ezt a törvényt előbb a pénzügyi bizottság vi- 
tatja meg és csak csütörtökön bocsátják a Ház
ban tárgyalás alá.

A ratifikáló törvényjavaslatokat már holnap 
a szenátus elé terjesztik.

szokatlan tüzeset színhelyén. Az őrszemes 
rendőr értesítette a tűzoltóságot, amely pát 
perc alatt a helyszínen volt és

rövidesen lokalizálta a tüzveszedelmet. 
Csakhamar megállapították azt is, hogy a. 
nagy ijedelmen kivül a tűz következtében! 
senkinek nem történt baja. Körülbelül húsz 
percig tartott, amig a normális forgalom 
helyréállott és a hasznavehetetlenné vált 
villamoskocsit betolatták a legközelebbi re
misbe.

V w 1
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HIIHK
Szabóky Alajos 

lesz Búd János állam
titkára a kereskedelmi 

minisztériumban
Szabóky Alajos utódául 
örffy Imrét emlegetik

A Hétfői Napló legutóbbi azúinában közölt(ik 
Bethlen István gróf miniszterelnöknek a dön
tését a kereskedelmi lárva betöltésével kap
csolatban Megírtuk, hogy Hermann Miksa ke
reskedelmi miniszter aug. 1-én szabadságra 
megy. A kerskedclmi miniszter nyári szabad
ságát ezúttal is Árosában tölti, ahonnan szep
tember végén tér vissza Budapestié.

Augusztus elsején Rúd János közgazdasági 
miniszter veszi át n kereskedelmi lárva 
vezetését egyelőre ideiglenesen, szeptem
berben azonban megtörténik Búd János 
kereskedelmi miniszteri kinevezése, Her
mann Miksa pedig visszamegy professzor

nak a műegyetemre.
Ugyancsak távozik Dezsfíffy Aurél kereske
delmi államtitkár is, nki nyugdíjba megy. Utód
járól még nem történt döntés. Legutóbb tár
gyalások folytak különböző irányban az uj ke
reskedelmi államtitkár személyének kiszeme
lése ügyében, több politikusi emlegetlek a je
löltek közöli, most azonban egy olyan megol
dót kerüli szóba, amely eddig kivül esett min
den kombináción és mégis a legtermészetesebb 
elintézésnek tekinthető. Arról van szó ugyanis, 
hogy

Búd János régi munkatársa, Szabóky 
Alajos, lesz az uj kereskedelmi államtitkár.

Siabóky Alajos, amikor Bud János átadta n 
pénzügyi tárcát Wekerle Sándornak, megma
radt áilnmtitkórnak nz uj pénzügyminiszter 
mellett is.

Szabóky Alajos távozásával megüresedik a 
pénzilgymlniazlérlimil politikai államtitkári ál
lás, amelyre egyelőre örffy Imre a legkomo
lyabb jelölt Örffy Imre most mér kilencedik 
esztendője állandó előadó a képvisolőhózban a 
pénzügyi javaslatoknak. Valószínű tehát, hogy 
i lesz az 11) pénzügyi államtitkát.

— A kormányzó vadászlrofeái a kiállttá- 
non. Kaposvárról jelentik: Az augusztusban 
megnyíló kaposvári ipari, mezőgazdasági 
é« kereskedelmi kiállításnak egyik érdekes 
aége lesz a kiállításnak az a része, amely 
ben Horthy Miklós kormányzó gyönyörű 
yadásztrofcáii helyezik cl. A kiállítást min
den valószínűség szerint a kormányzó is 
megtekinti.

—- Kállay Tibor Nagykanizsán. Nagyka
nizsáról jelentik: Kállay Tibor, a nagykani
zsai kerület országgyűlési képviselője szom
baton este ideérkezett. A vasárnapot válasz
tói körében töltötte s innen indul hosszabb 
külföldi útjára, ahonnan csak szeptember
ben tér haza.

—• Hatalmas szélvihar tombolt London
ban. Londonból jelentik: Ma este Londonban 
és a város környékén hatalmas szélvihar 
tombolt. Ezt zivataros eső követte. Egy föld- 
mivest a villám agyonsujtolt, mig néhányon 
megsebesültek. A viharzó tenger hullámai 
elérték llastings város első házait. Egy nő 
a hullámokban lelte halálát.

— Egy rendőrfőtörzsőrmcscr öngyilkos- 
aága. Vasárnap este a szentendrei rendőr
őrszobán Kokucska Pál 42 éves rendörfö- 
törzsőrmester szolgálati revolverével mellbe 
lőtte magát. A mentők Kokucskát életveszé
lyes sérülésekkel szállították be a 111-as 
számú helyőrségi kórházba, öngyilkosságá
nak oka ismeretlen.

— Szerencsétlenség u hutvanévcs sikló 
Jubileumán, Ncivyorkból jelentik: Brctton 
Woodshan (Ncw-Hmnpshire) a Washing- 
ton-hegyro vezető sikló 60 éves fennállásá
nak évfordulója alkalmából rendezett ün
nepségen üzembe helyezték azt a mozdonyt, 
amely legelőször közlekedett ezen a vona
lon. A mozdony, umelyet már jóideje mú
zeumban helyeztek el és ebből az alkalom
ból hozlak újra rendbe, felrobbant. Egy 
boszteni újságíró meghalt. Erőst mérnök, 
aki lAOŐ-ban a vonal felavatása alkalmánál 
elsőnek tette meg az utat ezzel a mozdony
nyal, megsebesült.

— Kommunista tüntetés készül Párizs
ban. Párizsból jelentik: A kommunista párt 
a mosikvai végrchajtóbizotlság utasítására 
nagyszabású tüntetést rendez augusztus else
jére. Már május 7-ikc óla folynak ennek n 
tüntetésnek előkészületei. Ma a kommunis
ták titokban nagygyűlésre hívták egybe hí
veiket a Párizs közvetlen környékéhez tar
tozó Villcncuve-Sl.-Georgcsba, hogv megbe
széljék n tüntetés megszervezésének részle
teit. .4 rendőrség idejében tudomást szerzett 
a titkos összejövetelről és rajtaütött a kom
munistákon. összesen száztizenegy kommu
nista volt jelen. A rendőrök számos ok
mányt foglaltak le és a résztvevőket egytől 
egyig beszállították ii rendőrségre. Közülük 
kilencvenötöt letartóztatásba helyeztek. Ki 
hallgatásuk most folyik.

— Erdei banditák kiraboltak Erdélyben 
egy gyárost. Bukarestből jelentik: A Brassó
ból Sepsiszenlgyörgybe vezető utón Élőpatak 
közelében az erdőben három bandita útját 
állta Coveshan sepsiszentgyörgyi gyárosnak, 
aki automobilján arru haladt. A rablók meg
támadták az utasokat s miután megsebesí
tették a gyárost és soffőrjét, kétszázezer leit 
zsákmányolva elmenekültek. A banditák ül
dözését megkezdték.

— Súlyosan megbetegedett a német kan
cellár. Hcidelbcrgből jelentik: Müller biro
dalmi kancellár, aki gyógyhasználat céljából 
Mergcntheim fürdőn tartózkodik, hirtelen 
sulyos, lázzal járó, gennycsedő epehólyag
gyulladásban megbetegedett. A tunárok ha
ladéktalan műtétet tartottak szükségesnek. 
Az operációt vasárnap délután öt órakor 
hajtotta végre Enderlen professzor. A beteg 
állapotát komolynak kell mondani.

— Felakasztotta magát elhunyt férje 
utáni bánatábau. Pápáról jelenük: Ungár 
Mihály pápai terménykereskedő két héttel 
ezelőtt meghalt. Halála után a felesége bus- 
komor lett. A jómódú 54 éves özvegyasz- 
szony elkeseredettségében vasárnap fcl- 
akasztotta magát, mire rátaláltak meghall. 
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Szabadlábra helyezték Sziklai Pált, 
a Révai-nyomda ügyvezető igazgatóját

A vállalat visszavonta a 200.000 pengős feljelentést
Három hónappal ezelőtt a Révai Testvérek 

Irodalmi és Nyomdát Müintézet vezetősége bűn
vádi feljelentést telt a nyomda ügyvezető igaz
gatója, Sziklai Pál ellen. A feljelentés szerint a 
vállalatnál tarlóit rovancsolús

kélsaázczer pengő hiányt

állapitól! meg, amely miatt Sziklait vonták fe
lelősségre. A feljelentés ulapján megindult a 
nyomozás és

a rendőrség letartóztatta Sziklai Pált.
Az igazgatót átkisérlék az ügyészségre, lefoly
tattuk a vizsgálatot és kitűztek a főlárgyalást. 
A tárgyaláson a védő a bizonyítás kiegészítését 
és védence elmeállapotának megvizsgálását kér
te. A bíróság

helyt is adott az indítványnak.
Röviddel ezelőtt az elmeorvosok beterjesztették 
véleményüket, amely úgy szólt, hogy Sziklai 
nem elmebeteg. A biz^nyilúskicgészités során 
elrendelt könyvszakértői szemle még tartott, 
mikor időközben Földi Dezső dr. és Harsányi 
Miksa dr. védők

Sziklai szabadlábra helyezését kérték
é.s kérésüket terjedelmes beadványban indokol
ták meg. Ugyanebben az időben a Révai Test
vérek Rt. viszont

visszavonta a feljelentést,
mire megszüntették nz eljárást és elrendelték 
Sziklai Pál azonnali szabadlábra helyezését. 
Sziklai igazgató szombaton kijött a fogházból. * 

•— Házasság. Dénes Vilmosnak, a Süss és 
Éried niann cég beltagjának leányát, Líviát 
eljegyezte Rédey Ferenc, a Cordatic Magyar 
Gumiabroncs Részvénytársaság tisztviselője, 
Szombathely. (Minden külön értcsilés he
lyett.)

— A Revíziós Lobogó avató Ünnepélye. 
Augusztus 18-án avatják az ügető versenypá
lyán nagy ünnepségek keretében a Rcvizós Lo
bogói. Ugyanekkor rendezik Glock Tivadar tá
bornok vezetésével az Isaszegi Csata cimü nagy 
történelmi hadijátékot. Az ünnepi júlék há
rom napon át tart.

— Eltűnt tanítónő. A főkapitányság eltű
nési osztályán Szlránkó Géza műszaki tiszt
viselő bejelentette, hogy felesége szül. Pran- 
gert Margit 38 éves fővárosi tanítónő né
hány nappal ezelőtt eltávozott Kén-utcai 3. 
szám alatt lévő lakásukról é.s azóta nem 
adott életjelt magáról. Minthogy attól lehet 
tartani, hogy a tanítónő öngyilkosságot kö
vetelt cl, vagy .szerencsétlenség érte, a rend
őrség erélyes nyomozást indítóit felkutatá
sára.

— Sulyos autószerencsétlenség Sárváron. 
Zalaegerszegről jelentik: Sulyos automobil 
szerencséilenségröl történt Sárváron nz egyik 
útkereszteződésnél. Banczi Gyula és Kcsz- 
ler József bérautófuvaroz. autói összeüt
köztek. Az összeütközés olyan heves volt, 
hogy Banczi és fin súlyosan megsebesültek. 
A nyomozás megállapította, hogy Bancziék 
gépkocsiját az alig tizennégy esztendős ifj. 
Banczi Gyula vezette, akinek nem volt sof- 
förigazolványa és egészen járatlan a gépko
csi vezetésben. A vizsgálat folyik.

Két öngyilkosság. Vasárnap délután három 
órakor a Ferenc József-hidról a Dunába vetette 
magát l'estcr Ignác öt éves ügynök. A közelben 
állomásozó rendőri motoroscsónak legénysége 
ulónasietett é.s kifogta a vízből. A mentők su- 
sulyos állapotban vitték a Rókus-kórházbn. 
Anyagi okok minit nknrt öngyilkos lenni. — 
Pálfl Antal 59 éves malomliszlviselő a Batlhyá- 
nyi-iilca 5. számú házban lévő lakásán vcronúl- 
lal megmérgezte magút. A mentők első segít
ségben részesítették, azután súlyos állapotban 
szállilollák a Hókus-kórházhn. Szintén anyagi 
okok mialt kísérelte meg nz öngyilkosságot.

— Egy erdrtőr rejtélyes öngyilkossága. 
Nagykanizsáról jelentik: A szomszédos Zsigárd 
pusztán, ahol a Ballhyány-Strallmnnn herceg
ség uradalma van. tegnap holtan találták Vágó 
János Untul erdőőri, mellette feküdt kilőtt 
vadászfegyvere. A csendőrség mcgállapilolln, 
hogy V<í(/ó öngyilkosságot követett cl. Semmi
féle búcsúlevelet nem tahitink nála, csupán 
két cint volt felírva egy zsebében lévő papír
lapra. .4 rejtélyes öngyilkosság ügyében a nyo
mozás folyik.

— Polgár bácsi a Csillaggal Nagykanizsára 
érkezett. Nagykanizsáról jelentik: Polgár 
bácsi, a világjáró konfliskocsis, aki már 
egész külföldet bebarangolta Csillag lovával, 
ma Kaposvárról Nagykanizsára érkezett. 
Polgár Sámuel fellobogózott világkörüli kon
flisát és lovát nagy tömeg vette körül 
Nagykanizsáról tovább barangol a világjáró 
konfliskocsis a dunántúli városokban.

— Halálos fürdés a Sárvizcsolornában. 
Pécsről jelentik: Báta községben halálos ka
tasztrófa történt vasárnap a Sárvíz csatorná
ban. Sümegi Mihály tiz éves kisfiú több tár
sával fürdőit a csatornában, majd hirtelen 
elmerült. A partról édesanyja utána ugrott, 
de gyermekét már holtan láthatta csak vi 
szont. Miközben az anya gyermekét kereste 
a vízben, nem messze tőle felbukkant a kis
fiú holtteste. A/, izgalmas életmentés közben 
az anya is fuldokolni kezdet, mire utána- 
ugrott a csatornába Girisza József busz éves 
gazdálkodó, akinek csak nagynehezen sike
rült az anyát kimenteni. Siimcginét eszmélet
lenül szállították a kórházba.

— Fürdés közben elmerült a Drávában. 
Nagykanizsáról jelentik: Tegnap délután a 
rekkenő hőségben Tarc községben a Dráva 
folyóban fürdött két vámőr. Sárdi István 
vámőr mindjobban bemerészkedett a folyóba 
és beleuszott a fürdésre tilos, alkalmatlan te
rületre, a folyó örvényébe. Az örvény elkap
ta a vakmerő vámőrt és magával sodorta. 
Társa, Kovács János utánavetette magát, 
hogy kimentse. A.parton nagy tömeg verő
dött Össze. A partonállok kötelet hajítottak 
az örvény felé. Sárdi István azonban a köte
let elérni nem tudta, az örvény elsodorta és 
elmerült az örvénylő folyóban. Társának si
került elkapnia a kötelet és igv kimentették 
a folyóból. Sárdi István holttestét még nem 
fogták ki.

— Szerelmi bánatában öngyilkos lett Vá
cott egy pesti fiatalember. Néhány nappal 
ezelőtt Vácról a budapesti Zsidó-kórházba 
szállították Vas Imre 27 éves tisztviselőt, aki 
Budapesten, a Podmaniczky-utca 43. számú 
házban lakott és Vácott nagymennyiségű ve- 
ronállal megmérgezte magát. A rendőri nyo
mozás megállapította, hogy Vas Imre szerel
mi bánatában követte el az öngyilkossági kí
sérletet és azért utazott Vácra, hogy szülei 
minél későbben értesüljenek öngyilkosságá
ról. A budapesti Zsidó-kórházban az orvosok 
mindent megtettek a fiatul tisztviselő meg
mentésére, azonban a verőnél már annyira 
felszívódott egész szervezetébe, hogv nem si
került őt egy pillanatra sem eszméletre térí
teni. Az életunt fiatalember többnapos halál
vívódás után vasárnap délben a Zsidó-kór
ház betegszobájában meghalt. Holttestét az 
orvostani intézetbe vitték. Az öngyilkos 
fiatalember igen jó családból származik, 
Vas Izidornak, a Mezőgazdák Szövetkezete 
igazgatójának a fia.

— Két ház leégett egy Pécs melletti köz
ségben. Pécsről jelentik: Tegnap este Nagy- 
dörög községben tűz támadt. Máté Mihály 
cipészmcstor és Tullner Géza asztalosmester 
házai estek a tűz martalékául. A nyomozás 
megállapításai szerint gyújtogatás okozta 
a tüzet. A gyujtogatók kézrekeritésére szé
leskörű nyomozás indult.

— Autóbalesetek. Olt Gusztáv 42 éves gép
mestert, aki a Nagymező ucca 81. számú ház
ban lakik, az Andróssy-ut és a Nagymező ucca 
kereszteződésénél egy ismeretlen rendszámú 
autó elütötte. A gépmester lábát törte. A men
tők a Rókus kórházba szállították. — Farkas 
Gézdné 60 éves háztartásbeli nőt, aki a Medve 
ucca 19. számú házbnn lakik, a Bp. 81-325 . 
rendszámú autó a Ferenc József-rakparton el- , 
ütötte. A mentők Farkasnét bekötözték és la
kására szállították.

— Elütötte a motorofivonaf és szörnyet- 
hűlt. Nagykanizsáról jelentik: Németh Jó
zsef 42 éves vasutast Tapolc.zu állomáson 
a motorosvonat elütötte. Németh József 
szörnyethalt.

Nagy gyakorlattal biró urlnő szeretne nagyobb intézménynél 
gazdaasszonyt minőségben elhelyezkedni.

Ugyanott egy szép antik IütUnően írtl a lömegtözést és tálalást. Igényel szerényok. 
ruhaszekrény is eladó. >. M. VII., Munkás ucca 1*.  111 26.

Kél ulabb haloltja van 
a hajmáskérijrobbanásnak 
A vizsgalat megállapította, hogy senkit sem 

terhel felelősség
Székesfehérvár, julius 21. 1

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A hajmás
kéri lőtéren történt gránátrobbanás ügyében! 
kiszállt szakbizottság a helyszínen megállapí
totta, hogy

a szerencsétlenség kizárólag technikai okok 
következtében történt.

A löveg kezelése szabályszerűen folyt le az óv
intézkedések betartásával. A bizottság most 
azt vizsgálja, hogy milyen technikai okok idéz
ték elő a szerencsétlenséget, amelyért felelős
ség az eddigi inegállnpilások szerint senkit 
sem terhel. A hajmáskéri szerencsétlenségnek 
egyébként

ujubb két halálos áldozata van.
Kovács József tüzér és Simonit*  András mü- 
inesler a székesfehérvári kórházban a szeren
csétlenség következtében keletkezett sulyos sé
rüléseikbe pénteken belehaltak. Székesfehérvá
rott szombaton délután katonai diszpompáva! 
temették el őket.

Felakasztotta magát Vár- 
konyi Károly festőművész

A Toldy Ferenc-utca 6. számú házban va
sárnap hajnalban felfedezték, hogy a hát 
egyik lakója, Várkonyi Károly 30 éves fes
tőművész felakasztotta magát. Az egyik mel
lékhelyiség vízvezeték csövére hurkot font 
az életunt festőművész és igy követte el az 
öngyilkosságot. Amikor a házbeliek reáakad
lak és levágták a kötélről,

mór nem volt benne élet.
A rendőrorvos megállapítása szerint Vdrko*  
nyi Károly éjfél után egyóratájban követ
hette el az öngyilkosságot és halála né
hány perc múlva következett be.

A rendőrség meginditotla a nyomozást 
az ügyben és megállapította, hogy a fiatal 
festőművész, aki rendezett anyagi viszonyok 
között élt és anyagi gondjai nem voltak, né
hány hónap óta betegeskedni kezdett,

crősfoku idegbetegség mutatkozott rajta, 
úgyhogy gyakran támadtak sirógörcsei. Ez 
a betegség kergette az öngyilkosságba. A' 
szerencsétlen sorsú festőművész holttestét 
nz orvostani intézetbe vitték.

A megbokrosodott lovak felborították m 
utasokkal telt kocsit. Szegedről jelentik: Sulyos 
kimenetelű szerencsétlenség történt vasárnap 
Szegeden. Gombás István kereskedő kocsiján 
kirándult feleségével, két nővérével és gyerme
kével. A lovak az egvik utcán megbokrosodtak' 
s felborították a kocsit. .Gombás Margit és Gom
bás István súlyosan megsérültek. A szegedi köz
kórházba szállították őket. A kocsi másik há
rom utasa könnyebben sérült meg.

— Gyújtogatás a szegedi repülőtér közelében. 
Szegedről jelentik: A szegedi repülőtér mellett 
a búzaföldeken vasárnap virradó éjszaka egy 
nagy szénakazal kigyulladt. A tűzoltóságnak csak' 
nagynehezen sikerült a tiiz tovaterjedését meg
gátolni. A közelben vasárnap délben újabb szé
nakazal gyulladt ki. A tüzet hosszas tűzoltási 
munkálatok után sikerüli lokalizálni. A nyomo
zás megállapította, hogy a t űzet gyújtogatás 
okozta. A vizsgálat folyik.

— Motorkerékpár és szekér összeütközése. 
Dr. Gyulay István 46 éves törvényszéki tit
kár motorkerékpárjával összeütközött a külső 
Jászberényi-utón egy kétfogatu szekérrel, 
melyet Nagy István fuvaros vezetett. Az ösz- 
szeütközés következtében Gyulay gépéről le
zuhant. Sulyos agyrázkódást, belső vérzést és 
véglagtörést szenvedett. Életveszélyes álla
potban a kun-utcai kórházba szállították. 
Mayer József 36 éves gépész, a motorkerék
pár másik utasa könnyebb sérülést szenve
dett. A rendőrség az összeütközés ügyében a 
vizsgálatot meginditotla.

— Borzalmas családi dráma Bernben. 
Bernből jelentik: Vasárnap reggel az itt élő 
orosz Dobrusin-házaspár még meg nem álla
pított okból perpatvart kezdett. A férj késsel 
nekiesett az asszonynak és hosszas dulako
dás után elvágta a torkát. Dobrusinné rövid 
idő alatt elvérzett. A férj erre hálóingben 
felrohant a ház negyedik emeletére és le
vetette magát az udvarra, ahol összeroncsol- 
tan holtan terült el.
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Körpltosaru, vas- 
és rézbutorgyéra

Szőnyeg, pokróc, függöny, Agy- és as*  
tol téri tők minden kivitelben kaphatók 

CUCHNER JÁNOS 
Budapest. Epzseüat-Körot 20.

Hsa katalójruet 40 tilt, ellenében pojtin Mmantva MM*

Dr.KIUDIlCSYwkorwoa 
■■■■■■■■■■■■■■■■■  rendel KM 7-M» 
Vili. Józael-körút 2. is. SrH- «• n«l b«u«alnMÍ
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Agagglikosság a vaggonéH
Az öíwen gues gazűáilmflé leszúrta 76 éucs aulát 

fis a gvlikosság után nM^sttan setews aludni
Székesfehérvár, julius 21. 

Kegyetlen gyilkosság történt a tegnapra 
(virradó éjszaka a fehérmegyei Veréb köz
ségben. A községben lakik id. Szabó János 
76 éves gazdálkodó. A fia ifj. Szabó János 
50 éves gazdálkodó már ré“ebben rávette, 
hogy írassa rá a vagyonút és ennek ellené
ben majd eltartja é.s gondoskodik róla. Az 
átírás meg is történt, de ifj. Szaőó János 

kegyetlenül báut az npjával, 
’éheztette és ütötte-verle. Az öreg ember 
végül is elkeseredésében elhatározta, hogy 

visszaszerzi fiától a vagyont.
A napokban elment a bicskei közjegyzőhöz, 
hogy tanácsot kérjen tőle. A fia megtudta, 
hogy az öreg milyen tervvel foglalkozik és, 
tegnap este

felelősségre vonta.
Id. Szabó János brutálisan rátámadó fia 

elöl a községben lakó leánya házába akart

menekülni. Kirohant az utcára, fia azonban 
nyomon követte. Néhány száz lépésnyire a 
lakásuktól utolérte és a magával hozott 
élesre fent kést kétszer beledöftc.

Az egyik szúrás a szivén érte és nyom
ban megölte a szerencsétlen aggastyánt.
A gyilkos ezután elszaladt és a holttestre 

később akadt rá Isoó I*.  Jenő budapesti 
detektív, aki nyári szabadságát tölti a köz
ségben. Isoó detektív István Tibor községi 
jegyzővel és az időközben Pármándról ér
kező csendőrökkel ifj. Szabó János clfoga- 
tasára indult. Mikor behatollak a házba,

az apagyilkost moly álomba merülve 
találták.

Ifj. Szabó Jánost, aki a kegyetlen gyilkos
ság illán, mintha mi sem történt volna, nyu
godtan lefeküdt aludni, a csendőrök letartóz
tatták és megvasalva vitték a székesfehér
vári ügyészségre.

Vasárnap elcsattant 
az idei első siófoki pofon

Bevallották, hogy tényleg a légyölő 
papírról leolvasztott arzén segítségével 
meggyilkolták az idősebbik Szabó Mi

hályt. hogy földjéhez Jussa mik.
Madarász Lászlóim tagadásban van, ezzel 
szemben Csordás Bálintné bevallotta, hogy 
ö adott Szabóiknak és Madarászélcnak is 
mérget, hogy a gyilkosságot elkövethessék.

.4 letart óz tatait Lakatos Mária szülésznő 
ellen bizonyíték nem merült fel és csakha
mar szabadon bocsátották.

A letartóztatottakat átkisérték a szolnoki 
ügyészség fogházába, megindult ellenük a 
rendes bírói eljárás és ugylálszott ezzel a 
tiszakürli arzénmérgezések sorozata lezá
rult. Azonban nem igy történt.

l'jból megindult a névtelen levelek ára
data a csendőrséghez, most már uj ne
veket sorolva fel és ezeknek nyomán 
újra megindult a cscndöri nyomozás.
Alig hogy’ az uj nyomozás elkezdődött, 

különös esemény zavarta lel a község 
umtigyis megbolygatott nyugalmát. Kél 
asszony,

a község két szülésznője, Pápainé Pi- 
tyur Erzsébet és Lakatos Mária cgy 

napon felakasztották magukat, 
és mire rájuk akadtak, már hatoltak vol
ta!:. A két asszony halálával dokumentálta 
azt, hogy a csendőrök jó nyomon járnak. 
mert ők voltak árok, akik az újabb név
telen levelekben megjelölt emberek láb alól 
való eltevésére mérget szolgáltattak.

Folytatjuk a népszerűvé váll
raktárrendezési árusításunkat.

Nííi elnök, fekete, barna, szürke 
és drapp P 12.50,14.50,17.5C, 19.50
Férfi cipők fekete és barna

P 1S.50, 22. . 24.80 
Szandaiettek piros, kék, drapp 
és szürke leszállított árban.

V II.. Rákóczi út 14.
VI., Király uveu80. 11., íilrUk ucca 2.

Tiszakürtön most óriási izgalommal vár*  
jók, hogy mi fog történni a legközelebbi na
pokban. Szolnokról dr. Kovács Géza vizs
gálóbíró szállott ki a vizsgálat lefolytatá
sára és naponta tiz-husz embert is beidéz
nek a községházám, /i mezei munka úgy
szólván teljesen szünetel ezen a környéken,

senki nem tudja, mikor, melyik hozzá
tartozójára kerül a sor.

A faluban azt suttogják, hogv még 
legalább tiz-tizenöt letartóztatásra van 

kilátás.
Már mostan bizonyos az, hogy hétfőn dél
előtt három asszony letartóztatását fogják, 
nyilvánosságra hozni, akiket Kovács vizs
gálóbíró órákon keresztül vallatott vasár
nap Tiszakürtön.

Színésznő adta —
Siófok, julius 21.

Végre hivatalosan is megkezdődött a nyár: 
ö siófoki strandon elcsattant a hagyományos 
első siófoki pofon.

A pofon előzményei még szombaton kezdőd
tek. Szombaton délután a Salgó-fé.\e áruházban 
megjelent az egyik siófoki nyaraló vendég, Sze- 
csey Irma vidéki szinésznő és fürdőruhát akart 
vásárolni. Az üzletvezető a legnagyobb figyel
mességgel szolgálta ki a fiatal szinésznő!, aki 
fitymálva tólta félre egymásután az eléje rakott 
fürdőruhákat.

Vagy harminc fiirdődreszt végigmustrált 
már,

mikor egy tarka pillangókkal díszített sárga 
fürdőruha tetszett ineg neki. Erre a dresszre 
azonban már az üzletnek egy régi vevője, Var
jas Sándomé földbirtokosnö alkudott és a kezé
ben tartotta a fürdőruhát. A szinésznő azonban 
pont ezt a ruhát akarta. Az üzletvezető kijelen
tette, hogy ezt már nem adhatja neki, mert 
ÍVarjasné kívánja megvásárolni. Szecscy Irma 
erre az üzletben tartozókodó vevők és a sze
mélyzet legnagyobb megütközésére Varjas Sán
comé mellé lépett és

szó nélkül kivette kezéből a sárga fürdő
ruhát.

Varjasné megsértődve, indignálódva távozott

földbirtokos kapta
el az üzletből és a sárga dressz, amely körül a 
harc megindult, végül is Szecscy Irmáé lelt.

Vasárnap délelőtt már ebben az uj fürdő
dresszben jelent meg a strandon a fiatal szí
nésznő. A strandon összetalálkozott Varjas 
Sándornéval, aki ekkor figyelmeztette társaságá
ban levő férjét az előző napon lejátszódott je
lenetre, majd

■ tetőtől talpig végigmérte Szecscy Irmát,
aki viszont a gyilkos pillantásra hangos meg
jegyzéssel felelt. Varjas Sándor ekkor melléje 
lépett és udvariasan, de ingerülten felelősségre 
vonta a megjegyzés miatt. Most melepő, gyors és 
váratlan esemény játszódott le. A szinésznő ön
uralmát vesztve, felemelte, kezét és meg mielőtt 
Varjas védekezhetett volna,

a földbirtokos arcába sújtott.
Az incidens helyén pillanatok alatt nagy tömeg 
verődött össze. A publikum hangosan pcrlrak- 
tálta az esetet. Volt aki a színésznő pártjára 
kell, mások viszont a földbirtokos házaspárnak 
adtak igazat. Végül is

csendőr került elő,
aki igazoltatta a kínos botrány szereplőit.

A hatósági eljárás az affér szereplői ellen meg
indult s az idei első siófoki nyári pofonnak 
majd télen lesz folytatása a bíróság előtt.

A pincérek kérik a kormányt, hogy 
engedélyezze a százalékos borravaló

rendszer bevezetését
Küldöífség megy a belügyi és kereskedelmi minisztériumokba

Szenzációs fordulat a tiszaHríi soro
zatos arzénmérgezések nyomozásában

Holnap, kedden, mint értesülünk 
ötventagu pincérküldöttség vonul a kereske
delemügyi és a belügyminiszter elé, akik
től kérelmezni fogják a magyarországi pin
cémé# egyik régi vágyának megvalósításút: 
a borravaló rendszer eltörlését és helyébe 

a százalékos rendszer bevezetését.
Az egyes pesti éttermek és kávéházak pincé

rei és kiszolgáló személyzete az elmúlt héten 
üzemenként értekezletet tartól!, amelyen állási
foglalt a borravaló rendszer eltörlése és a szá
zalékos rendszer érvénybcléptctése mellett. A 
magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi al
kalmazottak egyesülete részéről vasárnap érdek
lődésünkre ezzel a kérdéssel kapcsolatban a kö
vetkezőket közölték:

— A magyarországi szállodai, éttermi és ká
véházi alkalmazottak egyesülete már hosszabb 
idő óta foglalkozik a százalékos rendszer élet
beléptetésének kérdésével. Az éttermi és kávé- 
háztulajdonosok merev álláspontja miatt azon

ban eddig ezt a rendszert alkalmazni nem sike
rült. Most tárgyalások folynak a mi egyesüle
tünk é.s a kávésok egyesülete között a százalé
kos rendszer életbeléptetéséről és érveinkkel 
sikerült ’ meggyőznünk az étterem- és kávéház- 
tulajdonosokat arról, hogy ugy

az idegenforgalom, mint a vendéglők és ká- 
véhúzak általános üzlet! szempontjából, de 
elsősorban is a fogyasztóközönség szem
pontjából előnyösebb u százalékos rendszer 
az eddig érvényben volt borravaló rendszer

nél,
s meggyőződésünk 
sághink, a kér. > 
íigvmin;zf. 
mely szerű’' i 
személyzet r

hogy illetékes felsőbb halő- 
1‘ inügyi miniszter és a bel- 
ticgérlésre talál kérelmünk, 

n a felszolgáló és flzclű-

éttormc’.í. tiz, kávéházakban pr
dlg ös,-. ‘ < i :i ' ; százalék kiszolgálási di

ja! l.í' ..üii!. a fogyasztás után.

Tömeges letartóztatásokat várnak
Szolnok, julius 21.

(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Nem csak 
{Szolnok városát, de közvetlen környékét: 
Tiszakürt és Nagyrév községeket hetek óta 
hallatlan izgalomban tartja az a csendőri 
pyomozás, mely

a titokzatos arzénmérgezések
ügyében indult meg. Ismeretes, hogy Tisza
kürt és Nagyrév községekben esztendők óta 
jónéhány jómódú parasztgazda halt meg, 
akikről az orvosi vizsgálat azt állapitolta 
meg, hogy természetes halál, rendesen va
lami szervi baj volt korai elmúlásuk oka. 
Talán soha nem derült volna ki ezeknek a 
titokzatos gyilkosságoknak eredeti oka, ha 
ezelőtt néhány héttel a tiszakürli csendőr
séget névtelen levélben nem figyelmeztetik 
Arra, hogy

az állítólag természetes halállal meghalt 
parasztembereket és gazdálkodókat tu
lajdonképpen meggyilkolták még pedig 

egészen speciálisan, bestiális módon.

A névtelen levelek nyomán haladéktala
nul megindult a cscndöri nyomozás, amely 
csakhamar világosságot deritelt a borzalmas 
bűntényre. Megállapították, hogy

a községben évek óta fizik a gyilkolás
nak cgy egészen fantasztikus módját: 
a légyölő papirossal való lassú ölési 
azok u parasztasszonyok, akik férjük
től, vagy valamelyik hozzátartozójuktól 

akarnak megszabadulni.
.4 mérget pedig a községben lakó két szü
lésznő szolgáltalja ki mindazoknak, akik 
hajlandók voltak erre áldozni. A páratlan 
eréllyel lefolytatott nyomozás nemsokára 
eredménnyel is járt, amennyiben a csend
őrség több letartóztatást is foganatosított, 
igy Szabó Mihályt és Szabó Mihálvnét, Ma
darász Lászlónét, Csordás Bálintnét cs La
katos Máriát. Az utóbbi kellő volt a két köz
ségben szülésznő, akik a mérget megszerez
ték.

Szabó Mihály és a felesége beismerő val
lomást tettek

A szegény özvegyasszony tizen
nyolcesztendős pőre a Magyar- 

Francia Biztosítóval
A késedelmes

Érdekes perben Ítélkezett nemrég a királyi 
Kúria. A pert egy szerencsétlensorsu özveg 
asszony indította a Magyar-Francia liizlotíi 
Társaság ellen bérkövetelésének kiegyenlii. 
céljából. Az özvegyasszonynak, mint az iiéht 
indokolásából kitűnik, nagyon nagy türelemre 
volt szüksége, hogy kivárja kárkövctelésének 
kiegyenlítését, mert ncin kevesebb, mint közel

tizennyolc esztendeig tartott, amig végre a 
biztosító társaságtól megkaphatta a pénzét. 
1912-ben indította meg a pert az özvegy

asszony a biztositó társaság ellen. 1519 korona 
80 fillér volt a kárösszeg, amelyet tizennyolc 
évvel ezelőtt követelt a biztosítótól. A biztositó 
társaság azonban nem fizetett és azt állította, 
hogy a kárösszeget már kiegyenlítette. Ezt az 
állítását azonban semmivel sem tudta bizonyí
tani és végül is 1919 novemberében, amikor 
már a korona lényegesen kevesebbet ért, mint a 
béke boldog esztendeiben, a biztosító postu- 
pénsben felajánlotta a kifizetést, amit persze a

iizetés rekordja
| károsult özvegy asszony nem fogadott el. Ujab9 
I kilenc esztendő telt cl: 1928 tavaszán az első- 

bírósági ítélet meghozatala után
a biztosító 2 pengőt, a kárösszeg mai érté

két bírói letétbe helyezte.
A károsult természetesen ezt sem fogadta el és 
tovább pereskedett, mig most

a Kúria száz százalékig valorizálva ítélte 
meg az özvegyasszony követelését.

' ilélcl indokolása a kövei közöket mondja:
/i tényei: alupján különös figyelemmel 

arra. hogy az alperes ezzel az eljárásával a fel
lő rés követelésének kiegyenlítését, mintegy 
f i zennyolc évvel Adózta cl, mulasztását 15Í9 ko
rona K<) fillér tőke tekintetében az egyszerű 
fizetíd késedelmet meghaladóan vétkesnek kell 
tel. i: ilcni.

Így jutóit tizennyolc esztendő után az özvegy
asszony pénzéhez és igy állította fel a Magyar- 
Francia Bizlosiló Társaság a késedelmes fizetés 
nem mindennapi rekordját.

Használja ki

31-ig érvényesek
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SZÍNHÁZ MOZI
a miivéMindent az üzletért 

szét a legkevesebbe kerüljön
Miután a Belvárosi Színház sorsa köz.ncg- 

nyugvásra eldőlt, ujabb színházi válságról l»c- 
AZélm k Budapesten. Bármennyire fűre un hang
zik. c: a válság újból a Magyar Színházat ve
szélyezteti. A Magyar Színház uj bérlő rész
vénytársasága ugyanis még mindig tárgyal 
újabban jelentkező tőkecsoporttal, de anélkül 
azonban, hogy ennek a nagyinullu drámai szín 
házunk tényleges művészeti igazgatója, pro
gramja, célja vagy terve és végül 
len egy szlnésztagja lenne.

Néhány hélte) ezelőtt, amikor 
Oszkár lexlilkereskedö, Hegedűs 
bankigazgató aláírta a szerződését 
ilr.-núl, az. l'nio «södtömcggondnokánal és ezzel

Színház idei bérlete a birtokukba 
rövidesen kitűnt, hogy kelten együtt 

■nczcr pengőnél, illetve annál az összegnél, 
■ly éppen a házbérgarancia letevésére ele

Hinnie ntlial 
József dr. 

Szalui Emil

nem óhajtanak többet a Magyar Színház 
üzletvitelébe befektetni.

Rövidesen társ után nézlek és talállak is egyel, 
Rácz György földbirtokos személyében. Rácz 
György, akinek eddig szintén semmiféle nexusa 
nem volt a színházakkal, hajlandó volt húszon 
ötezer pengővel beszállni a kél társ mellé har
madiknak. és igy hármukból alakult meg a: a 
szinházfejlcsztö részvénytársaság, amely a -Ma
gyar Színház bérletét bírja. Rácz György nevével 
együtt azonban felmerült uz a kérdés js, hogy

ki Is legyen ennek a nagymtillu színháznak 
művészeti Igazgatója.

Ezidcig ugyanis Bródy István kitűnő 
librcltisla és rendező neve szerepelt 
szinhá/ művészi vezetője. Hegedűsek 
azt biliék, hogy Bródy Istvánnal, mi

operett- 
mint a 
ugyanis 

w 11,11 9 szín
ház egyetlenegy művészi szakemberével, meg 
tudják oldani a Magyar Sz.inház művészi pro
blémáját is. Ez a feltevés azonban, úgy látszik, 
ellenkezést szült a harmadik társban, Rácz 
Györgyben, aki kijelentette, hogy a színháznak 
feltétlenül szüksége van egy alapos tudásu és 
nagyíelkcszüllségü művészeti igazgatóra, aki 
azután ebben a nagy szinházversenyben biztos 
vizekre viheti a Magyar Sz.inház meglékcll, de 
nagvucbezen mcgreperáll hajóját. IJj igazgató 
kelll - mondotta Rácz György — még ha 
anyagi áldozatok árán is.

Ennél az anyagi kérdésnél álljunk meg ogv 
pillanatra. Mig az előbbi rezsim ..lérléklelen 
angazsmánokkal veszélyeztette és buklulla meg 
a Magyar Színházat, addig az uj rezsim

a krnjeáros politika álláspontjára helyez
kedett.

Mindenkinek lealkudni gázsijából annyit, 
amennyit lehet, sőt még a portás havi százhúsz 
pengős bérét is hatvan pengőre kell mérsékelni.

Mindent az üzletért é.s a művészet a lehető 
legkevesebbet kerüljön!

Mintha ezzel az üzleti elvvel indult volna cl a 
Magyar Színház uj részvénytársasága, amely 
Bródy Istvánnak, mint főrendezőnek és szer
ződtető .szakembernek olyan kis összeggel kö
tötte meg a kezét, amely nemcsak hogy a Ma
gyar Színház . hanem még egy jobb vidéki szín
ház művészi igényeinek sem felelhet meg. Hogy 
Bródy képes-c erre, ezt majd eldönti az idő, de 
mi álljunk meg azoknál a tárgyalásoknál, 
amelyek két befolyásos főszerkesztő iniciativá- 
jára megkezdődlek egyrészt

Bárdos Arlhtirral, mint művészi Igazgató
val,

másrészt llácz Vilmos tőkecsoportjával.
A Magyar Színház harmadik igazgatósági 

hígja, llácz György tnár-már egyedül maradt 
azzal a kívánságával, hogy alapos szakértelmű 
és általános tudású művészeti szakembert ál
lítsanak a Magyar Színház élére. A véletlen 
azonban, úgy látszott, hogy megsegítette. A 
színháznál öccse, Rácz Vilmos huszonötezer 
pengős tőkecsoportjával negyedik igazgatósági 
tagnak jelentkezett, akinek szintén az volt a 
társulási feltétele, hogy a művészetet nem sza
bad hatodrangú kérdéssé degradálni a Magyar 
Színháznál és nem szabad pontosan azzal a 
rideg üzleti számítással élni, amelyet a társu
lási tárgyalások alkalmával neki is felkínál
tak. Ez az üzleti számítás pedig abban kulmi
nált, hogv

tavaly u rossz üzlctmenetelü Magyar Szín
háznál is nyolcszázezer pengő volt a 
bruttó jegybevétel összege. Igy n uátezer 
pengős befektetés negyedrészre osztva Is 

pompásan kamatozhatni.
Ugyanekkor két befolyásos pesli főszer

kesztő magához kérette n Magyar Színház

és a következő ajánlatotigazgatósági tagjait 
telte nekik:

— Bárdor Artúr. aki az egyetlen állásnélküli 
képzett színigazgató, havi kétezer pepgőérl 
hajlandó lenne elvállalni a Magyar Színház 
Igazgatóságát.

A tárgyalások azonban mégis megindullak. 
Bárdos tisztázására azonban rögtön ki kell 
jelenteni, hogy ő abban a pillanatban vissza
lépett a tárgyalásoktól. amikor meghallotta, 
hogy a neki kínál; alacsony gázsin kivül mik 
az igazgatóság feltételei a művészi fizetést il
letően:

— A színház napi rezsije nem haladhatja 
meg az ezerkétszáz pengőt

mondta ki a szentenciát az újdonsült rész- 
\én\társaság igazgatósága. — Ebből kell fe
dezni az összes művészeti kiadásokat, beleszá
mítva a darabvásárlósokat és tanllémcket is. 
Ennél többel egy fillért sem szavazunk meg.

Bárdos ez nlapou fnlvlnlta tovább a
tárgyalásokat, de irgyulásait
az újabban jelent is, ame
lyik Rácz Vilmost a Magyar
Szín ház igazgatóságába.

Ebben u pillanatban Magyar Szín
háznak még mindig nincs művészeti igazgatója, 
nincs színésze. nincs programja, de célja az 
van. Minél többel keresni a színházon. Talán 
ngy is lehet. Stób Zoltán.

SZÍNHÁZI napló
HTcgnap este kilenc órakor Ileltai .lenő és 

Lengyel Menyhért, a kiváló írók. —, 
színigazgatók lettek. Aláírták a Belvárosi 
Színház bérleti szerződését és tőkecsoport
juk, amely valóban komoly pénzzel lépett a 
színházi vállalkozásba, a két kiváló írót 
kérte, fel a színház művészeti vezetésére. 
Ugyanakkor a Belvárosi Színház főrendező
jévé Bródy Páll, a Vigszinház volt kitűnő 
fiatal rendezőjét delegálták. Ileltai Jenő, a 
Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke és a 
magyar irodalom külföldi nagykövete az 
alábbiakban programot adott a Hétfői Nap
lónak. Ez a program, amelynek megvalósí
tásához kétség sem fér, egyszeriben megszün
teti azokat az állapotokat, amelyek eddig a 
Belvárosi Színház körül dúllak, másrészt 
pontosan igazolja a Hétfői Naplónak szám
talanszor hangoztatott a fiatal színészek és 
művészek irók mellett leszögezett álláspont

IIÁHIÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST:
9.15: A rádió házitriójának hangversenye. 9.30: 

Hirek. 11.10: Nemzetközi vizjclzöszolgálat. Víz
állásjelentés magyarul és németül. 12: Déli ha- 
rangszó az Egyetemi templomból, idöjárásje- 
lenlés. 12.05: Gramofonhangverseny. 12.25: Hí
rek. 12.35: A hangverseny folytatása. 1: Pontos 
időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 2.30: Hi
rek, élelmiszerárak. 3.45: Fullonrendszerii kép
átvitel. 4.20: Szilárd Róbert novellái. 4.45: Pon
tos időjelzés, időjárás-, sizállásjelentés és hirek. 
5.10: Buda László dr. felolvasása: „Napi jerc- 
iniádák**.  5.45: Szórakoztató zene. (Zenekari 
hangverseny.) Vezényel; Zsolt Nándor karnagy. 
7: Rádió amatőr posta. 7.45: Szavaló-esl. 8.30: 

ját. Ileltai Jenő is elkiáltotta a bűvös mon
datot: — Fiatalok előre!

Aki figyelemmel kísérte a Magyar Színpadi 
Szerzők Egyesületének küzdelmeit, amellyel 

ívek óta annyi bukáson keresztül igyekszik meg
védeni a magyar irók anyagi és erkölcsi érde
keit, az természetesnek fogja találni, hogy Len
gyel Menyhérttel együtt örömmel vállalom ezt 
a megbízatást — mondja Hcltai. Úgy véljük, 
hogy nagy szolgálatot tehetünk magyar irótár- 
samknak és a magyar színészetnek. Nem akar
juk nagy szinészgárdával és pazar látványossá
gokkal elkápráztatni a közönséget. Fiatat színé
szekből egy jó társulatot akarunk szervezni. Na
gyon sok fiatal magyar szinész van, akik nem 
csak a tehetségük révén, hanem a hajllthatősá- 
gukkal és fegyclmezhetőségükkel nagy feladatok 
teljesítésére alkalmasak.

Az Omnia-talkiekabaré harmadik műsora, 
ha lehet, jobb, mint az első kettő, ötletek 

rakétaszerű áradata, humor, kacagás önti cl a 
nézőteret, amely még ebben a kánikulai világ
ban is állandóan zsúfolt Medgyaszay Vilma 
halad a kitűnő szereplők élén. Megvesztegető 
művészettel 'adja elő sanzonjait. .4 műsor kél 
eredeti darabjában Kellér Dezső a „Nyaralás 
minden nélkül" cimü kitűnő bohózatában ét 
Anday Ernő „Ejféli pillangójában", Faragó 
Sári, Harasztiig Miéi, Boros Géza, Fekete Pál, 
Anday Béla, Dal mad y Erzsi, Somiár Stefi. 
Szcntiványi Kálmán, Békési József és Vajda 
Lajos megtesznek mindent, hogy a közönség 
jót érezze magát. Es nem hiába! A kabaré 
28-án fejezi be szezonját és balatoni turnéra 
indul.

A nyár termeli ki leginkább a primadonná
kat. Miként Honthy Hanna egykor a Li

getben, éppen úgy primadonnává avanzsált 
egyik napról a másikra a ligeti Nyári Operett- 
színház fiatal főszereplőnője, a kis Szilágyi 
Marcsa. A Strandszerelemben játssza, énekli 
és táncolja a főszerepet, azzal a huncut csibé- 
szi gamlnséggel, amely egykor Biliért is 
sztárrá emelte. Azonban most nem erről van 
szó, hanem arról, hogy Szilágyi Marcsa meny
nyire „megfőzte" a Ligetet és egy csapásra 
milyen tábort szerzett magának a ligeti szín
körök primadonna rajongóiból is. Tegnap este 
ugyanis egy óriási csomagot kézbesítettek 
Szilágyi Marosának az öltözőjébe. A csomag
ban a legnagyobb meglepetésére jófajta kolbá
szok. hurkáié és süllek kandikállak elő. A fia
tal fiús alakú fess kis primadonna majdnem el
ájult a sok ennivaló láttára és csak akkor de
rült fel, amikor a mellékelt levelet is elol
vasta. A levélben egy Csikágó kerületbcli hen
tesmester felesége adózik hódolattal a mű
vésznő iránt és „azért küldi a jóféle ennivaló
kat, hogy hízzon meg egy kicsit" a művésznő. 
Sokat tetszik táncolni, — írja a levélben ere
deti ortográfiával — hát bizony nem csoda, 
hogy sonánka. Csak lessék jó étvággyal elfo
gyasztani, — biztatja a levélben
T\T cinclh Mária, a világhírű operaéne- 

1 * kesnő a napokban férjével és kisfiával 
szülőfalujába. Zalaszcntgrótra érkezett. 4 
művésznő Zalaszcntgrótról naponta Hé
vízre rónául, ahol fürdőzik.

A középeurópai müsorcsercsorozafban a varsói 
Stúdió műsorának közvetítése. 10.15: Pontos idő
jelzés, időjárás jelentés és hirek. Rigó Jancsi és 
cigányzenckarának hangversenye.

KÜLFÖLD:
Becs. 11: Délelőtti zene. 4: Délutáni hangver

seny. 8: Romana Hambrigk berlini koloralur- 
énckcsnö hangversenye. 8.30: Nemzetközi hang
verseny közvetítése Warszawából. Utáni esti 
hangverseny.

Berlin: 8.30: Nemzetközi közvetítés Varsóból 
Után tánczene. — A szünetben képtáviratozás.

Breslau. 5.55: A német könnyű atlétikai baj
nokságok lefolyása. 8: Szerenádok.

Brünn. 4.30: Hangyersenv. 8: Hangverseny. 
8.30: Hangverseny Varsóból.

Frankfurt. 8.45: Vonósnégyes.
Génua. 8.00 és 9: Hangverseny.
Hamburg. 8: Zenekari hangverseny. 10: Ko

zák kórus.
Köln Lagenberg. 8: A dortmundi kamarazene

kar hangversenye.
Lelpzlg. 8: Hegcdíihangverseny.
Milánó. 8.30: Opereltclőadás.
München. 8.30: Hans Hérán Nissen bariton

hangversenye. 9.15: Hegedű- és zongorahang
versenye.

Nápoly. 9.20: Petrolla Ioné cimü operája. 
Stuttgart. 8.15: Mozart-cst.

— Műkedvelőelőadás a rádióban. Igen érde
kes közvetítést kísérel meg szombaton este a 
magyar rádió. Paulini Béla és Kodály Zoltán 
Háry János cimü daljátékét adják elő Ctákvá- 
ron az ottani földműves műkedvelők. Ezt az 
előadást, amelynek meghallgatására a magyar 
művészeti élet számos reprezentánsa is leulazik, 
n rádió is közvetíteni fogja.

= Magyarok a külföld műsorán. Ezen a hé
ten ujabb igen érdekes magyar számok szere
pelnek a külföld műsorán. így elsősorban a 
csütörtök délutáni londoni műsor érdekes, ami
kor is Márffy Judit tart előadást: Falusi élet 
Magyarországon címmel. Ugyancsak csütörtö
kön este 8 óra 15 perckor Stuttgart Karinthy 
Frigyes bohózatait közvetíti. Szombaton vi
szont Feriin ad magyar műsort, amikor is Bé- 
keffy László és Bródy Miksa cgyfclvonásosai 
kerülnek előadásra a német főváros 
bon,. .'H-jj .........  ja

német főváros jtudiójú-

országos társadalombiztosító intézk^
112.834/029. sz.

Versenytárgyalást hirdetmény.
Az Országos Társadalombiztosító Intézet vél 

zetősége Budapesten. VIII., Fiumei-ut 19/a., hl 
sz. alatt a Dologház-ulca sarkán lévő telkén felJ 
építendő székház alanti 'épitömunkálatair® 
nyilvános versenytárgyalást hirdet.

1. A) csoport:
I. Föld-, kőmives-, elhelyező- és szigclelőj 

munka.
II/a Bontási-munka.
II. Vasbeton-munka.
III. Kőfaragó-munka.
IV. Műkő-munka.
V. Műkő szobrász-munka.
VI. Padló- és faburkolati-munka.
VII. Ács-munka.
VIII. Bádogos-munka.
IX. Tetőfedő-munka.
X. Asztalos-, lakatos-, mázoló-, üveges- és víi 

szonredőny-munka.
XI. Parketta- (amerikai tölgyfapadló-) munkai
XII. Linoleumpadló burkoló-munka.
XH/a. Gumipadló burkolati-munka.
XIII. C végiedéi. levilágitóakna, tűzbiztos ajtó) 

és ajtótokok, üvcgbcton-ablakok.
XIV. Szobafestő-munka.
XlV/a. Kárpitos-munka.
XlV/b. Zománc felirati táblák.

2. B) csoport:
XV. Konyhagépek, tűzhelyek, hütök stb. béJ 

rendezési munkái.
XVI. Központi fűtés és szcllőztetők berende

zése.
XVI/a. Vízvezeték, csatornázás és légszesz- 

berendezés.
3. C) csoport:

XVII. Villanybercndezési-munka.
XVII/a. Villámhárító-berendezések. 
XVIII. Házitclcfon-berendezés.
XIX. Csőposla-bcrendezés.

4. D) csoport:

XX. Felvonó-munka.
1. Ajánlatok az összes munkákra, vagy az A-J 

B-, C-, D-csoporlokra külön-külön, vagy pedig] 
az egyes munkanemekre külön-külön tehető. I

2. Az árlejtésen résztvehetnek mindazok aí 
magyarhonos iparosok, akik a meghirdetett! 
munkák gyakorlására törvényszerű képesítés
sel és hatósági engedéllyel rendelkeznek. Oly 
ajánlattevők, kik az Országos Társadalombiz
tosító Intézet elölt ismeretlenek, illetve ellenőr-t 
zése alatt eddig munkát nem végeztek, tartóz-, 
nak megbízhatóságukat az illetékes Keres
kedelmi és Iparkamara bizonyítványával meg
felelő módon igazolni.

3. Az ajánlatok 1929. év augusztus hó 8-ani 
d. e. 10 óráig az Országos Társadalombiztosító^ 
Intézet VIII., Fiumei-ut 19/b. I. emelet 35. szJ 
alatt, az Intézet tanácstermében, pecséttel Ie-4 
zárt borítékban nyújtandók be, vagy posta ut-j 
ján oly időben adandók fel az Intézet gazda-] 
sági főosztályának címére (VIII., Baross-tér 2.J 
111. emelet 142.) sz., hogy okvetlen augusztusi 
hó 8-ig, délelőtt 10 óráig beérkezzenek. Az aján-t 
latok másnap, augusztus hó 9-én, d. e. 10 óra-!latok másnap, augusztus no u-en, a. e. 
kor ugyancsak az Intézet tanácstermében bízott-! 
ságilag fognak felbontatni és c felbontásnál az

■ ajánlattevők, vagy azok igazolt képviselői jelen 
lehelnek.

4. Az ajánlatok „Ajánlat az Országos Társa^
dalombiztositó Intézet székházbővitési munká
lataira a 112.834/1929. sz. hirdetmény alapjául 
felirattal látandók cl, a munkanem megnevezés 
sével. ■

5. Kizárólag csak olyan ajánlatok vétetne® 
figyelembe, amelyek a kiadott eredeti ürlapo-^ 
kon nyujtatlak be. Az ajánlattevők egységárai
kat és a munkanemek végösszegeit számjeggyel 
és belükkel tartoznak bejegyezni. Az eredeti 
űrlapok szövegén ajánlattevők semmiféle vál4 
toztatást nem tehetnek. Elkésetten érkezett^ 
vagy a feltételeknek meg nem felelő ajánlatok! 
nem vételnek figyelembe.

fi. Ajánlattevők az ajánlati végösszeg 2 (keltő)] 
százalékának megfelelő bánatpénzt tartoznak 
készpénzben, vagy készpénzpótlásul a Pénz
intézeti Központ I. kategóriájába tartozó vala
mely pénzintézet által megfelelő összegről ki
állított betétkönyvben az Intézet házipénztárába 
(VIII., Fiumei-ut 19/b. II. em. 71. ajtó sz.) le
tétbe helyezni. A bánatpénz átvételéről szóló 
elismervény az ajánlathoz csatolandó. Oly aján
latok, amelyekhez a bánatpénz lefizetését iga
zoló elismervény csatolva nincs, vagy amelyek
nél az elismervény nem a megfelelő összegről 
szól, nem fogadtatnak el.

7. Az 1927. évi XXI. te. 194. g-ára hivatkozás
sal igazolandó, hogy a pályázó a versenytár
gyalási hirdetés lejáratának napját megelőző 
hat hónapnál régebben esedékessé vált beteg
ségbiztosítási, balesetbiztosítási járulékkal, já- 
rulékclölcggel, vagy díjjal nem tartozik. Az 
ismertetett kellékekkel nem rendelkező pályázó 
az odaítélésből kizáratik, tehát annak ajánlata 
figyelembe nem vehető. A fentiek igazolására 
kizárólag az Országos Társadalombiztosító Inté-; 
zettöl díjtalanul beszerezhető u. n. „Igazoló 
kimutatás**  csatolandó. Az igazoló kimutatás 
Vili, kor., Fiumei-ut 19/b. II. cm. 79. sz. ajtói 
alatti hivatalos helyiségünkből szerzendő megj

8. A vállalati feltételek és ajánlati űrlapok! 
oldalanként 30 fillér, tervlaponként 1.— P. meg-j 
térilése ellenében, Komor Marcell és Jakabl 
Dezső tervező-épilészek irodájában (II., Keletil 
Károly-utca 29/31.) naponként d. e. 10 és d. UJ 
2 óra közölt szerezhetők be; ugyanitt tekint-j 
helök meg az épitőtervek és nyerhetők az eset-/ 
lég szükséges felvilágosilósok.

9. Az ajánlattevők ajánlataikkal a véglegcí 
döntésig kötelezettségben maradnak és bánal-J 
pénzük ezidcig visszatartatik.

10. Építtető fen tart ja magának azt a jogot, 
hogy a beérkezett ajánlatok közül —- tekintet 
nélkül nz njánlatok áraira — szabadon válasz
szón, avagy, ha a x-ersenytárgyalús eredményét 
kielégítőnek nem találja, hogy a munkák vá!-. 
lalnlbaadása iránt szabadon intézkedjék.

Mindezekből kifolyólag az ajánlattevők ré-i 
széről az építtetővel szemben semmiféle kár> 
térítési, vagy egyéb igény nem támasztható.

Budapest, 1929. julius hó 11.
Prwiljoj I«Uiei
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Újabb három kártyaklub 
a hatáság fekete listáján
Rövidesen megkezdik a klub-alkalmazottak igazoltatását

A villamos elé vetette magát 
egy kis gimnazista leány, mert 

szülei nem engedték kirándulni
A belügyminiszter, mint ismeretes, leg

újabb rendeletében több ismert, prononszi- 
rozott kártyaklub bezárását rendelte el. A 
rendelet értelmében a napokban pecsételték 
le és zárták he a kapuit a Magyar Úri Kaszi
nónak, az Erzsébetvárosi Egységes Polgári 
Körnek, Közgazdászok és Technikusok Klub
jának,

több klubban pedig a belügyminiszter 
eltiltotta a hazárdjátékot.

Ezt a szigorú rendelkezést bárom klub 
ideiglenes felfüggesztése előzte meg. A fel
függesztett klubok közül csak egynek kegyel 
mezett meg a legújabb belügyminiszteri ren
delet, de csak azzal a szigorú feltétellel, 
hogy ezentúl semmiféle szabálytalanság sem 
történik ebben a klubban sem, mert a leg
kisebb visszaélés esetén könyörtelenül bezár
ják a klub helyiségeit. Értesülésünk szerint 
történt azonban egyéb is ezzel a klubbal 
kapcsolatban. A klub elnökét, cgy magas
rangú hatósági funkcionárus magához ké
rette és egy listát tett eléje ezekkel a szavak
kal:

— Ezen a listán 12 ismert és hírhedt 
krupié játékmester cs felhajtó neve van fel
írva.

A legszigorúbban megtiltom, hogy ezek 
közül bárkit is alkalmazzon klubjában, 

mert ezeknek az alkalmazása, mint az eddigi 
tapasztalatok igazolják, módot ad a leg
különbözőbb visszaélésekre.

A klubelnök félirta magának a neveket és 

megígérte, hogy egyet sem alkalmaz közülük 
a klub kártyaszobáiban. A hatóságok azon
ban nem elégednek meg ezzel az Ígérettel, 
hanem a legszigorúbban ellenőrzik, hogy 
valóban nincs-e közülük egy sem a klub 
alkalmazásában.

A kártyások körében érthetően sokat be
szélnek erről, de van még cgy szenzációja a 
budapesti kárlyásvilágnak. Á belügyminisz
térium ugyanis nem áll meg a rendcsinálás 
munkájában az itt cmlilctl klubok bezárásá
nál, hanem több

újabb kártyaklub feloszlatására készül.

A minisztériumban már készen van a leg
újabb kártyarendclct, amely

ismét három klub működésének felfüg
gesztéséről intézkedik.

Ezt a három klubot is jól ismerik mindenütt 
és mindhárom klubban a vizsgálat megálla
pításai szerint olyan visszaélések történtek, 
amelyek a haladéktalan felfüggesztést szük
ségessé teszik. A Hétfői Napló információi 
szerint a közeli napokban sor kerül már a 
három klub felfüggesztésére. Ezenkívül pc- 
difi

megkezdi a belügyminisztérium a klubok 
alkalmazottainak igazoltatását Is

és akiről megállapítják, horv kizárólag a ha
zárdjátékból él és semmi foglalkozása nincs, 
közigazgatási elbánás alá vonják: ha magyar 
állampolgár, internálják, ha pedig külföldi 
állampolgár, kitoloncolják.

Könnyen végzetessé válható gyermek
tragédia zajlott le tegnap este a Thököly- 
utón.

Sekunovszky Erzsi cgy Murányi-utcai ter
ménykereskedő leánya a főszereplője a szom 
buti öngyilkossági kísérletnek. A fiatal gim
nazista lány

vasárnap mindenáron evezni akart 
menni kis társnőivel,

azonban szülei, akik igen féltették leányu
kat, semmiképen sem voltak hajlandók ebbe 
beleegyezni.

Szombaton délután a fiatal leány egyedül 
maradt odahaza. Édesapja üzleti ügyeiben 
volt távol, édesanyja is eltávozott hazulról. 
— a kis Erzsi egész délután leveleket irt a 
fehér leányszoba asztalánál, —

búcsúleveleket, amelyekben elbúcsúzott 
szüleitől és barátnőitől,

mert elhatározta, hogy megválik az élettől.
Esti hét órakor a kisleány, mielőtt még 

szülei hazajöttek volna, kilopódzolt a lakás
ból cs egyenesen kisietett a forgalmas Thö- 
köly-utrn. A .Vurd/iy/'-utca sarkán meghúzó
dott egy hirdetőoszlop mögé, onnan várta a 
villamos közeledését. Egy 19-es jelzésű villa 
moskocsi csakhamar közeledett is cs

a kis Sekunovszky Erzsi éles sikollyal 
vetette magát a robogó villamos elé.

A vezető azonban, aki már előzőén észre 
vette a járda szélén izgatottan figyelő leány 
kát, még idejekorán fékezett és igy a kis
leánynak apróbb zuzódásokon kívül sémin' 
baja nem történt.

Az összesereglett járókelők bevitték a kö
zeli gyógyszertárba, ahol

bekötözték a kisleány sérüléseit
A szemtanuk közül igen sokan felismerték « 
kisleányt, akik hamar értesítették a közelben 
lakó szülőket, ugy hogy néhány perccel ké
sőbb az „életunt" leányka zokogva borul ha*  
lőtt rémülten odasiető édesapja nyakába.

Kongresszusok napja 
augusztus 14-én Szolnokon

Augusztus 14-én érdekes eseménye lesz a ma
gyar Alföld legnagyobb várnának: Szolnoknak, 
Ezen a napon rendezi meg ugyanis Szolnok vá
rosa nagyszabású reprezentatív kiállításút, ame
lyen az Alföld ipari és kereskedelmi termékeit 
mutatja be. Az alföldi népipari termékeken és 
speciális alföldi iparcikkeken kiviil az idén elő
ször jelenik meg a kiállításon a magyar nchés 
gépipar is, amely eddig még egyetlen vidéki vá
rosban sem állította ki produkcióit. A kiállítás-*  
sut kapcsolatban, amelyet az akkor éppen Ma
gyarországon időző amerikai magyarok is meg
tekintenek, több kongresszust is tartanak Szob 
nokon. így

augusztus 14-én Szolnokon országos méhész 
kongresszus, valamin l gyógyszcrészUlés és 

sütőipari nagygyűlés Is lesz.
Ugyanekkor al.ipilják meg a Magyar Szabad
evezősök Egyesületének szolnoki fiókegycsületét, 
hogy n dunai vízióiét mintájára a Tiszán is 
meghonosítsák a „vadeve zásokét". A szolnoki 
kiállítás iránt országos érdeklődés nyilvánul 
meg.
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Két rekordot hozott 

a MAC Hősök emlékversenye 
Somlay a 400 m-es gáton, Szabó az 1500 m-es sikíutásban 
javított rekordot — Késmárki 192 cm-t ugrott magasba, 

Marvalits 4506-ot dobott diszkosszal
Végre igazi versenyeredményeket és komoly 

küzdelmeket produkáló atlétikai verseny volt 
n MAC hagyományos atlétikai vitidaltí. Szó 
moru, hogy bár a jó eredmények várhatók vol
tak, s két száiiibtni országos rekord is szüléiéit, 
mégis oly kevésszámú közönség volt kiváncsi 
n versenyre, amely pedig kiváló eredményeinél 
fogva bizony sokkal nagyobb érdeklődésre 
tarthatott volna számol.

Sorra téve az eredményeket mindenek elölt 
Soni/of/ Elemérnek az eredménye az, amelyet 
elsősorban meg kell említenünk. Mull évben 
elszenvedett izomszakadasa lilán első startja

a két évvel ezelőtt, formája teljében fel
állított gáifutó rekordjának a megjavítá

sul hozta.
Amit ő csinált, kevés atléta csinálná utána.

A másik kiemelkedő eredmény Sznbó nevé
hez fűződik. Eredménye, amelyet a í'.nisb’n 
megszorítás nélkül éri el, az első komoly lépés 
közt'plávfuló sportunk nívójának emelkedése 
felé.

Egyetlen tömeg' lafétánk. a hagyományos 
15X400-a>i staféta < zull.'il szóló verseny volt — 
a másik nevező, u BBTE nem tudott 15 emberi 
összeszedni ..

Részletes eredmények:
100 m-es síkfutás. 1 Raggambi (BBTE) 10.9 

mp. 2. Solt (BSE) 10.9 mp 3. Moharos II.SC) 
II mp. — Végig a szenzációsan kezdő Solt ve
zet s Raggambi jobb bedobásával csak a cél
ban ludja centiméterekkel megelőzni.

400 m-cs nkfulíts. I. Magdics (MAFC) 51 
mp. 2 Odri (BBTE) 51 3 mp. 3. Ktirunczy (Tő 
rckvés) 51.! mp —- 200 m ig egyformán megy 
h mezőny, a fordulóban Odri és Kurunczy némi 
előnyt szerez, amelyet azonban a finisben Mag
dics könnyen ledolgoz és kél méterrel győz.

1500 m-es síkfutás. I. Szabó Miklós (MAC) 4 
p. 02 I mp. Országos rekord! °. Gyulay (MAC) 
4 p. 00.8 mp. 3. Ferihegyi (MTK) 4 p. 11.8 mp. 
4 Ib lloni (MAC) 1 p. 12 mp. — Slarl után 
Gyulay vág az élre, öt 450 m-nél Szabó, majd 
0Ó0 m-nél Ferihegyi váltja föl a vezetésben. 
800 m-nél inár isméi S,zabéi vezeti a mezőnyt 
s éltől kezdve már csak Gyulay próbálja át
venni Szabó tempójúi, de csak 1200 m-ig bírja; 
onnan fokozatosan leszakad s a finisben is

elsőrangúnak bizonyuló Szabó 15 méterrel, re
mek rekord idővel győz. — A régi rekordot 
Marton (MTK) tartotta 4 p 03.2 mp.-ccl .

5000 m. síkfutás. 1. Szerb (MAC) 16 p 09.2 
mp. 2. Kultsár (MAC) 16 p 10 mp. 3. Gégény 
(ESC) 10 p 18.7 mp- — Eleinte Piros, majd az 
ő kiállása lilán Galambos vezet. Később Gégény 
és Kulisár váltakozva vezetnek, Gégény is le
szakad s Kulisár és Szerb maradnak az élen. 
A finisben azután Szerb a gyorsabb s 3 m»el 
győz.

110 ni. gátfutás. 1. Borosa (KEAC) 16.2 mp. 
2. Ferenczy (MAFC) 16.2 mp. 3. Dénes (MAFC)
16.6 mp. — Végig a fej-fej mellett haladéi Bo
rosa é . Ferenczy párharca a verseny, amely 
mcllszélesnyi különbséggel dől cl a szegedi gát
futó javára

400 ni. gátfutás. 1 Somfay Elemér (MAC)
56.6 mp. Országos rekord! 2. Ferenczy (MAFC) 
57.1 mp. — Az egy évi szünet után először ver
senyző Somfay nem várt meglepetéssel szolgált. 
A próbaversenynek szánt első futamban vele 
füléi Fcrcnczyl már 150 után befogta s attól 
kezdve fokozatosan elhozva 7 méter előnnyel 
fordult a célegyenesnek. Az utolsó száz méteren 
ezután, — bar fogyatékos tréningje miatt 
kissé visszaesett — előnyéből elkeseredett küz
delem után sikerült két métert megtartania s 
ezzel győzött.

Magasugrás. I Késmárki (BBTE) 192 cm. 2. 
Szigetvári (BBTE) 180 cm. 3. Udvardy (BBTE) 
176 cm. — Késmárki ismét rekord formában 
van. A 192 cm-t tisztéin elsőre ugrotta, a 196 
cm-cs rekord magasságot azonban második és 
harmadik kísérletre hajszálra ütötte.

Távolugrás. 1. Farkas M (MAC) 699 cm. 2. 
Goda (MAC) 667 cm. 3. Korongi (BBTE) 644 
cm. — Farkasnak csak ötödik ugrása sikerült, 
háromszor belépett.

Hármasugrás. 1. Farkas M. (MAC) 1367 cm. 
— Farkas csak egyedül indult.

Sulydobás. 1. Darányi (MAC) 1154 cm. 2. Cse- 
renyci (BTC) 1379 cm. 3. Hunyadi (BBTE) 1344 
cm — Darápyi megszokott 14 és feles eredmé
nyével ezúttal is biztosan győzőit.

Diszkoszuctés. 1. Marvalits (BTC) 4506 cm. 
2. Bertalan (BBTE) 4195 cm. 3. Darányi (MAC)

NAPLÓ __________
4022 cm. — Douogán versenyen kivül: 4232. — 
Donogánnak ezúttal nem ment a dobás. Első 
dobását kivéve mind 41 körül mozgott. Marva
lits kezdi visszanyerni két év előtti formáját. 
Dobásai: 4261, 4500, 4418, 4475, 4506, 4425.

Z5X4OO Bt. staféta. (Névtelen hősök emlék
versenye.) 1. MAC (Somfay, Belloni, Ive, Pin
tér, Benke, Perczel, Bánk, Moldován, Szabó, 
Bcjczy, Gyulay, Szigeti, Goda, Farkas M., Szerb) 
13 p 48 mp. — A MAC egyedül indult!

A budai Boross Dezső 
alegjobb ifjúsági allround-atléta 
Az országos ifjúsági pentatlon- 
bajnokságon kivül három kerületi 
bajnokság dőlt el a BBTE ifjúsági 

versenyén
A szezón első nagyszabású ifjúsági versenyét 

a BBTE rendezte vasárnap délelőtt, amikor 
nem kevesebb, mint egv országos és három 
kerületi ifjúsági bajnokság sorsa dőlt el.

Magyarország ifjusági pentatlon-bajnoksá- 
gáért hét ifjú szállt küzdelembe. A sam- 
plon-clnicl a budai Doross Dezső hódította 

el.
Siralmas látványt nyújtottak ellenben Bu

dapest ifjusági bajnokságának versenyszámai. 
A magyar atlétika legifjabb évjárata nem am
bicionálja túlságosan a bajnoki cimel. Erre 
mutat, hogy a sprinter- és gátfulémemzedék 
nem mert szembeszállni az esélyesebb verseny
zőkkel. Áll ez különösen a gátfutókra.

Két ifjúból állott a négyszázas bajnoki 
mezőny, de csak egyikük futott át a cél
vonalon! Az időről jobb nem beszélni. 
A bajnok elindult másodniagával 110 mé
teren is. Győzött két gátdöntés után 20 

mp.-ccl — kenterben.
— Jól nézünk ki az utánpótlással! — mon

dották az emberek. Az már viszont kiírási 
hiba, hogy a 3000-cs bajnoki mezőnyt a déli 
rekkenö hőségben indították el. Az eredménye
ket alább adjuk:

Pcnlatlon-vcrscny Magyarország ifjusági 
bajnokságáért: Bajnok: Boross Dezső

(BBTE) 10.5 pont.
2. Pataki Béla (MAC) 15.5 pont. 3. Balogh 
(KAOE) 19. pont. 4. Gyulay (BBTE) 21.5 pont. 
(A győztes atléta távolugásban első 605 cm-rel, 
209 méteren harmadik 24.6 inp-ccl, gerelyvetés
ben első 48.03 cm-rel, diszkoszvelésben máso
dik 30.15 cm-rel, 1500 méteren első.)

Kerületi ifjusági bajnokságok.
400 m-es gátfutás. Bajnok Kovácsi Gyula 

(FTC) 61.9 mp. — Nagy Géza gátdönlés miatt 
feladta.

Budapest, 1929 jnllus 2X

100 m-cs síkfutás. Bajnok: Nagy Géza (MAC)’
11.4 mp. 2. Kovács József (FTC) 11.6 mp. 3. 
Duha Gábor (MAC-KISOK) 117 mp.

3000 m-es síkfutás. Bajnok: Verbőczy László 
(BBTE) 9 p. 26. mp. 2. Gomola Pál (FTC) 9 
p. 26.8 mp. 3. Zahumcnszky Sándor (Vasas) 
9 p. 40 mp.

Egyéb eredmények.
Magasugrás előuerseny. 1. Duha (MAC) 17$ 

cm (előnye 19 cm). 2. Kerkovits (BBTE) 177
cm (előnye 12 cm). 3. Liszkay (KISOK) 177
cm (előnye 17 cm). — Sultjdobás junior. 1.
Paksi (MAC-KISOK) 11.34 cm. 2. Mányoki 
(BBTE-KISOK 11.31 cm. 3 Miklós (Töorkvés) 
10.72 cm. — 110 m-es gátfutás. 1. Kovácsi 
(FTC) 20 mp. 2. Kerkovits (BBTE) 21.3 mp.
— 1000 m-cs síkfutás elöverseny. 1. Vozáry
(FTC) 2 p. 43.6 mp. (előnye 65 m). 2. Kovács
(FTC) 2 p. 45.6 mp. (előnye 40 m). 3. Fersch
(FTC) 2 p. 45.4 mp. (előnye 65 m). 4. Mészá-
ros (MAC) 2 p. 47.2 mp. (előny nélkül). —
400 m-es síkfutás 11. o. 1. Duha (MAC) 56 8 
nip. 2. Wach (KAOE) 57.4 mp. 3. Rádi (BBTE)
58.5 mp. — Tévolugrús junior. 1. Somló (FTC)
620 cm 2 Mélykúti (MTK) 610 cm. 3 Mezei 
(MTK) 597 cin — Gerely vetés elöverseny. 1 
Gyulai (BBTE) 49 in (előnye 6 m). 2. Miklós 
(Törekvés) 48.50 cm (előnye 10.50 m). 3. Ba
lázs (FTC) 47 35 cm (előnye 5.5 in). — 200
m-es síkfutás junior. 1. Lévay (MTK) 24.1 mp. 
2. Tuss (EKAC) 24.5 mp. 3. Makkay (BBTE).
— 4X/00 m-es staféta. 1. a MAC csapata 
(Nagy. Koslyál. Núdujfalvv, Duha) 46 mp. 2. 
FTC 46.3 mp. 3. BBTE 48.5 mp.

Két kerületi rekord 
Délnyugaton

Pécs, julius 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A délnyugatmagyarországi kerület 1929. 
évi atlétikai bajnokságai Pécseit zajlottak le. 
Az eredmények közül országos viszonylatban 
kiemelkedői nem találunk, ami a szeles időjá
rásban leli magyarázatát. Egyénileg a nagy
kanizsai Molvaretz három bajnoksága emelke
dik ki ,aki a rúdugrásban, a magasugrásban és 
a hármasugrásban győzött. A mitingen két ke
rületi rekord is született. Részletes eredményed 
a következők: 100 méteres síkfutás: 1. Schülze 
(PEAC) 11.7 mp., 2. Szabó (PÁC) 11.8 mp., 3. 
Tormássy (KTSC) 11.8 mp. — Magasugrás: 1. 
Molvaretz (NZTE) 174 cm, 2. Mészáros (ZASE) 
175 cm., 3. Pleszky (PEAC) 160 cm. — Súly- 
dobás: 1. Hunyor (ZASE) 11.91 m, kerületi re
kord!. 2. Radiinetzky (ZASE) 10.78 m, 3. Amb
rus (NZTE) 10.52 m. — 800 méteres sikfutásí
1. Kelemen (PÁC) 2 p. 08.8 mp., 2 Vass (NZTE) 
2 p. 10 mp., 3. Laufer (PÁC) 2 p. 12.4 mp. — 
Rúdugrás: 1. Molvaretz (NZTE) 320 cm, kerü
leti rekord! Molvaretz a 340 cm-t is elsőre vitte 
át, azonban a rúddal ledobta. Minthogy a lába

Többet kap a pénzéért., mint máskor66

Változatlanul olcsó árak a
f

még 7 napig
tartó

14 napos

mni CORVIN VÁSÁRX

alkalmából.

,J1 lisztes liíi cshcdclem"
Pólyaliborfes- 

löniüvész terve i alapján, 
tósiiielhil1 palában lől- 
vónijcs d zlwrncíónhat, 
mely a hozzáértő nüi- 
hriühusch ősiinie tet
szését érdemelte hi.=

Figyelmét elsősorban selyemosztAIyunk áraira hívjuk 
fel, melyek kizárólag vásárunk tartamára maradnak érvényben.

Japonats imprimée
kiváló minőség, 92 - 93 cm. széles.......... „

Tolle de sói
(nyersselyem), sok színárnyalatban, szavat színtartó, 

la minőség, 78 cm. széles......... . ................ . .. ,,

Crepe de Chlne
ismert jó minőségünk, óriási színválasztékban, 96—98

cm. azéles..........................................................„

3.80

4.40

6®°

Crepe de Chlne és George! te
imprimée, kizárólag uj kimintázásban, kiváló jó mi- ““

nőség, 96—98 cm. széles......... • .. ..................
Crepe de Chlne

„Corvinette", u. n. Meteor, kiváló minőség, nagy szín
választékban. 98 cm. széles......................». ••

Crepe de Chlne
„Dubarrv" néven újonnan bevezetve, egész nehéz mi

nőség, komplék részére nagyon alkalmas, a legújabb
színekben, 08—100 cm. széles .............................

7.80

9-80

10"®°
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megrándult, h tovíbbi ugrástól visszalépett pe
dig alighanem sikerült volna a 350-es magas
ságot is át vinnie. 2. Vörös (ZASE) 300 cm, 3 
Mészáros (ZASE) 230 cm. tlO méteres gát
futás: 1. Puskás (PEAC) 19.8 mp., 2. Adóiján 
(KTSE) 20.6 mp., 3. Schütze (PEAC) 20.6 mp. 
— Gerelyvetés. 1. Koz.acsck (PÁC) 43.62 ni. 2. 
Hunyor (ZASE) 43.00 m, 3. Bccsey (KTSE) 
41.82 m. — .5000 méteres síkfutás: 1. Ludwig 
(PSC) 17 p. 02.6 mp., 2. Nemmel (NZTE) 17 p. 
31.4 mp., 3. Kovács (KTSE) 18 p. 14 mp. — 
Távolugrás: 1. Szubó (PÁC) 660 cm, 2. Molva

retz (NZTE) 650 cm, 3. Puskás (PEAC) 593 cm. 
— /500 méteres síkfutás: 1. Vass (NZTE) 4 p. 
30.6 mp., 2. Pataky (PÁC) 4 p. 34.6 mp., 3. Ke
lemen (PÁC) 4 p. 39.6 mp. . 200 méteres sík
futás: 1. Schütze (PEAC) 24 mp., 2. Kühár 
(PÁC) 24.4 mp., 3. Vadon (PÁC) 24.9 mp. — 
Diszkosvetés: 1. Fenkó (PÁC) 36.32 m., 2. Hu
nyor (ZASE) 35.44 in, 3. Bccsey (KTSE) 33.78 
ni. 400 méteres síkfutás: 1. Kmetovics (PÁC) 
56 mp., 2 Lukács (KTSE) 56.8 mp., 3. Héjjas 
(PEAC) 57 mp. — Hármasugrás: 1. Molvaretz 
(NZTE) 12.50 m, 2. Puskás (PEAC) 1210 m,

Ilyen olcsón nem vásárolhat soha 
többé elsőrendű márkás cipőkel

A diadalmas magyar
uszósport magy napja

Arcsoportok:
vájci Bally drapp pántos cipő 

„ „ divatszandalette .
Gyermekcipő, minden színben., 

’ortland valódi angol trotteur- cipő ............... .................
x'ői trotteur-cipő. rámán varrott

mag 2 hetes olcso áawnas l
25.80
13.50
9.80BRASCH

16.80 VII.. Erzsébet-körút 2. szám
sem üres reklám! csak augusztus Nézze meg kirakataimat!

Soká emlékezetes marad a magyar uszó- 
gárda tegnapi diadala Négy fronton küzdött 
úszóink és vizipólózóink kitűnő serege s ha
talmas sikert, újabb babérokat szerzett a 
magyar uszósportnak, mely immár nemcsak 
a világklasszis Bárány Pista és a vizipoló 
reprezentánsainak, de egy egész csomó ki
váló úszónk révén is félelmetessé tette a ne
vét. Nemrégen még irigykedve néztük a nagy’ 
Németbirodalom sok-sok kiválóságának 
pompás teljesítményéi és káprázatos tömeg
nevelési rendszerét. Ma már — hála a ma
gyar uszósport vezetőinek — nem kell szé
gyenkeznünk a külföld előtt! A kis nyolc
milliós Magyarország uszósportjával is meg- 

Válogatott csapatunk

tudja kongatni a szebb jövő, a feltámadás 
harangját.

Bolognában a nagy Olaszország felett 
diadalt ülni, Budap<<ten a cseh vizipo- 
lózókat megsemmisítő fölénnyel tönkre
verni, Tatabányán Ausztria vizipolózóit, 
Miskolcon pedig az osztrák nűverseny- 
zőket magunk mögé szoriiani oly fényes 
dladainapja a magyar sportnak, mely 

szinte párját ritkítja

Ezek a győzelmek nemcsak sportbeli sikere
ket jelentenek számunkra, de a béklyóiból ki- 
kivánkozó magyarság kulturfölényét is mu
tatja a legyőzőitekkel szemben!

tönkreveri a cseheket

100 m gyorsuszás. Ifjúsági bajnok: Baranyav 
(MESE) lp 06 inp. 2. Schaller (BSzKRt) í p 
06.4 mp. 3. Kánási (MAC) 1 p 08.2 mp.

100 m hátuszás. Ifjusági bajnok: Brődy 
Frigyes (UTE) 1 p 24.4 mp. 2. Bislyák Ferenc 
(SzUE) 1 p 26.8 mp. 3. Vermes Zoltán (MESE) 
1 p 30 mp.

400 m úszás. Ifjusági bajnok: Reich Lajos 
(BSzKRT) 5 p 45.6 mp. 2. Pleptúr Lajos 
(SzUE) 5 p 51 mp. 3. Haray György (MESE).

Egyéb versenyek:
50 m gyermek-melluszók. 1. Kittel (SzUE) 

39 mp. 2. Pellach (BBTE) 39.6 mp. 3. Blau 
(VÁC). — 4X50 m II. oszt, gyorsuszó-staféta. 
1. az NSC csapata (Takács, Fercnczffy, Gőn- 
döcs, Mészárovics) 2 p 01 mp.

UTE—BBTE 3:1 (1:04.
A II. osztályban: MUE—Tatatóvárosi AC 13:0 

|6:O)
VIDÉKEN:

Pécs: Délnyugati bajnoki döntő: Pécsi AC— 
Bajai SE 5:4 (4:0). Az országos bajnokságért 
igy a pécsi csapat mérkőzik majd a szolnoki 
kongresszusi versenyen.

KÜLFÖLDÖN:
Hannover: Belgium—Németország 3:2 (l:0)« 

Az osztrák vízipólózók 
sem mentek át veret

lenül a határon

Magyarország—Csehszlovákia 41:1 (6:0)
Napsütéses vasárnap délután .. Az ember 

azt hinné, hogy az egész város a budai hegyek
ben és a Dunán tartózkodik. Ki hinné, hogy

2000 főnyi közönség iut még a Császár
uszodára is.

Mert a gyönyörű uszósladion előtti parkrész
let csak úgy hemzseg a publikumtól, ügy néz 
ki a nyári tejcsarnok előtti rész, mint az FTC- 
pálya előtt elterülő térség egy „válogatott 
nap“ délutánján.

Feltűnést keltett, hogy Vass József nép
jóléti miniszter és Dréhr Imre dr. állam

titkár távol tartotta magát.
Társadalmi előkelőségek, hölgyek pompás 

nyári toalettben, sportemberek hihetetlen nagy 
számban, külföldi vendégek töltik meg fel 5 
órára az uszodát.

Pedig oz afféle „biztos" mérkőzésnek ígér
kezett. Mindenki tudta, hogy a cseheknek még 
nagyon sok tanulnivalójuk akad a magyarok
tól. De azért feszült csendben lázas izgalom
mal várta mindenki a kezdést.

Az ifjusági bajnokságok lebonyolítása után 
a rokonszenves osztrák biró,

Fritz Neuwelt
helyet csinál magának a korlát körül. Percek 
alatt összeállítják a pályát és a két csapat já
tékosai vízbe ugranak.

Csapat felállítás:
Magyarország: Barta — Ivády, Homonnai — 

Kcscrii II. — Vértesi, Németh, Keserű I.
Csehszlovákia: Bucck — Getreuer. Epslcin 

t— Svehla — Schutz, Schmuck, Kouteh.
Az első félidőben a csehek szóhoz sem jut

nak. A 35 másodperc diadalkiáltása jelzi, hogy 
Németh dobása hálót ért. t p 03 mp: Homonnai 
szabad dobása a kapuban köt ki. Ujubb gól 
azonban már csak 2 p 20 mp-kor esik. Most 
fclnyomulnak a csehek, de Schutz centerét 
Keserű 11.-nek sikerül elfognia. Németh Ho

monnai passzát kapu mellé vágja, mig Svehla 
lövését a kapuléc veri vissza. 4 p 06 mp. Vér
tesi bevágja a negyedik, majd 4 p 38 mp-kor 
Németh az ötödiket, Ivádyt a biró kiállítja. 
Meg is érezzük a hiányát, mert Schmuck do
bását Barta csak kornerre tudja menteni. Ke
serű II. is a kiállítás sorsára jut. Szinte kapóra 
jön tehát a javunkra megítélt négymélercs, 
amelyet 6 p 34 mp-kor a nagyobbik Keserű 
értékesít góllá. Két kiállított játékosunk most 
már beállhat, de a biró sipja félidőt jelez.

Félidő 6:0!
A második félidő élvezetesnek indul. A cse

hek most már szép összjútékkal próbálják 
időnkint megközelíteni a magyar kaput, de a 
magyar védelemmel szemben képtelenek lx»l- 
dogulni. Gól is a csehek oldalán adódik a 29. 
másodpercben Hoinonnay révén. 1 p 18 mp: 
Németi) 8:0-ra javít Az iram egyre élénkül. A 
közönség pedig hajszolja a magyar játékoso
kat. Németh újabb két gólt dob, amikor a 4 p 
35 mp-ben a csehek a pozsonyi Schmuck révén 
elérik lisztelctgóljukat. A tizenegyediket Keserű 
II. juttatja a cseh bálóba, a tizenkettedikre 
már nincs idő

Győztünk llsl-re.
Komjádi mérges és szidja a játékosait. Pedig 

csak a második 'élidőben lanyhult el egy ki-ssé 
a magyar tempó. Azután meg ... tizenegy gólt 
dobtak... Komjádi pedig nagyon jól tudja, 
hogy nem szabad őket elbizakodottakká tenni. 
És ebben teljes mértékben igaza is volt neki. 
Az az egy bizonyos:

Homonnai ma is a világ legjobb játékosa. 
Barta abszolút biztos volt, a gólról nein tehet. 
ivády védőtaktikája ügyes volt. Némethröl 
csak annyit, hogy egymaga hat gólt dobott

A csehek játékán nagy gólarányu vereségük 
ellenére is észlelhető volt a javulás. Különösen 
az összjátékuk javul! sokat.

Vízipóló mindenfelé
Nem hiába nevezték el a tegnapi esemény

sorozatot „úszó- és vizipólózó-nagyüzemnek", a 
tegnapi nap tényleg az úszó- és vizipólósport 
jegyében zajlóit le, mint az az alábbiakban is 
olvasható:

A FŐVÁROSBAN:
Ifjusági bajnokság: MUE—MAC 4:3 (3:1). —

Tatabánya, julius 2L
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

tésc.) Ünnepi külsőségek között folyt le vasár
nap Ausztria és Magyarország válogatott máso
dik garnitúrájának találkozása.

Az 5:1 (3:1) arányú eredmény a magyar 
csapat fölényes győzelméről beszél.

A gólokat Szabó, László (2), Barta Károly fia 
Cele, illetve Flesch dobták.

Harmadszor is a magyar kerékpárosok győzlek
és igy végleg magyar kézre jutott a Bées—Budapest távversenyre kiirt vándorserfeg

A vasárnapi harmadik Wien—Budapest ké
ri’kpáros versenyen ismét a magyar versenyzők 
diadalmaskodtak s

e győzelmükkel végleg megnyerték Budapest 
ezüstserleg-vándordíját.

A győzelem, lia az előbbiekhez viszonyítva 
nem is volt olyan fölényes — ami nz osztrá
kok javulásának tudható be — mégis biztos volt 
s az eredmények az óriási hőséget és rossz talaj
viszonyokat tekintve, elfogadhatóak.

Reggel 5 óra 25 perckor startolt a mezőny 
Becsben, a swechali országúton. Oroszvárig egy 
bolyban haladtak a küzdő felek. A magyarok 
szökési kísérleteit defenzív taktikát követő osz
trákok eleinte biztosan utasították vissza. Vida 
L és Vida 11. azonban hosszas robbantási ak
ciókkal mégis löbbrészrc szakították a mezőnyt.

Közben Vlla I. rosszul lett és feladta a ver
senyt. •

Istenes I., Vida II. és az osztrák Bosch fut
unk az élre cs Győrig mintegy négykilométcrnyi 
előnyre tesznek szert. Ászár után Istenes és Vida 
lerázzák Böscht, aki azonban óriási energiával 
behozza a 25 kilométeres hátrányát és az élre

megy. Csakhamar azonban gummidefekt éri. 
Efölötti elkeseredésében Bőseit földhöz vágja 
gépét, a pedál letörik és igy kénytelen a küz
delmet feladni. Most Vida II. sorozatos támadá
sokat intéz Istenes ellen, de defektet kap, ez
után már Istenes ellenfél nélkül egyre nagyobb 
előnyre lesz szert és közel huszonötperces előny
nyel fut be elsőnek. Húsz versenyző érkezett be 
a standard időn belül, tizenöt magyar és öt 
osztrák. Az első négy helyet magyarok foglal
ták cl.

Részletes eredmény:
1. Istenes I. UTE 9 óra 22 p 38.4 mp. 2. Vida 

II. MKSz 9:46:17.8. 3. Szenes MTK 9:54:54.2. 4- 
Csepreghy BSE 9:54:55.01. 5. Weiszmayer (osz
trák) Wicdner Itadler 9:54:55.06, G.Simala UTE 
9:54:55.08, 7. Pcck 9:54:56:01, 8. Posch UTE 
9:54:57.02, 9. Pap BSE 9:54:57.05. 10. Vitéz Ny 
TE 9:54:58.02, II. Bálint PSE 9:55:30. 12. An
ion Chityll Ausztria 10:10:33.3. 13. Topéi ezer
Vil. KK 10:10:33.8. 14 Nemes PSE 10:10:34. 15. 
Kosteleczky Ausztria 10:11:09. 16. Varga Ausz
tria 10:11:10.04. 17. Ilmr.edl Ausztria 10:14:38. 
18. Adamik Vil. KK 10:24:30. 19. Speigl KAC 
10:24:34. 20. Sclnvarlzslein Turul KK 10:28:30.

Hetedszer végre sikerült!

A Iák nem nőnek az égig...
Amerika szetveszteség nélkül 

intézte el a németeket

Válogatott hölgyuszóink első győzelme Ausztria ellen
Miskolc, jul. 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclcntfse.) 
A hetedik magyar-—osztrák hölgyuszómérkőzés 
Miskolcon került eldöntésre és a magyar höl
gyek megérdemeli pompás diadalával végző
dött.

A négy számból álló mitingből hármat a 
magyar hölgyuszőknak sikerült megnyerni, 

mig az. osztrákok csak a 200 méteres mell
úszásban győztek. Az. egyéni teljesítmények kö
zül Mailász Gitta 100 méteres háluszócredmé- 
Jiyc emelkedik ki, mellyel beállította az orszá
gos rekordot. A részletes eredmények a követ
kezők:

200 méteres mellúszás: 1. Wilhehnine ■Ser- 
böck (Ausztria) 3 p. 34.2 mp. 2. Lia Buchber- 
ger (A.) 3 p. 35 mp. 3. Breyer Erzsi (Magyaror
szág) 3 p. 37 mp., 4. Gombos Magda (Magyar
ország) 3 p. 45.2 mp.

100 méteres hátuszás: I. Mailász Gitta (M.) 
1 p. 31 inp. Országos rekord beállítva! 2. Szőke 
Kató (M.) 1 p. 34.8 mp. 3. Carolinc Bcran (A.) 
1 p. 35.6 mp. 4. Mimuii Leupold (A.) 1 p. 36 
mp.

100 méteres gyorsuszás: 1. Tóth Ilonka (M.) 
1 p. 19.6 mp. 2 Frilzi töwy (A.) I p. 20.8 mp. 
3. dr. Sticbcr Lolli (M.) 1 p. 21 mp. 4. Traudl 
Samcsch (A.) 1 p. 32.2 mp.

3-szor 100 méteres vegycsstafétn: 1. Magyar
ország A-csapala (Bárány Magda, Mallász, ^Sí

pos) 4 p. 33.6 mp. 2. Ausztria A-csapala (Bueli- 
berger, Bcran, Löwy) 4 p. 38.2 mp. 3. Auszt
ria D-csapata 4 p. 41 mp. 4. Magyarország B- 
csapata 4 p. 56.2 mp.

Tehál
végeredményben n magyar hülgyuszók 

győzlek 30 : 25 arányban
s az eddigi hél találkozásból ez az első, mely
ben a magyar válogatott hölgyek felülkereked
tek osztrák riválisaikon.

Jól sikerült az ifjúsági 
úszóba jnok ságok 

premierje
Az elaő ifjusági uszósampionok.

Csak rá kell tekintenünk az eredményre és 
nyomban rájövünk arra, hogy milyen nagy 
szükség volt az ifjusági bajnoki versenyeknek 
az- uszósportra leendő kiterjesztésére. Az ifjú
ság nevelése terén ezúttal is a vidék bizonyult 
eredményesebbnek.

A bajnokságok közül Eger keltőt. Szeged, 
Esztergom és az UTE egyet-egyet hódított 

eL
Részletes eredmények: 

Bajnoki versenyek:
200 m mellúszás. Ifjúsági bajnok: Sipos 

(MESE) 3 p 15.6 mp.. 2. Mczcy István (MESE) 
3 p 18 mp., 3. Michalovitz László (SzUE) 3 p 
21 mp. _______

Wtóhilslt
folyósítunk kereskedőknek gyorsan, 

előnyösen, árufedezet ellenében. 
Budapesti Hitelbank Áruosztálya 

V, Akadémia utca 3

Berlin, julius 21.
(A Hétfői Napló telefonjelentésc.) Tízezer 

főnyi közönség szorongott az interkontinen
tális tenniszdöntő küzdelmeinek színhelyén. A 
német sajtó diadalittasan győzelemre tüzelte 
az európai zóna döntőjébe jutott germán „óriá
sokat**.  Azonban hiába volt minden, az ameri
kaiak tudása előtt meg kellett hajulniok a ver
hetetlennek kikiáltott német reprezentánsok
nak. Miután már az első két napon 3:0-ra be
biztosították a „jenkik" győzelmüket, a két 
hátralévő meccsre nem sok gondot forditottak.

Nem eredményre, hanem művészi Játékra 
törekedtek.

A közönség látva a nagy tudásbeli különbsé
get, extázisbán ünnepelte Amerika fiait, akik 
játszi könnyedséggel győzlek. Tildén 6.7, 6:4, 
6.7 arányban megsemmisítő vereséget mért 
Prennre. mig Huniét 6:3, 1:6, 6:4, 4:6 és 6:1 
arányú győzelmet aratott a németek szemeié- 
nyc, a sokszoros bajnok Moldenhaucr felett.

Az amerikai együttes tehát — mint már 
megszoktuk — legközelebb a védő franciákkal 
mérkőzik meg a Davis Cup döntőjében.

A Törekvés és a Szolnoki 
MÁV csapata győzött 

az országos bajnoki 
döntőben

Az országos amalőrbajnokság döntőmérkőzé
sei során vasárnap a TőreJfoés csapata megis
mételte a múlt vasárnapon döntetlenül végző
dött mérkőzéséi a Csabai AK együttesével. A 
Cegléden, semleges pályán lejátszott mérkőzés 
most már :i fővárosi amatőrbajnok 7:3 (4:0) 
arányit győzelmét hozta.

Erős küzdelmet eredményezett a Szolnokon 
lejátszott Szolnoki MÁV—Nyíregyházai K1SE- 
mérkőzés, amely a szolnokiak 4:3 (4:0) aránju 
győzelmével végződött.

Vasárnapi sporthírek
X Mátyásföld—Nagykanizsa 4:1. Nagykani

zsáról jelentik: Ma tartották meg a két város 
köpött a Rothermerc-serlegért folyó tennisz- 
küzdelmct. Eredmények: Hcrzum—Csikós 6:1, 
6:2, 6:0. — Rónai—Iiaiszer 7:5, 6:4, 6:4. — 
Baloglinó—Récsey Rózsi 1:6, 0:6. — Hcrzum, 
Rónai—Huizer, Gonda 9:7, 6:3, 6:4. — Hcrzum, 
Baloghné—Gonda, Récsey Rózsi 6:2, 3:6, 6:0.

X Borotra győzött, a Froltzhclm—Mcler- 
kettős kikapott Düsseldorfban. Düsseldorfból 
jelentik: A nemzetközi tenniszversenyek sorún 
a férfi egyes döntőjében Borotra győzött a ja
pán Otha ellen 4:6, 6:4, 6:3 és 6:4-re. A japán 
játékos meglepetésszerűen jól tartotta magát. A 
férfi párosban a délafrikai Spenze—Bajmond 
Pál győzött Froltzhcim—Mcler ellen 7:5, 1:6,
6:2, mig a hölgy párosban a holland-német 
Streoltz—Kallmayer pár könnyen verte Vor- 
mann—Lörnenthalt 6:1, 6:0-ra. A vegyes páros
ban a Kallmayer-—Malcolm együttes győzőit a 
Fritsch - Lorenz pár ellen 6:2, 6:0-ra.

X UJ német női rekord. Frankfurtban tartot
ták meg tegnap a német női atlétikai bajnok
ságokat gyér közönség jelenlétében. Csak a tá
volugrásban értek el jobb eredményt Schlarp 
(Köln) kisasszony réven, akinek 56ó cm-es ug 
rása német rekordot jelent.



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1929 julius 2$.

A Ferencváros legyőzte a kétszeres olym- 
piai bajnokot: Uruguay válogatott csapatát 
Félidőben 3:0-ra vezetett a magyar csapat, szünet után 3:2-re 

iavitoíta a gólarányt a tengerentúli együttes
Montcvldco, julius 21. A. Ferencváros csapahf ma 3:2 arányban legyőzte Uruguay 

válogatott csapatát. Az első félidőben 3:0 arányban vezetett a Ferencváros. Szünet 
után Uruguay csapata bclcfcküdt és sikerült Is a gólarányt 3:2-rc megjavítani.

Kiválogatták a Budapest-Berlin 
atlétikai viadal magyar 

reprezentánsait

A vá-

A MAC mai atlétikai versenye után ejtette 
meg a MASz nemzetközi bizottsága a jövőbeli 
Budapest - Berlin versenyre a válogatást, 
logatoltak a következők:

100 m Raggambi, Solt.
400 ni: Barsi, Magdics.
800 m: Barsi, Rózsa. 
fűOO m: Szabó, Gyuiay. 
,'>000 m: Szerb, Kultsár.
110 m gát: Ferenczy, Ková<
A.xigasugrás: Késmárki, Kovái .. 
Távol ugrás: Balogh, Farkas M. 
Sulydobás: Darányi.
A másik válogatottat kedden délután az 

pályán Hunyadi, Bácsalmási és Mihályi 
fogják kijelölni.

Diszkoszdobás: Marvalits, Donogán.
4X/00 staféta: Raggambi, Solt, Moharos, 

Gerő III.

MTK- 
köziil

Barnasevitz íelszakitotta a német 
vendégboxoló arcát, aki harc

képtelenné vált
A Hungória-uti pályán nagy közönség jelen

létében zajlott le a jól sikerült professzionista 
boxmérkőzés, amelynek eredményei a követke
zők:

l raberger (osztrák) győz Bende ellen.
Bendc teljesen formán kivül van t 

egyébként nem nagyképcsségii Frabergcr 
tűm győz.

Hochmann - Poschpisehil döntetlen.
Az. osztrák egy árnyalattal jovD volt.
Miesiesák győz Krausz ellen.
Az osztrák nagyrészt szimulálással húzza : 

Időt, inig a halódik menetben azután feladja.
Barnasevitz győz Knecht (német) ellen.
Szép mérkőzés. A hatodik menetben a német 

vendég arca felszakad, mire az. orvos beszünteti 
a mérkőzést s győz Barnasevitz.

» igy 
bizto-

az

AUTÓNAPLÓ
Három nagysikerű autóverseny a Dunántúl

Vasárnap az egész Dunántúl mntorberre- 
géslől, autót ül köléslöl volt hangos. Három 
nagy verseny népszerűsítette a magyar auto
mobilizmust: a TTC kitünően sikerült bala
tonfüredi csillagliirája, a székesfehérvári 
Pannónia Automobil Club impozáns sikerű 
„Concours d'Elcgance* ‘-a és a Somogymegyci 
Automobil Club kétnapos nagyszerű eredmé
nyekkel végződő turánija.

A három versenyről alábbi tudósításaink 
számolnak be részletesen:

A TTC balatonfüredi csillag
túrája

Balaton füred, julius 21.
Napló tudósítójának tclefonjelcn- 
sikert hozott a TTC balatonfüredi 
s e nagy siker mutatja, hogy fő-

(.4 Hétfői 
tése.) Óriási 
csillaglúrája w
képpen propaganda célból milyen helyes volt 
e túra megrendezése.

Balatonfilrrd nyaralóközönsége teljes szám
ban klvorttlt a több mint Utazás főt szám

láló au! •sok ég motorosok érkezéséhez, 
akik progmnin szerint a déli órákban vonul
tok be. Az útvonal ellen, — bár ez néhol nem 
a legjebb állapotban volt — nem sok kifogást 
lehetett emelni, azonkívül az agilis rendező egye
sület a szombaton kiadott utjelentésével hatha
tósan megkönnyítette a túrázók helyzetét, igy 
nem lehet csodálkozni, hogy mindössze tiz ver-
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X Ma este: az A) válogatott a B) válogatott 
ellen. Érdekes vizipólóinérkőzés színhelye lesz 
ma este a Császár-fürdő uszodája. A vasárnap 
Csehszlovákia ellen szerepeli A) és az osztrá
kok ellen szerepelt B) csapat komoly mérkőzést 
játszik egymás ellen. Mind a két együttes a leg
teljesebb összeállításban áll fel a nagy küzde
lemre. melyben a B) csapat 4 gól előnnyel in
dul. A mérkőzésre ugyanis Popper Béla vezér
igazgató 7 nagy ezüstérmei ajánlóit fel, azon
ban az A) csapatnak legalább 4 gólkülönbséggel 
kell nyernie, ha nz érmeket haza akarja vinni, 
elleneseiben a B) csapat tagjaié a 7 érem. A 
mérkőzés realitását biztosítja, hogy azl való
színűleg Frilz Neuwclt osztrák biró fogja ve
zetni. Megtekintésére 50 filléres tréningjegyet 
kell váltani.

X Németország atlétikai bajnokságainak má
sodik napja óriási érdeklődés mellett zajlottak 
le a boroszlói stadionban. Részletes eredmények 
a következők: 100 m-en a döntőben Geerling 
(Kemnilz) győzött 10.8 mp-cl. Eldrachcr és dr. 
Wichinaun előtt, akik 10.9 mp-t futottak. Kör
űig nem állt ki a középfutamban. Büchner 
nyerte 48.1 mp kitűnő idővel. 2. Stortz (Halié) 
18.7 mp. Elkeseredett küzdelmet hozott a 800 
m-es síkfutásban Müller (Berlin) és dr. Pelizcr 
(Slettin) párharca. A berlini Müller tenyér szé
lességgel győzött 1:53.8 mp alatt. 3. Böcher 
(Berlin) 1:54.8 mp. Engelhard 200 m-nél a cél 
elölt feladta. A 110 m gátfutásban az energi
kusan flnisclö Welschcr (Frankfurt) 15.0 inp ki
tűnő idővel győzött tenyér szélességgel az eleinte 
vezető Trossbach elölt. 3. Schlie (Berlin) 15.6 mp*

* Kehriing győzelme a Semmerlngen. A sem- 
meringi nagy nemzetközi tenniszversenyt teg
nap befejezték a következő eredményekkel: 
Férfi egyes: 1. Kozcluh, aki a döntőben Menzelt 
6:3, 12:10, 4:6 és 6:3 arányban győzte le. Női 
egyes döntő: Deutsch (cseh)—Kozcluh kisasz- 
szony 7:5 (a második szelet 3:0 állásnál fel
adta). Férfipáros: Rohrer, Menzel—Kozcluh, 
Mateika 7:5, 6:1. Vegyespáros: Kehriing, Sebre- 
derné—Brehm (dán) ,Menzel (cseh) 6:3, 8:6.

X A német futbullhajnokság döntőjébe a 
Herlha és a Sp i el vérein igung Fürth kerüli, mi
után tegnap n Herlha 3:2 (2:1) arányban győ
zött nz 1FC Nürnberg felelt nz elődöntők során.

X A esch—osztrák atlétikai mérkőzést Cseh
ország nyerte meg 74:49 arányban.

senyző nem érkezett idejében célba.
A 150 kilométeres turauton mindössze egy 

baleset történt, még pedig Érd község halárá
ban. A baleset szenvedő hőse, Milkán Oszkár 
(TTC) szólómotorkerékpáron bukott,

A verseny ulán a versenyzők tiszteletére disz- 
ebéd ” " • — ■•
tolta

volt, amelyen dr. Vajda Béla elnök 
ki a szabályszerűen befutók dijait.

ősz-

21.
(A 

lése.) 
unnia 
nyél a sóstói _, ...* ___._oj________
dókról cgybesereglett előkelő közönség jelen
létében. A versenyt délelőtt virágkorzó előzte 
meg, amelyben közel 10 auló és motorkerék
pár vett részt gyönyörűen feldíszítve.

A felvonulás után a Magyar Király Szálló
ban ebéd volt, amelyen dr. Havranek József 
vármegyei alispán az. idegen vendégeket, vala
mint a klub tagjait üdvözölte

A verseny délután fél 4 órakor Ghymkana 
felvonulással kezdődött Az autók szépségver
senyén: 1. Holzer László Kisfalud 110 ponttal;
2. Székely Magda 78 p; 3. ifj. Csuhái Béla 72 p.

A motorkerékpárok szépségversenyén első 
Polydr Ferenc 90 ponttal; 2. Róth Jenő 67 p;
3. Csizmadia Gyula 55 p

A gyorsasági versenyen: i. Csomag Miklós

A székesfehérvári 
„Concours d'Elégance”

Székesfehérvár, julius
Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn-
Vasárnap tartotta a székesfehérvári Pan- 
Automobil Club első nagyszabású verse- 

.. ;..'..:íi versenypályán nagyszámú vi-

Budapest; 2. Bartha Lajos.
A lassusági versenyen: 1. Szűcs István; 2. 

Lovassy József; 3. Csizmadia Gyula
A ghymkana ügyességi versenyben egyes és 

oldalkocsis motorkerékpárokon Szűcs István, 
Polgár Ferenc, Kondor Pál, Mayer Mihály, 
Kirisics József és Löuty Imre szerepelt: nyak
törő mutatványok közölt gyors menet közben 
helyet cseréltek, tótágast csinállak, egy lábon 
álltak.

A mutatványok óriási tetszést arattak. A 
gyönyörű dijakat gr. Károlyt József ország
gyűlési képviselő osztotta ki

A fényesen sikerült ünnepséget este lakoma 
ulán tánc fejezte be.

A Somogymcgyei Autó Club 
túraútía

Kaposvár, julius 21.
• (A Hétfői Napló tudósitójánal; telcf önjeim- 
lése.) Ma fejeződött be a Somogymegyci Auto
mobil Club kétnapos kötött liiraulja. amely
nek résztvevői Batalonfüred és Keszthely érin
tésével legalább 800 km-es útra voltak köte
lezve. A mai második napon Bannya község 
mellett a hegyi- és a terepverseny került lebo 
n yol i I á sr a.

Aató-pneumitik, felszerelési 
cikkek, Citroen és Chevrolet 

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

A részletes eredmények szóló motorkerékpá
rok: 1. Baán István (Somogy in. A. C.) Har- 
ley Davidson 1727 p., 2. Lehner Tivadar (Pécs 
Baranya A. C.) James 1695 p., 3. Vincz Pál 
KMAC rcc aclo 1573 p. — Oldalkocsis motor
kerékpár: 1. Vargha László (Debrecen A. C.) 
BMV 2082 p., 2. Valentint Károly (Heves m. A. 
C.) Gillclte 1973 p., 3. Ribal Lajos (Pécs-Ba
ranya A. C.) Indián 1632 p. — Ciclccar: 1. Lan
tos József (Somogym. A. C.) Morgan 2165 p. —

Egynapi fogházra ítélték a fatolvaj mérnököt, 
aki a kommün alatt feltörte szomszédja pincéjét, hogy 

újszülöttjét megíüröszthesse

Végszükségből cselekedett -
Nem mindennapi érdekessegü lopási ügyet 

tárgyalt szombaton a budapesti járásbíróság. A 
vádlott Hoffer Miklós mérnök volt, akit lopás- 
sal^vádolt a királyi ügyészség, mert

kilenc évvel ezelőtt, a kommün alatt fel
törte éjszaka egyik szomszédjának pincéjét 

és onnan fát lopott.
A szombati főiárgyaláson Hoffer beismerte, 

hogy tényleg feltörte éjnek idején szomszédjá
nak pincéjét és onnan lopott is fát, de mind
ezek ellenére, mint ahogy a bíróság előtt ki
jelentette. nem érzi bűnösnek magát.

— Nem érethetem bűnösnek magam — véde
kezett a mérnök — mert végszükségből csele
kedtem. Feleségem ugyanis egy nappal előbb 
fiú gyermeknek adott életet és

nem volt egy darab fánk sem, hogy az új
szülöttet megfüröszthessük.

Feleségem azt mondotta, hogy tejre és fára 
van szükség. Tejet nagynehezen szereztem azok
ban a rettenetes időkben a kicsikének, fáért 
azonban hiába szaladgáltam be az egész várost. 
Ekkor vetemedtem arra a gondolatra, hogy éj
szaka lemegyek a pincébe és az első rekeszt, 
ahol felraktározott fát találok, feltöröm, s igenis 
lopok belőle, hogy megfűröszthessem a gyere
kemet.

A bíróság ezután több tanút hallgatott ki, 
akik egyértelműen

igazolták, hogy tényleg a bűncselekmény el
követése előtti napon Hoffcrnének gyereke 

született.
Hoffer Miklósné és testvérhuga pedig arról lel
tek vallomást, hogy nem volt egy hasáb fájuk 
sem odahaza.

A járásbiróság ezután kihirdette ítéletét, 
amelyben bűnösnek mondja ki Hoffer Miklós 
mérnököt lopás vétségében és ezért öt

ROYAL 
CORD

Pnemnatik Árusító Rt.
Andrássy-ut 27. Telefon: Aut 134—78.

Föl c r a k at

CyArIVE'OJEBV

Autó: 1. Antal János (Somogym. A. C.) Ford 
2165 p., 2. Matolcsi Debrecen Magosix 2065 p. 
— Sportkocsik: 1. Sziny János KMAC Austro 
Daimler 1365 p. A hegyiverseny győztese: Vin- 
cze KMAC Rex Acmc 3:05 mp. Abszolút győz
tes: Antal Ford 2165 p. Teandi (Somogym. A. 
C.) 6235 p.

)( Uj repülő-világrekord. Kronfcld motor
nélküli rcpülörckorder ma a magassági és tá
volsági motomélküli repülésben uj világrekor
dot állított fel, amennyiben 2050 méter magas
ságra emelkedett és Jénáig repülve 150 km 
távolságra jutott.

- állapította meg a bíróság
egynapi fogházra Ítélte.

A bíróság azért szabott ki ilyen enyhe bünte
tést, mert igazoltnak látta, hogy Hoffer vég
szükségletből cselekedett és

a lopott fát tényleg újszülött gyermekének 
megfürösztésére használta fel.

Az enyhe Ítéletben maga a vádlott is megnyu
godott, az ügyész sem jelentett be fellebbezést 
ellene, igy hát az rögtön jogerőre is emelke
dett. Az ítélet kihirdetése ulán a mérnök je
lentkezett a fogházügyésznél és

megkezdte egy napos büntetését,
mert a jövö héten újból hosszabb tartózko
dásra külföldre kell utaznia.

LÓSPORT

győzlek

Már enyém nyerte a Balatoni dijat
Kánikulai hőségben erősen megcsappant kö

zönség előli futották le a vasárnapi versenye
ket. A nap eseménye a kétéves mének részére 
kiirt Balatoni-dij volt, amelv kis mezőnye el
lenére is teljesen megfelelt rendeltetésének, 
mert kitűnő társaság veit benne részt. A ver
seny a favorit Már enyém győzelmével vég
ződött. A nap egyébként is a favoritok jegyé
ben zajlott le s mint erős favoritok győztek 
Alinári, Flippaut és Nippon.

A részletes eredmény a következő:
I. VÁROS LIGETI-DIJ. 4000 P. 1800 m. 1. 

Lcsvúri ménes Alinári (2 reá) Balog; 2. Nord- 
wind (2) Csuta; 3. Mohács (5). F. m. Marlins- 
berg, Vulpoi. 5 h., 10 h. Tol. 10:15. — II. HAN- 
DICAP. 3000 P. 1200 in. 1. Hódi B Hunnia (4) 
Cseszkovils; 2. Passat (3) Balog; 3. Ki tudja? 
(10) Takács. F. m. Cipou, Feneegye, Bambusz, 
Pitykés, Kallislo, Porlo, Brixia, Öreg Signore, 
Minlo. Fél h. Fej h. Tót. 10:80. 24. 17. 61. — 
— II. BALATONI-DIJ. 9000 P 1000 m. 1. 
SchifTcr M. Már enyém (8/io reá) Lyrich; 2. 
Csákány (ll/j) Szokolai; 3. Bogdáni) (3) Blas- 
kovits. F. in. Sonnenschein, Kamerád. Nyak h- 
2 h. Tol. 10:25. 14. 17. — IV. KÉTÉVESEK 
HANDICAPJE. 3000 P. 900 m. 1. Dreher I. 
FUnpaut (I) Gutái; 2. Never Stop (5) Lyrich;
3. Csokor (8) Blaskovils. F. m. Felhő Rózsi, 
Csinos, Sajó, Farsang, Szomszédasszonv, Bábé, 
Fabnha. 1 h. 1 h. Tol. 10:19. 15. 27. 45. — V. 
KÉTÉVES NYERETLENEK VERSENYE. 4000 
P. 1000 ni. 1. Dreher I. Nippon (1) Gutái; 2. 
Red Lighl (2) Balog; 3. Tivornya (20) Lyrich. 
F. m. Scnnlor, Páfrány, Dorénnvant. V/t h. 
4 h. Tót. 10:22. 14. 16 — VI VELTER HAN- 
DIC.AP. 2000 P. 1600 m. I. Magyar B. Elöljáró 
(2’/») Csuta; 2. Ejnye! (6) Gutái; 3. Rázd lo 
(4) Esdi F. in. Varázsló, Partié, Viciné, Vo- 
lumnia, Futár. Trnnsalpimi, Koininlcrn. Dol
mány. TcgclIhofT. Fcjh. ’/i h Tót. 10:17. 16. 
22. 17.__________________________________________ _

A szerkesztésért és klidA«ért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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