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Fftnyes László ós Bóhm Vilmos vasárnap 
élszaka Bécsben botrányos loleneteket 
rendeztek a magyar emigránsok gyülésén 
Éles idrMUNrtsek a magyarországi szocláldemoKratapárt ellen a 
MMreetzNe határozat miatt — Hornért a hazafias magvar munkások 
dián nitahozoit a denunclálás ellen — aiáuaiű aknamunka Magyar

ország ellen alaptalan híren teriesziásávol
------—BOCX C— I in

Kettészakadt a magyar emigránsok egyesülete
A szociáldemokrata pártválasztmány hatá

rozata, amit a hét folyamán hoztak a béke- 
revizió kérdésében, — általános feltűnést 
keltett nemcsak idehaza, hanem a külföldön 
is. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
ebben a határozatban leszögezte magát a 
békerevizió érdekében megindult harc 
Szükségessége mellett, sőt a határozatban a 
párt kifejezésre juttatta, hogy örülni fog, ha 
más pártokkal együttesen küzdhet a magyar 
nép felszabadításáért. A közös harcban való 
résztvétel lehetőségének alapjait a szociál
demokrata pártválasztmány demokratikus 
reformokban jelölte meg. Ezt a határozatot, 
amely kétségtelenül komoly, közeledő lépést 
jelent a politikailag szembenálló felek
hez, idehaza minden oldalon nagy öröm
mel vették tudomásul. A külföldön élő 
magyarországi szociáldemokraták között 
ez a legújabb állásfoglalás vegyes érzelme
ket keltett. Egyes külföldön élő magyar 
emigránsok a megértés álláspontjára 
helyezkedtek, mások viszont, akik Magyar
ország kompromitiálását tartják egyetlen 
hivatásuknak, kétségbeesett ellenakciót 
kezdtek. Az utóbbiak táborához tar
toznak elsősorban Böhm Vilmos, aki a kom

A bécsi magyar emigránsok viharos ülése
Bécs, julius 28.

A békerevizió kérdésében hozott szo
ciáldemokrata pártválasztmányi határo
zat körül óriási bonyodalmak támadtak. 
A bécsi magyar szociáldemokrata emig
ránsok egyesülete, a Világosság, szom
baton este gyűlést hivott egybe. A gyűlés 
napirendjén egyetlen tárgy szerepelt: „a 
magyarországi párlválasztmány határo
zata a békerevizió ügyében", A gyűlés 
előadója Böhm Vilmos volt.

Böhm Vilmos előadói beszédében 
megbélyegezte a magyarországi szo
ciáldemokrata pártot, mert szerinte 

lepaktált Bethlennel 
és a békerevizió érdekében megindított 
harc mellé állott. Böhm Vilmos a legéle
sebb szavakkal ostorozta a magyaror
szági szociáldemokrata párt vezetőségét 
és

bejelentette, hogy a második Inter- 
nacionálénál feljelentést tesz a 

magyar párt ellen 
amiatt a határozat miatt, amit a párt
választmány hozott és amely — Böhm 
Vilmos szerint — támogatja a magyar
országi fegyverkezést. A pártválaszt- 
mány határoznia elleni tiltakozás során 
Böhm Vilmos kijelentette, hogy a leg
illetékesebb helyeken közölni fogja a leg
újabb magyar sorozások és Icvcnlcmoz- 

munizmus idején a vörös hadsereg főpa
rancsnoka volt, valamint Fényes László, aki 
tavaly különböző büntetések kitöltése elöl 
szökött Bécsbe.

Böhm Vilmos és Fényes László, vala
mint a hozzájuk tartozó csoport, ma
gyar fegyverkezésről szóló, teljesen va
lótlan adatok terjesztésével próbálják 
ellensúlyozni azt a kétségtelenül meg
állapítható eredményt, amit u béke
revízió érdekében megindított küzdel
meink során a külföldi hangulat meg
változtatását illetően elérnünk sikerült.
A Bécsben élő magyar emigránsok, aki

ket váratlanul érintett a szociáldemokrata 
pártválasztmány békereviziós határozata, 
az uj helyzet megvitatása céljából 

szombaton estére gyűlést hivott össze.
Ezen a gyűlésen botrányos jelenetek játszód
tak le, mert a revízió hívei élesen szembe
helyezkedtek Böhm Vilmossal, Fényes 
Lászlóval és fcgyvertársaikkal.

A bécsi emigránsok szombat éjszakai 
Izgalmas gyűléséről

a kővetkező szenzációs távirati tudósításunk 
számol be:

galmak adatait.
Amikor Böhm Vilmos ezt a kijelentést 

megtette,
Norbert, egy fiatalabb magyaror
szági szociáldemokrata emigráns, 
rendkívül ingerült hangon közbe

kiáltott:
— Elég volt a denun ciálásból! 
Magyar munkás nem lehet revlzió- 
cllcncs! Tessék rcálpolitikát csi

nálni!
E közbeszólás után Fényes László 

kért szót. Fényes László beszédében vé
delmébe vette Böhm Vilmost és kijelen
tette, hogy ő a maga részéről szintén 
kötelességének tartotta, hogy a magyar
országi fegyverkezésről adatokat közlő 
cikket írjon és helyezzen el külföldi la
pokban.

Fényes László hazaáruló beszéde 
tomboló viharokat idézett elő.

A Norbert körül csoportosuló hazafias 
érzelmű munkások viharos felháboro
dással tiltakoztak Fényes László állítá
sai ellen. A közbeszólások özöne zudult 
Fényes László felé. Norbert szót kért, 
mire Dofcsák elnök megígérte, hogy a 
gyűlés végén megadja a szót Norbertnak. 
Közben újból Böhm Vilmos szólal fel, 
aki ismét revizióellcnes beszédet mond. 
Böhm Vilmos újabb felszólalása után 

Dofcsák elnök a gyűlést puccsszerűen 
berekeszti, anélkül, hogy Ígéretét teljesí
tené és megadná a szót Norbertnek. Az 
ülés berekesztése természetesen

viharos lármában történik. A revi- 
zióbarát szociáldemokraták követe
lik, hogy az elnök Norbertnek adja 

meg a szót.
Dofcsák elnök azonban az ülést bere- 
kesztettnek nyilvánítja és a szót nem 
adja meg. Dofcsák elnököt főként 
Szende Pál támogatja, mire

Szende Pál és Norbert között heves 
Összeütközés támad.

Szende Pál perceken át kiáltozik a vi
haros lármában. Folytonosan azt han- 
hoztatja, hogy „nincs szükség revízió
barát szónoklatra. Norbertnek nem kell 
megadni a szót!" A tomboló viharban

Norbert bejelenti, hogy az egyesü
letnek revizióellcnes álláspontja és 
a szólásszabadság lábbal liprása 

miatt kilép nz egyesületből.
Példáját követik köréje sereglő hívei. 
Norbert a gyűlés berekesztése után to
vábbi bejelentést is tesz, amennyiben 
előadja, hogy barátaival megalakítja a 
külföldi magyar munkások külső és 
belső revíziót követelő ligáját.

A gyűlés után Norbcrték azonnal meg
indítják a szervezkedést. Iveket iratnak 
alá a jelentkezőkkel. Az uj liga megala
kulása előkészítés alatt áll. Ezzel a bécsi

Újra jön a kánikula
Mit mond a Meteorológiai Intézet

Vasárnap ugvlátszott, hogy a tiz napon 
ót tartó kánikula végeiért. Szeles, kissé hű
vös időjárás köszöntött be, amely azonban, 
— mint azt velünk n Meteorologiai Intézet 
közölte — csak átmeneti jellegű, mert 
újabb hőemelkedésre van kilátás A szeles 
hűvös időjárást nz okoz!*,  hogy a nagv hőt 
árasztó légtömegek helyébe az óceáni hide
gebb légáramlat nyomult, amely Nyugat- 
Európában már napokkal ezelőtt éreztette 
hatását. Pillanatnyiing jórészt hűvös, sze
les idő uralkodik Európa-szerte*.  több hely
ről vasárnap zivatarokat s kisebb-nagyobb 
esőzéseket jelenteitek, azonban ez nz idő-' 
járás a külföldi Meteorológiai Intézetek 
közlése szerint egészen rövid ideig tartó, 
mert

a hűvösebb levegő helyébe Ismét a nyu

magyar emigránsok egyesülete ketté
szakadt.

Hazajön-e Garami Ernő
Ez a bécsi tudósításunk újabb bizonyí

tékot szolgáltat arról az alávaló aknamunkád 
ról, amit Böhm Vilmos, Fényes László és 
társai végeznek a külföldi magyar fegyver
kezésről szól teljesen alaptalan hírek ter
jesztésével.

Politikai körökben egyébként messze
menő következtetéseket vontak le abból a 
tényből, hogy a második internacionálé ülé
sezésén a magyarországi szociáldemokrata 
pártot Garami Ernő képviseli. Garami Ernő
nek ebből az első külföldi magynr megbízá
sából egyesek arra következtetnek, hogy

Garami Ernő hazatérése aktuálissá vált, 
sőt vasárnap azt is hircsztelték, hogy Garami 
Ernő van kiszemelve az Országos Társada
lombiztosító Intézet egyik alelnöki állására. 
Szociáldemokrata részről ugy informálták a 
Hétfői Napló munkatársát, hogy Garami 
Ernő hazatéréséről semmiféle pozitív érte
sülésük nincs, az a hir pedig, hogy a szo
ciáldemokrata párt „lepaktálL" volna Beth
lennel és ilyen paktum alapján alelnöki ál
lást szerzett volna magának az O. T. I.-nél, 
teljesen alaptalan híresztelés.

Garami Ernő hazatérése ügyében érdek*  
lődtünk

a legllletékesebb helyen
is, ahol n következő felvilágosítást kaptuk!

— A kormány változatlanul azt az állás
pontot képviseli, hogy minden magyar ál
lampolgár hazatérhet a külföldről, de. a 
független magyar bíróság előtt számolnia 
keli tetteiről.

gatról és északról megindult meleg lég
tömegek lépnek.

Nyugat-Európa egy része a hűvös időjárás 
után ismételten felmelegedett s előrelátha
tólag, két napon belül Magyarország felett is 
már meleg levegő fog uralkodni. A hőcmel- 
kedés fokozatos bekövetkezése valószínű S 
előreláthatólag

néhány nap múlva ugyanolyan káni
kulai meleg lesz Budapesten és nr. or
szágban, mint amilyen volt az elmúlt 

napokban.
Vasárnap egyébként a Meteorológiai In

tézet nz időjárásról a következő prognózist 
adta ki:

Túlnyomóan derült, száraz idő várhatói 
lassú höemelkcdésscl.
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Briand vasárnap megkezdte 
tárgyalásait a republikánus 
koncentráció kormányának 

megalakításáról
Páris, julius 28.

A reggeli lapok vélekedése szerint 
Briand a republikánus koncentráció 

kormányát fogja megalakítani, 
amelyen « középpártokon kivül a szocial- 
republikánusok, n radikálisok és a Maginot- 
< söpört lesznek lépvlschte, úgyhogy

Briand minden körülmények kŰzött 40 
főnyi többségre számíthat.

Ennek a kombinációnak keresztülvitele n 
radikálisok magatartásától függ, jelesül at
tól, vájjon Briand visszntér-e a régi republi
kánus hagyományához, hogy a belügyminisz
tériumot radikális politikusra bízta. A folyo
són különben már tegnap úgy vélekedtek, 
hogy Briand egész kabineiulakilósa ezen a 
kérdésen fordul meg.

Pária, julius 28.
Briand ma délelőtt megkezdte knbinclala- 

kltási tárgyalásait. Elsősorban a szenátus, 
majd a kamara elnökét látogatta meg, azután 
» külügyminisztériumba tért vissza, ahol el
sőnek Dalndier, Maliig és Duraiul radikális 
képviselőket fogadta. 

Készül a kartelltőrvény tervezete
Búd János kereskedelmi miniszter legközelebbi programmja: 

a kartellkérdés és az exportproblémák megoldása
Mint a llét/ői Napló kél héttel ezelőtt első

nek jelentette, Herrmann Miksa kereskedelmi 
miniszter augusztus 1-én megkezdi nyári sza
badságát és n kereskedelmi minisztérium ve
zetését Búd János közgazdasági miniszter veszi 
ál. Búd János egyelőre ideiglenesen vezeti a 
kereskedelmi minisztériumot, <to legkésőbb 
szeptember közepe tájén már megtörténik a 
kinevezése.

Közguzdasági és kereskedelmi körökben 
egyaránt nagy várakozással tekintenek Búd 
János kereskedelmi minisztersége elé. mert ál
talános n vélemény, liogv Búd János végre 
szakképzettségének és agilitásának megfelelő 
munkakört kap. Mint a Hétfői Napló munka
társa teljesen beavatott kormánykörökből él
tesül.

Búd János mindjárt hlvalalbalépése után 
aa exportkérdések további tnnulinányozú- 

aának szenteli idejét.
Elsősorban a gabonaexport problémáinak a

Lichtensteín herceg és Almássy 
László kalandos afrikai autóutja

Steyer XX-on Délairikán keresztül
’ Lichtensteín András Fcrdinánd herceg és 
Almóssy László, mint ismeretes automobilon 
és pedig cgy-cgy Steyer XX-on beutalták egész 
Ktlctafriknl. Az érdekes vállalkozásról, mely, 
mint ismeretes, kitünően sikerült,

Almássy László
most többek között a következőket írja:

— Választásunk természetesen Steyer már 
kára esett, mert

ez h márka előzőleg már két Afrlkaturán 
bevált

Ezúttal ugyan egy uj típusról van szó, amely
ből alig készült el néhány példány, mi azon
ban híztunk a Steyer müvek lelkiismeretes kí
sérleteiben, amelyek az uj típust megbízhatónak 
mutatták. Utunk Bécstől Mar.«cliléig meglehe
tősen kalandos volt és a behavazott Alpokon 
kercszlill jó darabot vonaton kellett megten
nünk. Húsznapos tengeri ut után érkeztünk

Páris, julius 28.
Briand a ma délelőtt folytatott kabinet- 

alakitásra vonatkozó tárgyalásaiban azt az. 
óhaját nyilvánította, hogy a megalakítandó 
kabinetnek a legszélesebb alapon nyugvó 
többsége legyen, hogy nz igy megalakítandó 
kormány a néhány nap múlva Hágában 
meginduló jóvátételt konferencián a lehető 
legnagyobb autoritással léphessen fel.

Páris, julius 28.
Beavatott körökben úgy tudják, hogy 

Briand nem annyira az uj kormány megala
kítását, mint inkább a mostani kormány át
alakítását tekinti céljának.

Páris, julius 28.
Briand déltájban a külügyminisztériumból 

távozva közölte a hírlapírókkal, hogy eddig 
kikkel tárgyalt, majd kijelentette, hogy a 
válság megoldása nem könnyű.

— De nem lehetetlen, — vetette közbe 
egy hírlapíró.

— Természetes, hogy nem, — felelte 
Briand.

megoldásával óhajt foglalkozni. A másik fon
tos kérdés, ami az uj kereskedelmi minisztert 
foglalkoztatni fogja,

n kui létprobléma megoldása.
Búd János még a nyári szünet előtt felszólí
tást intézett nz egyes érdekképviseletek veze
tőihez aziránt, hogy tegyenek részletes jelen
tést a körteiben lévő iparágak árkalkulációi
ról. Ezek a jelentések a legutóbbi napokban 
befutottak a közgazdasági minisztériumba, 
Búd János kereskedelmi miniszter most c je
lentések alapján

megkezdheti a karleliiirvény tervezetének 
nz előkészítését.

.4 nyers tervezet már készül is a kereskedelem
ügyi minisztériumban. Ennek a tervezetnek az 
alapjait Herrmann Miksa vetette meg azoknak 
az elveknek a: ulapján, amelyeket míg Beth
len István gróf miniszterelnök Sándor Pál in-, 
lerpellációjóra adott válaszában jelölt meg.

meg Kenia tartományba. A tartomány kikötő
jéből igen rossz ut vezet Nairobiba, a tarto
mány fővárosába. Mint megtudtuk, az ut azért 
rossz, mert

az ottani vasúti társaság befolyását érvé
nyesíteni tudja a hatóságoknál, hogy az 
nulóutakat ne csinálják meg és ezzel ne 

teremtsenek konkurenciát a vasútnak.
Kenla fővárosából délfelé utaztunk Tanganyika 
tartományba. Szteppéken és cserjéken vágtunk 
ót: itt már nyoma sem volt autóidnak. Ez a 
vidék autósok szempontjából még teljesen 
érintetlen terület. Ar. autótól és kultúrától men
tes területeken valóságos c.igányélotcl éltünk. 
Egy Ízben izgalmas kalandunk is akadt. A 
bozótban

hatalmas orrszarvú támadt az autónkra.
és a támadás oly hirtelen jött, hogy csak lélek

jelenlétünk mentett meg bennünket a nagyobb 
bajtól. Hirtelen erősen tülköltünk és a szokat
lan. siritó éles hangtól meghökkent a támadónk, 
úgyhogy nem tudta az autót felborítani, mert 
pillanatnyi „csodálkozását" kihasználva, a leg
nagyobb sebességgel továbbszáguldottunk. En 
Innen északfelé vettem utamat, mialatt

Lichtensteín bereeg a*  6 Steyer XX-án a 
Viktória tavat száguldottá körül.

Majd Uganda tartománynak vettük utunkat, 
ahol legnagyobb meglepetésünkre, elsőrangú 
aufóutakat találtunk.

Mint emlékezetes, az angol Court-Treatt Őr
nagy, aki a Fokvárostól Kairóig autón tette meg 
az utat, nem mert vállalkozni arra, hogy a fran
cia Szudán mocsaras vidékén áthatoljon, hanem 
nagy kerülőt tett. Mi is

a Nílus partján hagytuk az autónkat és az
után vadászkörutra Indultunk.

Megszigorítják a kokain 
és ópium fórgalomb ahozat alát
Augusztusban már működni fog az egészségügyi rendőrség 

nak és nagykereskedelemben való forgalomba- 
hozatalának módozatait is.

Az értekezlet leglényegesebb eredménye az a 
határozat volt, amely szerint már

augusztus havában megszervezik a köz
egészségügyi rendőrséget.

Vasárnap délelőtt a népjóléti minisztérium, a 
főkapitánysóg. a budapesti Orvosszövetség és a 
Gyógyszcrészszövctség kiküldöttei közös érte
kezletet tartottak, amelyen fontos intézkedése
ket határoztak el az utóbbi időben nagymérték
ben elterjedt kokain és egycb kábítószer élvezet
tel kapcsolatosan.

Az értekezlet eredményeképen augusztus első 
napjaiban

rendelet jelenik meg, amely szabályozni 
fogja ■ kábítószerek forgalombahozatalát.

Kokaint, ópiumot, morfiumot és más kábítósze
reket a fogyasztóknak ezentúl kizárólag gyógy
szertárak adhatnak el orvosi recept ellenében, 
de gyanús esetekben a gyógyszertáraknak joguk 
van a gyógyszer kiszolgálásának megtagadásá
hoz. A rendelet részletesen intézkedni fog arról, 
hogy mely esetek azok, amikor a gyógyszeré
szek megtagadhatják még orvosi recept ellené
ben is a kábítószerek, különösen nagyobbmeny- 
nyiségü ópium, kokain, vagy morfium kiszolgál
tatását.

A rendelet intézkedni fog az 1876-ik évi XIV. 
törvénycikk végrehajtásának pontos betartásá
ról, szabályozni fogja a kábítószerek gyártású-

Egy ügyvéd száztizenkétezer pengőért 
perli a szerb hajózási társulatot

A Kúria elvi döntése a trianoni szerződés értelmezéséről
A Kúria Rócz-fanácsa rendkívül érdekes ügy

ben hozott elvi jelentőségű Ítéletet. A pert
dr. Mándies Milán volt szentendrei ügyvéd, 
jelenleg budapesti lakos Indította az Első 
szerb kir. szabadalmazott hajózási társulat 

ellen.
Előadta azt, hogy a vállalatnak hosszú időn ke
resztül jogtanácsosa volt, ezért már a béke
időben 1.000 korona évi átalány díjazása volt, 
amelyet 1913-tól kezdve nem kapott meg. Járt 
neki azonfelül a vállalat által folyamatba tett 
perekben megállapított munkndija és a külön 
kikötött tiszteletdijak, végül pedig a vállalat ér
dekében végzett utazásaiért járó dija is. Ezen 
a címen

112 ezer pengő megítélését kérte
a budapesti kir. törvényszéknél és előadta azt, 
hogy a hajózási vállalat jelenleg a jugoszláv 
állam fennhatósága alá tartozik és székhelye 
czidöszerint Belgródban van

A keresettel szemben a hajózási vállalat per
gátló kifogást emelt és azt vitatta, hogy a tria
noni békeszerződés értelmében ez a követelés, 
mint amely a háború előtt keletkezett,

nem tartozik a rendes magyar bíróság elé, 
hanem a jogvita eldöntésére a vegyes döntő
bíróság bír hatáskörrel.

A budapesti törvényszék a pergátló kifogás
nak helyt is adott. Az Itéltötábla nem fogadta cl 
ezt az érvelést és

a magyar bíróságok illetékességét állapí
totta meg.

Most kerüli az ügy felülvizsgálati kérelem 
folytán a Kúria elé, amely a Tábla Ítéletét 
helybenhagyta és kimondotta azt, hogy ar 
ügyet magyar bíróság van hivatva tárgyalni. Az 

Kőrútunk jó eredménnyel végződött, igen sok 
antilopot ejtettünk. Amikor Szudánt elhagytuk. 
a katonai hatóságok engedélyét kellett kérni, 
hogy a Nuer vidékre juthassunk.

Persze európai értelemben vett modern autó 
utakról itt sem lehetett szó, legnagyobbrészt ép. 
pen csakhogy járhatóvá átalakított utakon ha
ladtunk át, amelyek bizony

a rugózást a legnagyobb feladatok elé állí
tották. Gépünk azonban kiáltotta a próbát 
és a legnehezebb vizsgát akkor tette le, ami
kor visszafelé menet 700 kilométer{ men

tünk a Nílus völgyétől Alexandráig.
Utunkon mindent összevéve,

körülbelül 12.000 kilométert tettünk meg, 
nagyrészt nehéz körülmények között. Bizony 
már nagyon vágyakoztunk a Marseillebe vivő 
hajóra, amelyen azután ki is pihentük az afri
kai túra fáradalmait...

amelyet egy régebbi terv szerint csak 1930. ja
nuár elsejével akartak felállítani. A közegész
ségügyi rendőrség tizennégy tagból fog állani s 
feladata lesz kerületenként ellenőrizni mindazo. 
kát a helyeket, ahol eddigelé kokainüzérek for
dultak meg. A közegészségügyi rendöröknek kö
telességük lesz

megfigyelni a kokainistákat és morfinis
tákat

és meggyőződni tartoznak arról, hogy azok, 
akik kábítószerek gyártásával és forgalomba- 
hozatalával foglalkoznak, bölartják-o az előirt 
rendszabályokat.

A hatóságok remélik, hogy az uj intézkedé
sekkel sikerül az utóbbi időben nagymértékben 
elterjedt kábítószer élvezetnek gátat vetni és 
egyben az ópium és kokain csempészését s til
tott kereskedését megakadályozni.

ítélet elvi jelentőségű indokolása szerint a béke
szerződés a vegyes döntőbíróság elé csak azo- 
kal a pénztartozásokat utalja, amelyek a há
ború előtt lejártak.

A Kúria megállapította, hogy az ügyvéd igé
nyeit. habár közte és a vállalat között régebb 
idő óta fennállott jogviszony alapján, azonban 
mégis csak a háború után érvényesítette első
ízben és csak akkor közölte a hajózási válla
lattal. Ennek következtében a Kúria megítélése 
szerint az ügyvéd követelése nem a háború 
előtt, hanem csak

a háború után vált lejárttá
és pedig akkor, amikor dr. Mándies a hajózási 
vállalatot a fizetésre elsődben felhívta.

A Kúria úgy találta, hogy az ügyvéd az őt 
megillető járandóságot nem csupán a szerződés 
alapján, hanem az ügyvédi Rendtartás alapján 
is követelheti. Akkor pedig, amikor a fél köve
telése a törvényen alapul és a fizetést nemcsak 
a megállapodás, hanem a törvény erejénél fog*  
va is követelheti, meg kell állapítani azt, hogy 
az ügyvéd díjazására nézve létrejött szerződés 
az ügyvéd követelésének nem egyedüli alapja, 
hanem csak egyik bizonyítéka. Minthogy to
vábbá a vita az, ügyvéd és a hajózási vállalat 
között a békeszerződés életbelépése után merőit 
fel először, ezért a Kúria úgy találta, hogy sem
mi ok sincs arra, hogy az ügyet a magyar bíró
ságok rendelkezése alól kivegyék.

Elrendelte tehát a Kúria, hogy az adóbíró
ságok az ügyvéd követelését újabb tárgya

lás alá vegyék
és ennek alapján állapítsák meg azt, hogy szám
szerűleg mily követelés illeti meg.
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GyllKolt az asszony — 
hogy hozományt szerezzen

Stimpfi Cecília Kőszegi asszony a veszprémi országúton 
fejszével leütött egy tuuarost és elrahoita Kocsijai-lovat 

» uOlegdnye juttatta csend&mzre
Veszprém, julius 28.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A győr- 
szentmártoni csendőrségen tegnap reggel 
megjelent Szakáll Sándor nagyécshegyi la
kos, volt vasmegyei vámőr és bejelentette, 
hogy borzalmas rablógyilkosság nyomait 
fedezte fel.

Szakáll Sándor a csendőrscgen előadta, 
hogy régebben megismerkedett* Stimpfl Ce
cília kőszegi asszonnyal, akinek férje Ame
rikában él, de minden összeköttetést férjé
vel megszakított. A vámőr és az asszony kö
zött — akinek két gyermekét a vidéken ne
velik rokonai — barátság fejlődött ki és 
néhány héttel ezelőtt Szakáll az asszonnyal 
abban egyezett meg, hogy feleségül fogja 
venni. Az asszony azt mondotta, a Burgen- 
landba utazik haza Újtelepre, hogy ott 
örökségét átvegye. Szakáll azt tervezte, hogy 
ha az asszony örökségét, mint hozományt 
rokonaitól megkapta, feleségül veszi. A hó
nap végére várta haza Burgcnlandból a 
vámőr Stimpfl Cecíliát, de az asszony meg- 
lepetésszerüieg már pénteken este megérke
zett.

Kétlovas kocsival hajtott be a vámőr 
házának udvarába

h arra kérte Szakállt, hogy vegye gondozá
sába a lovakat és a kocsit, ami örökségének 
egy része.

— Én — vallotta a csendőrség előtt Sza
káll vámőr — reggel hozzáláttam a lovak 
és a kocsi tisztításához. Amint a kocsit tisz
títottam, megdöbbenéssel vettem észre, hogy 

a kocsi eleje vérfoltos s az illés alatt is 
) hatalmas, alvadt vérfoltot találtam.

A vámőr annak a gyanújának adott ki
fejezést a csendőrség elölt, hogy az asszony
minden bizonnyal bűnös utón szerezte a 
kocsit és a lovakat. A bejelentés után nyom
ban megindult a cscndöri nyomozás, amely 
néhány óra múlva váratlan eredményre ve
zetett. A győri országúton az árokban 
ugyanis egy fejszecsapással agyonütött 
holttestre találtak.

Papp Gábor szentkirályszabadjai fuva
rost ismerték fel

a holttestben és megállapították, hogy a 
kétlovas kocsi, amelyen Szakáll Sándor a 
véres foltokat fedezte fel, a fuvaros tulaj
dona. Kétségtelennek látszott, hogy a rabló
gyilkosságot a burgenlandi osztrák asszony 
követte el. Az asszonyt elfogták a csendőrök 
és vallatóra fogták. Eleinte tagadta a gyil
kosságot, később azonban

töredelmesen bevallotta, hogy ő ölte

Lopott motorkerékpáron 
száguld és súlyos karam

bolokat okoz egy ideg
beteg joghallgató

Az idegbajos Balogh Capler Géza öt motorkerék
párt lopott Budapesten és most a dunántúli 

országutakon kóborol
Az elmúlt hetekben rövid egymásutánban 

több feljelentés érkezett a főkapitányságra, 
arról, hogy ismeretlen tettesek motorkerék
párokat lopnak el. Rövid idő alatt

öt gazdátlanul hagyott motorkerékpárt 
lopott el az ismeretlen tettes.

A rendőrség megindította a vizsgálatot, 
amely igen érdekes és meglepő eredményre 
vezetett.  

A
Dorco gummitafpú nyá
ri cipő minősége évek 
óta versenyen felül áll.

Minden cipőn rajta 
a „Dorco" védjegy. 
Aki elsőrendű minőség
re súlyt helyez, 
ügyeljen a védjegyre. | 
“ ------- I

meg Papp Gábor fuvarost, ezért, hogy 
a kocsit és a lovakat megszerezze.

— Nagyon szerettem Szakáll Sándort — 
kezdte vallomását az asszony — nem akar
tam tőle elszakadni, őérte követtem el a 
gyilkosságot. Szakáll családja ugyanis nem 
engedte meg, hogy ö engemet hozomány 
nélkül feleségül vegyen. Elhatároztam, hogy 
burgenlandi rokonaimtól kikérem öröksége
met és ezért hozzájuk is utaztam Újtelepre. 
.4 rokonok megtagadták az örökség kiadását. 
Valósággal lesújtva tértem hazafelé. Vesz- 
prémharsány község állomásán töprengés 
közben az a gondolatom támadt, hogy

gyilkosság utján fogok pénzt szerezni.
— Amint a vasútállomás mellett ültem, 

megpillantottam, hogy a meglehetősen elha
gyott országúton halad cgy kétlovas kocsi, 
amelyet egy módosán öltözött ember hajlott 
— folytatta vallomását. — Lassan, lopa
kodva a kocsi után mentem és elhatároztam, 
hogy

leütöm a szekér gazdáját.
Közel egy órán út ballagtam a lassú lépés
ben hajtott kocsi után. A kocsis, akit jó
módú embernek és a kocsi tulajdonosának 
néztem, egy közeli, országutmenti csárdában 
megvacsorázott, megetette a lovakat. Én ez
alatt észrevétlenül a kocsma mellett vára
koztam. Félóra múlva elindult a kocsi és 
észrevettem, hogy a gazda —nyilván a 
nagy hőségtől — elbóbiskolt a bakon. Al
konyat volt, a közelben senkitsem láttam, 
erős elhatározással hátulról felkapaszkod
tam a lassú lépésben haladó szekérre. Egy 
ponyva alatt fejszét pillantottam meg. Fel
emeltem és

egy jóllrányzott hatalmas ütéssel letcri- 
tettem a gazdát. Az éles fejsze keresztül- 
repesztelte a koponyát, a férfi nyomban 
meghalt. A holttestet a mozgó kocsiról 

az árokba hajítottam.
Mintegy ötven lépést haladt ezután a kocsi, 
amelyet azonban visszafordítottam, mert 
eszembe jutott, hogy elfelejtettem megmo
tozni, a ruháit. Harminckét pengőt találtam 
a megölt ember zsebeiben, azt magamhoz 
vettem, hevenyészve letisztítottam a véres 
kocsiülést és a lovakat gyorsabb tempóban 
tovahajtottam Szentkirályszabadja felé.

A rablógyilkos asszony vallomását maguk 
a csendőrök is szörnyülködvc hallgatták 
végig és a beismerő vallomás ufán

megbilincselve Zircrc szállitották,
majd onnan a veszprémi ügyészség foghá
zába kisérték.

Megállapították, hogy a budapesti benzin
töltő állomásokon sűrű egymásutánban je- 
jelentkezett egy fiatalember, aki rendsze
rint mindig újabb és újabb motorkerékpár
hoz vett föl benzint. Az egyik benzintöltő 
állomás alkalmazottja

felismerte a fiatalemberben Balogh Cap
ler Géza volt jogszigorlót.

A 26 esztendős fiatalember, aki egy jónevü 

1

budapesti főorvosnak a fia, idegbeteg és 
több esztendőt töltött különböző elme- 
gyógyintézetek ben.

Legutóbb Angyalföldön ápolták és cgy 
hónappal ezelőtt édesapja felelősségére 
ideiglenesen kibocsátották a zárt inté

zetből.
A fiatalember néhány napig otthon tartóz
kodott, julius elején azonban váratlanul 
eltűnt hazulról és hozzátartozói azóta nem 
tudják merre jár. Miután megállapították, 
hogy Balogh Capler Géza motorkerékpárjai 
megegyeznek az ellopott motorkerékpárok
kal, széleskörű nyomozást indítottak felku
tatására, mert nyilvánvaló volt, hogy

az Idegbeteg jogszigorló követte el a 
lopásokat

A nyomozás közben azután igen érdekes 
dolgok derültek ki. A napokban Pesterzsé
bet határában cgv motorkerékpár összeüt
között egy teherkocsival. A motorkerékpá
ron a vezetőn kívül két utas foglalt helyet.

Az utasok megsebesültek, a vezető azon
ban sértetlen maradt és mire a mentők 
megérkeztek, elsietett a baleset he

lyéről.
A gépben később felismerték az egyik Bu
dapestről ellopott motorkerékpárt. A meg
sebesült utasok elmondották, hogy egy 
pesterzsébeti vendéglőben ismerkedtek meg 
a vezetővel, aki

dr. Bánóczy Viktor mérnöknek mon
dotta magát

és gépkocsizásra invitálta őket. Elfogadták 
a meghívást és felültek a gépre, amellyel 
azután az összeütközés történt. Megállapí
totta a rendőrség azt is, hogy ezzel a mo
torkerékpárral is járt a benzintöltő állomá
sokon Balogh Capler Géza és igy bizonyos, 
hogy ö volt az, aki a Bánóczy álnevet hasz
nálta. Röviddel ezután a Zuglóban történt

Ötvenezer pengőt követel 
kártérítés fejében Batthyány Ilona 

hagyatékából gróf Pejachevich Márkné
Batthyány Ilona grófnő, a cinkotai nagyasz- 

szony végrendeletének cgy igen érdekes mellék
hajtása foglalkoztatja most a bíróságot. A köz
jegyző előtt tartott hagyatéki tárgyaláson kép
viselte ügyét Jcjachevich Márkné grófné is. 
akinek kiskorú leányára, Erzsébet grófnőre kö
zel kétmillió pengő értékű ingatlant hagyott 
Batthyány Ilona grófnő. A hagyatéki tárgyalá
son Pejachevich Márkné jogi képviselője dr. 
Zachár Kálmán Pcstvármegye tb. főügyésze

ötvenezer pengős követelést jelentett be 
ügyfele nevében.

A cinkotai Pejachevich majornak haszonélvezeti 
joga Batthyány Ilona grófnőé volt és Pejache- 
vtch grófné most azon a címen kérte az ötven
ezer pengő kifizetését, hogy Batthyány grófnő 
rezsimje alatt a majorság gazdasági épületei 
megrongálódtak, tönkrementek és ötvenezer 
pengőbe kerülne a tatarozás. A jelenlevő összes 
örökösök hozzájárultak a kár megfizetéséhez, 
egyedül az egyik örökös, Kcglevich Pál gróf 
képviselője, Rajna Dezső dr. ügyvéd jelentette 
be tiltakozását. Az örökösödési szabályok érlel- 
mében csak az örökösök egyhangú határozatá
val lehet ilyen követelést teljesilcni s igy tör
tént, hogy Rajna Dezső

egyetlen szóval megakadályozta az ötven
ezer pengő kifizetését.

Pejachevich grófné erre beadvánnyal fordult a 
gödöllői járásbírósághoz és ennek alapjáu a

Rejtélyes módon eltűnt egy pesterzsébeti géplakatos
A nöayntölö emberi ntollíra egy Hatat leány társaságában látták

Rejtélyes eltűnés ügyében folytat már na
pok óta nyomozást a pesterzsébeti rendőrség. 
Pár héttel ezelőtt történt, hogy a pesterzsébeti 
kapitányságon bejelentették Zamner Tamás 
géplakatos eltűnését. A bejelentés szerint 
Zamner, még c hónap elején eltűnt lakásáról és 
azóta nem adott életjelt magáról. A mogorva, 
szófukar, már deresedö hajú, korosabb férfi 
igen kevés emberrel érintkezett és annyira félt, 
attól, hogy a kívül élők „kilcsik" életének tit
kát, hogy

az ablakot háromszoros függönnyel védte, 
az ajtókat pedig hatalmas fahasábokkal 

torlaszolta el.
A legutóbbi időben szomszédai igen nagy

csodálkozással tapasztalták, hogy Zamner 
Tamást Török Flóris-utcai lakásán, bár n 
géplakatos igen sok Ízben jelentette ki, hogy 
amióta a felesége megszökött tőle, nem tud 
egy nőre ránézni — mégis nők keresik fel. 
A nők egyike cgy fiatal 20—22 éves leány,

pár napig ott Is maradt Zamner lakásán.
E hó elején azután — bár a szomszédok kö
zül senki elmenni nem látta, — a leány többet 
nem mutatkozott az udvaron, vagy a ház kor

Folytatjuk a népszerűvé vált
raktárrendezési árusításunkat.

Női cipők. fekete, barna, szürke 
ésdrapp P12.BO,14ÖO,17.5Ű, 1Ö.Ö0 
Férfi cipők feke e és barna 

P 19.60, 22.-, 24.60
Szandalettek piros, kék, drapp 
és szürke leszállított árban.

TURUL CIPŰSVRR
VII., KAköczI ót 14.

VI., KlrAly ucca 30. 11., Hírlik ucca 2.

karambol egy motorkerékpárral. Az utasok 
itt is megsebesüllek a sértetlenül maradt 
vezető pedig megszökött. A motorkerékpár 
megint csak lopott volt és az utasok éppen 
olyan körülmények közölt ismerkedtek meg 
a vezetővel, mint a pesterzsébetiek. A két 
karambol után most már minden kétséget 
kizárólag megállapítható, hogy

Balogh Capler Géza lopfa el mind az öt 
motorkerékpárt és az idegbeteg fiatal
ember az egyik lopott kerékpáron még 
most is az országutakat rója é.s veszé

lyezteti a közbiztonságot.
A rendőrség vasárnap telefonon és távirat
ban értesítette az ország összes csendőrsé
geit és kérte, hogy a legszigorúbb nyomozás
sal igyekezzenek kézrekeriteni Balogh Cap
ler Gézát, mert attól tartanak, hogy az ideg
beteg fiatalember, azonkívül, hogy motorke
rékpárokat lopott.
súlyos szerencsétlenségeket fog előidézni.

Különösen a dunántúli csendörörsök figyel
mét hivták fel, mert egyes adatokból arra kö
vetkeztetnek, hogy a Dunántúl felé vette 
útját a lopott motorkerékpárokon.

napokban
bírói szemlét tartottak a Pejachevlch-ma- 

jorban.
A bírói szemlén hat örökös képviseltette magát. 
Többek között megjelent Rajna Dezső dr. is, aki 
kifejtette a biró előtt, hogy a Pejachevich-major 
épületei már százhárom esztendősek, tehát at 
épületek rongálását nem gondatlanság és ha
nyag kezelés okozta, hanem az idő vasfoga 
emésztette meg azokat. Az adatok alapján a 
többi örökösök megjelent képviselői is csatla
koztak Keglcvich gróf ügyvédjének a lefizetéssel 
szemben való tiltakozásához. A bíróság nyom
ban ott

a helyszínen kihallgatásokat Is foganatosí
tott.

Kihallgatták Melna Gyula 83 éves tiszttartót, aki 
Batthyány Ilona grófnő alkalmazottja volt. 
Melna, aki 60 esztendőn át állt a majorság élén, 
azt vallotta, hogy a grófnő mindig nagy gondot 
fordított az épületek karbantartására. A bíróság 
a helyszíni szemle után elrendelte a szakértői 
szemlét és

kötelezte gróf Pejachevich Márknét. hogy a 
szakértői dijakra nyomban utaljon ki előle

get.
Az előleg kiutalása meg is történt és most a 
szakértői szemle eredményétől függ a bíróság 
további döntése n Pejachevich-major százhárom 
esztendős épületinek ügyében.

nyékén, röviddel később pedig a férfi is eltűnt. 
A különös bejelentésre azonnal detektívek 

mentek ki a gcplnkntos elárvult lakásába, 
amelyet zárva találtak. Lakatos segítségével

feltörték ar ajtót, beléptek a konyhába, 
ahol penetráns illat fogadta őket.

Eleinte bűncselekményt gyanítottak, de ké
sőbb kiderült, hogy a rossz szag romlott hústól 
ered, amely hetek óla hevert ott az asztalon. 
A lakásban meglehetősen nagy rendetlenség 
uralkodott, bizonyítva azt, hogy Zamner hir
telen távozott cl hazulról.

A rendőrségen bűncselekményt vagy leg
alább is öngyilkosságot sejtenek a rejtélyes 
eltűnés mögött éppen ezért a kerületi kapitány
ság vezetője utasítást adott a detektiveknek, 
hogy

kutassák fel Zamner házának kútját Is, 
vájjon nem ugrott-e oda be a nőgyfilölő 

géplakatos.
Ugyancsak erélyesen nyomoz a rendőrség az
után a nő után, ak' közvetlenül eltűnése előtt 
néhány napig Zanner Tamás házának ven
dége volt. 
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— A Zeppelin próbnutja. Friedrichshafén

ből jelentik: A Gráf Zeppelin felszállása má- 
•odik nagyobb próbauljára kitünően sike
rfilm A léghajó 7 óra 30 perckor a nyugati 
kapun hagyta cl a hangárt és néhány méter
rel tovább már gyorsan kezdett emelkedni. 
A szép napos vasárnap reggel sok kiváncsit 
vonzott a repülőtérre. A felszállási manővert 
<lr. Eckener vezette, aki ma újból réazt vesr 
■ próbarepülésen. A Gráf Zeppelin nagy se
bességgel északi irányban rövidesen eltűnt a 
nézők szemei elől. A léghajó visszatérését este 
• órára várják. A hátsó motor, amelynek 
gondolája tegnap a viharos szelek okozta 
nehéz kikötésnél kissé megsérült, hiba nélkül 
működik. — Stuttgarti jelentés szerint nyolc 
óra 45 perckor a Gráf Zeppelin délnyugati 
irányból jövet megjelent a város felelt és 
miután mintegy tiz percig tartó nagy kört irt 
le. északi irányban újból továbbrepült.

— A német motorkerékpár Grand Fríz. 
Az európai motorversenyek egyik legérde
kesebbje ma zajlott 1c Köln mellett a re
mek Nürburg Ring pályán 70.000 néző előtt. 
A nehéz terepen számos bukás és defektus 
adódott. Pont 11 órakor volt a start, két
perces időközben indították a menőket. 26 
menő közül 11-en futottak be, köztük Ty- 
rell-Smith, aki 102 átlagot, a nap legjobb 
idejét futotta és igy ő lett a Grand Prix ab- 
■zolut győztese. A 350 kem kategóriából 
ugyancsak az angolok kerültek ki győzte
sen.

— Bűntény áldozata lett Weber rendőrkapi
tány anyósa. Szegedről jelentik: Vasárnap dél
előtt Déváról távirat érkezett a szegedi rend
őrségre, amely szerint a szegedi rendőrség 
bűnügyi osztálya vezetőhelyettesének, dr. We
ber Árpád rendőrkapitánynak az anyósa Déván 
bűntény áldozata lett. Weber Árpád rendőr
kapitány, akinek neve a csongrádi bombame
rénylettel kapcsolatos nyomozás alkalmával 
vélt ismeretessé, Dévára utazott. Vasárnap az 
éjszakai órákig a dévai bűntény ügyében ujabb 
értesítés Szegedre nem érkesett.

— Emlékünnepély. Huszonöt áwel ezelőtt 
hunyt el Herzl Tivadar, a cionizmus megalapí
tója. Ebből ar alkalomból vasárnap délelőtt a 
Pesti Izr. Hitközség kegydetos ünnepséget ren
dezett Sip-utcai székházénak dísztermében. 
Nagyszámú, előkelő közönség előtt dr. Oester- 
reich Sándor, a cionista szövetség helyettes el
nöke. mondott emlékbeszédet Herzl Tivadar
ról.

— Kifosztották a nagykanizsai törvényszékl- 
tanáeaelnOkOt. Nagykanizsáról jelenti a 
Hétfőt Napló tudósítója: A múlt héten vak
merő zsebtolvajbanda fosztogatta a balaton- 
keresztúri strand vendégeit. A kabinfosztogatók 
'álkulccial behatoltak a kabinokba és onnan 
minden pénzt és értéktárgyat elvittek. A káro
sultak között van: dr. Mutschenbacher Edvin 
nagykanizsai törvényszéki tanácselnök Is. Egy 
nagykanizsai fiatalembert a rendőrség letartóz
tatott.

— Egy Rákóczl-utl kirakat és a gyalogjárók 
leáll épsége. (Levél a szerkesztőhöz.) Mélyen 
tisztelt Szerkesztő ur! Engedje meg nekem, 
hogy a Hétfői Naplő nyilvánosságán keresztül 
hívjam fel a: illetékesek figyelmét arra a lehe
tetlen állapotra, amely a Rákóczl-ut és Klau- 
zál-utca keresztezésénél veszélyeztett a járó
kelők testi épségét. E két útvonal találkozásá
nál ugyanis úgy a Rákóczl-ut, mint a Klauzál- 
utca keskeny és szűk járdáján már eddig tj 
ember ember hátán tolongott és csak az isteni 
gondviselésnek köszönhető, hogy a boldogtalan 
járókelők nem kerültek valamelyik villamos 
kerekei alá. Néhány nap óta, amióta egy uj 
holt ütötte itt fel a sátorfáját, teljesen lehetet
lenné vált a gyalogos közlekedés. A kirakatok 
előtt bámészkodó Rákóczi-uti publikum ugyan
is annyira elfoglalja az amúgy is keskeny jár
dát, hogy a járókelő most már, ha akar, ha 
nem, kénytelen a kocslaton a villamosok és 
autók között balanszírozva folytatni atját. Ami
kor a szomszédos Corvin-aruház megnyílt, ar 
átruház vezetősége sietett gondoskodni arról, 
hogy a villamosvégállomást egy szomszéd ut
cába helyeztesse át. Kötelezzék ezt az aj bol
tost is, hogy vagy a kirakatait alakíttassa át, 
pogp tegyen lépéseket a Beszkártnál, hogy a 
szomszédos, jóval csendesebb és szélesebb 
Akásfa-utcába helyezzék át a i-es oillamosil 
Talán a járókelők testi épsége mégis csak fon
tosabb, mint egy uj bolt kirakatainak báma- 
lásaf Tisztelettel (Aláírás).

__ Egy autó elgázolt egy huszárt Szombaton 
éjszaka Fisch Sándor soffőr Bp 42—328 rend
számú autójával a Kerepesl-ul 25. számú ház 
előtt elütötte Muchner Károly huszárt, aki ke
rékpárján Gödöllőre igyekezett. A huszár élet- 
áeszélyes sérüléseket szenvedett. A soffőr 
autójába emelte és úgy szállította a Rókus- 
kórházba. Fisch Sándor ellen a rendőrség meg
indította az eljárást.

—- Utcai azurkálások. Szombatról vasárnapra 
virradó éjszaka a Petneházy-utca és Reiter 
Farenc-utca sarkán Pétre Antal 47 éves fuvaros 
késsel mcgsrurkAlta Daniét Imre 23 éves és 
Pálinkás József 52 éves kocsisokat. A sebesül
teket a mentők részesítették első segélyben. —■ 
A Külső Jásrberényl-uton lévő Drasche-féle 
téglagvár előtt egv ismeretlen férfi megszűr- 
kálta Kapcsos András 42 éves fuvarost. A men
tők a sebesültet a Rókus-kórházba vitték. 
"Szúnyog- és rovarcsípések ellen védekezzünk 
Lysoformmal, mely megszűnteti a fájdalmakat.
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Robbanás, tűz, és pánik 
a Sándor-téri moziban
Előadás közben felrobbant a filmtekercs, a 

gépkezelő életveszélyesen megsebesült
Vasárnap éjjel féltizenkét órakor a Főher

ceg Sándor-téri Gutlenberg-mozi előadásán hirte
len lángnyelvck csaptak ki a gépterem négy
szögletes ablakából.

A közönség soraiban pánik keletkezett.
— Tűs van! Tűz van! — kiáltással he

lyeikről felugorva igyekeztek az emberek a 
kijáratok felé.

Robbanás zaja is hallatszott a gépterem
ből, ami csak növelte a pánik erejét. A gé
pész azonban kikiáltott a gépteremből és 
nyugalomra intette a közönséget, aminek 
eredményeképpen a pánik elcsendesedett és 
a közönség aránylag nyugodtan hagyta el a 
mozi helyiségét.

A Ferencváros elvesztette második 
uruguay-i mérkőzését

Uruguay válogatott—Ferencváros 3:0 (1:0)
Montevldeo, julius 28.

(A Hétfői Napló távirati tudósítása. A 
Natlonal-pályán vasárnap délután Játszotta 
le a Ferencváros második mérkőzését, 
amelyre az uruguay-1 nemzeti szövetség a 
következő, megerősített csapatot állította

— Melegben, hidegben egyforma. Mégpedig 
egyformán kitűnő. Ez a csoda a Clarus kert
orfeum, amely a legnagyobb hőségben éppen- 
ugy, mint a hűvös zivatarok idején egyaránt 
zsúfolt, — olyan kitűnő c havi világvárosi mű
sora. Kellér Gyula igazgatót illeti a dicséret, 
hogy Kabos Gyulát, Boross Gézát a Corodini- 
duót. Lakatos Árpádot egy műsorra leszerzöd- 
tette.

— Szigetváry Ferenc dr. autóbalesete Bées- 
ben. Bécsből jelentik: Vasárnapra virradóra 
súlyos aufomobilbaleset történt Bécsben. Priu- 
zenalléebcn dr. Szigetváry Ferenc magánautója, 
melyben kívüle még felesége és édesanyja ültek. 
Eors fordulat következtében felborult és a 

nnÜlők kiestek. Mindkét hölgy a kocsi alá 
esett. Szigetváry anyja több helyen megsebesült, 
felesége pedig agyrázkódást szenvedett.

— Selye.mharisnyás, elegáns nő holttestét 
sodorta partra a Duna. Győr megye alispánja 
táviratilag értesítette a budapesti főkapi
tányságot, hogy Nagybajcs községben a Du
nából egy 20—25 év körüli elegánsan öltö
zött, vörösesszökc hajú, selyemharisnyás, 
félcipős urinőnek a holttestét vetette partra 
a viz. A halott ujján címeres aranygyűrűt 
találtak, minden bevésés nélkül, úgyhogy 
személyazonosságát nem lehetett megállapí
tani. Orvosi vélemény szerint 4—5 napja le
het a vízben. A budapesti rendőrség megin
dította a nyomozást az ismeretlen urinő ki
létének megállapítására.

A Körösbe fnlladf egy kisleány. Bé
késcsabai tudósítónk táviratozza: Bohák 
Márton békésszentandrási lakos 11 éves kis
leánya vasárnap a Kőrösben fürdött. A kis
leány. aki most tanult úszni, véletlenül a 
mélyvízbe került, görcsöt kapott és még 
mielőtt segítségére siethettek volna, elmerüli 
a vizbe. Holttestét egy óra múlva kivetette 
a viz.

—- Megfojtotta és elásta újszülött gyer
mekét Békéscsabáról jelentik: Néhány nap
pal ezelőtt bejelentés érkezett a telekgeren
dás! csendőrséghez, amelyben közölték, hogv 
ar ottani tanító szolgálatában álló Lukovicki 
Ilona cselédleány meggyilkolta újszülött cse
csemőjét. A csendőrség megindította a nyo
mozást. Felásták a tanító kertjét és egy bo
kor tövében elásva ráakadtak egy csecsemő 
holttestére. Most már vallatórn fogták a 
leányt, aki beismerő vallomást tett. Elmon
dotta, hogy julius 16-án született a gyermeke, 
akit a szülés után nyomban megfojtott és 
holttestét elásta. Lukoviczki Ilonát letartóz
tatták és a gyulai ügyészség fogházába ki
sérték.

— A báxtnyultenyésztésről. A Házinyui- 
tenyésztők Országos Szövetsége (Budapest, 
Csillaghegy) felhívja mindazokat, akik házi- 
nyullenyésztéSM-l kívánnak foglalkozni, hogy 
szívesen áll ntbaigazilással rendelkezésére bár
kinek Felvilágosítással szolgól a szövetség.

— Titokzatos holttestet fogtak k| a Dunából. 
Vasárnap délelőtt ar összekötő vasúti hid pesti 
oldalánál egy 28—30 év körüli ismeretlen férfi 
hulláját fogtak ki a Danából. A hullón sötétkék 
ruha, sárga ina, fekete cipő volt. A holttest 
balkarján ,.B"-betü van tetoválva. A holttestet 
a bonctani intézetbe szállították.

zálogjegy it
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I A mozi géptermében Endler László 15 
(éves filmtekercskezelö arcán és vállán szen
vedett súlyos égési sebeket. A mentők 

életveszélyei állapotban 
szállították a Rókus-kórházban. A gépterem
ben keletkezett tüzet a tűzoltók oltották el, 
akik három őrséggel vonultak ki. Megálla
pították, hogy a tüzet az okozta, hogy

a vetítőgép fogaskerekében a fllmszalag 
megakadt

és a film ily módon tüzet fogott. Éjfél után 
néhány perccel a tűz eloltása után a tűzoltók 
elvonultak a helyszínről. A részletes tűzvizs- 
gálatot hétfőn délelőtt tartják meg.

csatasorba: Gassia — Nasazzi, Mascheronj — 
Andrade, G estid o, Fernandez, Urdinaran, 
Scarone, Petróné, Castro Flguero.

A délamerikai csapat már az első félidő
ben megszerezte a vezetést, majd a második 
félidőben 2 góllal bebiztosította győzelmét.

— Kommunista készülődés az augusztusi 
Vörösnapra. Páriából jelentik: A rendőrség 
tegnap Houjlleban házkutatást tartott egy 
kommunista lakásán. Itt egy nyomdára 
akadtak, amelyben a katonaság fellazítására 
szolgáló röpirátok készültek. A röpiratokat 
a rendőrség lefoglalta és ezzel kapcsolatban 
több kommunistát letartóztattak. — Szófiá
ból táviratozzék: Az augusztus elsejére ter
vezett kommunista tüntetések megelőzésére 
a rendőrség több házkutatást tartott és nagy
mennyiségű lázitó röpiratot foglalt le. Har
minchárom kommunistát letartóztattak és a 
pártlapjuk megjelenését betiltották.

— Zátonyra futott a Horányi motoros hajó.
Ma éjszaka fél 11 óra tájban a Horány és 
Budapest között közlekedő motoros hajó, ame
lyen 38 ember utazott, Megyer közelében zá
tonyra futott. Az utasok közt óriási pánik Iá- 
modt. Félóra múlva azután sikerült a hajót 
veszélyeztetett helyzetéből kiszabadítani. Sebe
sülés nem történt.

— Esőért imádkoztak és elverték az esőkö
peny ügynököt. Siófokról jelenti a Hétfőt Napló 
tudósítója: Humoros eset történt a tolnamegyei 
Diósberény községben. A nagy szárazság miatt 
a diósberényiek elhatározták, hogy egyik bu- 
csujáró helyre zarándokolnak és esőért imád
koznak. Mikor az utón mendegéltek a földm Íve
sek, szembe jött velük Wlenna József budapesti 
csőköpenyügynök, aki köpenyeket kínált el
adásra. A diósberényiek azt hitték, hogy az ügy
nök gúnyt űz belőlük, mert ők esőért imádkoz
nak, ezért közrefogták és alaposan összeverték. 
Wlenna csak nehezen tudott megmenekülni 
előlük, aztán pedig feljelentette őket a csendőr
ségen.

O A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank 
félévi mérlege az 1928. évi nyereségáthozat nél
kül 1,215.674.53 pengő nyereséggel zárult, az 
1928. év első félév*  1,189.776.24 pengő Összegű 
eredményével szemben. A takarék- és folyó
számlabetétek összeg 75,608.631.10 pengő, az in
tézetre bizolt idegen tőkék összege pedig ez
úttal 117,511.791.63 pengő, a váltótárca 
51,033.567.54 pengőre gyarapodott, az adósok 
49,540.526.17 pengőről 53,287.241.52 pengőre 
szaporodtak. Emelkedési tüntet fel a jelzálog
éi községi kölcsönök állománya is. Az összes 
mérlegadatok, amelyek csupán a folyóüzlet 
eredményét tartalmazzák, az intézet rendelkezé
sére álló tőkék szaporulatáról és ennek megfe
lelően az üzletkör kiterjedéséről tanúskodnak.

O A Magyar Általános Hitelbank igazgatósága 
f. hó 24-i ülésében megállapította az 1929 évi 
junius 30-ára lezárt félévi mérleget, mely 
3,489.493 P 41 fill. nyereséggel zárul. Tavaly 
3,443.011 P 78 üli. Nem foglaltatnak a kimuta
tott nyereség összegében a társasüzleti eredmé
nyek és nem számoltatott el a külföldi fiókok 
hozama sem. A félévi mérlegben a váltótárca és 
az adósok összege 294.3 millió P-ről 303.6 mil
lió P-re, a folyósított jelzálogkölcsönök összege 
42.7 millióról 44.3 millió P-re, a takarékbetétek 
öl.2 millióról 55 millió P-re, a folyószámlán és 
csekkszámlán elhelyezett összegek 125.7 millió 
ról 134.3 millió P-re emelkedtek.

O Az Angol-Magyar Bank rendkívüli közgyű
lése elfogadta az igazgatóságnak az alaptőke 
felemelésére vonatkozó javaslatát. A 100.000 da
rab uj részvény kibocsátásával az intézet kimu
tatott saját tőkéi mintegy 40 millió pengőre 
emelkednek. A közgyűlés a bank alapszabályai
nak a nyereség felosztására vonatkozó szakaszát 
a részvényesek javára módosította.

— A Fodor Oszkér-féle Tőzsdei éa Pénzügyi 
Kompasz legújabb 1929—30 évi kötete most 
jelent meg Fodor Oszkár szerkesztésében. Dr. 
Kende Ernő és dr Pór Aladár, a Budapesti 
Áru- és Értéktőzsde titkárai közreműködésével. 
A bevált kiváló évkönyv tartalmazza az ösz- 
szos árusznkmák és az értéktőzsde szokásait és 
szabályait, a tőzsdebiróság leguabb joggyakor
latának gazdag anyagát, budpcsli tőzsdén 
jegyzett összes érlékppirok részletes ismerteté
seit stb. Közel 800 oldal, teljes vászonkötésben. 

Ára 16 pengő.

Buzogány nyerte a Szécheny 
dijat

Budapesti lóversenyek
A favoritok sorozatos veresége jellemzi a Ja- 

liusi miiing vasárnapi utolsó napját, de még 
sem ez volt a nap eseménye, hanem az a kettős 
meglepetés, amelyet a program főszámai okoz- 
tak. Különösen szenzációs és érthetetlen a Szé- 
chenyi-dij eredménye. A Schiffer-istö\l6 mind a 
két lovát: Alagot és Buzogányt is starthoz álli- 
tolta, amelyek mellett még Somogy és a román 
Ghlaur egészítették ki a mezőnyt. Alag torony
magas favorit volt, de a versenyben egy pilla- 
natra sem játszott szerepet, hanem a versenyis
tálló társa. Buzogány, — amely eddig minden 
hosszabb távon csődöt mondott, — a starttól a 
célig vezetve, öthosszal, feltartva nyerte meg. 
Buzogány, mint nagy favorit, szombaton vere
séget szenvedett a közepes tudásu Rögtőntől s 
ma egy najfpal utána, mint egy táltos nyert, 
Sportszempontból szintén különös Bonne for- 
tune biztos győzelme, mert legutóbb a mainál 
sokkal gyöngébb társaságban, Schejbal mester
rel, pillanatig sem volt versenyben. Ennek el
lenére az „okosok" ma hatalmas összeget váglak 
zsebre általa. Vájjon a Lovaregylet érdemesnek 
tartja-e, hogy az ilyen feltűnő formaváltozások 
okai iránt érdeklődjék? Az első futamban Sor- 
manl éppen fordítva csinálta, messze kiemelke
dő sánszát minden ok nélkül a vert mezőnybe 
sikkasztotta el. Hatalmas összegeket vesztett a 
közönség Pazaron, Győrön és öreg Toncsin is.

A részletes eredmény a következő:
I. Eladóverseny. 2000 P. 2000 m. Jóház István 

Adonis (2>/t) Cseszkovics első, Bokros (3), Csuta 
második, Saladin (33) Jorga harmadik. F. m, 
Patrona, Noto, Viglegény, Temesvár, Szamovár, 
Belzebub. 4. h. 3. h. Tót. 10:45, 18. 16. 45.

II. Dömősi handicap. 5000 P. 900 m. Harkány! 
S. br. Bonne fortuna (2’/») Balog első, Borcsa 
(6) Tuss második, Quisisana (3) Gutal harma
dik. F. m. Soha, Heuschrecke, Silvia, Pazar, In 
Time. Tót. 10:33. 14 23. 14.

III. Széchenyi-dij. 9000 P. 2800 m. Schiffer M, 
Buzogány (10) Lynek első, Somogy (l’A) Hűi
mé második, Ghinaur (4) Jorga harmadik. F. 
m. Alag. 5. h. 3. h. Tót. 10:15.

IV. Handicap. 3000 P. 1300 ®i. Tedesco V. 
Sakkmester (6) Esch Gy. első, Sárkány (16) 
Klimscher második, Cipou (4) Tuss harmadik. 
F. m. Fiirt, Rákos, Odahaza, Feneegye, Kailisto, 
Kinizsi, Funny, Porto, öreg Signora, Frau Wun- 
derlich. 1% h. ’/jh. Tót. 10:147. 46. 31. 21.

V. Kétévesek eladó handicapje. 2000 P. 1000 
m. Criráky L. gr. Farsang (4) Takács első, Ama
tőr (6) Gutái második, Neves (8) Blaskovits har
madik. F. m. Szomszédasszony, Mazurka, Győr, 
Arabella, Bamababám, Szirén. 1. h. 1. b. Tót. 
10:61. 23. 24. 28.

VI. Welter handicap. 2000 P. 1600 m. Jóház
István Granada (2) Tuss első, Elöljáró (4) Csesr- 
kovics második, öreg Toncsi (2) Csuta harma
dik. F. m. Vieiné, Ámen. Dolmány, Koma. % b.
2. h. Tót. 10:42. 16. 18. 14.____________________

Ma LKltK77ÓVI mielőtt nem clánoztat lTü nullufiíivn • Nyom nélküli szigeteién. 
Dltricli síéin ”•

— Felhívás a volt krasznojarszkl hadifog
lyokhoz. Augusztus 1-én tiz éve lesz annak, 
hogy a Kolcsak-hadsereg mögött „vitézkedő" 
cseh légió tizenhét ártatlan magyar hadifog
lyot gyilkolt le. Az elhunyt bajtársak lelkiüdvé
ért augusztus 1-én délelőtt 11 órakor a belvá
rosi Ferencrendiek templomában csendes szent
mise lesz

— A budapesti eszperantó világkongresszus 
és a kereskedők. Augusztus 2-tól 9-ig eszparantó 
világkongresszus lesz Budapesten, amelyen 
harminchét államból többezer külföldi érkezik 
Budapestre. A kongresszus vezetősége felhívja 
a főváros kereskedőit, hogy úgy nemzeti mint 
kulturális szempontból igyekezzenek maguar 
tárgyú cikkekkel és díszítésekkel ellátni kira
kataikat és a magvar zászló mellett a zöld 
csillagos eszperantó lobogót is tegyék ki. — Itt 
említjük meg, hogy a kongresszus előkészítő 
bizottsága ma levelet kapott Károly svéd ki
rályi hercegtől, amelyben bejelenti, hogy csat
lakozik a budapesti eszperantó világkongrest- 
s tushoz-

— Elkapta a cséplőgép. Debrecenből Jelen
tik: Mikcpércs határában a cséplőgép kerek® 
elkapta Albert Gyula 15 éves napszámos fél
lábát és leszakittotta azt. A kihívott mentők 
életveszélyes állapotban szállították be a nap
számost a debreceni sebészeti klinikára.

rendem vér- és nemtbetn 
gek résiére, EZtSt M> 
taraan-attie. Rendelés 
egén nap. MMail-fitlt 
LM 1 RsknssM mmbea
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Eldöntetlenül uegzödött 
a deauulliei szépségkirálynö 

választás
miss Európa es miss Amerika egyforma szavazatot kaptak 

a választáson - megosztják az 50.000 frankos diiat
Deauvllle, julius 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
óriási izgalom közepette, szemben a Bu

dapesten ma reggel elterjedt hírekkel,
csak ma este hat óra után néhány perc
cel hirdették ki az Ambassadeur nagy
termében a Miss Európa és Miss Ame
rika között lefolyt szépségverseny ered

ményét
Deauvilleban napok óta minden szálloda 
zsúfolt, Amerika és a kontinens legelőkelőbb 
és leggazdagabb emberei tódultak ide, hogy 
a nagy aktusnak közvetlen tanúi lehessenek. 
A két szépségkirálynö tiszteletére

tegnap este hatszázteritékes bankett volt, 
amelyen a zsűri is megjelent teljes számban, 
így elsősorban Vari Dongen, a világhírű 
festőművész, La Monaco olasz szobrász, 
Gábriel Doumergue francia festőművész, 
akik Európát és a Chicago Tribüné, a Ncw- 
york Héráid és a Neurgork World kiküldöt- 
döttei, akik Amerikát képviselik. A banket
ten

megjelent azonkívül a kapurtalai maha
radzsa, a connaughtl-l herceg és ami a 
legnagyobb szenzációt keltette, — In

kognitóban a spanyol király.

A tegnap esti banketten minden vendég egy 
szavazólapot kapott a vacsorájához, amely- 
lyel próbaszavazást végeztek.

Ma délelőtt a strandon folyt le azután a 
szépségverseny. A zsűri délután, amig a kél 
szépségkirálynö az uj Deauville-i golfpályát 
megnyitotta, döntő tanácskozásra gyűlt 
össze. Hat óra után néhány perccel pedig 
kihirdették az eredményt, amely szerint

a zsűri szavazatai egyenlő arányban 
megoszlottak. így tehát az eredmény 
1:1 Miss Európa és Miss Amerika kö
zött. Simon Böske és Miss Ellen Van 
Hueson, Amerika képviselője egyfor
mán nyerték el a Miss Universe elmet 
A kitűzött dijat, az ötvenezer frankot 

pedig megosztják
és mindegyikük huszonöt-huszonötezer fran
kot kap.
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Izgalmas hajsza a Belvárosban 
egy vakmerő autótolvaj után

HÉTFŐ BETŰTŐL SZOMBAT ESTIS
••

Fényes nappal autót lopott egy 16 éves suhanc — Autón 
üldözte a rendőr és a Ferenc József hídnál elfogta

StrandkabAtkelme, vastag szövésű, legújabb minták .. .. 1.70 P

Izgalmas üldözés után került a rendőr
ségre tegnap délben egy fiatal suhanc, aki 
példátlan vakmerőséggel fényes nappal ello
pott egy autót a forgalmas Belvárosban.

Dán László igazgató tegnap délben üzleti 
ügyben a Pannónia bőrgyár Deák Ferenc- 
utca 13. szám alatti irodájában járt Autón 
érkezett és Bp. 29—065 rendszámú Chev
rolet kocsiját a ház előtt hagyta. Már elin
tézte a dolgát és éppen elmenőfélben volt, 
mikor az ajtóban állva megdöbbenve látta, 
hogy

egy kopottan öltözött suhanc hirtelen 
felugrik a gazdátlanul hagyott autóra, 

megindítja a motort és a következő pillanat
ban

teljes sebességgel elrobog a Belváros 
Irányába.

Dán László kirohant az utcára, megállított 
egy éppen arrahaladó taxit, beleugrott és 
kiadta az utasítást:

— Teljes sebességgel a Chevrolet után!
Néhány percig tartott az üldözés, az autó- 

lolvaj azonban olyan ügyesen manőverezett, 
hogy rövidesen sikerült neki egérutat nyerni 
a szűk belvárosi utcákon és

eltűnt az üldöző atótaxi elől.
Ügylátszott már, hogy a vakmerő tolvaj

nak sikerűit megszökni, egy véletlen baleset 
azonban mégis rendőrkézre juttatta. Az autó
tolvaj a Belvárosból kijutva, a Ferenc József 
rakparton robogott végig. Itt a munkások 
javítják a kövezetei és a tolvaj ugylátszik 
izgalmában szabálytalanul hajtott, neki
rohant egy utszéli kőrakásnak és majdnem 
elgázolt egy járókelőt. A közelben szolgála
tot teljesítő rendörörszem odasietett és

igazoltatni akarta a szabálytalanul hajtó 
gépkocsivezetők

A fiatalembernek azonban volt oka,

hogy kerülje a rendőrrel való találkozást, 
azért rákapcsolt a gépre és sebesen elrobo
gott a Ferenc József-hid irányába. Ugyan
akkor kanyarodott be a rakpartra Ferenczi 
Sándor tisztviselő autója. A rendőr megállí
totta, felszállt az autóba és kérte Ferenczit 
hogy hajtson a Chevrolet után.

Az autőtolvaj őrült iramban száguldott 
végig a Ferenc József rakparton, a többi 

kocslvezető ijedten tért ki utjából.
Néhány percig tartó izgalmas hajsza követ 
kezett. A rendőr Ferenczi autójának a lép
csőjén állt, hogy, ha beérik a Chevroletét, 
átugorjon és megállásra kényszerítse a ve
zetőt.

Végül a Nagycsarnok előtt sikerült utol
érni.

Az üldöző autó eléje kanyarodott, mire 
kénytelen volt megállni. A fiatalember le
ugrott és menekülni akart A rendőr azon 
bán lefogta és igazoltatta. Ekkor derült ki, 
hogy nemcsak szabálytalanul hajtott, ha
nem lopta is az autót. A rendőr erre bekí
sérte a főkapitányságra. Itt azután kiderült, 
hogy

fiatalkorú, 16 éves mechanikus tanonc.
Elmondotta, hogy Székesfehérvárott lakó 

szüleit akarta meglátogatni, mert nem volt 
pénze és tőlük akart zsebpénzt kérni. De 
útiköltségre sem volt pénze és

azért lopta el az autót, hogy Székes
fehérvárra mehessen vele a szüleihez.
Az volt a szándéka, hogy a kirándulás 

után visszajön a kocsival Budapestre, elviszi 
a tulajdonosnak a lakása elé és otthagyja. 
A kalandos hajlamú suhancot

a rendőrség őrizetbe vette 
ét átadják a fiatalkorúak bíróságának, amely 

majd dönteni fog a további sorsáról.

Strandkabftt, elsőrendű epongekelméből.................................... 8.90 P
Gumlfilrddsapka, az összes divatszinekben................................—.80 P
Fürdőd pö ..................................................................................... 1-00 P
Színes gyökér strandkalapok .......................................... 3.30 t
Frottlrkelme, 140 cm. széles .......................................  .. .. 8.00 P
Frottírtörölköző, kitűnő minőség..........................   1.95 P

CaMn-tér 7
Andrássy-ut4

Postán btrnmifn 
utánvéttal azállltgafc

Letartóztatták Márton Mihály filmrendezőt, aki két 
cigarettatárcát lopott báró Kohner Istvántól

Néhán nappal ezelőtt báró Kohner István 
földbirtokos feljelentést telt a főkapitánysá
gon, hogy ismeretlen tettes lakásáról elvitt egy 
ezüst, majd egg arany cigarettatárcát. A rend
őrség nyomozóst indított az ügyben és sike
rült megállapítani, hogy a lopásokat

Márton Mihály 22 éves filmrendező 
követte el, aki hosszabb ideig tartózkodott 
Berlinben, majd hazajött és itt családja révén 
összeköttc(ésbe jutott báró Kohner István csa
ládjával, akinek Alkotmány-utca 16. számú la
kásában többször meg is jelent.

Amikor Márton Mihályt a főkapitányságon 
kihallgatták, a fiatalember elmondotta, hogy

egyizben amikor fel akarta keresni báró Kefe 
ner Istvánt, hogy pénzt kérjen tőle kölcsön,

a báró éppen nem volt otthon
és szobája asztaláról ekkor elvitte az ezfirt 
cigarettatárcáját- Négy nap múlva újra ellátó- 
gatott a báróhoz és ekkor arany cigarettatárcá
ját vitte magával. A tárcát kétszáz pengőért 
zálogosította el.

A fiatalember
lakásán meg Is találták ■ zálogcédulát.

A beismerésben lévő, rosszutra tért fiatalem
bert a rendőrség lopás büntette miatt letartóz
tatta.

Gyermekei szemeláttára 
a Dunába fulladt egy 

vasúti főtisztviselö

Kártyaveszteség miatt ment a halálba 
a Merán szálló öngyilkosa

A Berlini-téri Merán-szállóban pénteken 
eszméletlen állapotban találták Lenhardt 
Ernő 35 éves kereskedelmi utazót, aki ön
gyilkossági szándékból megrérgezte magát. 
Beszállították a Rókus-kórházba, ahol anél
kül, hogy eszméletre tért volna a mérgezés 
következtében meghalt. A főkapitányság 
nyomozást indított az öngyilkosság ügyében 
és vasárnap délelőtt

öt búcsúlevelet találtak
az életunt ember Margit-körut 33. szám alatt 
lévő lakásán. Négy búcsúlevelet irt a bará
taihoz,

az ötödik levelet pedig a rendőrséghez 
címezte.

Váiiomieit 
folyósítunk kereskedőknek gyorsan 

előnyösen, árufedezet ellenében 
Budapesti Hitelbank Áruosztálya

V. Akadémia-utca 3

Ez a néhány soros irás a következőképpen 
hangzik:

„— Ne boncoljanak. Kártyaveszteségeim 
miatt megyek a halálba. Minden pénzemet 
elvesztettem a Teréz-kőruti és a Vilma ki- 
rálynő-uti játékkaszinókban. Most, hogy a 
halálba indulok, kérve kérem rendőrséget, 
hogy végre valahára szüntesse . az összes 
játékklubokat és ne adjon rá alk< nat, hogy 
az enyémhez hasonló katasztrój '• történ
hessenek.''

A rendőrség a búcsúlevél adatai a. óján 
erélyes nyomozásba fogott. Megállapították, 
hogy Lenhardt Ernő, aki eredetileg hentes- 
és mészárosmester volt, üzletének tönkre
menetele u' in egy fővárosi cégnek lett az 
utazója és szépen keresett. Az utóbbi idő
ben azonban minden keresetét különböző 

játékklubokban elkártyázta.
Értesülésünk szerint a tragikus öngyilkos

sági eset tanulságai alapján a rendőrség az 
eddigiről is szigorubb eszközökkel igyekszik 
végetvetni a kártya klubok egyre több áldc 
zntot szedő működésének.

^íororóiimmí)^

Vasárnap a kora délelőtti órákban 
gyermekei szemeláttára fürdés közben 
a Dunába fulladt Nagy Károly nyugal

mazott Máv. felügyelő.
Motorcsónakokkal és evezősökkel siettek a 
helyszínre, hogy a fuldoklót kimentsék, de 
ez nem sikerült, a szerencsétlen ember gyer
mekeinek szemeláttára elmerült a Dunában, 
ahonnan holttestét az esti órákig kifogni 
nem sikerült

Nagy Károly ny. Máv. felügyelő család
jával néhány hét óta Gödön nyaralt. A 47 
esztendős ny. vasúti főtisztviselő, aki kitűnő 
úszó, családjával naponként a gödi strandon 
fürdőzött. Vasárnap kissé szeles időjárás 
volt, de azért Nagy Károly két gyermekével 
a 15 éves Ilussal és a 12 esztendős Imrével 
fürdeni ment. A szeles időjárás miatt arány
lag kevesen tartózkodtak a Duna vizében, 
ahol Nagy Károly, — miként mindennap 
szokta — meglehetősen mélyen beúszott a 
Dunába.

A gyermekek, akiktől apjuk úszás köz
ben mindjobban eltávolődott, hangosan 
figyelmeztették Nagy Károlyt, hogy vi
gyázzon, ne ússzon beljebb a vízbe. 
Az apa nem törődve gyermekei figyel
meztetésével, csaknem a Duna közepéig 

unott, ahol örvénybe került
Az Örvény elkapta a szerencsétlen embert s 
magával sodorta. Nagy Károly hatalmas erőt 
f< jtett ki, hogy küzdjön a habokkal, de csak 
pillanatokig tudta magát a felszínen tartani. 
A gyermekek, látván apjuk kétségbeesett 
helyzetét, jajveszékelve segítségért kiáltoz
tak, A segélykiáltásra

két közelben tartózkodó motorcsónak éa 
két kétevezős csónak nyomban ■ hely

színre Igyekezett, de mire az örvénylő 
Dunaághoz értek. Nagy Károly már el

merült a vízben.

A motorcsónakokból és az evezősök által 
lebocsátott mentőövekkel kísérelték meg a 
szerencsétlen ember kimentését, de az nem 
sikerült. Másfél órán át tartó kutatás után sem 
vetette felszínre a viz Nagy Károlyt, akinek 
holttestét vasárnap az esti órákig még nem 
sikerült a Dunából kifogni.

A hatósági eljárás a dunai szerencsétlen
ség ügyében megindult.

TEAKEVERÉKEI*
QUEEN’S BLEND

•I, angol Iont ára .................... P A44
THHEE STARS

100 gr. ára ........................................... P
INDIA 8PECIAL

100 gr. ára ...........,....................  P
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Bűnvádi eljárás indult 
egy drámai színházunk 
volt igazgatósága ellen

A kiiicsiinösszeg részleteit a feljelentő szerint 
nem folyósították — Megtévesztő információt 

adtak a szjnház anyagi helyzetéről
Az agonizáló és ilt-ott erőre kapó szín

házi életünk betegsége a inai nappal egy 
megdöbbentően szomorú fázisához érkezett 
el.

Az egyik színházunk volt Igazgatóságát 
az egyik hitelező bűnvádi utón vonja 

felelősségre.
Bizonyos összeg clsikkaszlúsa erejéig felje
lentette a szinház igazgatóságát, amely eb
ben a pillanatban maga sem tudja, hogy az 
igazgatóság melyik tagjának kell helytállnia 
oz anyagi természetű differenciáért.

A szinház igazgatósága bizonyos összeget 
kért kölcsön azzal az Írásbeli kikötéssel, 
hogy azt legkésőbb 1929 junius 30-ig visz- 
szájízét!. Ha másból nem, esetleg a jövő 
évre bérbeadandó ruhatár dijaiból. A köl
csönszerződésnek volt egy másik pontja is, 
amely szerint a színháznak minden alka
lommal

be kellett volna űzetni a kölcsönadó fél

folyószámlájára azt az összeget, amely 
czerkétszáz pengőt meghaladóan folyt 

be esténk int a színház pénztárába.

A hitelező szerint tizenhét tizennyolc eset
ben mulasztották cl a pénz befizetését és 
amikor ismételten felhívta nz igazgatóságot 
mulasztásainak pótlására, mindenkor a 
szinház tényleges anyagi helyzetével ellen
tétes információval nyugtatták őt meg.

A kölcsönadó fél nem színész, nem ren
dező és nem is diszlctmunkás, hanem egy
szerű üzletember, aki, ha pénzről, különö
sen a saját pénzéről van szó, nem ismer ér
zelmi szempontokat és a józan kereskedői 
felfogást akarja érvényesíteni a színháznál 
is. Ez a hitelező, úgy látszik, megelégelte a 
színházak körül dúló túlságos lojalitást és 
ezzel a rideg és színházi világban teljesen 
szokatlan lépésével valószínűleg uj szellem 
útját egyengeti a tisztességes szinházüzlet 
felé. s. z.

Jé A STKAO!
.JOItn A SEiíBXEEEM!

LEGJOBB A A KIÉKELEM!'
Nyíri Nyer est szinftí z'^íiKKr1 i

színházi napló
O zinházi életűnk egén feltűnt az első fecske.

A Terézköruti Színpad augusztus 3-án, 
szombaton megnyitja kapuit. A Terézköruti 
Színpad tagjai azonban nyáron sem pihentek. 
A népszerű gárda egyik része Salamon Béla 
vezetésével a Vidéki városokban és Romániában 
kivételes sikerrel vendégszerepelt, a másik ré
sze pedig a Royal Orfeum júniusi műsorában 
játszott. .4 kis szinház tagjai tehát úgyszólván 
pihenés nélkül vesznek részt a kitűnő darabok 
rcprizéböl összeválogalrdt műsor előadásában. 
A Nyári Operettszinház jeles titkáráról, Vigh

Miklósról lesz szó a következőkben. Vigh 
Miklóst, akinek Rilz hotel-beli énekszámait a 
rádió igen gyakran közvetíti, a napokban a 
Ritz portásánál kellemetlen meglepetés érte. 

A portás ugyanis titokzatosan félrehúzta Vigh 
Miklóst és a kővetkezőket mondta neki:

— Hat fegyveres katona kereste magát, azt 
mondták, hogy visszajönnek.

Szegény Vigh Miklós, akinek agyán ki tudja 
'milyen gondolatok futhattak ál ebben a pilla
natban, a nyárfalcvélnél jobban reszketve adta 
elő énekszámait. Izgatottan nézett folyton az 
ajtó felé, hogy mikor jön a hat fegyveres ka
tona érte. Mikor befejezte előadását és a halion 
keresztül távozni akart, a Rilz kapujánál való
ban előállt a hat közkatona.

Az egyik összecsapta sarkát és szabályosan 
’cjclcntkczelt az áinulá Vigh Miklós előtt:

— Jelentem alássan szolgálati ügybe rendel
tek fel Pestre Szolnokról, igy nem akartuk el
mulasztani azt az alkalmat, hogy megne kö
szönjük azt a nagy élvezetet, amit nekünk a rá
dió utján szerzettl

■4 hat baka tisztelgett és otthagyta a még min 
dig mészfehér arcú Vigh Miklóst, aki valóban 
nem számított arra, hogy ilyesféle megtisztelte
tések is érhetik a rádió művészeit.

a drámai színház uj igazgatója magához
* hivatott egy ismert fiatal drámai szí

nésznőt.
— Szerződtetni akarom! — mondta — de 

előbb olvassa át ezt a darabot, ennek fősze
repét szeretném önnel játszatni!

A fiatal színésznő kezébe veszi és azon
nal leteszi a darabot az igazgató asztalára.

— Köszönöm szépen, én ezt nem játszom 
el. Ez már volt nálam. Rossz darab, sovány 
szerep, gyenge fordítás — mondta ki a rö
vid és velős kritikái a művésznő.

— Biztos ön abban, hogy rossz a fordi- 
dás? — kérdezte nz igazgató.

— Hogyne, hiszen elolvastam!
— Igen? Mert, kérem... én fordítottam 

— mondta csendesen az igazgató.

Itt a város szivében (VII. kér., 
Rákóczi-, t 15. szám alatt van a

„CLARUS"

KERT ORFEUIYI
ahol olyan jó levegő van, akár az alpesi hegyek alatt 

i Ma és mindennap a teljesen uj
nagy világvárosi műsor

' Fgységea bcléptidlj NO fillér.
Kezdető 0 órakor — Asztalokról lehet gondoskodni 
telefonon: .József 310-56. — Eső ellen védve, hideg 
időben zárt helyiségben van az előadás

Budapesti Színészek Szövetsége által rcnae- 
zett Omnia-talkie beszélőfilm kabaré a mai 

nappal befejezte működését. .4 kabaré, amely 
Fekete József, adminisztratív és Innoccnt Ernő 
művészi igazgatásával rövid, de valóban nagyon 
sikeres múltra tekinthet vissza, valószínűen 
szeptemberre újra megnyílik.
fj'd képeslapok: Komor Gyula dr., a Vigszin- 

ház igazgatója Londonban van és onnan irt 
képeslapot a Hétfői Naplónak. — XVertheimer 
Elemér, az Andrássy-uti Szinház igazgatója 
családjával Abbáziában üdül. Sebestyén Dezső, 
a Városi Szinház kisebbik igazgatója Párizsban 
van. Molnár Ferenc Karlsbaban nyaral egy pesti 
müvészkolónia élén.
A ugusztus 7-én délután '/t5 órakor a Buda- 

pesti Színházban az Eszperantó Világkon
gresszusi Vendégek tiszteletére színielőadás lesz, 
melynek keretében eredeti eszperantó nyelvőr 
Írott és magyarból fordított müvek kerülnek 
színre. Az előadás rendezője Raghy Gyula esz
perantó iró, akinek bemutatásra kerül „Szá
mum" cimü egyfelvonásos eredeti színdarabja. 
A darab főszereplői: Sárossy Mihály, Kende 
Mária, Tóth Borosa, Kovács Annié, Varga Imre 
Sebő Miklós, Rolko Gyula, Baranyai Béla, Bod
nár Erzsi. Lányi Viktor ..Badacsonyi szüret" 
cimü daljátéka és Vádnál László kacagtató tré
fás egyfclvonásosa: „Őfelsége szobája” is színre 
kerül csperantó nyelven.

— Augusztus 1-én nyílik meg szenzációs 
műsorral az ujjnalnkiloU „Kék egér".

Budapest szenzációja 
nz ujjítalnkitott 

KÉK EftÉR

Teréz-klirut 15. Oktogonnál. 
kitűnő műsorral augusztus 1-én nyit, 

lirtépddfj nincs.

A Belvárosi Szinház tagjául szerződtette Ke- 
leli Lászlót, a fiatal kémikus színészt, aki a 

mull szezónban az Uj Színházban tűnt fel. Dal 
mady Erzsi énekesnőt viszont a Városi Szinház 
szerződtette tagjai sorába.
fPfégi igazság az. hogy külföldről keli haza
fi térni annak, aki nálunk Pesten is karriert 
akar csinálni. Ez sokszorosan áll a Mocsányi 
és Lakos-duóra, amelynek tagjai sikeres kül
földi vendégszereplés alán most estéről estére 
a Newyork margitszigeti étterme közönségét 
szórakoztatják. A Tarján-éltercm és bár elegáns 
disztingvált publikuma estéről estére a: ünnep
lés központjába dilit ja ezt a két fiatal embert, 
akik finom eszközökkel és komoly művészettel 
szolgálják a könnyebb Múzsát.

SZOKIK AZ ASSZONY
Brodszky—-Harmatit—Kardos

diadalmas sikerű oporettje ma ós minden este %8 órakor a

Budai Színkörben
50-lk jubllárls clőudAs pénteken, augusztus 2-án

A rendőrség betiltotta 
a Margitszigeten a pizsamás 

week-endezést
Vasárnap rendőrök vigyáztak rá, nem sétálnak-e pizsamában 

a szigeti vendégek
A- hét vége felé plakátokat ragasztottak 

ki éj hordozta!lak végig a Margitsziget sé
tányain, amelyek a margitszigeti igazgató 
súgnak azt az elhatározását hozták a sziget 
látogatóinak tudomására, hogy ezentúl 

szombaton és vasárnap a Margitsziget 
látogatói és üdülői az egész sziget terü
letén pizsamában is élvezhetik a nap

sütést.
Nagy általánosságban örömmel fogadták 

a sziget látogatói az érdekes újítást, amely
nek bevezetése a Margitsziget minden ré
szét, egész parkját strand szerű nyaralóvá 
alakította volna át. Voltak azonban aggá- 
lyoskodók is, akik nem a legnagyobb elra
gadtatással nyilatkoztak a margitszigeti 
igazgatóság elhatározásáról, sőt — mint ki
derült — akadtak olyanok is, akik 

a rendőrséghez fordultak védelemért.
Szombaton este ugyanis több panasz ér 

kezett a tervbevett újítás ellen a főkapi
tányság központi ügyeletére.

A szigeten nyaraló előkelőségek 
közül egynéhány kérte a rendőri beavatko
zást a margitszigeti pizsamás week-endezés 
ügyében, hivatkozva arra, hogy ez az újítás 
sok kellemetlenséggel járna és alkalmasint 
a margitszigeti üdülők esztétikai érzékének 
megsértésére vezet.

A főkapitányság központi ügyelete jelen 
lést tett az esetről fíczegh-IIuszágh Miklós 
rendőrfőkapitánynak, aki mérlegelvén a 
kérdést,

a pizsama ellen döntött.

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST.
9.15: A Rádió házitriójának hangversenye. 

— 9.30: Hirek. — 9.45: A hangverseny folyta
tása. — 11.10: Nemzetközi vizjelzöszolgálat. 
Vízállásjelentés magyarul és németül. — 12:
Déli harangszó az Egyetemi templomból, idő
járásjelentés. — 12.05: Hangverseny. — 12.25: 
Hírek. — 12.35: A hangverseny folytatása. — 
13: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelen
tés. — 14.30: Hirek, élelmiszerárak. — 15.45: 
Fultonrcndszcrü képátvitel. — 16.20: Felolva
sás. — 16.45: Pontos időjelzés, időjárás-, víz
állásjelentés és hirek. — 17.10: Felolvasás. — 
17.40: Az Első Budapesti Citerakör hangver
senye. — 18.40: Az eszperanto-világkongresz- 
szus ismertetése. — 19.15: Győri Lakatos Tóni 
és Misi cigányzenekarának hangversenye. — 
20.30: Perényi Zsigmond báró ny. m. kir. bel
ügyminiszter, a Nemzeti Szövetség elnöke, meg
hívja a világ magyarjait a magyarok Budapes
ten tartandó világkongresszusára. Nagy Iza
bella magyar nótákat énekel cigányzenekari kí
sérettel. — 20.45: Magyar hangverseny. A m. 
kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hang
versenye. Vezényel: Zsolt Nándor karnagy. 1. 
Erkel: Ünnepi megnyitó. 2. Liszt: I. magyar 
rapszódia. 3. Kacsóh: Két dal a „János vitéz" 
c. daljátékból. (Énekli zenekari kisérettcl Nagy 
Izabella.) 4. Erkel: Bánk bán, — egyveleg. 5. 
Békái: Változatok egy magyar témára. 6. Erkel: 
Himnusz. — 22.15: Pontos időjelzés, időjárás
jelentés és hirek. Majd: Bachmann-jazzband.

KÜLFÖLD.
Berlin. 17: Fuvózenekari hangverseny. — 

18: Irodalmi felolvasás. — 19.30: Szórakoztató 
zene. — 20.15: Rádió-zeneszerzemények.

Breslau. 16.30: Szórakoztató zene. — 20.15; 
Zeneszerzemények a rádió számára.

Frankfurt: 20.15: Rádió-zeneszerzemények. — 
22.30: Locwe-balladák.

Onigsbcrg. 20-15: Rádió-zeneszerzemények 
közvetítése.

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

A főkapitány már szombaton este kiadta a 
szigorú utasitást a dunai kapitányságnak, 
hogy tiltsa be és akadályozza meg a Margit
szigeten a pizsamás week-endezést és távo
lítsa cl máris a plakátokat, amelyek kifüg
gesztéséről és körülhordozásáról a rendőr
ségnek semmiféle tudomása nem volt, noha 
ilyen újítás bevezetésében feltétlenül szük
ség van az államrendőrség engedélyére.

A sziget igazgatósága a főkapitányi intéz
kedéssel szemben hivatkozott arra, hogy

a pizsamás wcck-endezéshez a közmun
kák tanácsa hozzájárult

és erre engedélyt adott.
Ezzel szemben a főkapitányság ragaszko

dott döntéséhez. Szombaton este már eltün
tették a sziget területéről a plakátokat és 
vasárnap

a margitszigeti rendőrőrszemek külön 
utasítást kaptak, hogy a sziget területén 
pizsamában mutatkozó hölgyeket és 
urakat udvariasan figyelmeztessék a 

főkapitányi tilalomra
és ilymődon akadályozzák meg az „esztéta 
kai érzületek” megsértését.

Vasárnapra különben meglehetősen hűvös 
szél kerekedett, amely rendőri beavatkozás 
nélkül is megakadályozta a margitszigeti 
pizsamás üdülést. A hét folyamán azután 
majd végérvényesen tisztázódik a kérdés, 
hogy lehet-e majd napsütéses vasárnapokon 
Lidóvá átvarázsolni a Margitsziget sétá,- 
nyait és parkjait.

Lelpzlg. 20.15: Esti hangverseny. ’
München. 19.30: Katonazene. — 21.15: Gra

mofonhangverseny.
Praha. 20: Rádiókabaré Bmoból. fr-■* 21.30; 

Chopin-hangverseny.
ROMA. 21: Könnyű esti zene.
Stuttgart. 20.15: Rádiózcne-szerzemények, —a 

23: Szórakoztató zene.
Warszawa. 20.30: Esti hangverseny.
Wien. 11: Délelőtti hangverseny. — 16: Dél

utáni hangverseny. — 20.45: Hangverseny-est. 
— 21.45: Népszerű zenekari hangverseny.

Zürich. 20: Olasz zeneest. t— 20.40: Olasz 
énekek.

)( Molnár Ferenc és Kálmán Imre a külföld 
miisorán. Érdekes magyar számokat ad e héten 
a külföldi rádióműsor. így kedden Stuttgart 
8.15 órakor Molnár Ferenc: Játék a kastélyban 
c. vigjátékát közvetíti, mig csütörtökön este 9 
órakor Genova és Nápoly. Kálmán Imre: Á 
csárdásktrályné cs A bajadér c. operettjeit adja,

)( Kiurina Berta hangversenye a rádióban. 
Kedden este érdekes operai hangversenyt ad 
az osztrák főváros rádiója. Az est során 
Kiurina Berta, a világhírű operaénekesnő ad 
elő operaáriákat.

)( Iloffmansthal emlékünnepély a rádióban. 
A nemrégen oly tragikus körülmények között 
elhunyt osztrák költőfejedelein: Hugó v. Hoff
mansthal emlékének a rádió is hódol, amikor 
egész Európában emlékünnepélyeket rendeznek. 
Az első Hoffmansthal-cstct csütörtökön este 
Frankfurt közvetíti.

)( Sport a rádióban. Ezen a héten Köln és 
Breslau közvetít sportprogramot. Az előbbi 
pénteken délután, az utóbbi szombaton délután 
adja a német uszóbajnoksági mérkőzés pontos 
lefolyását.

)(■ Régi operák és operettek. Rég nem hallott 
áriák csendülnek fel ezen a héten a nemzetközi 
műsor során. Dawentry ma este Delibesnek .4 
király mondta cimü vigoperáját elveniti fel, 
Róma kedden este Giordano Marcelláját, Ná
poly pedig szerdán ugyancsak Giordanónak 
Fedora cimü operáját játsza. A régi operette
ket c héten Wintenbcrg a Cárnő kegyence cimü 
képviseli, amelyet Hamburg ad csütörtökön.
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SPORT
Balogh 743-as távolugró és Darányi 1493-as 
sulydobö-rekordja, Barsi kettős győzelme*  és 
Szabónak 1500 m-en aratott diadala ellenére is

©gy ponttal lemaradtunk 
Berlin mögött

Berlin—Budapest 49: 48
Egy győzelmes és egy vesztett mérkőzés 

után vasárnap harmadszor csaptunk össze 
a német főváros válogatott atlétáival. Nem 
a legkedvezőbb kilátásokkal indultunk a 
nagy küzdelembe Európa legerősebb városi 
együttese ellen s a győzelemnek csak igen 
halvány reménye volt, mégis

néhány atlétánk váratlanul pompás 
teljesítménye folytán ugy állt a helyzet, 

hogy megnyerhetjük a versenyt.
'At első számtól kezdve egészen az utolsóig, 
a németek előtt jártunk hol kisebb, hol na
gyobb pontaránnyal, végül azonban bele 
kellett nyugodnunk abba, hogy

vereséget szenvedtünk, ba mindjárt 
egyetlen ponttal is.

Még mindenkinek élénk emlékezetében 
van 1926-os nagyarányu győzelmünk Berlin 
felett, azóta azonban annyira eltolódtak az 
erőviszonyok, hogy

egypontos vereségünket is határozott 
sikerként könyvelhetjük el.

Ifi ugyanis nem fejlődhettünk oly nagy mér
tékben, hogy lépést tudtunk volna tartani a 
német főváros rohamlépésben feltörő atléti
kájával, amelyet azonban hathatósan támo
gatott a fővárosba özönlő sok német klasszis 
atléta. Hogy mást ne említsünk: Kömig 
Breslauból Engelhardt Darmstadtból, Tross- 
Bach pedig Frankfurtból került Berlinbe. Az 
erőviszonyok nagymérvű eltolódása tehát 
jórészt ezeknek a erősödéseknek a javára 
írható.

Ha a verseny eredményét nézzük, látjuk, 
hogy atlétáink — ha nem is minden pont
ban váltották be talán kissé túl optimista 
reményeinket — de viszont más számokban 
a nagyszerűen küzdő atlétáink többet produ
káltak, mint sem remélhettük.

A teljesítmények élén a két uj rekorder, 
Balogh és Darányi 

eredménye jár. Az állandóan betegeskedő 
Balogh olyan eredménnyel lepte meg az at
létika híveit, amit tudtunk ugyan, hogy 
képes elérni, de legkevésbé most, betegsége 
után vártunk tőle. A másik rekorder, Da
rányi saját rekordján javított 10 cmt, s 
ezen eredménnyel már nagyon megközelí
tette a bűvös 15 métert, amelyet talán már 
legközelebbi startjára túl is szárnyal.

A többiek közül Barsi kettős diadala az. 
amely minden dicséretet megérdemel. Előbb 
400-on Engelhardt, majd 800-on az 1 p. 53.8 
mp. alatt Peltzert verő német bajnok Müller 
és Böcher ellen győzni olyan teljesitmény, 
amely nem mindennap adódik. Nagy 1500-as 
reménységünk, Szabó 'Miklós is beváltotta a 
hozzá fűzött reményeinket s győzelmével a 
németeken fájó sebet ejtett.

Csalódást egyedül sprintstafétánk hozott. 
Nem a vereség, hiszen ezt a múlt héten vi
lágrekordot futó német stafétától várni lehe
tett, hanem a gyönge futás és a méggyengébb 
váltások.

Végére hagytuk azt, amit talán elsősorban 
kellett volna megemlítenünk. Es ez

a közönség nagy érdeklődése a verseny 
iránt.

Mert a közönség, az igazi nagy versenyre 
váró közönség méltó külső keretet adott a 
versenynek; mintegy 8000 nézője volt a két 
'főváros atlétái pompás küzdelmének. A ren
dezőség ugylátszik maga sem volt elkészül
ve ily nagy mérvű látogatottságra, legalább 
is erre mutat ugy a pénztáraknál, mint a tri
bünön mutatkozó zűrzavar.

Részletes eredmények:
Magasugrás.

1. Késmárki Kornél (Budapest) 191 cm. 2. 
Ladewig (Berlin) 188 cm. 3. Kovács (Budapest) 
181 cm.

Késmárki biztos győzelmét hozta a verseny, 
pedig 188 cm-nél ugy állt a helyzet, ho^y egyik 
legbiztosabbnak hitt számunkat vesztjük cl. 
Ladewig ugyanis másodszorra átjutott e ma
gasságon, mig Késmárkinak csak harmadik 
kísérletre sikerült. Ezzel szemben a 191-et há
romszor erősen ütötte, Késmárki elsőre ál- ; 
ugrotta s ezzel megnyerte - versenyt. A 195 ;

cm-t Késmárki másodszorra alig, harmadszorra 
pedig csak lehelletszeriien ütötte.

Budapest 6 pont. 
Berlin 3 pont.

400 m. síkfutás.
1. Barsi László (Budapest) 49.2 mp. 2. Engel- 

hardt (Berlin) 50 mp 3. Schmidt (Berlin) 
51 mp.

Az első pályán induló Barsi kezd legjobban 
s 200 méterig behozza a mellette futó Engel- 
hardt pályaelőnyét. A fordulót együtt futják, a 
célegyenesbe befordulva azonban Barsi egy-két 
energikus lépés után két méter előnyt szerez, 
r- -i«-- *>-••  ............... . jjargj js

méterrel
Engclhardt megpróbál finiseim, de 
bírja, mire a végén lelassít s három 
»erve marad

Budapest 11 pont 
Berlin 7 pont. 

Sulydobás.
1. Darányi József (Budapest) 14931. Darányi József (Budapest) 1493 cm. Or

szágos rekord/ 2. Bácsalmási (Budapest) 1381 
cm. 3. Weiss (Berlin) 1344 jm.

Az első dobások még nem mutatták, hogy 
rekord születik e versenyen. Háncben kilép, 
Weiss és Bácsalmási 13-on alul dob, mig Da
rányi 1369-et ér el. Dnrányi második dobása 
már 1433, a harmadik pedig 1410, de még 
mindig messze van a rekordtól. Negyedig do
bása után azonban rögtön felhangzik a taps. 
És nem hiába: a dobás 1493 cm uj magyar re
kord. A másik kettő különálló küzdelméből 
Bácsalmási szintén negyedik dobással elért 
eredménnyel kerü't a második helyre, mig az 
egészen gyengén dobó Háncben 1276-al negye
dik lett.

Budape.t 19 pont. 
Berlin 8 pont.

1500 m. síkfutás.
1. Szabó Miklós (Budapest) 4 p. 06 mp. 2- 

Buhk (Berlin) 4 p. 08.4 mp. 3. Walpert (Berlin) 
4 p. 09.8 mp.

A nap legszebb versenyét futották az L500-ok, 
amely Szabó első nemzetközi sikeréi s vérmes 
reményeink valóraválását hozta.

Gyulay vezet a meglehetős nagy szélben 
700-ig; ott Buhk megy előre nyomában Szabó
val és Walperttel. A két német erősit a tempón, 
de Szabó szorosan a nyomukban van, sőt 
ICOO-nél élre vág s 300 méterrel a cél elölt 
megnyitja a finist. A hosszú ünist helytelenítők 
már belenyugodnak Szabó harmadik helyébe, 
különösen, hogy a fordulóban még igen nagy a 
Walpert harci kedve, amely azonban a célegye
nesben egyszerre lelohadt, miután nemhogy 
fogyott volna, de növelte Szabó az előnyéi. A 
lelassító Walpertet ezután a célban Buhk is 
is megelőzte.

Budapest 24 p. 
Berlin 12 p.

Távolugrás.
1. Balogh Lajos (Budapest) 743 cm. Országos 

rekord! 2. Ladewig (Berlin) 716 cm. 3. Farkas 
(Budapest) 704 cm.

Szenzációs és tőle régen esedékes nagyszerű 
eredményt ért el Balogh s a pompás eredmény 
értékéből mit sem von le a verseny alatti hát
szél. A rekord feletti örömet azonban sajnos 
kissé lerontja Ladewig kicsúszott ugrásával el
ért második helye, amely a minimális német 
győzelem elősegitöje lett.

Ladewig elsőre ugrotta fenti eredményét, mig 
Balogh első könnyed ugrása után második ug
rásra érte cl kiváló eredményét, mig Farkasnak 
negyedszerre sikerült túljutni a hét méteren. 
Egyik sem tud javítani ezután eredményén s so
vány vigasz, hogy a másik berlini reprezentáns, 
Schröter első 658-as ugrása után ötször belé
pett.

Budapest 30 p. 
Berlin 15 p.
100 m. síkfutás.

1. Helmut Kömig (Berlin) 10.4 mp. 2. Schlöss
ke (Berlin) 10.6 mp. 3. Raggamhi (Budapest) 
10.8 mp. 4. Solt (Budapest) 10.9 mp.

öt magyar győzelem után állnak starthoz a 
sprinterek s Raggambi, Solt, Schlösske, Kömig 
sorrendben térdelnek :« startjukba. Előszűr Rag
gambi kiugrik, másodszorra azonban kifogás
talan starttal indulnak a tüneményesen kezdő 
Kömig elejétől kezdve vezet. 60-nál tiszta egy 
méterrel vezet Schlösske előtt, akit Solt, majd 
utolsónak Raggambi kővet. A finisben ezután 
egészen elnyúlik a mezőny s Raggambi felnyo
mulása után a fenti sorrend alakul ki.

Budapest 31 p. 
Berlin 23 p.
5000 m. síkfutás.

1. Kohn (Berlin) 15 p. 59.8 mp. 2.

A beteg Sterb helyett Gyulay Indult « eltel 
eleve elveszett minden kilátásunk a versenyre. 
Nem is sokáig futott Gyulay; 1300-nál feladta a 
versenyt. A többi 2000 ig együtt ment, ott Kohu 
elhúzott s fokozatosan elhúzva 20 méter előnyt 
szerzett. 4100-ig ezután még volt remény, hogy 
Kulisár megszerzi a második helyet, de olt 
Göhrt erősítésére teljesen összeroppant, mig a 
két német szép finiséből Kohn került ki egy mé
terrel győztesen.

Budapest 32 p. 
Berlin 31 p.

Diszkoszvetés.
1. Marvalits (Budapest) 4498 cm. 2. Donogán 

(Budapest) 4412 cm. 3. Hdnchen (Berlin) 4239 
cm.

A két jó formában lévő magyar dobótól 
mindenki az első két hely elfoglalását várta, 
ami biztosan be is következett, bár Marvalits 
feldagadt arccal, betegen állt starthoz. A két 
német közül Weiss egyáltalában nem játszott 
szerepet, mig a hatalmas H&nehen a sulydobás- 
hoz hasonlóan itt is csalódást kelteti; harma
dik dobásán kívül minden dobása 40-en alul 
volt. — Marvalits dobásai: 4193, 4271, ki., 4343, 
4364, 4498. — Donogán; 4203, vj, vj, ki.
4412, vj.

Budapest 40 p.
Berlin 32 p.

110 m gátfutás.
1. Trossbach (Berlin) 15.3 mp. 2. Beschetznik 

(Berlin) 15.8 mp. 3. Ferenczy (Budapest) 16 
mp.

A várakozásnak megfelelően folyt le e ver
seny. Trossbach elejétől kezdve elfutott a me
zőnytől s tökéletes gátvéteiével biztosan győ
zött a szintén nagy klasszis Beschetznik ellen. 
A mieink közül Ferencry becsületesen küzdött 
s megtette ................... .............................
feladta.

a magiét; Kovács a hetedik gátnál

Budapest 41
Berlin 40

800 m síkfutás.
László (Budapest) 2 p 05.6 mp. 2.

P- 
P-

1. Barsi 1.___  ______ r__ , _ r ___  ...r.
Bőcher (Berlin) 2 p 03.8 mp. 3. Müller (Berlin) 
2 p 06.2 mp.

Amit mindenki csak titkon mert remélni, 
bekövetkezett. Barsi egy 400-al o lábában meg- 
verte a két félelmetes német futót s hogy a 
győzelem létrejöhetett, az oly fényes taktikai 
fegyvertény volt, amelyhez hasonló csak igen 
ritkán adódik.

Barsi vezetésével indul a mezőny s oly ir
galmatlanul lassú iramot diktál, hogy az em
ber szinte nem hisz a szemének. Még csodála-

nagy 
hőségben

nélkülözhetetlen 
a valódi

DIANA
SOSBORSZESZ

Üdít, frissít, erősít:

tosabb azonban, hogy a két berlinit ez egyál
talában nem zavarja s nyugodtan maradnak a 
háttérben, Rózsa megértő fedezése mellett. 200 
méterrel a ccl előtt azután Barsi mintha ki
lőtték volna, sprintclni kezd, a Rózsától aka
dályozott két német kerülgetések árán utána 
de már késő . .

Budapest 46 p.
Berlin 44 p.

4X100 m staféta.
1. Berlin (Kömig, Grosser, Náthán, Schlösske) 

41.8 mp. 2. Budapest (Moharos, Gerő III., Solt/ 
Raggambi) 43 mp.

A német csapat biztosan győzött, meglepetés 
csupán a mieink gyenge futása és ideje. Kör- 
nig, mint első bebizonyítja, hogy nemcsak as 
egyenesben, de a fordulóban is otthon van: 
nemcsak az egész pályaelőnyt hozza bo Moha
roson, do szerez még másfél métert, amelyet 
Grosser négyre növel. Ráadásul még a Solt — 
Gerő III. váltás sem sikerül s ezzel végleg ki 
estünk a küzdelemből.

1. Berlin
2. Budapest

49 p. 
« p.

Két kerületi ifjúsági bajnokság dőlt el az MTK ifjúsági 
athlétikai

Az MTK vasárnap délelőtti ifjúsági versenyén 
két kerületi bajnokság dőlt el. A 400 méteres 
síkfutás bajnoki versenyén Vértesi távol maradt 
és igy Duha Gábor nyerte meg a versenyt, a 
finisben maga mögé ulasitva Nagy Gézát. A 
sulydobás kerületi bajnoka: Paksy Jenő (MAC).

Részletes eredmény:
Budapest kerületi bajnokságai:

Sulydobás. Kerületi bajnok: Paksy Jenő 
(MAC) 1158 cm. 2. Goldfinger (KAOE) 1133 cm. 
3. Dudar (Postás).

400 m. síkfutás. Kerületi bajnok: Duha Gá
bor (MAC) 52.8 mp. 2. Nagy Géza (MAC) 56 mp.

Egyéb versenyek:
100 m síkfutás. T. oszt.: 1. Szabó (BBTE) 11.7 

mp. 2. Angyal (MTK) 11.9 mp. 3. Lindenberg 
ÍKAOE). —- Junior versenyben: L Budai 
BBTE) 12 inp. 2. Kovács (FTC). 3. Háda 
RAFC).

3000 m. síkfutás. Junior, egyéni és ötös csa
patverseny: t. MTK (Cserháti .Balog, Szalontai, 
Gelencsér, Tűri) 19 pont. 2. Vasas 36 pont. 
Egyénileg: 1. Cserháti. Junior versenyben: 1. 
Krizsán (Vasas) 9 p 48.4 mp. 2. Németh (RÁC) 
9 p 52.6 mp.

versenyén
800 m síkfutás. I. oszt.: 1. Verbőczi (BBTE), 

2 p 08.4 mp. 2. Gomola (FTC) 2 p 11.8 mp. 3. 
Wach (KAOE) 2 p 14.8 mp.

Sulydobás előny verseny: 1. Mélykúti (MTK) 
180 cm előny 1217 cm. 2. Virág (MTK) 70 cm 
előny 1207 cm. 3. Kellner (FTC) 190 cm előny 
1148 cm.

Maga&grás előnyvcrscny: 1. Liszkai (KISOK) 
7 cm e. 175 cm. 2. Jász (MAC) előny nélkül 172 
cm. 3. Magyar (MTK) 7 cm e. 172 cm.

Diszkoszvetés előnyverseny: 1. Goldflnger 
(KAOE) 7 m e. 3910 cm. 2. Virág (MTK) 7 m 
e. 3820 cm. 3. Bréver (FTC) 6.5 m e. 3760 cm.

Távolugrás, junior: 1. Szabó (BBTE) 628 cm. 
2. Mélykúti (MTK) 602 cm. 3. Szemmel (FTC) 
591 cm.

Rúdugrás előnyverseny: 1. Mélykúti (MTK) 
előny nélkül 315 cm. 2 Csontos (MTK) előny 
nélkül 300 cm. 3. Nószky (RAFC) 20 cm előny 
300 cm.

4X100 m. staféta: 1. MAC (Duha, Füzesi, Nád- 
ujfalvi, Nagy) 45 8 mp. 2. FTC 47 mp. 3. BBTE 
47.6 mp.

Hármasugrás, 11. oszt: 1. Mélykúti (MTK) 
1271 cm. 2. Fuss (EKAC) 1258 cm. 3. Mezei 
(MTK) 1251 cm.

Vitéz Halassy Olivér végigjátszott egy nehéz 
meccset, győzött a 400 méteres úszásban és végül 
megnyerte az 1000 méteres kerületi bajnokságot 

Elmaradt a városközi uszóstaféta, de esemény igy is bőven 
adódott a BBTE versenyén

— Szeged nem jött meg. — Ezzel fogadták 
vasárnap az uszösportnak immár tekintélyes 
és még a szeles, esőre álló Időjárástól sem 
meghátráló publikumát. Ez a bejelentés nem 
jelentett egyebet, minthogy

elmarad a Budapest—Eger—Szeged város
közt stafétaverseny,

két szegedi hiányzik a 100 méteres gyorsuszás 
tizes mezőnyéből, 400-on nem indul Wannic 
Rezső. Szóval, egy csapásra éppen elegendő./ 
A Komjádiék uszópublikumát azonban nem, 
kcdvellenitetlc cl Szeged távolléte, sőt egy
kettőre napirendre is tért fölötte és nyugodtan 
várta a startot.

És nem is csalódott. Mert bár a szeles idő
járás erősen befolyásolta ar eredményeket, 
viszont adva volt egy Bárány—Mészöly-találko- 

-- ------ ----- . • — - lás, amelyen Bárány dr. először állt Bologna
(Berlin) 16 p. 3. Kultsar (Budapest) 16 p. 361 U(án starthor. Versenyét 1 p 0! mp alatt köny- 
mP-| nyen nyerte, 12 mp-cel maga mögött hagyva

Göhrt

I

a kis Mészölyt.
Vitéz Halassy Olivérnek természetesen nem 

akadt megfelelő ellenfele 1000 méteren. Páhok 
nincs formában és el sem indult. Bont és 
GeŐcze, a két fiatal a s'affázst alkotta. Nem 
várt tehát senki sem meglepetést a bolognai 
1500-as győzőtől,

de délelőtt egy nehéz meccset végigküzdeni 
éa délután egy négyszázas után 14 pere 
£8.4 mp-es időt kiúszni, mindenesetre nem 

megvetendő teljesítmény.
Izgalommal várta a publikum a pólómeccso- 

kel is. A MAC—MTK-mérkőzésen nem a griff*  
madaras gárda szép és megérdemelt győzelme 
hanem az MTK abszolút gyönge játéka volt 4 
meglepetés. Az egriek az FTC fölött győzedel
meskedtek. A t;ap vizipólóeseményo azonban 
nem a Császárban, hanem az ujpesi öbölben 
zajlott le.

Még e hő „3 utolsó napján”, 31 ig
«a*p
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Az UTE—UI. kér. TVE vlalpóléderby Íz- 
galmas küzdelem éa egy kis botrány alán'*  

döntetlenül végződött.
A versenyen bemutatkozott még a müugró- 

<árda fiatal évjórala, majd a müuflróvcrscny 
végén bajnokunk, Nagy Károly toronyugró- 
számokkal kedveskedett — műsoron kivül — a 
közönségnek.

Vitéz Halassv Olivér
az 1000 méteres kerfileti bajnok

összesen hárman állottak starthoz. Vitéz Ha- 
1assy Olivér mellett Bozsi és Geöcze. Mind a 
kettő végig úszta a távot.

Bajnok: vitéz Ilalassy Olivér (UTE) 14 p- 
M.4 mp. 2. Bozsi (UTE) 15 p 18.4 mp. 3. 
Géöcsc (MAC) 16 p. 12.4 mp.

Főverzenyek.
IM m gyorsuszás. 1. Bóránv hívón dr 

(MESEl 1 p 01 mp. 2 Mészöly Tibor (BBTE*  
1 p 02.2 mp. 8. G«áborfi Antal (BSrKRT) 1 p 
3.6 fnp

IM m báfuazás. I MártonfTy Lajos (MESE) 
1 p 17.4 mp. 2. Ulrlch János (UTE) 1 p 17.8 
mp. 3. Hnhekoszt Jenő (BBTE) 1 p 20.6 mp.

400 m gyorsúazáa. 1. Vitéz Halassv Olivér 
(UTE) 5 p 392 mp. 2. HuJlmann László (FTC' 

f> p 58.2 mp.
200 m mellúszás. 1. Hild (UTE) p 04.6 mp 

l.Feichlinger (FTC) 3 p 11.2 mp. 3. Mclchner

66 m gyermekverseny. 1. Brem Ernő (MAC) 
B0 mn. 2. Scholz Géza (BBTE). 3. Mnnncr Gézrt 
(III. kéz. TVE). — 8XS0 m Ifjuaégl staféta. 
1. a MAC csapnia (Bnér—Magasy—KftnAsy) 
1 p 318 mp. 2 ns MTK cvnpnta 1 p 33.4 mp 
fl n MAC b) csapata. — 166 m. Rí. oszt mell-
úszás. I. Gábory ÍR RTF) 1 p 25 mp. 2. Nirorn 
(BBTE) 1 p 2^.6 mp. 3. Mclchner (FTC) 1 p 
27 2 mp. - 100 m Junior hölgy mellúszás. 1. 
Ksufmann Manci (UTE) 1 i> 53.8 mp. 2. Jan- 
kóvlus Irén (BBTE). — sXöt m gyermek ve
gyes staféta. 1. n BBTE csapata (Pcllnch— 
VAmbéry—Scholz) 1 p 56.6 mp 2. a MAC 2 p 
02 mp. — 3X&0 n> hölgy vegyes staféta. 1. nr. 
NSC csapnia (Vas Dusi, Komáromi, Szőke). 2 
p 12 mp. 2. UTE 2 p 15.2 mp. 3. FTC 2 p 20 
mp. — Műugrás. 1. Nngy Karoly (MTK) 77.7 
pont. 2. Rittcr (UTE) 68.6 pont. 3. Kovács 
(UTE) 66 pont.

bár hasztalan, mert Keserű I. csak egyetlen 
fóliái tud válaszolni Halász II. harmadik gól
ára.

Egerbe került az FTC-nek 
szánt két pont

MESE-FTC 3:1 (1:0).
Biró: Tlchy Imre Alacsony szinvonalu 

kőzés, amelyen egyik csapat sem produkálta a 
tőle elvárt Jó játé.*  it. Csapatösszeállítás:

MESE. MártonfTy - Bolyky II., Mátray — 
Tarrődy — Baranyay, Bórány, Harray.

FTC: Nagy — Hisz, Farkas — Wenczell — 
Wonk, Vékony, Bartók

A gólokat Harray, Tarrődy, Baranyay, illetve 
Vékony lőtték.

Az NSC kiesett az elsőosztály bői
BSzKRT—NSC 5:1 (8:1).

A kiesés problémáját eldöntő mérkőzésre igy 
álltak fel a csapatok:

RSzKRT. Grosz - Reich I, Csillag — Gá
borit — Fóliák, Rci -h II., Schaller.

NSC: FercnczíTy — Wagner, Hollósi —
Barfhn, — Göndőcs, Takács, Mészárovics.

Abszolút gyönge volt a mérkőzés, amelyet a 
jobban felkészült BSzKRT könnyen döntött el 
n maga javára és igv

ag NSC kieseti az elftőosztdlyhól.
A győztes csapat összes góljait Schaller 

dobta, a vesztesét Hollósi.
Kongresszusi díj.

MUE—Orosházai TK 8:1 (4:0).
Tatabányai SC—Soproni Pannónia 

Egyesület 2.7 (1:0). A tatabányaiak egy 
•nézeti bírói Ítélet miatt levonultak 

Dőatellenfil végződött a francia - 
belga vizipóió-meccs

Pária, julius 28.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) óriási érdek- 

ődéssel tekintett a kontinens uszótársadalma a

mér-

D’zrő 
sérel-

frnncia-belga meccs elé, minthogy & közelmúlt
ban mindketten 3:2 arányban győzték le a vi
lágbajnok németeket. A meccs

gólnélküli félidő után 1:1 eredménnyel vég
ződött,

a franciák gólját Vandeplanke, a belgákét So- 
pletas szerezte.

Budapest 80:35 arány
ban győzött Dunántúl 

atlétái ellen
Amig fővárosi Atlétáink Berlin ellen vívták 

csatájukat, addig a b) garnitúra Szombathelyen 
Dunántúl válogatottjával mérkőzött, s várako
zásnak megfelelően fölényesen győzött. Az 
eredmények erősen átlagosak, talán még a 
diszko^zdobók eredménye a legjobb. Eredmé
nyek :

100 m. sik: 1. Bánóczy (B) 113 mp., 2. Csik 
(D) 11.3 mp., 3. Odry (B) 11.5 mp. — 400 ni. 
sik: 1. Odry (B) 53 3 mp., 2. Kurunczy (B) 53.4 
mp, 3. Johnnnes (D) 54 4 mp., — 8Ó0 m. sik:
l. Ferihegyi (B) 2:04.8 mp, 2. Rcmccz (B)
2:05.4 mp., 3. Kelemen (D) 2:08.8 mp. — 1500
m. sik: 1. Ferihegyi (B) 4:20.8 mp., 2. Reigler
(D) 4:212 mp., 3. Farkas (B) 4:216 mp. — 
5000 m. sik: 1. Német(P) 16:18.4 mp., 2. Gégénv 
(B) 10:32.6 mp., 3. Ludwig (D) 16:46.6 mp. — 
110 m. gát: 1. Kohlmann (D) 16.1 mp., 2 
Twwordy (D) 16.8 mp., 3. Bajor (B) 17.2 mn. 
— Magasugrás: 1. Szigetváry és Udvnrdy (B) 
holtverseny, 175.0 cm, 2. Moharvcz és Neme*'  
(D) holtverseny 170.0 cm. — Táoolugrás: 1. 
Szabó (D) 66Ö cm., 2 Goda (B) 6Í6 cm. 3
CséfTny (B) 630 cm. — Rúdugrás: 1. Cséky (D) 
300 cm. 2. Koncz és Friedrich (B és D) 280 cm 
Sulydobás: 1. Hunyadi (B) 13.06 m., 2. Bertalan 
(B) 12.54 m., 3. Horváth (D) 11.59 m. —
Dlszkoszvetés: 1. Regös (B) 41.64 m. 2. Bertalan 
(B) 41.54 m., 3. Varga (D) 37.45 m. — Gerely- 
vetés: 1. Budaváry (B) 52.10 m., 2. Szekré-
nyessy (B) 51.30, 3 Csik (B) 50.60 — A svéd 
stafétát Budapest csapata nyerte 2:00 0 mp. 2. 
Dunántúl 2:11.0 mp.

A Fürth harmadszor is 
birodalmi bajnok 

3:2 arányban győzött a bér Unt 
Herlha ellen

Nürnberg, julius 28.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A német biro

dalmi bajnokság döntőmérkőzését Nürnberg*  
ben játszotta le a Spiel Vercinigung Fürth és a 
berlini BSC Herlha több mint 50.000 főnyi kö
zönség előtt. Az első félidőben egyenlő ellen
felek elkeseredett küzdelmét mulatta a játék 
képe s mindkét csapat egy-egy gólt ért el. 
Szünet után a Fürth került fölénybe, de a ki
tűnő védelemmel rendelkező Hertha ellen nem 
boldogult.

Befejezési előtt négy perccel még 2:2 volt 
az eredmény, 

amikor is fíupprccht védheleflen góljával a 
védő Fiirtb bebiztosította a győzelmet s vele 
együtt harmadszor szerelte meg „Németország 
birodalmi bajnoka" büszke címet. Kitűnő biró 
volt Bauwens (Köln).

Izgalmak 
az újpesti vizipóíóderbln 
UTE-ül. kér. TVE 2:2 (2:0)

A Speisegger Ernő által vezetett meccsre » 
két osnpat a következő felállításban szállt 
virre:

UTE: Wagner — Kaufmann, Barna — Ha 
Imű — László, Németh. Bozsi.

III. kér.: Barin — Sárkány, Hóiba -- Susz- 
trovica, Mqsilz, Róbert, Czcle.

Izgalmas, változatos küzdcVm. Az első fél
idő a III. kerületiek fölényét mulatta, n csatá
rok, főleg nzonban Róbert rengeteg circert 
hagylak ki. Az ehő gólt Németh éri el Kanf- 
mann szabnddohásáb-'l. majd Németh ^opleré 
vei 2:0-ra zárja Újpest nz első félidőt.

Szünet után felnyomni a III. kerület. A fö
lény csakhamar gólt eredményez: Hóiba pasr- 
Srál Csele a 78 mp-ben a kapuba továbbítja, sót 
Cselle 4 méterese a kiegycnlitő-gólt is meg
hozza. 2 p. 21 mp) A győztes gólért hatalmas 
küzdelem indul meg Bozsi kiállítása folytán n 
Hl. kériilet meggyengül

Az irgalom tetőfokára hág. amikor Halassv 
•lőrcndott labdáját Némothnck sikerül elfogni.

Ar újpesti csatár csavart lövése Irlőratoa 
erővel száll a kapu Irányába, amikor meg
szólal aa Időmérőnek a meccs végét je

lentő slpjelsése.
óriási lárma keletkezik, nz újpesti közönség 

elkeseredése ar időmérő ellen összpontosul
• Tie-hy, az újpestiek vezetője odnugrlk ar 

Időmérőhöz azzal, hogy még 3 másodpere 
hátra van.

A vita egyre hevesebb lesz. Borsdnyl András 
dr-nafc, a MUSz alelnÖkémek is konfliktusa tá
mad egy újpesti nézővel és csak n rendőri iga
zoltatás ulán szakad vége az incidensnek.

Ivády, Csorba és Halász II. 
brilliáns játéka pompás győze
lemhez segítette a griiimadaras 

csapatot
MAC—MTK 3:1 (2:0).

Ez a meccs, amelyet vitéz Jónás István ve
tetett, már a délutáni program keretében Jáf- 
szód ott le. Aki nz MTK-t ezúttal látta, aligha 
hitte el. hogy a kék-fehér csapat jog is büsz
keséggel nevezi magát bajnokjclöllnek.

Soha még Ily rosszul nem láttuk játszani 
az MTK-I.

A csapat egysége ezúttal teljesen felbomlott 
Hiába hízlak a csapni hívei Keserű I ben és 
Homonnai 11-ben. A két reprezentatív játékos 
meddő harcot folytatott a kék-sárga védelem-

Franciaországban maradt a Davis Cup
Cochet győzelmével 3:2 arányban diadalmaskodott Francia

ország Amerikával szemben
Óriási érdeklődés előzte meg a Davis Cup 

döntóküzdelmeit. A közönség zsúfolásig megtöl
tötte n nézőteret s lélegzetfojlva drukkolta ki 
* franciák győzelmét, mely sokkal nehezebb 
volt, mint bárki is gondolta. Az első napi 2:0-ás 
vezetés után biztosra mentek a franciák, a 
szombati páros azonban nagy csalódást hozott 
t igy az arány 2:1-re csökkent. Sőt a vasárnapi 
meccsek is rosszul kezdődtek a világbajnokok
ra, amennyiben nz előző napon is feltűnő gyen
gén szerepelt Borotra kénytelen volt átengedni a 
győzelmet Tiltlennek s igy 2:2-re állt a mérkő
zés, amikor az utolsó játszmát Cochet meg
kezdte Lolt ellen. A játék rendkívüli Izgalmak 
közölt folyt le, mely végül

Cochet diadalát s egyben a védő franciák 
vég’ő győzelmét eredményezte.

A vasárnapi döntőről a kővetkező táviratunk 
számol be:

Pária, julius 28.
Tildén—Borotra 4:6, 6:1, 6:4, 7:5.
Cochet—Lóit 6:1, 3:6, 6:0, 6:3.

A Törekvés és a Szolnoki MÁV 
az országos amatőr bajnoki 

döntőben
Győr, julius 28.

fA Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap tar
lottók meg Győrött a budapesti Törekvés és n 
Tatatbányai SC között az országos bajnokság 
középdöntő küzdelmét, melyet a Törekvés nyert 
meg 2:0 (1:0) arányban Vas Ernő bíráskodása 
mellett. A meccs az első perctől az utolsóig, 
öldöklő iramban folyt le s a jobb taktikával 
dolgozó Törekvés Régner II. (25. perc) és Wág- 
ner (63. perc) révén érte el góljait. .

Vida I. eltévedt, gépe eltörött, 
{elbukott s mégis győzött 

az FTC versenyén
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

hajnalban rendezte meg az FTC országos ke
rékpárversenyét. A start a váci országúiról tör
tént s miting a Budapes— Vác—Vácbattyán—

Galgamácsa—Aszód—Gödöllő—Veresegyháza— 
őrszentmiklós—Vác—Budapest 110 kilométeres 
terepszakaszon folyt le. A íőversenyzők sorá
ban csaknem végig Vida I. László (BSE) ha
ladt az élen. A Íá7 közepén azonban —- mivel 
nz útirányt egy szakaszon nem mulatták — el
tért a helyes útvonaltól, de hibáját hamar 
észrevette és gyors iramban a rendes útra tért. 
Gépe azonban közben beleakadt egy vasúti 
sínbe s a kerékpár első kereke kettéroppant. 
Vida nagy ivben repült nz árokba és lábán je
lentékeny zuzódásokat szenvedett. Komolyabb 
baja mégsem történt, úgyhogy feltápászkodva a 
törölt kereket kicserélte és ismét az élre szá
guldott s remek küzdelem után bravúros győ
zelmet szerzett. Ideje: 3 óra és 25 perc.

Mögötte Topcrczer András Világosság követ
kezett 3:28:18, 3. Jalics Béla Postás rajta,
4. Nemes István Postás, rajta, 5. Istenes II. 
László UTE rajta, 6. Simala UTE rajta, 7. 
Csepreghy Gyula BSE 3:31, 8. Adamik Ferenc 
Világosság, rajta, 9. Oláh Károly, Testvériség, 
rajta, 10. Wittner István KK rajta, Vida győ
zelmét megóvják — kerékcsere miatt.

AlíÓVWLÓ

A magyar automobilizmus küzdelme 
a Motalko ellen 

h«--V?Chbea^áPyban arra kérl a kormányt, hogy a keveri 
benzin használata ne legyen kötelező, hanem az előirt 

szeszmennyiség külön legyen vásárolható
A magyar anlnmoMlismusnak kétségtelenül 

kírdÍ8c' begy szeptember 
elsejéiül kesdödóen a gépjármüvek hajtására 
hasniAli benzint kótelerden 20%-nyi szesszel 
kell keverni.

A Királyi Mayunr Aiitomnbit Club a IBrrény- 
lezvrzel nylhánossdgra Jutása 61a foglalkozik 
ersel a kérdéssel é.s Iónt. ízben állási Is foglalt 
ellene Mozi, hogy a dolog törvényerőre emelke
dőn. Isméi aktuálissá váll n KMAC. állásfogla
lása Eszerint _ mimán a törvényerőre való 
emelkedést nem volt módjában megakadályozni 
- ujabb beadványokkal fordult a pénzügyi és 
kereskedelmi kormányhoz, amelyekben szak- 
szezü és alapos Indokokkal lámaszlja alá akció-

jál. Az akció főcélja az, hogy
a szesznek benzinnel való keverése ne le
gyen kötelező, hanem — mint a külföldön 
— az előirt szcszmennylség külön legyen 

vásárolható.
Ar akció másik célja az, hogy a szesz árót a 
ííünuut mér,Cn. kalóri*J*  arányában
állapítják meg a hatóságok.

A motnlkó ügyében különben a KMAC a lég- 
rövidebb időn belül összehívja az érdekellekeJ, 
mert utolsó percig küzdeni kíván a szesszel ke
vert benzin használatának kőtelezővé tétele el
len és minden rendelkezésre álló eszközt fel 
aknr hn,rn.!,’n’. hogy megvédje az aulomobllis- 
t»k érdekeit.

eOKDXTjP

Vasárnapi sporthírek
X Kehriing mindent letarolt Sárospatakon. 

Sárospatakról jelentik: Az itt megrendezett 
nemzetközi tenniszverseny úgy sportbelileg, 
mint erkölcsileg nagy sikerrel zárult. Eredmé
nyek: Férfi egyes: 1. Kehriing Béla. 2. Krepuska 
Géza. — Férfi egyes: 1. Gönczné Baitrock Ica. 2. 
Zates Csilla. 3. Caracosteáné (Bukarest). — Férfi 
páros: 1. Kehriing—Krepuska. 2. Báró Vay— 
Gegrovitz. — Vegyes páros: 1. Kehriing,, Zates 
Csilla. 2. Stnlarov—Gönczné Baitrock Ica. — 
Férfi egyes (vidékiek részére): 1. Báró Vay 
(Nyíregyháza) és Nyeviczkey. 2. Báró Liptay 
(Nyíregyháza’,. — Női egyes (vidékiek részére): 
1. Nagy Duci (Debrecen.) 2. Dr. Siskáné (Sá
rospatak.) 3. Báró Sennyeyné.

X Közepes eredmények a SzAK jubilálta atlé
tikai versenyén. Szegedről jelentik: Jó időben, 
n fővárosi atléták tömeges részvételével ren
dőrje meg a SzAK jubiláris atlétikai versenyét. 
Kiemelkedő eredmény egy akadt: Sugár 300-an 

elért 37 mp-es kerületi rekordja. Főbb credmé- 
njek: .300 m. síkfutás: 1. Sugár (UTE) 37 mp. 
Pestvidéki kerületi rekord. 2. Daubner (KAOE) 
37.4 mp. — 800 m.: 1. Halász (MTK) 2 p. 04.5 
mp. — Magasugrás: 1. Orbán (KEOC) 178 cm.
(Versenyen kivül Gera Hódmezővásárhely 178 

cm.) — Sulydobás: 1. Varga (SzTK) 121 cm. — 
Gerelyvetés: 1. Takács (Postás) 5337 cm. 2. Ma
joros (SzTK) Ő010 cm.

X Kelet blrkózóbajnokságal. Debrecenből 
jelentik: Ma fejeződtek Ive a keleti kerület bir
kózóbajnokságai a következő eredményekkel: 
Légsulg: Bajnok: Szalay (DTE). 2. Lengyel 
(DVfjC). 3. Sipos (DVSC). — Pehelysúly. Baj
nok: Világi (DVSC). 2. Gacsárdi (DTE). 3. Nagy 
L. (DMTE). — Könny üsuly. Bajnok: Szőke 
(DTE). 2. Ménes (DMTE). 3. László (DTE). — 
Kisközépsuly. Bajnok: Takács (KMOVE). 2. 
Mező (DMTE). 3. Kacsőh (DMTE). — Nagykő- 
zépsitly. Bajnok: Daróczy (DVSC). 2. Kripkó 
(DMTE). 3. Haltarán (S.-MOVE). — Kisnehéz- 
súly. Bajnok: Racskó (NyVSE). 2. Tamási 
(DMTE).

X Uj kerületi hölgyuszórekord. Sopronból 
Jelentik: A Pannónia UE vasárnapi versenyén 
Pőspökg Lotti PUE a 100 m. hölgyuszásban 1.27 
mp. idővel uj északnyugati kerületi rekordot

2.

mel. Ez a bizonytalanság természetesen hatrá- 
nyögött mértékben volt észlelhető a csapat 
többi tagjain.

Érzel szemben teljes mértékben bontakoztak 
ki a MAC csapatában rejlő nagy értékek. Min
den sikerült nekik.

Ivády, Csorba és Halásr 11 voltak a hőael 
MAC együttesének.

Ezerpengős pályadijat ajánlott fel a KMAC 
a gépjármüvek okozta balesetekért való büntetőjogi 

felelősséget tárgyaló pályaműre 1 M
A

amelynek egyébként minden egyes tagja leL 
kgsen és önrelAldozónn küzdött.

A két cgapat a kővetkező ős.wcállitAsban 
Wtte fel a küzdelmet:

MAC: Budai — Ivády. Csorba — Histek — 
Halász II.. Zborny. Tumovszky.

MTK: Bory — Róth, Borr>< I — Szabó — 
Romon na i II., Keserű I . Sehlenke.r.

A MAC az első félidő végén Zboray és Hn- 
lést II. góljaival 2:6 Arányban vetet. Szünet 
után Szabó és Hemonnai helyet cserélnek.

_ . !'.*!?, C 4,,l""?ó"n • l'-Rnagyobb figyelem. 
mrl ki.*rl  n kóílekedás rendjének srnbálvozá- 
. "nP"k drdckíbrn állandóan
Mglalkonk a kórdíasel. Ennek n célnak az ér
dekében mn.<l nldoulkéauéggel támognlja a 
rendőrség köriekedé, i tanfolyamát. A lanfö- 
íjamnak ugyanis eddig nem Alii génjármü a 
rendelkeiésére Inait.,, céljából. Miután ebben

.............. -..................
Aufő-pneumatik, felszerelési 
cikkek, Citroen és Chevrolet 

alkatrészek
NAGY JÓZSEF
VI.. Andrássy-ut 34
T.Man: 33I—S7.3SS—63 u

’? .,<óJrf,csbrn külön fisén az fontos, hogy a kői- 
ekedési rendőrség tagjai személyes tapasztn- 

Intokknl rendelkezzenek, a KMAC a budapesti 
rendőrségnek a közlekedési tanfolyam ré- 
szére egy használt gépkocsit ajánlott fel.

A gépjármüközlckedéssel kapcsolatban egy 
másik fontos é.s megoldatlan probléma is fog
lalkoztatja a KMAC-ol, nmelvnek érdekében a 
Magynr Jogász Egyletnek a ’ következő pályá
iétól kiírására 1600 pengős pályadijat Ajánlott 
fel: „Milyen elvek szerint kellene szabályozni a 
gépjárműveket okozta balesetekért és károkért 
való magánjogi és büntetőjogi felelősséget, kü
lönös tekinteitel a okra a fontos érdekekre, 
amelyek a gépjármükőrlekedés fejlődéséhez fű
ződ ne k.u

A Megvár Jogász Egriét magáévá (ette a 
KMACi törekvését, elfogadta a pályndijat s n 
legközelebb ki fogja azt írni és közhírré tenni.

LKUSZEBB

LEGJOBB

PAP^
Alnplttatott IBM

LtOOLCSOn

PAPua
Kúrpltosáru, vas*  
és rézbotorgytira 

Szőnyeg, pokróc, tQggOny, Agy*  CaaB®- 
talterltÓk minden kivitelben kaphatók
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BodapMt. ErzsHor-korui 20.
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Dr. ELEK IIUGO 
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