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Szenzációs gvozeimet aratolt a magyar csapat 
a vasárnapi izgalmas uizipoio memozesen az 

oiimpiai-viiaghainoHnemei csapat lelett
Izgalmas Küzdelemben ragyogd iáimat 7:1 (2:0) a győzelem aranya- A 4x200-as 
uszústaieta a világ leglobb eredményei tdlszáravalva gydzotl - MegnyertOK mar 
a Klebelsberg-Kupát es a magyar-nemet uszdmerKOzest is - Az Örömmámorban 
tombold Közönség elüti tenyes revansot ven a magyar csapat Amsterdamért

A Kormányzó Kihallgatáson fogadta a diadalmas csapatot
Áz európai sportközvélemény érdeklődésé

nek középpontjában áll a kis Magyaror
szág. Gondolkoznunk kell azon, hogy hol 
kezdjük beszámolónkat, hogy hü tükörképét 
adhassuk a tegnapi eseményteljes napnak. 
Ott-e, hogy

válogatott vlrfpolócsapatunk fényes elég
tételt vett magának az amsterdami sze
rencsétlen vereségért, amelyet senki a 

világon nem tartott reálisnak. 
Kezdjük talán azzal, hogy csapatunk 
máris megnyerte a Klebelsberg-kupát, 
amelynek első védője marad még akkor is. 
ha Szent István-napja váratlan és teljesen 
valószínűtlen vereséget hozna ránk a bel
gák részéről.

,Vagy beszéljünk talán először
a magyar válogatott 4x200 méteres úszó
staféta nj európai rekordjáról, amely 
megkoronázza a német reprezentatív 
uazóstaféták fölött aratott kettős győ- 

münket.
Á magyar szinek diadalát sokszorosan ki- 

mélyitő, eseményekben gazdag volt tehát a 
tegnapi nap. Az amsterdami győző,

a világbajnok német válogatott csapat 
most már a negyedik helyet foglalja el, 

mig Belgium a Franciaország fölött aratott 
győzelmével mögénk zárkózott fel a második 
helyre, eseményteljesnck Ígérve hátralevő 
egyetlen meccsünket, amelyet éppen Belgium 
ellen kell lejátszanunk.

Európai rekorddal győz a magyar 
4x200-as gyorsstaiéta

Lehotay Árpád hangját halljuk újból a mega- 
fónban: A közönség a legnagyobb csöndben 
várja be

a magyar—német válogatott 4x200-as sta
féta

indítását. Mindjárt ki is hirdeti a két nemzeti 
stafélla összeállítását.

Magyarország: Wanie I—Tarródi—Wanie II— 
Bárány dr.

Németország: Scrader—Balk—Gébért—Hein-
rich.

Halálos csend. A staféta első magyar és né
met tagja: Wanie I. és Schrader a starthely elé 
lép. A kormányzó kezeivel idegesen kopog a 
korlfltur. A kultuszminiszter összefonja kezeit 
a mellén, fíajeniresz Ferenc, a starter kikiáltja 
magát:

—Ready, goi...
A start jól sikerül. A német bizonyul jobb

nak. 2 p 25.8 mp-cel végzi a penzumát, mig 
Wanie ideje 2 p 26.2 mp. Balk, a második né
met tehát egy másodpercnyi előnnyel ugrik a 
vízbe, de még egv gondolánál előbb is ifidül. 
Tarródi utána veti magát, egyelőre kilálástala-

A magyar csapat 7:l-re veri a világbajnok németeket 
különösebb dolga Ivándy Némethet szökteti, 
akit Gunst erőszakosan szerel.

A szabaddobási Németh Vérfessyhez pasz- 
szolja, az visszajátszik Néihclh-hez és 
pillanatok alatt meg van n magyar vezető 

. gól. (1:0.)
Eget rengető éljen köszönti a magyar csapat 
sikerét. A németek erősen támadnak, Bőhre II. 
ás Aman két-három veszélyes helyzetet teremt

Delahaye belga biró sípjelére 
képpen állnak fel a csapatok.

Magv.irorszdg: -Magv.irország: Bartha—Ivóndv. Homonnay, 
— K serfl II. — Keserű L, Németh, Vértesi.

Németország: Dühre I. Cordes, Gunsl, Be
necke, — Aman, Báhre II., Kiibne.

Az első labda a németeké, akik elég meleg 
helyzetet teremtenek a magvnr kapu előtt, sze
rencse, a lövés gyenge és Barbhának nem akad

Pont félnégy. A Császár-uszoda előtt meg
torpanunk. Ember-ember hátán. A tömeget lo- 
vasrendörök oszlatják szét. A pénztárfülkéket 
lezárják, mert jegy ugy sincsen. Az egyik bo
kor előtt két jegyüzér összepofozkodik, mert 
egyikük csak ötven százalék felárat csapott a 
jegyárhoz, elrontva ezzel az üzletet. A megafon 
gramofonzenét továbbit, majd Lehotay Árpád
nak, a Nemzeti Szinház művészének érces hang
ját közvetiti. A művész, aki az eredményhir
dető tisztét vállalta, felszólítja a publikumot, 
hogy helyét foglalja el.

Hatezer néző igyekszik a helyére. Az irgal- 
mas-rend tagjai, mint a Császárfürdő kegyes 
alapítványának birtokosai boldog örömmel kö
szöntik az imént megérkezett kultuszminiszteri, 
aki kezeit dörzsölve, mosolyogva szemléli az 
impozáns képet

Négy óra. Másodpercnyi pontossággal felhar
san a kürt, amely a kormányzó és családjának 
érkezését jelzi. A zsibongó nézőtér csöndbe bo
rul és vigyázzba merevedve hallgatja az állam
fő tiszteletére felhangzó Himnuszt.

Pár perc múlva megérkezik József főherceg 
és már megindul a verseny is, amelynek első 
száma a bemutató mü- és toronyugrás. A kor
mányzó és fiai érdeklődéssel szemlélik a be
mutató-gyakorlatokat, amelyek végeztével le
bonyolítják

a „bemelegítő" ugrószámokat.
Hild László (UTE) nyeri a 200 méteres meg

hivási melluszó-versenyt 3 p 05.8 mp-cel, Ver
mes Magda (FTC) a 100 méteres hölgy mell
uszó-versenyt 1 p 35.4 mp-cel és az esztergomi 
staféta az ifjúsági 3X50 méteres vegyes-staféta 
meghivási versenyét.

nul. mert 100 után egy testhossznyi előnyt sze
rez a német. A publikum felzug: „liuj-huj-f sora zudul a német kapura és a világbajnokok 
hajrái" Tarródi rákapcsol és már 150-nél be van ( pillanatról pillanatra szcmmelláthatólag roskad-I pillanatról pillanatra szcmmelláthatólag roskad- 

nak össze az erőteljes magyar ofTcnziva ellen
állhatatlan súlya alatt. De nagy segítséget^ kap- 

Balk: ugyanannyi. Jön a harmadik pár: Wanie 
11. és Gébért. 60 méternél fél-, 150-nél egész 
testhossz a különbség Wanie II. javára. A sze
gedi fiú négy testhossznyi előnnyel indítja el 
Bárány dr.-t, akinek előnye percről-percre nö
vekszik. Bárány 30 méternél győz. Ideje 2p 17.2 
mp. A német 2 p 22.6-ot úszott ki.

Szűnni nem akaró taps. Lehotay Árpád máris 
hirdet:

Győztes: Magyarország! 9 p 35.0 mp alatt. 
Európai rekord! Jobb, mint az Egyesült Ál
lamok legjobb eredménye! Második Német

ország: 9 p 50.2 mp.
A magyar staféta összecsókolózik. A kor

mányzó boldog arccal szorongatja a kultusz
miniszter kezét és gratulál a kultusztárca diadal
mas sikeréhez. József főherceg boldog mosoly- 
lyal hajol ki a díszpáholy peremén és tapsol.

a következő-

A Klebelsherg-kupa állása:
1. Magyarország R pont. Gólarány: 33:10.
2. Belgium 5 12:10
3. Svédország 5 10:12
4. Németország 4 ,, 12:1®
5. Franciaország 1 15:23
0. Anglia 1 .. .. 11:22

A Klebelsberg kny* vasárnapi további ese- 
ménjeiről és eredményeiről sportrovatuakteg 
számolunk be.

és végül komért erőszakolnak ki. A németek 
némi fölényben vannak. Cordes lövése kapufá
ról pattan vissza, szerencsére Ivándy elcsípi, 
azonban tőle elveszik a labdát, ekkor viszont 
Homonnaynak sikerül szerelni, aki kétszer is 
átemeli ellenfelein a labdát, a közönség öröm- 
rivalgása és biztatása közepette egyedül le
úszik,

labdája a tisztén álló Németh-hez kerül aki 
habozás nélkül a jobb sarokba lövi a má

sodik magyar gólt. (2:0)
Hihetetlen az öröml A magyar csapat cgy pil
lanatig sem lankad, újra a németek kapuja 
előtt terem, de Vérlessy labdája kapulécről ki
pattan. A magyar csapat nagyszerűen küzd és 
kapujához szegezi a világbajnok német együt
test. A leúszó Kiihnét Homonnay kissé erősza
kosan szereli, ami miatt a biró négyméterest 
ítél a magyar csapat ellen. Az irtózatos erejű 
lövést Bariba bravúrosan kivédi. Újra mi tá
madunk, Németh szép gólt dob, azonban a biró 
annulálja. A Homonnay nélkül játszó magyar 
csapat ellen a németek most fölényben vannak 
és egymásután teremtik veszélyesebbnél ve
szélyesebb helyzeteiket. Szerencsére Bartha 
ragyogó formában egymásután teszi ártalmat
lanná Benecke, Báhre II., Aman és Kühne jól 
irányított lövéseit. A kis Keserű felszabadításá
ból Németh jut jó helyzetbe, de lövése ezúttal 
is kapulécet ér. Közvetlen utána a biró a félidőt 
jelzi.

A hat tagú magyar csapat szünet utón azon
nal offenzívat diktál, de hiába minden igyeke
zetük,

• németek Benecke lövésével megszerzik 
egyetlen góljukat. (2:1).

Most már ismét teljes létszámú a magyar csa
pat. A közönség lelkes Huj-huj-haj rá! biztatás
sal küldi a magyar csatársort újabb és újabb I 
támadásba. Még jobban érvényre jut ekkor a 
magyarok klasszisfölénye, utolérhetetlen rutinja 
és technikai készsége. Friss, ötletes támadások 

nak a németek Delahaye bíróban, aki érthetet
lenül háromszor egymásután megakasztja a 
magyar támadásokat és szabad dobást ítél elle
nünk. A közönség méltatlankodása hatalmas 
pfujolásban tör ki. Keserű II. révén a magyar 
csapat is szabaddobáshoz jut, de a németek ki
tünően fedezik a mieinket és igy a helyzet rend
kívül nehéz. A Keserű testvérektől Németh-hez 
kerül a labda, akit Cordes és Gunsf viz alá 

(merít, azonban igy sem sikerül megállítani és 
I máris benn ül a német kapuban a harmadik 
| magyar gól. (3:1).

Egy veszélyes támadást Homonnay tesz ártal
matlanná és kitűnő labdát ad Keserű Il.-hez, ő 
viszont Némethet szökteti, akin Cordes ezúttal 
is rajta van, de miként az előbb, ugy ezúttal is 
kitűnő gólrekorderünk kerül ki a közelharc
ból és

a mérkőzés legszebb gólját juttatja a német 
kapuba. (4:1).

A német csapat nem lankad és Aman lövése 
kapufát év Folytatódik a magyar fölény. Az 
erőszakos németek Homonnayról leszakítják 
a trikót, ami miatt mintegy másfél perces pihe
nője van a csnpnlnnk. Most jön az igazi magyar 
lendület, ötletes, friss támadások sorozata. 
Keserű II. hátra játszik Ilomonnaylioz, aki 

fél pályáról bosszú labdái ad a szabadon 
álló Némclbnck és rt szenzációs láhdopplcr- 
rel gyönyörű góllal örvendezteti meg a kö

zönséget. (5:1).

I

Most már biztos a győzelem. A magyar csapat 
nyugodtan, minden izgalom nélkül, ragyogóan 
játszik. Homonnay, — Keserű II., — Keserű I. 
a labda útja és az utóbbi

pompás doppler gólt szerez anélkül, hogy 
a németek érintették volna a labdát. (0:1).

A germánok a féltucat góllal tarsolyukban 
újabb rohamra indulnak, hogy súlyos veresé
gükön szépítsenek. Aman három méterre jut a 
magyar kapuhoz és lövése már-már gólnak lát
szik, de Bartha szenzációsan véd ezúttal is. 
Közvetlen utána Báhre II. irtózatos erejű lövést 
küld alig két méterről a magyar kapura, ám 
Bartha ezúttal is megismétli előbbi bravúrját, 
sőt

egyenesen Németh-hez dobja, aki pillanatok 
alatt, habozás nélkül bevágja hetedik 

gólunkat
és ezzel beállítja a végeredményt. Csak pár 
másodperc van hátra és az időmérő a meccs 
végét jelzi. Leírhatatlan a lelkesedés, a vízből 
kiszálló játékosokat sorra csókolja a közönség 
és a mintegy nyolcezer főnyi közönség áhítat
tal énekli a magyar Himnuszt és hosszú ideig 
ünnepli a világ legjobb vizipóló együttesét.

A győztesek a kormányzó előtt
A magyar-német mérkőzés előtt ünnepi 

aktus játszódott le a Magyar Úszó Szövet
ségnek a Császárfürdőben levő helyiségében. 
A magyar játékosokat magához hivatta 
Klebelsberg Kttnó gróf kultuszminiszter, aki 
lelkes buzdító beszédei intézett a csapat tag
jaihoz. Beszédét a következő szavakkal fe
jezte be:

— Ifjú barátaim, vegyétek tudomásai, 
hogy a végső győzelem a revíziós politika 
legjobb propagandája!

A győzelemmel végződött meccs után az 
államfő kihallgatáson fogadta a ML'Sz vezér* 
karát, a győztes 4 X200-as gyorsuszóstaféta 
tagjait és a vizipólő-játékosokat.

A kormányzó megszólításával tüntette ki 
a csapat tagjait. Vitéz Halassy Olivértől 
megkérdezte, — többek között — hogy fél 
lábának hiánya nem akadályozza-e őt az 
úszásban.

A Klebersberg-kupa állása
Beszéljen egyébként helyettünk az alábbi 

táblázat, hirdetve, hogy
a magyar válogatott csapat a veretlenség 
nimbuszával koszoruzollan, már mint 
biztos győztes Indul az utolsó mérkő

zésre.
Büszke örömmel tölt el ez a kórüL 

tnény mindenkit, aki bátran hangoztatja a 
magyar faj kullurfölényét a szomszédokkal 
szemben.
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Vasárnap dupla 
szerelvénnyel érkeztek 
a vonatok Budapestre

A Szent István heti ünnep
ségek programja

A vasárnapi nap folyamán rengetegen érkez
tek Budapestre a Szint István heti ünnepségek 
alkalmából, Vulnno nnyi vonat dupla szerel
vénnyel fűlött be a pályaudvarokra. Különösen 
az Alföldről és a Tiszántúlról érkeztek sokan. 
a debreceni vonat például tizenhét vagonnal ér
kezett meg.

Már szombaton megkezdődtek a Szent Jstván- 
heti szórakoztató előadások, de valóban ünnepi 
képet csak vasárnap mutattak a főváros utcái. 
A föllobogózott Budapest legkülönbözőbb pont
jain csoportosan lehetett látni vidékieket, akik 
az ünnepségekre rándultak fel a fővárosba. 
Nemcsak a .szórakozóhelyeken, hanem a kiál
lításokon és a múzeumokban is az érdeklődők 
»z4zail lehetett látni.

A Budapesti Gazdálkodók Köre a Szent Ist- 
ván-hetl ünnepségekkel kapcsolatban gyiimölcs- 
kiállitást rendezett n Mezőgazdasági Múzeum
ban. A kiállítást vasárnap délelőtt 10 órakor 
nyitották meg. Az érdeklődők százul nézték vé
gig a budai hegyvidék gyümölcstermését.

Mozgalmas eleven képet mutatóit vasárnap a 
Szent Gellérthegy Az. ünnepséget rendező Fehér 
Ház a magyar falul varázsolta a Gellérthegyre, 
ahol a szórakozni kívánó vidékieket tréfák, 
hangversenyek, műkedvelő előadások, zene- és 
táncszámok szórakoztatták. A falusi lakodalmi 
menetet a közönség serege nézte végig, volt moz
galmas, eleven élet, jókedv, gyermekszépségver
seny.

A vidékiek szórnkoztulására 
replllönapot Is rendeztek Mátyásföldiül.

Már a kora délelőtti órákban tömegesen utaz
tak Mátyásföldre, hogy megnézzék a magyar pi
lóták mutatványait • hogy sétarepülésen vegye
nek részt. Délelőtt 11 órakor közel négyszáz 
ember gyönyörködött a magyar pilóták pro
dukcióiban és a közönség délutánra már hat- 
hétszáz főre emelkedett. Az érdeklődők közül 
azonban csak

kevesen vállalkoztak sétarepülésre.
Valóban mozgalmassá csak az esti órákban váll 
a mátyásföldi repülőtér, amikor ugyanis a Ma 
gyár Légiforgalmi R.-T. pilótái miircpülést vé
geztek, a legszebb produkciókkal szórakoztatták 
n közönséget.

Az esti órákban megismételték az iigetőver- 
senypályán az isaszegi csatát megelevenítő harci 
játékot, melyet Glock Tivadar tábornok rende
zett. A harci jeleneteket az érdeklődök százai 
nézték végig. A gellérthegyi népiinnepségeket 
hétfőn és augusztus 2ü-án is megismétlik s ugyan
csak bemutatják a harci játékot is.

A Szent Islván-heli napok közül a nini nap
nak van n legszegényebb programja, amennyi
ben csupán a Gellérthegyen lesz népünnepély

Saent István napjának kiemelkedő eseménye 
• Sient Jobb körménél, amely N óra 45 
perckor indul Serédi Jiisztiníán hiboros- 

hereegprlinúK vezetésével.
Délután 4 órakor belga-magyar, német-angol, 
francia-svéd vizipóló mérkőzés. Délután folytat
ják a (Jeliért hegyi népünnepélyt, amelynek pro
gramjában 4 órakor gyermekszórhkoztutás, 5 
órakor pünkösdi királyválasztás, rt órakor diák
mulatság, 7 órakor falusi műkedvelők bemutat
kozása szerepel. Este hét órakor az iigelőver- 
senypályán az Operaház ötvenpáros balettkará
nak részvételével bemutatják az isaszegi csatát. 
Eate 0 órakor kezdődik a Margitszigeten a sza
badtéri művészi játékok bemutatása Márkus 
Léssió rendcrfaélwn. A műsoron szerepel $7.0- 
kelyhidy Ferenc és Toronyi-Laky Imre opera
énekes. A mozgó smŰvészcIi Iskolák művésznő- 
véndékci Bethlen Margit grófnő novelláiból ké
szült három pantomimet fognak előadni.

A Szent Istvánnapl ünnepség este féltizen
egy órakor a gellérthegyi hatalmas ttlzljá- 

tékkal fejeződik be.

FELTÁMADT A 32-ES GYALOG
EZRED A PESTI BAKÁK 

EMLÉKÜNNEPÉN
Civilruhás háborús-hősök, rokkantak és boszniai veteránok álltak 

glédába vasárnap a pesti háziezred emléktáblája előtt
Mintha csak 1914 nyarának az emlékei éled

lek volna fel, mintha csak egy uj mozgósítás 
rázta volna meg Budapest fiait, olyan lázas, 
mozgalmas, szines élet támadt vasárnap reggel 
az üllői-uti Mária Tcréz/a-laktanya ódon falai 
között. Budapest volt háziezredének

a 32-es gyalogezred emléktáblájának a le
leplezési ünnepsége

zajlóit le vasárnap délelőtt olyan hatalmas ará
nyok közölt, hogy az valóban egész Budapest 
és az egész magyar közélet felemelő megkapó 
ünnepsége lett.

Már kilenc órára zsúfolásig megtöltötték a 
laktanya emeleti árkádjait nz érdeklődők, a 
32-es rokkantak, hadiözvegyek és árvák, lenn 
az udvaron a díszes sátrakba pedig egymásután 
érkeztek nz előkelőségek. A kormányt Petri 
Pál dr. államtitkár, a felsőházat vitéz Csanády 
Ágota altábornagy, a képviselőházat Czettler 
.Jenő, a fővárost Berczetl Jenő alpolgármester, 
a vármegyét Agorasztó Tivadar alispán képvi
selte, a nemzeti hadsereg képviseletében Ágota 
és Kárpátiig n Háborít agyok, a rendőrség képvi
seletében Andréka Károly főkapitányhelyettes 
jelentek meg Pontban kilenc órakor kitárult 
a laktanya nagy kapuja, felharsant a „32-es 
baka vagyok én" dallama és a tágranyitott ka
pun a Mária Tcrézla-rendes Mctz Rezső altá
bornagy vezetésével

bevonult az életre kell 32-es ezred.
Ennél meginditóbb és meghatóbb látvány rit
kán lárult a pesti közönség elé. A formálisan 
megalakult ezred az egykori 32-es harcosokból 
állott, öszbecsnvnrodoti fejű, gondoktól meg
viselt emberek álltak a glédába, valamennyien 
polgári ruhában voltak,

mellükön ott díszlett az egykori hősiesség 
megannyi jele

és a végeláthatatlan hosszú négyes sorok: az 
ezred századai és szakaszai

katonás léptekkel masíroztak be újra, 
tizenöt esztendő múltúval egykori ottho

nukba.
Különösen megindító volt a féllábu, félkarú, 
félszemü rokkantak százada és az öregek sza
kasza, akik még a boszniai okkupációban vet
tek részt. A zászlóalj parancsnokai az egykori 
ezredesek voltak, század- és szakaszparancs
nokok pedig a civilruhás tartalékcstisztek.

Amikor az életre kelt ezred bevonult a lak
tanya udvarára, nem volt szem, amely könnybe 
ne lábadt volna a meghaló jelenet láttára.

Pontban félliz órakor érkezett meg József 
főherceg, tábornagy, n 32-csck egykori had- 
teslparancsnoka, majd vezére, akit tinódi 
Varga Sándor tábornok, az emlékmű és szo
borbizottság elnöke fogadott.

Az ünnepség tábori misével kezdődött, ame

lyet dr. Halász István püspök celebrált fényes 
papi segédlettel. A tábori püspök magas szár
nyalása ünnepi beszédet is mondott. A mise 
után Bernáth Károly tartalékos főhadnagy n 
32-es bajtársak nevében mondott megkapó be
szédet, majd az ünneplő közönség kivonult az 
Üllői-uti laktanya elé, ahol mintegy tízezer fő
nyi közönség várakozott az emléktábla ünnepé
lyes leleplezésére.

József főherceg tábornagyi egyenruhában, 
kezében a marsallbottal, lépett elsőnek a szó
noki emelvényre és megrenditően szép beszédet 
mondott. Érces hangját a megafon harsogva 
vitte szét minden irányban.

— Vitéz bajtársaim, magyar testvéreim, — 
kezdte a főherceg — szépséges, lélekemelő ün
nepre gyűltünk össze. Budapest székesfőváros, 
de az egész ország ünnepe ez. Ünnepeljük a 
százhetvenhét esztendeig dicsőségesen küzdő 
ezred emlékét, amely

Európa minden táján küzdött a magyar 
hazáért.

Mindenütt egy-egy babérágat fűzött abba a 
nagy koszorúba, amelyet én mint volt hadvezé
rük az én szeretett 32-eseim homlokára aka
rok fonni.

— Magyar testvéreimI Itt van ez a szép em
léktábla, amely nemcsak az ezred dicső múlt
jának emléke, hanem jelképe annak az egység
nek, a ívnak az összetartásnak, amelyre a ma 
gyár képes. Fogjunk újra össze,

legyünk újra egyek, mint ahogyan a golyó
záporban egyek voltunk

és akkor, de csak akkor, biztosak lehetünk, 
hogy a vasbilincsek és acélgyürük, amelyek 
most bennünket fojtogatnak, lepattannak ró
lunk. Akkor a magyar feltámad és ujabb ezer 
évig boldog lesz.

Leírhatatlan tomboló lelkesedés közben adott 
jelet a főherceg az emléktábla leleplezésére.

A lepel lehullott és az öreg kaszárnya falán 
előtűnt az impozáns emlékmű, Reményi József 
szobrászművész alkotása.

Ezután Berczell Jenő polgármester a székes- 
főváros nevében átvette az emlékművet, majd 
Agorasztó Tivadar ajispán a vármegye nevében 
méltatta az ünnep jelentőségét. Végül sólyom
vári Schnetzer Kálmán ezredes, az I. honvéd 
gyalogezred parancsnoka mondott rendkívül 
hatásos beszédet.

Az emléktáblát teleaggatták szebbnél-szebb 
koszorúkkal, sok koszorúnak már csak a föl
dön jutott hely.

Az ünnepség ujabb megható jelenettel ért vé
get. József főherceg, a 32-esek egykori vezére 
odaállt a járda szélére, az úttesten pedig „stram 
múl" kiegyenesedett testtel, dörgő, katonás lép
tekkel eldcffilirozott előtte a civilruhái 32-es ez
red, amely néhány órára újból életre támadt.

Morfiummal megmérgezte magát 
Mayer László ezredes özvegye
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Ferry a Mya Stlpschltz-Terttowa
Béna kedvelt zeneszerzőjének én zongorahumorlHtájá 
nak, valamint a bécsi atar-azubrettnaK vendégjátéka

Dívó Annié

be kellett vonulnia a Markó-utcai fogházba, 
ahonnan a gyüjtőfogházba szállitották.

Itt tölti most Kosztka István, volt kincstári 
főtanácsos fogházbüntetését. Tiz hónapja ül 
már a fegyházban és eddig összesen egy évet 
és öt hónapot töltött ki a büntetéséből. 
Kosztka néhány hónappal ezelőtt elhatá
rozta, hogy

perújításért folyamodik a bírósághoz.

A gyüjtőfogházban Kosztka István szor
galmasan dolgozott a legutóbbi hetekig per
újítás! kérvényén, amelyet nemrég nyújtott 
be ügyvédje, dr. Kiszely Alajos utján a tör
vényszékhez. Vaskos kötetre rúg az ujra- 
fclvételi kérvény, amelyben Kosztka

részben jogos önvédelemre hivatkozik, 
részben pedig azt vitatja, hogy beszá

mítást kizáró okok forognak fenn

és ezért őt fel kell menteni a bűncselekmény

alól. Közel ötvenre rúg azoknak az aj ta
nuknak a száma, akiket Kosztka perújrafel
vételt kérvényében megnevez. "'Érdekesen 
bontakozik ki az ujrafelvételi kérelemben 
azoknak a pereknek a lavinája, amelyek a 
gyilkossági bűnügy után indultak Kosztka 
István és Valérián alezredes barátai között. 
Kosztka

súlyos megállapításokat tesz 

ujrafelvételi kérvényében, amely hetek óta 
foglalkoztatta már a királyi törvényszéket

A Hétfői Napló információi szerint ’

Szent Istvánt követő napokban, szerdán, *j 
vagy csütörtökön hirdeti ki a királyi tör* 1 
vényszék döntését Kosztka István per- 1 

ujrafelvételi ügyében.
Amennyiben elrendelnék az újra felvételt, 
úgy még az ősz előtt hozzákezdenek a tanuk 
kihallgatásához és talán őszre már ki is tűz
nék az uj főtárgyalást a bünperben, amely
nek a mellékpörei: a sok becsületsértési rá- 
galmazási per, ugyancsak rövidesen a bíró
ság elé kerül.

Nyaralásból hazajöttem 
első dolgom - Ditriohstein

J. 41,-54 e, sí.

A tűzijáték éjjel kél óráig tart.

Vasárnap reggel kilőne óra tájban esz
méletlen állapotban szállitották a Szerb-utca 
0. sz. ház egyik első emeleti lakásából

keszthelyi Mayer László nyugalmazott 
ezredes 30 éves özvegyét

ii Rókus-kórházba. Az uriasszony, aki mor
fiummal mérgezte meg magát, néhány nap
pal ezelőtt költözött a szerb-utcai házba, 
ahol Karlóczy Lajosnénál bérelt bútorozott 
szobát. A házbeliek közül közelebbről senki 
sem ismerte. Vasárnap reggel, amikor Kar
lóczy Lajosné bekopogott özv, keszthelyi 
Mayer Lászlóné szobájába, nem kapott vá
laszt. Rosszat sejtett, a házmesterrel felnyit
tatta a lezárt szoba ajtaját. Az ágybnn esz
méletlen állapotban találták az özvegyet. 
Azonnal értesítették a mentőket, akik meg- 
í'llnpitották, hogy az uriasszony

nagymennyiségű morfiummal megmér
gezte magát.

Az öngyilkos uriasszony lakásán búcsúle
velet találtak, amely a rendőrségnek van cí
mezve. A levél a következőképpen szól:

„Tekintetes főkapitányság! Nem nagy do
log az egész. Egy öngyilkossal több, egy 
élettel kevesebb. Nem bírom tovább, fáradt 
vagyok. Túlsók gond szakadt a nyakamba. 
Meg kellene adni minden embernek a lehető
séget a tisztességes megélhetésre. Morfium 
mai mérgezem meg magamat, s ha sikerül 
meghalnom,

boncoljanak fel és szúrják át tűvel a 
szivemet.

Rokonságom majd értesül tragédiámról.
Tisztelettel keszthelyi Mayer Lászlóné 

született belvátai Balássy Klára.** 
Életveszélyesen súlyos állapotban a Rókusi 
kórházba szállitották, ahol kihallgatni a 
vasárnapi nap folyamán még nem lehetett.

PÉNZSZEKRÉNYEK 

titzmentes okmAnyszekrények, amerikai redőnyös 
rodnbutoruk, íróasztalok, iratszekrén- ek, ős-zárukható 

könyvszekrények, koltaBzekrények, ti jak és használtak legol
csóbban ÁltalAnos PenzszekrAnykercakedelmi- 
nei. HAB Auy-uteu hat. Automata 811-54. Adásvétel.

Roller csiitargyar
■mlanest. UHU Dobozi-utca 15.
Minden vidékről Budapesten tartózkodó csillár- 

kereskedő okvetlen keresac tel végemet 1 

o| I - .Dürer aiiaraa l - ao mnarnwiati

Telles intézeti 
égynemiielszereiÉs: 
1 Agy, III rAar.es afrtc mutrao _ _ p tfl -
I flanel takaró P 10.-
1 paplan gombolva I* ZS
1 piiplnnlrpeilö ._ _ _ ~ _ P ÍR —
1 isi só lepedő - — — _p o’_
1 tolipárna — — — - 17 —
1 pArnabaaat - _ _ _ _ ... 1» a.ttO

Pengő 104.00
Al előirt méretekben, kitűnő minőségben 

Állandóan raktáron.

Sándor ..Ideál** pagiangvár
jV., Kaminermayer Károlv-utca 1 sz.

(líuzpuuU vArvtUiuu upulol.)

Kosztka István perujítási 
kérvényéről a hét elején 

dönt a törvényszék
Kosztka István dr. bűnügye, amely már a 

Kúria élőt', jogerős Ítélettel lezárult, e heten 
újból az érdeklődés homlokterébe kerül. 
Kasztka Istvánt, aki mint emlékezetes, né
hány évvel ezelőtt a Rőkk Szilárd-utcában 
heves szóváltás után lelőtte Valérián Zzig- 
mond alezredest.

a Kurta végső fokon három évi fogházra 
ítélte el.

Kosztka hosszabb ideig előzetes letartózta
tásban volt, majd később szabadlábra he
lyezték. A jogerős Ítélet után megszüntet
ték Kosztka István szabadlábra helyezését és

Lukács MMáza
12-22-lg. Kórem. tekintse meg óriási választékban levő butorraktáramat! 

kedmmlyi Lukács L. Budapest. Dohány-utca 30.

Szakorvosi rendetővér-és nemibe** gek részóre. Szilit SH- V*1*MR-«ltM. Rendelőt egész nan. RflMMl-Mlt L «n.1 HóknMA) nemben

Kárpltosáru, vas- 
és rézbutorgyúra 

Szőnyeg, pokróc, függöny, Agy- és ada
tai térítők minden kivitelben kaphatók
CtICHNER .IÁXOS

Budapest. Erzsuöei-Körut 20.
Nagy kattlógaat 40 UU. alientbaa postás bérasentve

Dr»IC4JS?ttCSV szakorvos

rAar.es
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Budapesten elfogtak egy szegedi 
rablűggiikosság gyanúsítottját

Vasárnap deteKtivKiserettei Szegedre ultteK egy leányt, akit 
Feirer Károlyné meggyilkolásával gyanúsítanak

Vasárnap reggel a budapesti főkapitány
ság bűnügyi osztályán jelentkezett a sze
gedi rendőrség két detektivje, akik egy 
már már feledésbe merülő kegyetlen bűn
tény ügyében folytatnak nyomozást.

Négy esztendővel ezelőtt, 1925-ben sze
gedi lakásán meggyilkolva találták Feirer 
Károlyné rendőri felügyelet alatt álló nőt.

A tettes késsel átvágta Feírer Károlyné 
torkát, azután kirabolta a lakást.

Annak idején nagy apparátussal folytat
ták a nyomozást, a gyilkost azonban nem 
sikerült kézrckeritcni. Ugy látszott, hogy a 
gyilkosság titka örökké homályban marad, 
mig most nemrégiben bizalmas utón érte
süléseket szerzett a szegedi rendőrség az 
állítólagos tettes személyére vonatkozóan.

A gyanú egy leány felé terelődött.
flki a gyilkosság idejében összeköttetést 
tartott fenn Feirernével. A rendőrség meg
állapította, hogy ez a leány azóta elhagyta 
Szegedet,

Sebestyén Richárd 
Bécsben bujkál

Hitelezői szombaton gyUlést tartanak
Á Schlesinger Berchlold bankház meg

szökött igazgatója, Sebestyén Richárd ellen 
kiadott körözőlevélnek eddig még nem volt 
foganatja. Különféle verziók keringtek a 
szökés irányára vonatkozólag. Sokan tudni 
vélték, hogy Berlinbe szökött, mások vi
szont azt hitték, hogy Délamerika felé vette 
Útját és állítólag egy budapesti táncosnő 
Tóit a társaságában. Ezek a feltevések azon
ban nem bizonyultak valóknak. Most derűit 
ki, hogy Sebestyén Richárd egyedül utazott 
el Budapestről és

Hegyeshalomnál lépte át a határt, 
ugyancsak egyedül.

A táncosnőről szóló hir tehát nem felel 
meg a valóságnak. Megállapították azt is, 
hogy Sebestyén utoljára

Bécsben járt sógoránál,
akitől támogatást kért, hogy ügyét rendezni 
tudja. Bizonyosra vehető tehát, hogy még

Többen napszurást kaptak 
és rosszullettek a vasárnapi 

nagy melegben
A kánikulai hőség egyelőre tovább tart

A napok óla tartó kánikulai időjárás va
sárnap is folytatódott. Már a kora reggeli 
órákban nagy hőség uralkodott a főváros
ban, ugy, hogy a lakosság jórésze a strand
fürdőkben keresett menedéket a forróság 
ellen. A délelőtti meleg oly izzó volt, hogy

a napsütésben a hőmérő egyes helyeken 
a 40 fok Celsius fölé emelkedett, de a

EMLÉKSZIK A LEGUTÓBBI 
VILLÁMCSAPÁSRA?
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Budapestre költözött
és itt egy gyárban dolgozik. Az ottani kapi
tányság intézkedésére nyomban

két detektív jött Budapestre
és jelentkeztek a lőkapitányságon. A bűn
ügyi osztály vezetője budapesti deteklive- 
ket adott melléjük akikkel együtt megálla
pították, hogy a g Okossággal gyanúsított 
leány Budán lakik Nyomban a lakására 
mentek és

előállították a főkapitányságra.
A sérülési osztályon azonnal kihallgat

ták, de a leány tiltakozott a gyanúsítás el
len. A szegedi rendőrség terhelő adatai 
alapján azonban őrizetbe vették és

vasárnap délután detektivfedezettel 
Szegedre vitték,

ahol folytatják a kihallgatását és ennek 
során derül ki majd, hogy valóban ő a tet
tes, vagy ártatlanul keveredett a gyilkosság 
gyanújába.

most is Bécsben tartózkodik és arra vár. 
hogy a bankház megegyezzen a hitele
zőkkel.

A Schlesinger Rerchtold bankház státu
sát már összeállították.

136.000 pengő a deficit.
Ebből 40.000 pengönyi követelést tereltek 
bűnvádi útra a hitelezők, összesen csak 
négy hitelező tett feljelentést Sebestyén el
len, a többiek egyezkedési tárgyalást foly
tatnak. Greguss Andor dr., a bankigazgató 
védője, összeköttetésbe lépett a hitelezők
kel, akik a négy feljelentő kivételével 24-én, 
szombaton

hitelezői értekezletet tartanak
a bankház Vilmos császár-uti helyiségében. 
A hitelezői értekezleten döntenek arról, hogy 
milyen utón likvidálható az ügy és ez a 
döntés előreláthatólag nagyban befolyásolja 
majd a bűnügyi rész további menetét.

déli órákban az árnyékon is elérte a 
33 fokot.

A koradélutáni órákban mindinkább nö
vekedett a felhőzet, de a nap rövid idei el- 
borulás után ismét kisütött és nagy erővel 
tűzni kezdett. A Meteorológiai Intézet jelen
tése szerint a meleg idő egyelőre továbbra 
is folytatódni fog. Külföldről vasárnap ér

kezelt rádiójelentésck azonban 
zivataros esőzésekről és a hazánk felé 
nyomuló hűvösebb légáramlatokról szá
molnak be és igy valószínű, hogy a nagy 
hőség rövidesen csökkenni fog és azt 
esetleges zivataros időjárás váltja fel.

Tekintettel azonban arra, hogy nem bizo
nyos, hogy a hűvösebb légtömegek Magyar
ország felett meg tudnak birkózni az itt 
uralkodó igen erős meleg hőhullámokkal. 
könnyen lehetséges, hogy a zivataros idő
járás a valószínűség dacára nem fog bekö
vetkezni. Magyarországon

a kánikulai időjárás még napokon át 
tartani fog,

addig, amig a hőség vészit erősségéből és a 
meleg levegő helyét elfoglalhatják a hide
gebb légtömegek.

A vasárnapi napon, — mint azt megálla
pítottuk, — a kánikulai hőség következté
ben ugyancsak megteltek a fővárosi és pest
környéki strandfürdők, amelyekben körül
belül ugyanannyian fürdőztek, mint a mull 
vasárnapon: hetvenezren, k különböző ki
rándulóhelyek, a Zugliget, a Hűvösvölgy, a 
Svábhegy, valamint a dunamenti kiránduló
helységek, mint a Rómaifürdö, Visegrúd, 
stb.is megteltek pesti kirándulókkal, akik 
közül számosán már a hajnali órákban in
dultak el a fővárosból.

A nagy hőség következtében többen rosz- 
szul is lettek vasárnapon.

Az egyetemi templomban délelőtt a

Halálosvégü hajnali horgászás 
a Balatonon

A felborult csőnaKböl a uizöeasett es beiolult Fenyves Sándor 
fűgepész, három gyermeke szerencsésen megmenekült

Tragikus végű csónak szerencsétlenség ját
szódott le vasárnap hajnalban a Balatonon. 
Balatonfonyód közelében csónakon horgá
szásra indult Fenyves Sándor ötvenkétéves 
fögépész három gyermekével.

Horgászás közben a csónak felborult s 
a bennülők a vízbe estek. A gyermekek 
szerencsésen kimének ültek. Fenyves 
Sándor azonban belefulladt a Bala

tonba.
Vasárnap hajnali fél hat órakor csóna

kon horgászásra indult gyermekei társasá
gában Fenyves Sándor főgépész. Fenyves, 
aki szenvedélyes horgász, a parttól mintegy 
száz méternyire megállította a csónakot és 
gyermekeivel együtt horgászni kezdett. 
Mintegy fél órán át folytatták eredményte
lenül a horgászást. A főgépész gyermekei, 
a tizennégyéves Lajos, a 11 éves Péter és 
a 10 esztendős Ilonka a csónak egyik ol
dalára ülve eresztgették horgukat mind mé
lyebbre a vizbe. Az apa többször figyelmez
tette gyermekeit, hogy ne támaszkodjanak 
a csónak féloldalához, mert az a reánehe- 
hezedett súly következtében meg-megbillenni 
látszott. A gyermekek az apai intelem elle
nére továbbra is a csónak féloldalán he
lyezkedtek el s izgatottan folytatták a hor
gászást. Fenyves Sándor gyermekeit emiatt 
újból megdorgálta, de a gyermekek a több
szöri figyelmeztetés ellenére a csónak fél
oldalán, egyhelyen csoportosulva horgász- 
gattak tovább. Néhány perc múlva az egyik 
gyermek jobban nekitámaszkodott a csó
naknak, amely abban a pillanatban

megbillent, felborult és a bennülők a 
vizbe estek.

Fenyves Sándor főgépész kétségbeesetten 
igyekezett gyermekei segítségére, akik jaj- 
veszékelve kapaszkodtak a felborult csó
nakba. A tiz esztendős Ilonka — különben 
gyakorlott úszó — gyors tempóval a part 
felé igyekezett. Fenyves Sándor a kisleány 
után vetette magát, hogy kimentse öt.

A főgépész két gyermeke, Lajos és 
Péter a felfordult csónak fenekéről 
figyelte apja küzdelmét, aki megfeszí
tett erővel Igyekezett kisleánya után, 
aki szemmelláthatóan gyors tempóval 

közeledett a part felé.
Közelben a Balatonnak ezen a helyén sehol

Ma este nyílik meg a

Stefánia-uti Baar
Stefúnla-nt Z5 (Víztorony).

Naponta délután 5—7-ig
zenés uzsonna és tánc.

Pontos figyelmes kiszol1 álás.
“Xrendü0 Jazz zene és lánc. 

Nyitva reggelig.

szent mise alatt a nagy meleg következ
tében, elájult és összeesett Képes Hona 
42 éves tisztviselőnő, akit a mentők 

részesítettek első segélyben
és a lakására szállitották. Az Üllői-uti Mária 
Terézia lakatnyában megtartott emléktábla 
leleplezése ünnepélyén

Kohlenheim Mihályné 60 éves zene
tanárnő összeesett napszurás következté
ben. A mentők súlyos állapotban szálli
tották a Rókus-kórházba. Két ismeret
len férfi és egy asszony is összeesett a 

nagy melegben,

őket a helyszínen eszméletre téritették s az 
illetők saját lábukon távoztak el.

Vasárnap egyébként a budapesti Meteoro
lógiai Intézel az időjárásról a következő 
hivatalos prognózist adta ki:

— Egyelőre még meleg idő, később a me
leg csökkenése és növekedő zivatarhajlam 
valószínű.

A Mátyás-tér 13. számú ház előtt a nagy 
hőség következtében napszurást szenvedett 
és összeesett Ella Róza 23 éves urileány. 
Filik János 70 éves napszámos a nagy hő
ségben a Hegyaljai-ul 18 számú ház előtt 
esett össze. Back Gizella 24 éves himzőnő a 
Városligetben, a Közlekedési Muzeum előtt 
lett rosszul. Dlazl Lajos 24 éves urasági inas 
napszurás következtében a Horthy Miklós-ut 
54. számú ház előtt ájultan esett össze. A' 
mentők valmennyiüket súlyos állapotban a 
kórházba szállitották.

sem volt csónak látható, a partról azonban 
a szerencsétlenek segélykiáltására Köves 
János halászmester a szerencsétlenül jártak 
segítségére igyekezett csónakjával. A gyors 
tempóban úszó kisleány megpillantva a fe
léje közeledő halászcsónakot, a csónak felé 
úszott, amelyet szerencsésen el is ért. A 
rosszul úszó Fenyves Sándor azonban

mintegy 25 méternyire a feléje igyekvő 
balászc.sónaktól úszás közben mindkét 
lábában görcsöt kapott és még mielőtt 
segítségére lehetlek volna, elmerült Ti 

vízben.
Köves János halászmester csónakjába vette 
ezután a fögépész szerencsésen megmenekült 
két fiát és a vizbefulladt főgépész felkuta
tására sietett. Értesitette a szerencsétlenség
ről a balatonparti csendőrőrszemet is, aki
nek hívására csendőri bizottság szállt ki a 
helyszínre. Hálókkal siettek a vizbefult fő
gépész kifogására, ez azonban vasárnap a 
déli órákig nem sikerült. A cscndörség a 
halálosvégü balatoni horgászás ügyében a 
nyomozást megindította.

MannJJrsa
Rákóczi út 16.

Szent Isíván-heti ármeglepetései:
Munknöltönyök: P

Köper zubbony és nadrág . . fi.50
„ egybeszabott munkaruha 12.—

Feliér köper orvosi és munka
köpeny ............................................ 7.80

Pincérkabát fehér köperből . 5.50
öltözetek:

Méret szerinti öltöny tiszta 
gyapjúszövetből, 48 órán belül 
készül ........................................... 75.-4

Szövet divatöltöny ..... .10.— 
Esőköpeny . . . , . , . 22.—
Len-joppe ...,»••■ 14.—
Viharkabát HL—
Irodakabát vászonból . • . . 9.80
Fehér vászon-nadrág , • • • 8.—

Férfi Ingek:
Panama apacsing................................. 5.40
Zefiring, jó minőség, 2 gallérral 5.80
Angol oxfording..................................7.70

Gyermek Iskolnruhák:
Fehér és csíkos vásronblúx ▼. 

nagyság ......................................tX—♦
Fehér és csíkos vászon fiú

öltöny V. nagyság ....
Fehér és csíkos vászon leányka

ruha V. nagyság.......................... IX—
Szóiét ruhák minden falónban és árban. 

Sportrikkek: N-igy választék és olcsó árak M 
összes sportágak ruházata és felszerelésében. 
Méteráruk: Vásznak, chiffonok, kanavássok ÍJ 
zcfirek.

Nagy választék selvmek, téti és nyári 
szövetekben.

Nálunk mindent megtalálhat a közismert 
„Elszakíthatatlan**
Gutniannminőségben
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HÍREK Letartóztatták dr. Papp Lajos FejestugrottaDunába
Meghalt Benedek Elek, 

a nagy székely mesemondó
Vasárnap érkezett meg a híre Erdélyből, 

hogy Benedek Elek, a kiváló iró, tegnap szülő
földjén, Kishaconban meghalt. Benedek Elek 
1859-ben született. Korán, fiatalon került Buda 
pestre, újságíró és iró tett belőle. A Székely
földről magával hozta a magyarság szerefetét,

a magyar mondák és népmesékben gyöke
redző tiszta nemzett Irodalom munkása 

lett.
Pósa Lajossal együtt szerkesztette Az £n Uj 
tagom cimü gyermrklapot, fnajd a Jó Pajtás 
cimü ifjúsági folyóiratot. A magyar nópmondák 
és mesék világában élte ki nagyszerű írói fan 
táziáját és szebbnél szebb ifjúsági regények 
kerültek ki a tollából.

Száz kötetet tesznek ki a könyvei, 
amelyek között nem csak ifjúsági regények, 
de egyéb irodalmi alkotások is helyet foglalnak. 
Tagja lett a Kisfaludy Társaságnak, nr 1887 
1892-ös ciklusban pedig országgyűlési kép 
viselőnek választották. 1921-ben itthagyta Buda
pestet, mert

a szive vlsszavonzotta a Székelyföldre. 
Kisbaconban telepedett meg és Cimbora címer 
szerkesztett egy ifjúsági lapot, amelynek célki 
tűzése az erdélyi magyar ifjusóg magynr szel 
lemben való nevelése volt. Benedek Élek szel
leme a hetvenedik esztendejéhez közel sem lan
kadt el

Élénk részt vett az erdélyi magyar Irodalom 
életében

és közös fronton küzdött nz uj feltörő erdélyi 
fiatal mrigvnr Írókkal. Halála nagy vesztesége 
a magyar irodalomnak. Hétfőn temetik Kis
baconban.

volt rendőrfogalmazót
Böröndlopással gyanúsították és mikor elfogták kiderült, 

hogy az ügyészség sikkasztás miatt körözi
Vasárnap délelőtt egy jólöltözött, barna 

arcú férfit állítottak elő a főkapitányságra, 
aki kalandos előzmények után jutott rendőr
kézre.

A Keleti pályaudvaron szolgálatot teljesítő 
detektívekhez sok panasz érkezeti, hogy az 
indulásra várakozó vonatok utasainak bő
röndjeit ismeretlen tettes megdézsmálja.

A detektívek fokozottabb figyelemmel ki
sérték az induló vonatokat és ma reggel fi
gyelmesek lettek egy férfire, aki

órákon át csavargóit a pályaudvaron
és egyik vonatról a másikra szállt fel.. A 
detektívek gyanúsnak tartották, arra gondol
lak. hogy ő a bőröndtolvaj, elfogták és elő
állították a főkapitányságra. Kiderült, hogy

dr. Papp Lajos a neve, volt ügyvédje
lölt. bankár és elbocsájtott rendőrfogal- 

inazó.
A bűnügyi nyilvántartó adataiból kide

rült, hogy a debreceni királyi ügyészség

sikkasztás és oklrathamisltás miatt kö
rözi.

Papp Lajos dr. a háború alatt katona 
volt é.s leszerelése után banküzletekkel fog
lalkozott. Szerencsétlen spekulációkba ke
rült, tönkrement és egész vagyonát elvesz
tette. Nemsokkal ezután sikerült felvétetnie 
magát az államrendőrséghez és az egyik vi
déki 
mint

kirendeltségnél teljesített szolgálatot 
fogalmazó. Hivatalában azonban 
szabálytalanságokat követett el* 

elmozdították állásából és bűnvádi 
indult ellene.

el-mire 
járás

Ebből az ügyből kifolyóan bocsátottak 
ellene körözőlcvelet. Papp Lajos a rendőr
ségen

tagadta, hogy bőröndöket lopott volna, 
a körözőlevél alapján azonban letartóztatták 
és intézkedtek, hogy Debrecenbe kísérjék, 
ahol majd az ügyészség dönt további sorsá

ról.

ki

nyakát
Megrendítő szerencsétlenség történt vasári 

nap Baján. A nagy melegben sokan füröd* 
tek a város közelében levő, iigynevezett sz&j 
rémiéi Dunaszakaszon. Itt strandolt Keller 
Károly 15 éves tanuló is, aki fürdőzés köz
ben

fejest ugrott a vízbe.
A Duna itt meglehetős sekély, alig egy mA- 

ter mély s igy történt, hogy Keller Károly!
feje teljesen belefuródott az iszapos ta

lajba.
A szerencsétlen fiút a strandoló közönség 

húzta ki a Dunából s azonnal értesítették a 
mentőket, akik az eszméletlen állapotban 
levő Keller Károlyt a bajai kórházba szálli
tották. Itt megállapították, hogy 

nyakcsigolyatörést szenvedett 
és megmentésére nincs remény. Keller Ká
roly még a délutáni órákban, anélkül, hogy, 
eszméletét visszanyerte volna, meghalt.

Ma és mindennap este tél 9 órai kezdettel

nagy nemzetközi birkózóversenyek
a városligeti Sportarénában =====

— Ax IK A-kongresszus vasárnapja. A 
Budapesten ülésező IX. nemzetközi Ika- 
kongresszus harmadik napján, vasárnap 
délelőtt Waitz Zsigmond püspök, feldkirchi 
apostoli kormányzó, kongresszusi elnök, a 
belvárosi apátplébánia templomában ünne
pélyes főpapi misét celebrált és szentbeszédet 
mondott. Szentbeszédében rámutatott a 
Szent István-napi ünnepi körmenet, vala
mint a Szent Jobb jelentőségére. A német 
nyelvű prédikációt nagyszámú hivő hallgatta 
meg. Vasárnap délután Orsenigo Ccsarc c.' 
érsek, pápai nuncius, a IKA-kongresszus 
résztvevőit a nunciatura disz-téri palotájában 
teán látta vendégül.

— Vass József édesanyjának üdvözlése fia 
10 éves miniszteri jubileuma alkalmából. Ab
ból az alkalomból, hogy Vass József népjóléti 
miniszter miniszterségének tízéves jubileumát 
ünnepelte, Sárvár község elöljárósága, — 
amely községnek tudvalevőén szülöttje Vass 
József, — a jubileum alkalmából üdvözlő tá
viratot intézeti a minisztcrelnökhclyettes Bala- 
tnnüireden üdülő édesanyjához. A táviratra va- 
sárifltp Vass József édesanyjától n kővetkező 
távirati válasz, érkezett Sárvár község elöljáró
ságához. „Piám tízéves miniszteri szolgálatának 
évfordulója alkalmából kifejezett jókivánatukat 
igen köszönöm, özv. Vass Józsefné."

— Leleplezték n VII. kerületi hősi halottak 
emléktábláját. A Hadirokkantuk Országos Nem
zeti Szövetségének VII. kerületi csoportja a 
világháborúban elesell VII. kerületi bajtársai 
emlékére emléktáblát emeltetett a Thököly-utl 
Domonkosrendi templom falán, amelyet vasár
nap délelőtt lepleztek le meleg ünnepség kere
tében. Az ünnepséget istentisztelet vezette be, 
amelyet Polha Ernő tábori esperes tartott, 
utána leleplezték az ejnléktáblát, amely előtt 
Falba Ernő tábori esperes, várad! Hajnal And
rás dominikánus páter, volt tüzérfőhadnagy és 
Gladányi. Mihály, a kerületi hadirokkantcsoport 
elnöke mondottak hazafias beszédeket.

— Ma tartja első ülését n pénzügyi szak
értők vegyes bizottsága. Brüsszelből jelen
tik: A Belga Távirati Iroda hágai különtudó- 
sitójánnk jelentése szerint abban állapodtak 
meg. — miután Snounlen tegnap este elfo
gadta a szakértői bizottság megalakítására 
felt javuslatol — hogy e bizottságban a 
Young-tcrvezet megalkotásában közreműkö
dő szakértők nem vesznek részt. Azt vall
ják ugyanis, hogy ezek feszélyezett helyzet
ben volnának, ha a tulajdon munkájukat 
kellene felülbirálmiok. A bizottság, amelynek 
neve „Pénzügyi szakértők vegyes bizottsá
ga", hétfőn délelőtt tartja meg első ülését.

A bolgárok megkosrorurták n Hősük-em- 
lékét. Bensőséges ünnepség keretében koszo- 
ruzlák meg a Mngvnrok Világkongresszusára 
Budapestre érkezett bolgárok a névtelen bősök- 
emlékkövét vasárnap délben. Az emlékmű előli 
Ivánon bolgár országgyűlési képviselő és Bar- 
tnefí dr. a diákság nevében beszélt. A beszédek 
elhangzása után diáklányok és sporlladvk ko
szorút helyeztek az emlékkőre,

— Revíziós gyilléztek. Nagykanizsáról jelen 
tik: Tegnap Sümegen igen látogatott revíziós 
gyűlést tartottak, amelyen ( zettler Jenő, a 
képviselőhöz alelnöke és Gyömörey Sándor, 
Sümeg országgyűlési képviselője mondottak 
nagyhatású beszédet. — Snmogytur községben 
■ Hrviriós Liga ugyancsak gvülvsl rendezett, 
■melyen nagyszámú hallgatóság vett részt.

— Nagy tüt puMtltott egy ve.szprémmcgyri
tŐMégben. Veszprémből jelentik Ncmesvdmos I 
veszprémmegyei vasai nap a dél
előtti órákban n, iivtiloll A tűznek
három lakóba/, barom -gazdasági épület és 
több gabonásai teli fe/r leli ,i martaléka 
Megállapították, hogy a tüzet gyufával játsza 
íozó gyennekek ok iXlák.

ilelyúrak *
70 

fillértől 
3

Akit köröznek — ne veszekedjen a kalauz
zal. Szabó Ágoston Gusztás péksegéd vasárnap 
egy 16-os jelzésű .villamoson utazott. Útközben 
összeszólalkozott a villamos vezetőjével. A ve- 

, zelő ugyanis erősen csöngetett, mire Szabó rá
szólt, hagyja abba a csöngetést, mert őt ez ide- 

, gesiti. A vezető tiltakozott az ellen, hogy bele- 
, avatkozzon a dolgába, de Szabó lármát csapott, 

úgyhogy egy útközben felszálló ellenőr leparan- 
1 csolta öt a villamosról. Szabó azonban bosszul 

forralt, nem ment el, hanem leült a megállóhe
lyen egy padra és várta, mig a 16-os villamos 
kocsi megfordult és a vezető ismét visszaér
kezik. Mikor a kocsi visszafelé újra megállt, 
Szabó megint fölugrott a kocsira é.s szidalmazni 
kezdte a vezetőt. A lármára előkerült egy 
rendőr, aki a garázda péksegédet botránykozás 
miatt előállította a kapitányságra. Itt azután 
meglepő fordulat következett. A kapitányságon 
megállapították, hogy Szabó Ágoston Gusztávot 
a királyi ügyészség már öt év óta körözi sik
kasztás miatt. Szabó még 1924-ben nagymeny- 
nyiségii lisztet vett át bizományi eladásra, a 
pénzzel azonban nem számolt el. Az eladó cég 
feljelentésére az ügyészség körözőlcvelet bocsá
tott ki ellene, Szabó azonban nem tudott róla. 
Mikor meghallotta, hogy a körözölcvél alapján 
a rendőrségen tartják, rezignálton sóhajtott fel: 
— No én tőlem ezentúl minden villamos vezető 
annyit csöngethet, amennyit akar. Szabót letar
tóztatták és átkisérték az ügyészségre.

— Bronzkori leletekre bukkantak Németből? 
községben. Pécsről jelentik, hogy Németbőlg 
község halárában, M'ontenuovo herceg birtokán 
téglaégetés közben értékes bronzkori leletek ke
rültek felszínre. A leutazott szakértők megálla
pították, hogy a leleteket a bronzkor utolsó ne
gyedéből valók és ilyen nagymennyiségben 
még soha sem kerültek napvilágra Magyaror
szágon — mint itt. A leletek legnagyobbrészét 
különös épségben felszínre került érdekes kon
strukciójú, fejlett kultúráról tanúskodó korsók 
képezik.

— Eürdőtrlkős holttest a Dunában. A pesti 
Dunapnrton nz Országház közelében vasárnap 
délelőtt cgy 35 év körüli ismeretlen fürdő- 
trikós férfi holttestét fogták ki a Dunából. A 
holttestet, amelynek személyazonosságát meg
állapítani még nem sikerült, a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállitották.

— Ax oaztályeorsjálék főhuzásai. Csü
törtökön, 22-én kezdődnek a in. kir. osztály
sorsjáték főhuzásai. Ezeken szenzációs nye
remények kerülnek kisorsolásra. A jutalom 
300.000 pengő, főnyeremény 200.000, azután 
100.000, 50.000, 40.000 stb. pengő, összesen 
30.000 nyeremény 6,167.000 pengő összeg
ben. Nyeremény igényük csak azoknak van, 
kik a sorsjegy árát idejében kifizetik.

— Zsebkésével haabaszurla ax utcán. Vasár
nap délben a Nagy Sándor-utcában Molnár 
György szerelő és Hatos József munkás össze
verekedtek. Molnár György zsebkésével hnsba- 
szurla Hatos Józsefet, akit a mentők haldo
koltra szállitották a Szent István-kórházba. 
Molnár György szerelőt előálltották a főkapi
tányságra, ahol őrizetbe vették. A rendőri nyo
mozás folyik.

— Halálozás. Milliofer Vilmos negyvenkilenc- 
éves korában, boldog házasságának huszonötö- ; 
dik évében folyó hó 16-án elhunyt. Vasárnap 
leniették a rákoskeresztúri izraelita temetőiben, j 
Halálát felesége, született Stadlcr Ilona és ki- | 
terjedt rokonsága gyászolja.

•— Hirtelen halál n kávéházban. A Váci- 
uti Lipótvárosi kávéházban vasárnap este i 
hirtelen rosszul lett Hegedűs Sándor 53 éves < 
kereskedő, aki a CsuAy-ulca 43. számú ház
ban lakik. Barátaival beszélgetett, mikor 1 
hirtelen lefordult a székről és eszméletlenül ' 
rogyott össze. Természetesen azonnal kihív- ( 
Iák a mentőkéi, mikor azonban az autóba , 
akarták emelni, meghalt. Szivszélhüdés ölte ; 
meg. Holdestét a törvényszéki orvostani in- | 
fezeibe szállitották. t

— Két fegyenc megszökött Hartáról. A 
harlai fegyintézet ma táviratilag értesítette 
a budapesti főkapitányságot, hogy a fegyház 
gazdaságából megszökött Bimbó István 43 
éves és Buczkó Antal 28 éves fegyenc. Az 
előbbi egy, az utóbbi három évi fegyházbün
tetését töltötte Harláin. A főkapitányság el
rendelte körözésüket.

— Letartóztatták az „olcsó kölcsön" szél
hámosait. Oppenheim Jenő és Papp Lajos 
ügynökök, akiknek különféle bűncselekmény 
miatt már többször dolguk volt a rendőrség
gel, a Kádár-utca 8. sz. házban albérleti szo
bát béreltek ki és az ajtóra kitettek egy táb
lát, amely azt hirdette, hogy ott nénzköl- 
csönző intézet működik. A lapokban hirde
tést teltek közzé, hogy olcsó kamatra pénzt 
adnak. Egész sereg kisiparos, kiskereskedő 
jelentkezett a kádár-utcai irodában. Oppen
heim és Papp fejenként 8—10 pengőt vet
tek át tőlük előzetes információs költségek 
fejében, pénz! azonban természetesen sen
kinek sem szereztek. Mikor az ügyfelek lát
ták, hogy a szélhámosok beugratták őket, 
a rendőrséghez fordultak. A tömeges fel
jelentések alapján Oppenheim Jenőt és 
Papp Lajost vasárnap a rendőrség letartóz
tatta és holnap mindkettőjüket átkisérik - a 
királyi ügyészség fogházába.

Szent István tietéöen
augusztus 15-től 22-ig

rendkívüli árleszállítás!
Igen kedvező vásárlási alkalom!
Saját készitményu divatos férfiöltönyök 

remek szabásban, kifogástalan kivitelben, 
mindenféle színben, páratlan szép válasz
tékban 50, 60 és 70 pengőért, továbbá ele
gáns, hosszú férfi télikabátok finom fekete 
posztóból, meleg betéttel, előidény áron 60, 
70 és 80 pengőért készen kaphatók minden 
nagyságban László Sándor férflruhaiizleté- 
ben, Rákóczi-ut 50.

Nem üres dicséret ez, mert meggyőződ
hetik bárki, aki e cégnél vásárolni fog, 
mert e cég nem a haszon elérésére törekszik, 
hanem főcélja a jó hírnév kiépítése. Felhív
juk t. olvasóink figyelmét, használja ki ezen 
olcsó vásárlási lehetőséget. Augusztus 22-ig 
beérkező postai rendeléseket pontosan esz
közöl a cég.

— A miniszterelnök nyitja meg a kaposvári 
kiállítást. A kaposvári országos mezőgazdasági 
kiállítást, mint bennünket Kaposvárról értesí
tenek, gróf Bethlen István miniszterelnök fogja 
megnyitni. Gróf Sommsich Miklós felsőházi tag, 
a kiállítás elnöke értesítette gróf Jankovich- 
Bésán Józsefet, a kiállítás főrendezőjét arról, 
hogy a kiállítás megnyitásán a miniszterelnök 
több miniszter és országgyűlési képviselő tár
saságában jelenik meg.

— Amerikai milliárdoskisasszony Nagykani
zsán. Nagykanizsáról jelentik: Érdekes ven
dége van a városnak. A napokban ideérkezett 
Miss Mariba Morgan, aki az amerikai multi
milliárdos Morgan-. -nlád egyik legifjabb hölgy- 
lagja. A fiatal A/orgim-lcány, aki Európában 
végzi tanulmányait, egy bécsi intézetben össze- 
barátkozott egv nagykanizsai urileánnyal, aki
nek látogatására érkezett a városba. Miss 
Martba Morgan néhány napig tartózkodik 
Nagykanizsán és innen barátnőjével a Bala
tonra indul.

— Ellopták 4500 dollárra szóló hitel* 
levelét Vasárnap az éjszakai órákban a fő
kapitányságon dr. Lester Alánson Stovensan 
amerikai kórházi főorvos bejelentette, hogy 
ismeretlen tettesek ellopták 4500 dollárra 
szóló hitellevelét. A főkapitányság azonnal 
megindította a nyomozást.

— Halálos tréfálkozás a villanyárammal. 
Tetétlenről jelentik: Kurucz Gyula malomtulaj
donos a nála dolgozó Farkas Gyula napszámost 
tréfából meg akarta villanyozni. A villanyára
mot egy vasaidhoz kapcsolta és felszólitotta 
Farkast, hogy emelje fel a vasrudat. Az áram 
nyomban halálra sújtotta.

— A svábhegyi képkiállitás. A hűvösvölgyi 
plein air-iskola művészei az iskola vezetőjének, 
Mészáros Mihály festőművész közreműködésé
vel József Ferenc főherceg fővédnöksége mellett 
a svábhegyi szanatóriumban képkiállitást ren
dezlek, amelyet ünnepélyesen vasárnap délelőtt 
11 órakor nyitottak meg, nagyszámú előkelő 
közönség jelenlétében. Jakab Ernő dr. igazgató 
főorvos megnyitó beszéde után Manninger Vil
mos egyetemi tanár a kiállítás egyik védője 
József Ferenc főherceg fővédnök nevében mon
dott beszédet. A verniszánzs közönsége ezután 
megtekintette a kiállítást, melynek legnagyobb 
része svábhegyi és svábhegykörnyéki tájrészeket 
ábrázol. Nagy elismerést kellett szép színes 
festményeivel Borbásné Barabás Anna, kitűnő 
akvarclljeivel Kovacsik Ernő, valamint Szin 
György és Tuhrmayer Sándor. Mészáros Mihály, 
Kreuter Jenő, Notiné Kálmán Boriska és Kóbor 
Endre is feltűnést keltettek kiállított képeikkel. 
A kiállítás, melyet a Svábhegyi Egyesület ren
dez, egész napon át megtekinthető díjtalanul, 
szeptember 4-én zárul.

— Belefulladt a Dunába. Vasárnap este 7 óra 
tájban a lágymányosi Dunaágban fürdőit Bitz 
Gyula 18 éves szabósegéd, Bitz fürdőzés köz
ben rosszul lett s hirtelen elmerült, mielőtt még 
kimenthették volna. Holttestét eddig még nem 
találták meg.

— A vidék lakossága, amint elözönll a fővárost, 
örömmel látja, kellemes meglepetésére, hogy Magyar
ország legrégibb megbízható cipőűzícte, a Turul, res
ten is megtalálható. Sok évtizedes múltja garantálja, 
hogy e vállalat a Szent István-napi ünnepek alatt 
megbízható, jó áruját nagy kedvezménnyel árusítja a 
főváros vendégeinek.

— Már általános feltűnést kelt Budapesten és nein 
értik meg sokan, miként lehetséges, hogy a Gutmann 
1. és Társa cég 75 P áron egy oly mértékszei inti 
tiszta gyapjuöltönyt tud számtani, mely minőségben 
és kidolgozásban vetekszik az amúgy is kényes buda
pesti uiszabóság legjobb példányaival. E siker titka 
az egységes nagytételű bevásárlás, jól beosztott munka 
és türelmesen elvégzett próbákban fekszik, fegyelmezett, 
szakszerűin képzett szabászszemélyzet vezetésével. A 
cég rendelőkönyveiben ma már a társadalom minden 
rétege képviselve van és már régen megdőlt az előíté
let azon téves felfogás ellen, mintha a Rákóczi-ut nem 
tudna elsőrendűt, a kényes igényeknek megfelelőt is 
piodukálni. Az ui tipusu, minden foglalkozási ágat 
felölelő olcsó munkásruhákat is megelégedéssel fogadta 
a. közönség. Az angol anyagból helyben készült férfi
ingek ma már mind gyakrabban láthatók a városban 
a cég vevőin, ami csak bizonyítja, hogy folyton sza
porodnak e népszerű cég „elszakíthatatlan" barátai.

— A legszebb kirándulást is elrontja, lia nem visz 
magával Lysoformot.

— Szent István hetében, az ünnepi fáradalmak köz
ben, használja, éppen ugy, mint egész esztendőben a 
páratlan hatású Diana sósborszeszt, amelyet n köz
vélemény jogosan ismer el a legerősebb és legjobb 
háziszernek.

— A Dcl-Ka Cipfikereskedelml rt. h adózik Szent 
István emlékének, mert árainak átszervezése előtt e*”k 
auusztus hóban összes áraira 10% engedményt nyújt 
vevőinek. VII., Erzsébet-körut 28, Rákóczi-ut 6.

— Arubevezrtésnél rendszerint az árn terhére áldó* 
zatokat kell hozni, mint ez most a Filtcx gyártmányai
nak (Filtex Egyesült Magyar Filatorigát—Pestszent* 
lőrinczi Textilművek és Tessuto Rt., V., Szent István- 
tér 15) Szent István-napi reklámvásárja a Fenyves
áruházakban bizonyítja. Nem könnyelműség a Filtex- 
cégtöl gyártmányait gyári áron alul kínálni, mert ■ 
cél a közönség legszélesebb rétegeit olyan alkalomhoz 
juttatni, hogy olcsón a legjobb minőséget vásárolhassa. 
Müselymeket, szöveteket, mosódelainekct még soha 
Ilyen kedvezményes áron nem lehetett vásárolni. Kü
lönös, érdekes látványosság a Fenyves Aruház Kálvin* 
téri kirakatában működő miniatűr selyemfonógép.

— Minden magynr ipareikk ki Aliit ható nz őszi lak
berendezési vásáron. Az Iparegyesület közli az érde
keltekkel, hogy az augusztus 31-én megnyíló őszi lakás
ét háztartásberendezési vásáron minden olyan cég és 
vállalat résztvehet, amely hazai gyátmányu lakásboren- 
c ési, háztartási cikkeket óhajt bemutatni.

Sérvben szenvedőkl^s
rúg .nélküli RnrrArP CÓrvkHffit Vlgváxat! Csak lV., Kossuth |j»jos-a. 7.

| francia • Oilslv KV- SvlVKUlUL Bejárat a Kapu alatt. Telefon : 855 - 99. 
j Ingyen próba ón prospektus. — óvakodjunk otánsatoktöl, melyeken a Barrére aláírás hiányzik,
.w---------------

IRABA-KRUPP
RÁBA-A.F.A

■ UTÓBUSZOKAT ÉS
TEHERAUT0M0BIL0KAT 

minden speciális célra alkalmas, minden tekintetbon a 
legmodernebb kivitelben ás minden nagyságban gyári a 

magyar utaggon-«s Gépgyár Rt 
Automobiigyára, Győr

Központi Igazgatóság: Budapest. Beák Ferenc* 
utca V*. Telelőn : $18-50, 818- 59.

Budapesti javító műhely óa alkatrészraktár; Kere* 
peat-ut Telefon : .1. 453-84.
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Hétfőn reggelre várják a 
Zeppelint Tokióba

Vasárnap délután 4 órakor ért japán területre a 
Gráf Zeppelin, amely simán haladt végig utján
A Zeppelin simán közeledik legközelebbi. 

célja: Tokió felé. Az időjárás kedvező. Táv
irataink a következők:

Friedrlchshafen, aug. 18.
A Gráf Zeppelin fedélzetéről érkezeit szikra

távirat szerint a léghajó ma éjjel 1 órakor (kö
zépeurópai idő szerint) 150 km-nyire volt dél 
keleti irányban a Léna folyó partján fekvő Ja- 
kuck városától.

Friedrlchshafen, aug. 18.
A léghajózási telephez érkezett rádió

jelentés szerint a „Gráf Zeppelin" léghajó 
ma reggel középeurópai időszámítás szerint 
7 órakor elérte az Öhocki-tenger nyugati 
partján lévő Port-Ajánl. A fedélzeten min
den rendben van. Port-Ajan légvonalban 
mintegy 2300 km távolságban van Tokiótól.

Tokió, aug. 18.
A Tokiótól északra fekvő ivatszukii ál

vasárnap éllel a rendőrség 
monstre hajtóuadászatot tar
tott a íiMsuöígyteWöK után
Kétszázötven detektív és re idör kutatta át a belörö-zúnái 
Sok az alaptalan rémhír betörőnek nézik a deiektívei

Két hete már, hogv a rendőrség elfogta 
Kugyela István rovoiimultu betörőt, aki 
sorra fosztogatta a hűvösvölgyi villákat. 
Kugyela tizenkét betörést vállalt magára és 
további bünlajstromáinak összeállítása még 
folyamatban van. Azóta is érkeztek azon
ban betörésekről és betörési kísérletekről 
szóló bejelentések. Tagadhatatlan, hogy 
Kugyela elfogatása után is történt néhány 
betörés, de ezek kisebb jelentőségű esetek 
voltak. Legtöbbször csirkeólakat törtek fel 
és valószínű, hogy nem gyakorlott betörők, 
hanem

alkalmi bűnözők
voltak a tettesek. A legtöbb feljelentés csak 
betörési kísérletről szól. Minden szempon
tot figyelembe véve, meg kell állapítani, 
hogy

a betörési kísérletekről cirkuláló hírek

nagyrésze a közönség tulesigázott fan
táziájában született meg.

Főként a házmesterek és háztartási alkal
mazottak az utóbbi hetek eseményeinek a 
hatása alatt hajlamosak lettek arra, hogy 
minden bokorzörrenésben és ártatlan járó
kelők esti sétájában — belöröjárást vélje
nek felfedezni. így legutóbb arról beszéltek, 
hogy a hűvösvölgyi betörök fényjelekkel 
tájékoztatják egymást. A rendőrség utána
járt a dolognak és kiderült, hogy

az izgatott közönség a hűvösvölgyi ki
rándulók autóinak reflektorvilágitását 
tévesztette össze a betörők titokzatos 

fényjelzéseivel.
A befejezett és végrehajtott betörésektől 
eltekintve, az sem látszik kizártnak, hogv 
a betörési kísérleteket tulajdonképen nem 
is betörők követik el, hanem

Minden tárgy 90 filSÉres
osztályunkba rengeteg uj cikk érkezett.

EZEK KÖZÜL NÉHÁNY SLÁGER:
Díszműáruk:

l Műmárvány-szobor, gyönyörű 
modellek  90 fill.

10 drb keményfa ruhaakasztó 90 1111.
1 nagy politúrozott kéziseprö 90 fill.
2 literes kötött üveg, demijon 90 fill.
1 hátizsák, erős ceigből 90 fill.
2 pár finom fayence csésze, 

szenzációs 90 fill.
6 darab nagy glycerinszappan 90 Ilii, 
t üveg Marvei kölnivíz, 50 gr 90 fill. 
t parfümszóró labdával, csoda

olcsó ... 90 fill.
1 nikkel asztali gyertyatartó . 90 fillv
1 illatos borotvaszappan, alumí

nium tokban  90 fill.
1 nagy doboz Marvel-puder, fin. 

minőség ....... 90 fill- 
t 24 cm magas állótükör, fém

sarokkal 90 fill.
t lapos zsebkés, két pengével 90 fill.
1 % literes hiteles ürmérték 90 fill.
1 zscbmanikűrkészlet, 4 részes,

tokban ..........................................90 fill,
1 email bonbonniere, gyönyörű 

minták ............................ 90 fill
1 bőrpatkóerszény, fonott var

rással . 90 fill.
1 nagy öntöttvas gyorsfőző 90 fill.
1 nagy asztali üveggyertyatartó, 

20 cm. 90 fill
1 erőlemez iskolatáska, bőrszíj

jal . .
t kihúzós tolltartó, írószerekkel 90 fill.

REISZ ARUHAZAK
BUDAPEST

VII., Király ucca 47IIIV., Calvin tér 
Csányi ucca Farok. ' II Múzeum körút sarok

Első útja a Reisz áruházakba vez< ssen!

lami rádióállomás tokiói idő szerint délután 5 
órakor, ami a középeurópai időszámítás szerint 
kb. délelőtt 9 órának felel meg. az alábbi jelen
tést kapta a Gráf Zeppelin fedélzetéről: „Niko- 
lajevszk közelében vagyunk az északi szélesség 
55 és a keleti hosszúság 139 fokán. Az időjárás 
jó."

A kormány szakértőinek véleménye szerint a 
léghajó most egyenesen déli irányt követ és a 
140-ik hosszúsági fok mentén halad. Ezek sze
rint

n Gráf Zeppelin tokiói időszámítás szerint 
hétfőn délután 2 ómkor (középeurópai idő 
szerint reggel « órakor) mintegy 100 órás 
légi ut után érkezik Frledrielishafenböl a 
Tokió melletti kasumlgaurai repülőtérre.

Ma délután a kasumigaurai repülőtéren a ki
kötés végzésére rendelt személyzet Edahara el
lentengernagynak, a repülőtér parancsnokának 
személyes vezényletével próbákikölési gyakor
latot végzett.

Játékáruk:
1 kétkerekű öntözökocsi, szabá 

lyozható fecskendővel . 90 lill.
1 posztó kutya és macska, hang

gal ...................................... 90 fill
1 keményfa sakkfigura dobozban 90 lill

1 nagy nikkel trombita ... 90 fill.
1 hajlított szájharmonika, doboz

ban ...  90 fill
1 nagy díszes bádog zenedoboz 90 fill

1 jáléktelcfón csengővel ... 90 fill 
1 felhúzható repülőgép .... 90 fill
1 repülőgép hangárral ... 90 fill
1 babanyugágy, celluloidbabával 90 fill
1 felhúzható malacfogat, ezelőtt

1.90   90 fill
1 zsebmozi, 12 filmmel . . . . 90 Hl)
1 fakocsi, massélóval . 90 fill
1 takarékpersely, álló-óra alakú 90 fill
1 játékmérleg, fehér faszekrény

nyel .................................................90 fill
2 darab színes gumilabda ... 90 fill 
1 rajzkészlet kártyán . . . . 90 fill 
1 ideál kőépítő dobozban ■ . ■ 90 fill 
1 nikkel saxofón ..... 90 fill
1 revolver cigarettatárca . . 90 fill
1 babnmosdó, porcellán szervizzel 90 fill
1 törhetetlen posztóbaba 90 fill

1 játékpuska vagy kard, szíjjal 90 fill
1 játék tennísziitő .... 90 fill

Vidékre 1O darabot utánvéttel 
szállítunk

éretlen cslnytevő garázdálkodik és tré
fából rémületben tartja a környék

belieket.
Legutóbb arról érkezett bejelentés, hogy 
Singer Artúr szerkesztő villáját autós ban
diták látogatták meg és mig ők a kertben 
jártak, két elegáns hölgy várakozott a taxi
ban, amelyen azután elrobogtak. A villa 
alkalina7.pÜai bemondták az autótaxi számát 
is. A rendőrség előkeritette a taxi sofőrjét, 
aki ma reggelre minden kétséget kizáróan 

bebizonyította, hogy egész napon a vá
rosban volt és még csak tájékán sem 

járt a Hűvösvölgynek.
A rendőrség természetesen minden egyes 
bejelentés ügyében alapos vizsgálatot folytat 
é.s szigorú intézkedésekkel igyekszik rendet 
teremteni. így a vasárnapra virradó éjszaka 
monstre razziát tartottak a környéken. Az 
esti órákban előre megállapított haditerv 
szerint

kétszázötven detektív és polgári ruhás 
rendőr

fogta körül a flüvösvölgyet, Svábhegyet, a 
Fogaskerekű vasút és a Pasaréti-ut környé
két, Három rajonra osztva, végig kutatták 
az egész vidéket.

Hajnalig tartott a munkájuk.

Minden zugot felvertek és sikerült is ösz- 
szefogniok néhány gyanús embert, ezekről 
aoznban kiderült, hogy csak

hajléktalan csavargók és nein betörők.

A közönség izgalmára jellemző, hogy ma 
reggelre már ismét tömeges betörőjárás 
híre terjedt el a környéken. Arról beszéltek, 
hogy egész éjszaka betörőbandák kóboroltak 
a vidéken. A közönség ebből a cikkből meg
tudhatja, hogy

akiket betörőknek tartottak, azok a be
törőket üldöző detektívek voltak.

A rendőrség különben teljes eréllyel folytatja 
tovább a rendcsinálás munkáját a hűvös
völgy környékén.

Délelőtt belefulladt az uszoda 
vizébe és csak délután találták 

meg holttestét
Debrecen, augusztus 18.

Kovács Géza tizennyolcéves tanuló, na
gyobb társasággal még a kora délelőtti órák
ban elment az uszodába. Délfelé a társaság 
tagjai valamennyien hazaszéledlek és miután 
egv ideig hiába keresték Kovács Gézát, 
mindnyájan eltávoztak a fürdőből, mert azt 
hitték, hogy a fiatalember inár előbb haza
tért.

Délután öt órakor a zsúfolt uszodában
rémülten vették észre a fürdőzők, hogy

Barossék az uj taxikkal még 
mindig nem jöttek ki az uccára

Az 580 uj taxirendszám kiosztásakor a 
főváros tanácsa 250-et Baross Gábor kon 
zorciumának juttatott. Egyidejűleg meg
szabta azokat a végső terminusokat is, 
ameddig Barossoknak az uj taxikat ki kell 
állitaniok a standokra. Abban a szerződés
ben, mit a Baross-félc taxivállalat a főváros
sal megkötött, az első ötven taxi üzembe he
lyezésére junius 30-a, további ötven kiállí
tására szeptember 30-a és a még hátralévő 
150 kocsi forgalombaállitására december 
31-ike volt megjelölve végső terminusként. 
Ezeknek a terminusoknak a kijelölésését 
Barossék a szerződés aláírásával tudomásul 
vették, de mingyárt az első terminus közele
désekor beadványt intéztek a tanácshoz és 
hat heti haladékot kértek a kocsik üzembe
helyezésére. A halasztásra vonatkozó elő
terjesztésüket azzal indokolták, hogy a ke
reskedelmi miniszter rendelete szerint a 
taxiknak magyar gyártmányunknak kell 
lenniük és a magyar gyárak e rövid idő alatt 
képtelenek a munkát befejezni. A tanács 
ezekre az indokokra való hivatkozással a 
kért halasztást megadta. A halasztó határo
zat értelmében

ars első ötven kocsit legkésőbb augusz
tus 15-4n,

további 50 kocsit november 15-én és a még 
hátralévő 150 kocsit február 15-én kell a 
Baross-konzorciumnak kiállitnia a stan
dokra.

Az első terminus augusztus 15-c, csütör
tökön járt le, de nz utcákon hiába ke

ressük a Barossék uj taxijait.
A Hétfői Napló munkatársa ebben az ügy

ben érdeklődött illetékes helyeken és azt a 
felvilágosítást kapta, hogy

Barossék nnk eddig még csuk húsz kocsi
juk készült cl teljesen és ezeket a kocsi
kat is csak kél napos késéssel vagyis 
szombaton, augusztus 17-én nkarták be

állítani a forgalomba.
Szombaton délelőtt ezt a busz, kocsit cl vit
ték a Magyar Taxamérö Rt.-hoz, hogy ott 

[felszereljék rájuk az órát. A Magyar Taxa
mérő Rt. azonban az órák felszerelését meg

blou/e

a medence lépcsőinél egy férfi holttest 
fekszik.

óriási konsternációt és riadalmat keltett 
a szokatlan felfedezés. Az úszómester segít
ségével kivonszolták a ; . ríra n vizbefullf 
holttestét, akiről csakhamar megállapították, 
hogy Kovács Gézával azonos. Segíteni már 
nem tudtak rajta, mert az orvosi megállapí
tás szerint

még délelőtt következett be Kovács Géza 
halála.

tagadta arra való hivatkozással, hogy a váh 
falatot kötelező rendelkezések szerint csak 
olyan taxikra szabad órákat felszerelniük, 
amelyek minden alkatrészükben magyar 
gyártmányúak. Mivel pedig a Baross-féle 
Magyar Taxamérö Rt. az órák felszerelését 
megtagadta

Barossék tehát nem tettek eleget köte
lezettségeiknek. mert augusztus 15-lg 
legalább ötven kocsit feltétlenül üzembe 

kellett volna helyezniük.
Ennek az újabb késésnek sem lesznek 

azonban előreláthatóan különösebb kon
zekvenciái, mert hiszen a tanács, amely 
eddig is kivételes kedvezményeket nyújtott a 
favorizált Baross csoportnak, a történtek 
után sem fogja megvonni különös jó indula
tát ettől a vállalattól.

Szent István hetében utiköltséoe megtérül!
KcndkivUli árleszállítás! 

Igen kedvező vásárlási alkalom! 

Síernberg
királyi udvari hangszergyár

Budapest, VII., HAkóczI út 60. sz.
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CORVIN
SZENT-ISTVÁN-VÁSÁR

1929. augusztus 17-26-ig bezárólag

Rendkívül ajánlatok
NŐI ruhák (I. emelet)

Hosőruhák
sok színben és kivitelben.......................

Grenadln-ruhák
nagy választékban, sokféle fazonban .

Popellne-ruhák
jó minőségben . .•••«..

Női ruhák
tiszta gyapjúszövetből, tengerészkék és 

fekete színben..............................................

Selymek (földszint) 

Toile de soie
I-a minőség, gazdag színválasztékban,

78—80 cm széles . . ......
Crepe de chine

cégünk ismert minősége, sok színben, 96 
cm széles.........................................................

Sanghai imprimé és Crepe de 
chine imprimé
a legújabb kimintázásban, legfinomabb mi

nőség, 93—98 cm széléé ......

Női ruhaszövetok
Crepella

tiszta gyapjúból, praktikus és tnndem rn- ja n 
haanyag, nagy szín választékban, 70 cm 
azóles........................................................  .

Eolin
igen praktikus ruhaszövet, , ,Corvin-minő- 

-óg“ megjelöléssel, legutóbb bevezetett 
cikkünk, 100 cm széles.............................

Cord-bársony
nyomott, igen jó minőség, ízléaos kimintá- 

zásban, 70 cm széle.......................................

Férfi ruhakelmék (földszint) 

Ruhakelme
tiszta gyapjúból, strapa- és sportcélokra, ■ QA 

valamint gyermekruhákhoz, 140 cm szó- j.OV 
les....................................................P 10.80, 7

Ruhakelme
tiszta gyapjú kamgarnból, atrapakápes | A öv 

minőség, 140 om széles.............................Jl >

Női fehérnemüek (I. emelet)

Női ing, vagy nadrág 1.98
jóminőségü sifonból e J

Nadrágkomhlné 8 28
hozzáillő ....«• o • • ■ ■ . M

Szoknyakombiné 9.98
hozzáillő............................. m

Nadrágkomhlné 0 98
színes osipkével .■■•■■■■• M

Hálóing 5.68
színes, csipkével w

Nadrágkomhlné 11 80
Crbpe de Chineből, csipkével ■ ■ ■ ■ . J J

Trlcot-ing 1.36
múselyemből ...•■••■■■. J

Pyjama Q 50
múselyemből W

5.90
]Z.8O

1680

4-40

5.8O
5.8O

Éttermünkben
II. emelet 

n'nden délután 4-töl 
uzsonnahangverseny.

I Uridivat-cikkek (földszint)

Ing
zefirböl, 2 gallérral, aa egész ing egy 

anyagból, tartós minőség .....

Ing
popelinből, divatos kimintázásban .

Hálóing
110 om hosszú, tartós minőség . .

Pyjama
tartós zefirböl, komplett kidolgozva .

Férfi kalapok
gyapjúból, divatos Bzinekben és formákban

R.80
j.80
580 

: :u-80
].8O

Pengős
osztályunkra

(II. emelet)

állandóan uj áruk érkezne*:.

Pamutáruk
Sifon

általánosan ismert használati minőségünk,—- jj 
kb 7“ cm széles ......... a 7<t 

Sifon
finomszálu, jó minőség, férfi- és női fehér- 

nemüekhez, kb 80 cm széles ....

Lepedővászon
vastagszálu, igen erős, elismert jó minő

ség, 145—150 cm széles ...... I 
Inlet

erős, tollálló r ’nőaég, kb 76 cm Bzéles . .

Kanavász
I-a minőség, garantáltan színtartó, kb 78 

cm széles .........................................................
Zeflrek

igen szép divatmintákban, CBak elsőrendű 
minőségek................................. 2.28, 1.68,

Mosószövetek (Kld„int)
Pamutmuszlin

nagy választék szép mintákban, 73—74 
cm széles........................................ ..... ■ .

Kreton műselyemmel
ízléses, finom nyomott mintákkal ■ ■ a

Popeline
I-a minőségek

Vollvoiie
finom francia divatmintákban, kb 100 cm 

BZÓloB.............................................. .....

Pulloverek (földszint)

Női pullover 1
pamutból, szép kimintázáeban ■ ■ ■ .

Női pullover |
tiszta gyapjúból, divatos mintákban . • |

Asztalnemüek (földssint)

Törlőruhák
pamutból, 55x55 cm . 
féllenből, 60x60 cm . 
tiszta lenből, 60x60 cm

].Í8
2-55
TÍ8
j.38

].28

Z45

j.88

-.72
-M
1.-

Mintákat
a fenti méterárukból az előrelát
ható rendkívül nagy keresletre 
való tekintettel nem küldhetünk

TOrülkőzők
I-a pamutdamasztból, körfilhelffl 80x100 

cm...................................................1.68, 1.48,

Zsebkendők (földesint) 
Férfi zsebkendő

jó használati minőség, fehér, Ménes 
dürrel, szegett...................................

Férfi zsebkendő
jó használati minőség, fehér, ssinee 

dürrel, ssegőazsurral . . ■

Női zsebkendő
nyomott, szép angol mintákkal

Női zsebkendő
jó minőségű crepe de chineből, Ízléses, 

nyomott mintákkal................................... .....

Férfi zoknik és harisnyák (földszint)
Zoknik pamutból R| Q

Jaoquard-mintákkal ■ •■■■■■« 87 Q
Zoknik flórból 1.68

csinos mintákkal e e ■ e -■ e • ■ • *

Pamutharisnyák 2
NŐI harisnyák (f&dsrint)

Flórból • gQ
vékonysaálü minőség • M

„Lillán**
Bemberg-selyemből, an összes divatemaek- 5.30

ben ... . ............................................. .....

..Aida** I 30
Bemberg-selyem bői, I-a minőség . . ■ ■ “

Női reformnadrágok 
(földszint) 

Reformnadrág
műselyemből, csekély gyári hibával

Reformnadrág
múselyemből, csikós, csekély hibával ■

 Cipők <n.

Nöi szandáléttek
színes japán betéttel, hajlékony, varrott 

talppal, bőrrel bevont fasarokkal, sok 
színben, csak egyes számok .

Férfi félcipők
fekete, knipon-talf»pal, varrót

Tollette-cikkek (földszint)

Illatosított mosdószappanok
jó minőség, Kiéin ée Fia gyártmány, 1 kar

ton, 8 darab.............................................  v

Illatosított mosdőszappan
....................................... 

lllatszerszőrók 
díszes kivitelben peaeeoeee 

Glletto önborotvakészlet
fémtokban, 1 valódi pengével, 1 celluloid 

keretben levő borotválkozó tükörrel, alu
mínium borotvatállal és 1 borotvaazap- 
pannal, összesen.........................................

Photomaton
L emelet

8 felvétel . . . P 1.50 
Nagyítás . . . P 3.50 5.

I
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Fejszével agvonHtéttek és a 
folyóba dobtak egy idősebb 

gazdálkodót
A gyilkosság elKűvetásfiuei az áldozat feleseget es veiét 

gyanúsítják, akiket letartóztattak
Szombathely, augusztus 18.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 
gyilkosságot fedezett fel vasárnap a csendőr- 
ség Szombathely közelében.

Egy idősebb gazdálkodó holttestét fog
ták ki a Repce folyóból. A holttest fején 
három fejszecsapástól eredő seb éktelen
kedett. A csendőrség gyanuokok alapján 
előállította és őrizetbe vette az áldozat 

feleségét és vejét.
A Szombathtelyhez közeli keresztesi szőlő

ben lakott családjával Föcze Zoltán 51 éves 
gazdálkodó. Föcze igen rossz viszonyban 
élt családjával, napirenden voltak a vesze
kedések a családfő és a család tagjai kö
zött. Néhány nappal ezelőtt a szomszédok
nak feltűnt, hogy Föcze Zoltán házalója 
csendes és a családfőt sehol sem látni. A 
szomszédok értesítésére a csendőrség nyo
mozni kezdett, a nyomozás azonban nem 
vezetett eredményre.

Vasárnap a reggeli órákban azután az 
eltűnés ügyében váratlan fordulat követke
zett be. A Répcze folyó a Fricz-féle tégla
égetőtelep közelében egy holttestet vetett ki.

Három gyermeket agyon
sújtott a beomlott bánya

Pécs, augusztus 18.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő gyermektragédiát 
jelentenek a tolnamcgj’ei Tolnamőzs köz
ségből, ahol szombaton délután

borzalmas homokbányaomlás történt.

A falu határában nagy kiterjedésű homok
bánya terül el, amelynek üregei évtizedek 
óta kedvelt játszóhelyei a községbeli gyer
mekeknek. Szombaton délután végzetes 
szerencsétlenség történt a homokbányában. 
Az egyik partfal, amelyet, ugylátszik, az 
utóbbi időben az ásatásokkal erősen-'meg
lazítottak.

hirtelen beomlott és a környéken tar
tózkodó s ott játszadozó gyermekeket 
irtózatos robaj kíséretében maga alá 

temette.
Néhány munkás is ott foglalatoskodott a 
környéken, ezek apróbb sérülések árán 
megmenekültek, a gyermekeken azonban 
segíteni nem lehetett, a homok eltemette 
őket.

A munkások természetesen azonnal fel

Németországban letartóztattak egy szélhámos 
magyar leányt, 

aki Vilmos excsászár menyének mondotta magát
Érdekes átirat érkezett vasárnap Erfurtból 

a budapesti főkapitányságra. Az átirat arról 
értesíti a magyar rendőrséget, hogy ott soro
zatos szélhámosságok, csalások és sikkasz
tások miatt letartóztatták

Grliftn Margarethc von Bachot, 
aki, mint megállapították, budapesti szár

Augusztus 31ig 
nemcsak nagy látványosság, 

de jelentős gazdasági 
esemény is a

A helyszínre kiszállt csendőri bizottság tag
jai

felismerték a hullában Föcze Zoltán 
holttestét

Nyomban megindult a hatósági vizsgálat, 
kiszállt a helyszínre Walkó Mihály vizsgáló- 
biró, dr. Görög törvényszéki orvos és dr. 
Matitz Jenő járásorvos, akik megejtették a 
törvényszék i boncolást.

Megállapították, hogy
Föcze Zoltán fejére baltával három 
halálos ütést mértek. A boncolás adatai 
szerint Föczét haldokolva lökték a fo
lyóba s a gyilkosságot augusztus 11-én 

követték el a tettesek.
A csendörség nyomban nagy apparátussal 
megindította a .nyomozást, amelynek ered- 
ményeképen

előállították és őrizetbe vették Föcze 
Zoltán feleségét, valamint vejét is, aki
ket a csendőrség a gyilkosság elköve

tésével gyanúsít.
A gyilkosság elkövetését a letartóztatottak 
tagadják. A csendőrség a nyomozást nagy 
créllyel folytatja tovább.

lármázták a község lakosságát és a falubeli 
parasztok ásóval, kapával felfegyverkezve 
rohantak a bányaomlás színhelyére. Csak
hamar sikerült is három kislányt: Land- 
uterk Éva, Feuertag Katalin és Eger Évi 
kilenc esztendős tolnamőzsi kisleányokat 
kiásni a homok alól,

minden éleszlgetési kísérlet azonban 
már hiábavaló volt, a gyermekeket 

agyonnyomta a leomló homok.
Az ásatási munkálatokat mindenesetre 

tovább folytatják, bár ujabb holttestekre 
nem bukkantak, de

a községből még öt-hat gyermek 
hiányzik,

akik szintén a bánya környékén játsza
doztak.

A szekszárdi törvényszékről vasárnap 
délelőtt kiszállott a helyszínre dr. Gergely 
Lajos vizsgálóbíró, dr. Kramolin Gyula tör
vényszéki orvos és dr. Kovács Károly bon
colóorvos társaságában, hogy a nyomozási 
lefolytassa annak megállapítására, vájjon a 
szörnyű tragédiáért terhel-e valakit felelős
ség ?

mazásit. Az erfurti átirat most arra kéri a 
budapesti rendőrséget, hbgy esetleges bűn
társai vagy orgazdái után indítson nyomo
zást.

Grafin Margarethe von Bach, akit most 
sorozatos szélhámosságai miatt letartóztat
lak. mondanunk sem kell, hogy egváit.'.’án

„FILTEX^-gyártmányok
Sseni i»tvAn-hete reklAmvAaAron elftAliltAal Áros aha] *

Princeasa, mintázott moaóműaelyem ........ . ....... . X-O4 
MoaódelAn, • lerojabb Idei dlvatmlnták . — .S5
Ing.levantine, egyazlnb éa mintázott
Batlszt, selyemfényű, gyönyörű minták •••••••••••••«• — 
Popeline, egyszínűéit............................. —-R7
Llbérit, a legizléseaebb divatmintákban........................ ....... I-í®
Cérnagrenadin, világos éa sötét alapon mintázottak .•••• 1415 
"Llberti batlszt, egy szintiek.................................................................   . U4
PamutvAunak, kitűnő ágynemű és fehérnemű minőségek . 1.07

Magyarország legújabb, legmodernebb nyomógyára 
hatalmas fonodával és szövődével

witi EcYEBÜbT■*4 ■ ■ F ja FII.ATORIOÁT PEST.■ D 1 ■ NZENTLÖRINCl TEXTILm MÜVEK EH TEBSUTO RT
Ezen gyár egy szövőszéke Szent István-hetében a 
Calvin téri áruházunk kirakatában működésben lesz. 
Bemutatjuk, hogy hogyan készül a legnemesebb mtt- 
selyemfajta a Küttner—-Zellvag fonalból szőtt

“SEVILLA"
müselyem

Calvln-tér 7 
Károly-nOrut 1O

Postán utánvéttel bérmentve szállítuak

nem grófnő és a nemesi származást je
lentő szócskát is jogtalanul használja 

nevében.
A „grófnői" egész egyszerűen Bach Monti
nak hívták, mielőtt Pestről egészen kicsi ko
rában, ló esztendővel ezelőtt elkerült. Apjá
nak kis szatócsüzlete volt a Ferenc-köruton, 
ott is született a kis Manci 1908-ban. ötéves 
korában édesapja elvált anyjától, aki német 
származású nö volt és akivel a kisleány a 
válás után -visszament Poroszországba. Ele
inte Hamburgban élt anyjával együtt, majd 
Berlinbe került anyja rokonaihoz és „elő
kelő** összeköttetések révén

egy udvari lovászmesfer segítségével 
Vilmos császár -egyik fiának udvartar

tásához került — mint szobaleány.
A körülötte pompázó főúri élet, amelynek 
fényéből nagyon keveset vett el a forrada
lom, hamarosan kiművelte a kis szobaleányt. 
Bach Manci addig figyelte olthatatlan ra
jongással n fenségek, hercegek és grófok 
minden lépését és mozdulatát, amig gon
dolt egy nagyot és „önállósította" magát.

Két esztendővel ezelőtt a Berlintől távol
eső német tartományi városkában

egy hallatlanul elegánsan öltözött, fel
tűnően szép urlnő tűnt fel, aki Vilmos 

császár menyének mondotta magát.
A fiatal nőnek olyan biztos volt a fellépése 
és olyan disztingvált volt a modora, hogy 
mindenütt hittek neki és

a császárhü városkákban királyoknak 
járó tisztelettel fogadták.

Weimarban például a polgármester és az 
egész városi magisztrátus kivonult eléje fo
gadására a pályaudvarra.

Vilmos császár inkognitóban utazó meny- 
nyének minden egyes helyen csakhamar 

pénzzavara támadt.
Természetesen mindenütt a legnagyobb kész
séggel állottak rendelkezésére, kisegítették a 
hercegnőt és boldog volt az, aki minél több 
kölcsönt felajánlhatott neki. A hercegnő 
minden pénzt elfogadott és azt mondotta, 
hogy

az excsászár doorni udvartartása 48 
órán belül megküldi a kölcsön adott 

összegeket.
Ezzel elutazott.

Természetesen a pénz nem érkezett meg, 
sőt mikor tüzetesebben kezdtek érdeklődni, 
kiderült az is, hogy a hercegnő, aki ilyen 
módon rengeteg pénzt szedett össze és aki 
útlevelében a Grafin Margarethe von Bach 
nevet használta,

közönséges szélhámosnő
és Vilmos excsászár fiához csak annyi köze 
van legfeljebb, hogy évekkel ezelőtt — a 
szobalánya volt. Seregestöl érkeztek ezután 
a feljelentések ellene, végül is most

Erfurtban tartóztatták le, ahol másnap 
éppen esküvője lett volna egy dúsgaz

dag amerikai cvárossal.
A gyárost megs^éditette az elegáns és szép 
fiatal nő, aki azt mondotta magáról, hogy 
férjétől: Vilmos excsászár fiától törvényesen 
elvált. A gyáros csak a nő letartóztatásának 
pillanatában értesült arról, hogy menyasszo
nya közönséges szélhámosnő.

A budapesti rendőrség az erfurti átirat
tal kapcsolatban megindítja a nyomozást, 
bár a „grófnö"-nek szélhámosságaiban való- 
sziuüleg nincsenek Budapestem bűntársai,

> UTALVÁNY 
melynek ellenében • teltOotetett elónvéreZM!
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Menchik kisasszony majdnem 
megverte a favorit Spielmannt 

akarlsbadi sakkversenyen
Karlsbad, augusztus 18.

A nemzetközi sakkverseny mai, 15. forduló
jában kévésén múlt, hogy az utolsó helyen álló 
Menchik kisasszony az első helyen álló Spiel- 
mannt legyőzze. Már a játszma megnyitásakor 
parasztot hódított, de időhiányban azután 
olyan hibái követett el, amely őt is megfosz
totta egv parasztjától. Mindazonáltal még 
mindig jobb volt a helyzete, mint partneréé. 
Elhamarkodottan azután hibás lépéssel vissza
esett. Spielmann ellentámadásba ment át és a 
királyné feláldozása után a W. lépésben meg
mattolta ellenfelét.

A torna állása a következő: Capablanca, 
Spielmann 11, Niemzovics 10, Widmar 95 (!),■ 
Euwe 9, Rubinstein 8.5 (1). Rogoljnbov, Grün- 
feld 8.5, Becker 75 (1), Maróczy 7.5, Canal, 
Colle, Matthison, Tartnkower, Treybal 7, 
Saemisch 6.5, Joliner 6 (1), Gilg, Marschall 6, 
Yntes 5.5, Thomas 4, Menchik 3.

Szent István hete 
a Rákóczi utón

A Divatcsarnok magyar vására
Szent István hetét ismét a magyar munka 

propagandájának szenteli a Magyar Divatcsar
nok. A lobogódiszbe öltözött, művésziesen de
korált hatalmas árupalota kirakatai színesen 
és tetszetősen mutatják a derekasan dolgozó 
magyar ipar pompás készítményeit és megvan 
az a jóleső érzésünk, amikor ezeket a kirakató- 
kát végig nézzük, hogy a magyar munkát egy
általán nem kell féltenünk a külföldiek ver
senyétől.

A Divatcsarnok Szent István-heti MAGYAR 
VÁSÁR-a tehát ujabb bizonysága a nehéz kö
rülmények közt is céltudatos munkát végző 
magyar ipar életerejének.

A magyar ipar propagálásában a Divatcsar
nok viszi a zászlót legelöl. Ehhez azonban az 
kell, hogy lehetőleg csakis magyar árut vásá
roljunk és a Divatcsarnokban is ezt kérjünk, 
hisz a magyar ipar és kereskedelem vállvetve 
dolgozik országunk boldogulásáért, tehát a ma
gyar ipar és kereskedelem támogatása a na
gyobb falat kenyeret és a növekvő jólétet je
lenti mindannyiunknak.

A Divatcsarnok MAGYAR VASÁR-a országos 
jelentőségű, mert közismerten olcsó áraival és 
a közönség bizalmában gyökerező népszerűsé
gével a leghasznosabb propagandát végzi a ma
gyar ipar érdekében, melynek elismeréséül a 
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Or
szágos Iparos Szövetség már a múltban arany« 
éremmel és díszoklevéllel tüntette ki.
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i Minden este táblás házak mellett 
közeledik n hetvenBtödlk lubiláris előadásához a

A belügyminiszter 
leparancsolja a „csoda- 

gyerekeket“ a színpadról

Szökik az asszonyI Kardos—Harmath—Brodszky
_ ______ nagyCkerO „intlH .

Ill ItAI SZÍNKÖRBEN
Honlhy Hanna, Zllahy Irán, RAtkn!, Delly, Petheö, Karálson Piri

és Gál tóival a lőszerepekben.

12 éven alul tilos mindennemű színpadi szereplés — Csak 
az Operaház uyermekballetje működhet tovább Gyermek

tragédiák a „csodagyermek11 szereplés után
Hosszú tanácskozás és ankét, zi 

iigyminisztérimnban elkészült egv 
a gyermekszinészekről intézkedik 
zelebbl napok egyikén jelenik meg. I 
delel egyszerűen leparancsolja a 
aluli gyermekeket a színpadról ( 
r ül menyek közöli sem engedi meg 
két foglalkoztató hivatásos sz. 
működését.

A rendelet nwgljelenése ponto 
mozgalomnak sikeres 
keseredett harcot indít 
szerepeltetése ellen. Pl 
inditották ezt a mozga 
érvényesült a megjelenő rendeletbe 
fontos pedagógiai és orvosi szempontoki 
el az iskolnköteles gyermekek hivatásszerű 
szinházi szereplését.

Ez a mozgalom azután felvetett egy olyan 
problémát, amelybe érdemes belemélyedni. Az 
úgynevezett esodagyermekekből ritkán lesz szí
nész, vagy miivész és

ar. egész csodagycrmck-kultusz gyakran 
csak arra Jó, hogy ezek a gyermekek 
koraibb Ifjúságiikban Is kitartsanak 

sereg családot.
Néhány valóban kitűnő színészünkön 
akik mint gyermekszinészek kezdték el | 
juknt a többiek egyszerűen eltűntek, vág 
lönbŐZŐ tragédiák áldozataivá estek. Itt van 
például Lakos Vilma, aki valaha ünnepelt csoda 
gyermek-primadonna volt, de

a korai szlnésr.kedés Idegrendszerét any- 
nylra megrántotta, hogy férjhezmenésc után 
húsz éves korában levetette mngát az eme

letről.
A legünnepellebb rsodagyermek Nádosy Magda 
volt. Ez az apró gyermekprimadonna azonban 
súlyosan megbetegedett a színpadon. ívek óta 
sulyos beteg. A testi és szellemi fejlődésükben 
viMzamaradnnk ezek az úgynevezett „csoda
gyermekek", akik közül sokan éjjeli munkával 
keresik meg már öt, öt és féléves korukban 
egész család kenyerét. Egyik apró táncosnő 

öt és féléves korában féléven keresztül 
minden éjjel az Alpesi faluban láncolt.

A gyermek az éjjeli munka után legjobb eset
ben egy órakor kerülhetett haza. Más szülök 
moziról-mozira cipelték a gyermekeiket és na-, 
gyón sok ilyen apróság van, aki délután három 
órától egyfolytában éjjel tizenkét óráig dóig >• 
zik. Természetes, hogy ezeknek a gyermekek
nek, akik bámulatosun jól tanulták be színpadi 
számaikat, nem marad idejük a tanulásra, a 
testet fejlesztő játékokra, hanem felserdülésük 
után teljesen elkorcsosodlak, vagy megbeteged
tek

A gyermekszinészek elleni mozgalom az 
Országos Közegészségügyi Tanács és a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaságból indult cl. Az

lég- 
«g>

a:

észségügyi Tanácsban Bókay 
r, a kiváló gyermekgyógyász 
i sodagyermekek meslerségszerü 

Bókay professzor kifejtette, 
(védelem, amely kiharcolta azt, 

az ipari munkában tizenkét éven aluliak 
foglalkoztathatók és fiatalkornak éjjel 
állíthatók munkába — szükségesnek la- 
felhívni a minisztérium figyelmét arra a 
•re, amelyet a gyermekszinészség magá
it. Bókay professzor elítélően nyilatko
zókról a szülőkről, akik gyermekeiket a 
eltartásuk érdekében már négy-ötéves 

korukban is csodagyermekeknek avanzsálják 
és ezen a címen agyondolgoztatják.

A Gyermektanulmányi Társaságban Nagy 
László állami tanítóképzői igazgató, valamint 
Ransehburg Márk <lr., egyetemi tanár, a ki
tűnő gycrmekpszichiater foglalkozott a kérdés
sel és véleményük alapján feliratot intézték 
ebben nz ügyben a kultuszminiszterhez. A két 
felirat alapján

a kultuszminisztériumban szaktanácskozás 
volt,

amelyben a legkiválóbb pedagógusok és orvo
sok foglallak állást a gyermekszinész ellen. 
Ezen az alapon a kultuszminisztérium átiratot 
intézett a belügyminisztériumhoz és felkérte a 
belügyminisztert, hogy a tanköteles gyermekek 
hivatásszerű színpadi szereplését kategorikusan 
tiltsa le. A belügyminisztérium is sokáig vizs
gálta a kérdést. Elsőizben utasítást kapott az 
államrendőrség engedély ügyosztályának veze
tője, hogy a gyermekeknek ne engedjeji meg 
olyan szereplést, amelyben magánszámokat, 
vagy magántáncokat adnak elő, haiym arra 
szorítsa a gyermekszinházakat, hogy az apró 
darabokban legfeljebb öt-tiz perces játékkal 
foglalkoztassák a gyermekeket. Ez az első ren
delkezés azonban nem vezetett eredményre, 
mert ennek ellenére is nemcsak a gyermekszin- 
házakban, de a nagyszínházakban és orfeumok
ban. varietékben is felléptek ilyen apró gyere
kek. A belügyminiszter most elkészített egy 
rendeletét, amely

megtiltja a tanköteles, vagy ezeknél fiata
labb gyermekek színpadi szereplését

és kivételt csak a Magyar királyi Operaház 
gyermekbalettjével tesz, aliol művészi érdekek 
miatt engedte meg a gyermekek táncnevelését. 
A rendelet azonban kötelezi

az Operaházat, hogy iskolát tartson fenn, 
ahol a gyermekek iskolai neveltetéséről is gon
doskodnak és a kultuszminisztérium állandóan 
ellenőrzi. Értesülésünk szerint ilyen elemi 
iskolát az Operaház egyik balettszobájában mar 
be is rendeztek és itt az Operaház gyermek
balett karát nemcsak a táncra, hanem az elemi 
ismeretekre is oktatni fogják.

fJTarmincadikán, pénteken nyitja meg kapuit 
•k* az Andrássy-uti Szinház, amely ezúttal a 
kezdő műsorában is egy egész sereg vendéget 
foglalkoztat. „Miss Európa" cimü operettjének 
primadonnája Szokolay Olly (görlsorozás hét
főn délben tizenkét órakor a színházban), Tö
rök Rezső „Házasság1' cimü darabjának fősze
replői <i hazatért Bársony István és Dajbukát 
Ilona. Somogyi Bogyó pedig a „Szeparé" cimü 
Török-darabban vendégszerepel. A vendég Gá
zon két egyfelvonásosban kap pompás szere
lj___________________________ __________________
széniéről MATK0V1CH ny. rendőrfelügyelőjuKeiö Uíscrei nvomüzöirodája

IV.. Királyi Pál-utca 4. Automata: 880 -81

A .74 fokos kánikulában mindenki nevetett 
azon, amikor Fekete József, ez a kitűnő 

agilis színházi ember húsz szerződés nélküli 
színésszel megnyitotta az Omnia-talkie kaba
rét. A rögtönzött kabaré azonban pompásan 
bevált, estéről estére zsúfolt házak mellett ját
szottak, amig a múlt hetekben abba nem hagy
ták működésüket. Az Omnia igazgatósága 
ugyanekkor tárgyalást kezdett Fekete József
fel. hogy állandó kabarét csináljon az Omóló
ban. .4 tárgyalások befejeződtek, az Omnia- 
moziból kabaré lett és Fekete már meg is kezdi 
kabarétársulatának szervezését.

Ma este, holnap délutón és este

stransszereiem
utolsó 3 előadás

Nyári Operettszinház
(az. Ang ol Park mellett)

rhebrecenben veszélyben van a színházi 
k-' szezon! Még egyik tavaszi közgyűlésen 
hosszas vita után Kardoss Géza debreceni 
színigazgatónak huszonnyolcezer pengő 
készpénz szubvenciót, fűtés és világítási 
kedvezményt biztosított Debrecen városa. 
A közgyűlési határozatot még április 26-án 
terjesztették fel jóváhagyás végeit a belügy
miniszternek, azonban olt még most sem 
hagyták jóvá a közgyűlés határozatát. Kar
doss színigazgató ezek után nem kaphatta 
meg a szubvenció most esedékes első rész
letét és emiatt nem tudja megkezdeni szer
vezkedését a jövő szezonra. A minisztérium
ban megállapították a sürgetésre, hogy az 
erre vonatkozó akták nem jöttek fel és ezért 
nem történhetett meg a jóváhagyás, viszont 
a debreceni városházán azt állítják, hogy az 
aktákat elküldték. Mig az aktákat Debrecen 
és Budapest között keresik, addig a debre
ceni színigazgató összetett kezekkel várja a 
szezon kezdetét.

Aki legjobban és legolcsóbban akar mulatni, az a

32-es BAKA VAGYOK ÉN ;
előadását nézi meg a í

nvírl ODerellzlnMzban ; •
Premier szerdán este 8 órakor. HCiyarBK 80 llliorioi 4 r-ig Grela Garií

Minden este a legnagyobb 
zenés vigjátékslkerVIGMZIAHÁZ

A Volga-bár Kamarában
Titkot Honi,, G. Kertász Ella, Gólh Sándor, Palnay Gábor

színházi napló
A Szent István hét első vasárnapja a szintűi- 

** tokban bizony nagyon gyengén sikerült. A 
nyári színházak és kabaré* mellett kinyitott a 
Vígszínház és a Városi Szinház is. Talán a 
hagy meleg azonban visszatartotta a közönsé
get a színháztól, úgyhogy a színigazgatók köré
ben mozgalom indult meg arra vonatkozóan, 
hogy augusztus húszadika után szeptemberig 
Újra becsukják a színházakat.

Az egyik nyári mozi kerthelyiségében tiz- 
tizenkét állásnélküli színész Szent Ist

ván háromnapos ünnepén knbaréclőadáso- 
kai akart rendezni. A plakátokat is kira- 
gaszlatták. azonban ... .4 Színigazgatók
Szövetségének megbízásából egyik fővárosi 
szinhá-’ink igazgatója megjelent a főváros

___________________________ __________ V
illetékes osztályánál és a kabaréelőadás be
tiltását követelte. A színigazgató kifejtette, 
hogy a nagy színházak a főpolgármester 
egyenes kívánságára a Szent István-ünnepre 
való tekintettel nyitják meg kapuikat eb
ben a kánikulában és ha a főváros módot 
ad arra, hogy a konkurrenciát jelentő al
kalmi kabaré megnyíljon, akkor kénytele
nek lesznek kinyitott színházaikat Szent Ist
ván napjára bezárni. 4 szinészkabaréböl te
hát nem lehet semmi...

Fest-tisziit garancia 
mellett MAthónó rimafestö ég vegyi g».t togyár 
1' n n K ö 1 y - u t 2 8. r i. A m (a i udvarban

RÁDIÓ
Rádió mai műsora:

BUDAPEST.
9.15: Gramofonhangverseny. — 12.05: A rá

dió házitriójának hangversenye. — 3.45: Ful- 
ton-rendszerü képátvitel. — 4.20: Vitéz dr.
Málnássy Ödön felolvasása: „Rákóczi leghívebb 
katonája". - 5.15: Szórakoztató zene. (Zene
kari hangverseny.) Vezényel: Zsolt Nándor kar
nagy. 0.30: Budapest Székesfőváros Népmű
velési Bizottságának magyar nólaestje a város
ligeti Iparcsarnok előtti zenepavilonból. Köz
reműködnek: K. Eilner Irén és ifj. Toronyi 
Gyula operaénekesek, továbbá Rigó Jancsi és 
cigányzenekara. Az előadást rendezi Várady 
Aladár. 7.45: Kovács Andor előadása: „A 
kikiáltótól a konferanszéig". — 8.30: A közép
európai műsorcsere-sorozatban a berlini rádió
adóállomás műsorának közvetítése. — 10.15: 
Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. Majd 
Bauer szalonzenekarúnak és jazz-bandjének 
hangversenye.

KÜLFÖLD.
Bécs. 4.00: Délutáni hangverseny. — 8.05:

Guy le Feuvre (London) angol és olasz áriákat 
és dalokat énekel. — 8.30: Hangvcrsenyközve- 
lités Berlinből. Középeurópai müsorcsere. Utána 
esti hangverseny.

Berlin. 4.55: Hugó Wolff dalok. — 7.30: Ba- 
Inlajka hangverseny. — 8.30: Középeurópai mü
sorcsere.

Breslau. 9.15: Roland Hell hangversenye.
Frankfurt. 4.15: Hangvedrseny. — 9.45: Szim

fónikus hangverseny.
Génua. 9.08: Zenekari hangverseny.
Hamburg. 8.00: Kamarazene. — 9.00: Cour- 

leline: Törzsvendég cimü drámája.
Kattnvitz. 8.30: Hangverseny Varsóból 
Könlgsberg. 8.00: Hangverseny.
Lelpzig. 8.45: Tarka zenés est.
Milánó. 8.30: Costa Sciignizza cimü ope

rettje.
München. 8.00: Gitár- és mandolin-duett. — 

9.35: Teopil Demetriescu zongoraművész hang
verseny.

Nápoly. 902: Donizetti 
cimü operája.

Prága. 8.30: Hangverseny Berlinből.
Róma. 9.00: Könnyű zene.
Stuttgart. 9.15: Szórakoztató zene.

A

Lammermoori Lucia

* Rákosi Szid! 41) év óta fennálló sziniiskolá- 
jába a beiratások e hó 21-én kezdődnek, dél
előtt II—12-ig és délután 3—5-ig. az iskola 
helyiségében: VII.. Csengcri-utca 28. Telefon: 
.1. 419—77. A tanév szeptember hó 5-én kez
dődik.

Női kalapok
nsgy vrtlnRztékbnn la rendű kivitelben szolid árakon kaphatók

AiaHitasoM 2 - pengőért
mo teltek után 4S Óra alatt keazülnek.

JROZsÍkÁ** női itaiapszaion
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Leánylntézettel szemben. 1 sz. autóbusz megállónál

= A budapesti vlzipólónicccs — Balaton- 
füreden. A Tungsram—Standard kitűnő 
rádióautója, amelyet az egész ország is
mer, néhány nap óta Balatonfüreden szóra
koztatja az ott nyaraló és week-endezö 
publikum ezreit. A két legreprezentánsabb 
rádiógyár: a Tungsram és aStandard Rt. 
rádióautója napok óta egyik legnagyobb 
érdekessége a balalonparli fürdőnek, 
teken * ~ ..........
laton 
előbb 
lelte, 
adott, 
tűnőén adta tovább 
hogy az messze, 
volt. Vasárnap délután következeit el a 
Tungsram—Standard rádióautó legnagyobb 
sikere, mikor is a balatoni sétányon a bu
dapesti Császárfürdőben lejátszott magyar
német vizipólómérkőzés izgalmas lefolyását 
közvetítette a lakihegyi nagy adó segítségé
vel. Balalonfüred egész népe a sétányra 
lódult, hogv a rádióautó segítségével szinte 
szemlélője lehessen a vizipólómérkőzésnek. 
A hálás közönség a mérkőzés és a közvetí
tés befejeztével lelkesen megéljenezte és 
megtapsolta a rádióautót, amely oly nagy 
gyönyörűséget szerzett a sportfanatikus 
publikumnak.

— Harminc kllovatlos uj állomást épít Fran
ciaország. A francia kormány elhatározta, hogy 
rádió adóállomásai számát szaporitani fogja. 
Épnek során elsőnek Bordeaux bán építik fel 
az uj állomást, amely harminc kilovatt ener
giával fog rendelkezni és egész Európában 
épugy hallható lesz, mint a német állomások.

— Mihály Dénes Londonban kisérleterjk. Az 
angol postaigazgatóság, amely eddig is nagy 
figyelemmel kísérte a magyar feltaláló: Mihály 
Dénes kisérleleit, most meghívta Londonba, 
hogy ott dolgozzék tovább. Mhály Dénes az an
gol meghívást elfogadta és rövidesen Londonba 
utazik.

= Rádió a francia vasutakon. Franciaország
ban a magyar vasutakon bevezetett rádióadás
hoz hasonlóan társulat alakult, amely a vona
tokat rádióval látja el.

Pén- 
este a Grand Hotel előtt, majd a ön
partján adott nívós rádiókoncertet és 
a budapesti Stúdió adását közveti- 
majd helyi gramofonlemezkoncerlet 
A rádióautó oly hangosan és oly ki- 

a koncert műsorát, 
benn a vízben is hallható 
délután

3 ÓK.ÁM
KACAGÁM
minden este u

Terézköruti Színpadon
Kezdete ö órakor.

A korai színházi szezon első nagy bemu- 
tatája a Nyári Opcrettezinházban lesz. 

Még vasárnap is próbálták a „32-es baka' 
cimü pesti rcm't!. amely nem kw^r* a 
mint huszonkét képből áll. .4 kepéknek 
mulatságos hosszú sora aktualitásokkal 
spékelve, végig vonul a mai Budapesten. Az 
aj revüope.rett szövegét hárman Írták: Har
mat h Imre. Faragó Jenő és Békeffy István, 
zenéjét pedig négy pompás magyar zene- 
■:er:ő Ibrahám Pál, Kemény Egon. Eisc 
mann Mihály és Brodszky Miklós szerezték 
I nagy kiállítást igénylő reviioperetlct 

amelyben egy egész sereg kitűnő komikm 
sorakozik fel, Szabolcs Ernő rendezi.

M'ér< Q POÁ’T
Tungsram báriumcsovei?
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SPORT
Jahn István, az MTK ifjú gátfutója 
elhalászta Farkas Mátyás elől a leg

biztosabbnak vélt bajnokságát
Az országos atlétikai bajnokságok első 

napja jó eredményeket és szép küzdelmeket 
hozott. Az eredmények azt mutatják, hogy at
létáink felkészülten mentek a legszebb óimért 
folytatott küzdelembe s a szczoneleji nehézsé
gek után

atlétáink elérték azt a formát, amelyre 
reális körülmények között képesek.

Helyes gondolat volt és friss vérkeringést 
vitt az országos bajnokságokba a Szent István 
örökös vándordíj kiírása. Az értékes dij védel
mének megszerzése felkeltette a klubok kö
zötti rivalizálást, ami azután az eredményeken 
éreztette jótékony hatását. De a verseny két 
napja közölt lévő egynapi szünet is elősegi- 
tője lelt a jó eredményeknek, mivel igy — egy
napi pihenő lévén — sokan elindultak más 
számokban is.

Az eredmények közül — főképpen meglepe
tése révén — a 200 méteres gátfutás emelkedik 
ki. A verseny sorsa ugyanis Magyar és Farkas 
Mátyás között volt s mikor köztudomású lett, 
hogy Magyar nem indul, a bajnokság Farkas 
részére lett elkönyvelve.

S megtörtént azután a csoda, hogy egy 
másodosztályú gátfutó sok bajnoki finn
lista előtt megnyerte Magyarország bajnok

ságát!
Farkasnak azonban ott volt már vigaszkép

pen a távolugrás bajnoksága, ahol viszont ő 
vert meg egy nagy 'favoritot Balogh személyé
ben. Balogh részére tanulság lehet a verseny, 
amennyiben két ugrása is nagyobb volt, mint 
Farkas győztes ugrása, de mindkettőnél belé
pett s igy elesett a jól megérdemelt bajnoki 
cimtől.

A többi szám már program szerint folyt le 
__ a favoritok győzelmével. Talán csak a 100 
méter az, ahol a hosszú stagnálás után ismét 
pompás formába jött Németh váratlan második 
helyével fölíordult a papírforma. Jobb ered
ményt érhetett volna el Karlovits, ha 360 után 

. .. l. c itt A

2. Németh (MAC) 11 mp.
3. Gerő III. (KüOE) 11.1 mp. 4. Barsi (BBTE) 

11.2 mp.
800 m. síkfutás.

Bajnok: Barsi László (BBTE) 1 p. 56.6 mp.
2. Szabó (MAC) 1 p. 58.2 mp.
3. Rózsa (MTE) 1 p. 58.8 mp.
4. Ferihegyi (MTK) 2 p. 02 mp.

5000 m. síkfutás.
Bajnok: Szerb Elek (MAC) 15 p. 57.6 mp.
2. Hcvele (SAC) 16 p. 03.6 mp.
3. Csáky (Gy. AK) 16 p. 04.4 mp. 

kerületi rekordl
4. Németh (MTE) 16 p. 16.4 mp.

200 m. gátfutás.
Bajnok: Jahn István (MTK) 26 mp.
2. Farkas (MAC) 26.2 mp.
3. Orbán (KEAC) 26.6 mp.
4. Dénes (MAFC) 26.7 mp.
A verseny legnagyobb meglepetését hozta 
szám, pedig Farkas semmivel sem

azonban különösen emlékezetes dátuma marad 
a sportnak. Felejthetetlen élménnyé teszi ezt 
a napot a nemzetközi vizipóló mestertornája: 
a Klebelsberg-kupa küzdelmei, amelyeknek 
Szent István ünnepe lesz a zárónapja.

Bajnoki uszószám nyitja meg a Szent István- 
napi programot, mégpedig

Magyarország 200 méteres gyorsuszóbaj- 
noksága, 

Magyarország—Belgium 
az első meccs, amelyen a feljavult belgákkal 
kell a magyar csapatnak megküzdenie. 

Németország—Anglia
találkozása bizony erősen próbára fogja tenni 
a világbajnok németek képességeit. Végül

Franciaország—Svédország 
érdekfeszitő csatája tesz pontot a Klebelsberg- 
kupaküzdelmek végére.

A külföldi vendégcsapatoktól a székesfőváros 
által este a Gcllért-szállóban rendezendő laké- 
mán búcsúzik el a magyar uszósport.

"MEINL 
TEAKEVERÉKEI"

Északi

ez 
futott

Vereséget szenvedtek 
a kolozsvári boxolók

QUEEN’S BLEND
*/« angol font Ara

THREE STARS
100 gr. ára .......

INDIA SPECIAL
100 gr. ára ........

P 4LS0

P 3.60

P 2.60

nem 4 méter fölé helyezteti a lécet s itt a 
meglepetést Biró és Király szereplése adta, 
akik mélyen a formájukon alul ugrottak, ami
nek ékes bizonyítéka, hogy verseny után alug- 
rolták a 350-et.

Szepes a tőle már megszokott jó eredmény
nyel szerezte meg az elsőséget, de mellette 
nem keltett megnyugvást a tartalékgárda. 
Annál inkább kitett magáért a kisérőmezöny 
800-on, hol a jó idő alatt győztes Barsi mögött 
ugy Szabó, mint Rózsa legjobb eredményét 
érte el.

Egy újabb pompás vidéki távfutó beérke
zését ünnepelhettük 5000-en, a gyöngyösi 

Csáky személyében.
Okos versenyzési taktikája és tehetsége ré

vén hamarosan 16 p-en belül futhat.
A verseny keretében megrendezett kél ifjú

sági Budapest bajnoki stafétaszám a MAC ifink 
nagy fölényét mutatta: mindkét számol bizto
san. küzdelem nélkül nyertek.

• Részletes eredmények:
100 m. síkfutás.

Bajnok: Raggambi István (BBTE) 10.8 mp.

rosszabbul a vártnál, S hogy mégis vereségei 
szenvedett, az szinte az ismeretlenségből elő
bukkanó Jahn érdeme.

Távolugrás.
Bajnok: Farkas Mátyás (MAC) 706 cm.
2. Balogh (MAFC) 699 cm.
3. Szabó (PÁC) 693 cm.
4. Molvarecz (NZTE) 681 cm.

Rúdugrás.
Bajnok: Karlovits János (MAC) 360 cm.
2. Hadházy (BEAC) 350 cm.
3. Hévizi (MAC) 350 cm.
4. Friedrioh 335 cm.

Gerelyvetés.
Bajnok: Szepes Béla (MAC) 6232 cm
2. Budavári (BBTE) 5448 cm.
3. Gyurkó (FTC) 5277 cm.
4. T. Szabó (MAC) 5222 cm.

A Szent István vándordíja* pontverseny 
állása az első nap után: 1. MAC 32 p. 2. BBTE 
14 p. 3. MTK 6 p. 4. MAFC 5 p. ,

Ifjúsági stafétabajnokságnk.
4X100 ni.

Bajnok: MAC (Duka, Temesvári, Nádujfalui, 
Nagy) 45 mp.

2. FTC (Kovácsy, Bréver, Kiss, 
mp.

3. BBTE (Gyulai, Szabó, Sebő, 
mp.

A MAC végig vezetve biztosan 
BBTE Kovács jó futásával lett második.

4X1000 m.
Bajnok: MAC (Nádujjalvy, Andor, Zstenits, 

Pataki) 11 p 26 mp.
2. MTK (Cserháti, Nagy, Balogh, Gelencsér) 

11 p 35 mp.
3. MTE (Auslander, Pödör, Kapcsándy, Al- 

másy) 11 p 35.4 mp. — Nádujfalvy már 8 mé
ter előnyt szerzett, amit a másik három foko
zatosan növelve 45 méterre emelt. A második 
helyért végig nagy küzdelem az MTK, MTE és 
KAOE között, amelyből két méterrel az MTK 
került kj győztesen.

Négy erdélyi fiú lépett vasárnap délután 
Sporlaréna ringjébe s mérkőzött a i ..........
az olaszok elleni diadalmas magyar 
négy tagjával. A siker nem sok reményével vet
ték fel a gyermekcipőben járó erdélyi boxsport 
képviselői a küzdelmet s becsületes küzdelem 
után mind a négyen vesztesként hagyták el a 
küzdőteret.

Eredmények:
Gelbal (NSC) győz Gyémánt (Kolozsvár) ellen. 

Gelbai végig fölényben volt s a második me-

a 
múlt héten 

r válogatott

netben pontozással győzött.
Énekes (Bp. Vasutas) győz Darnóczay (Kolozs

vár) ellen.
Énekes nagyszerű technikájával végig uralta 

a helyzetet s fölényes győzelmet aratott. 
Kubinyl (NSC) győz Dávid (Kolozsvár) ellen.

Dávid jól tartotta magát, de Kubinyi ponto
zással győzött.
Bokodl II. (Bp. Vasutas) győz Torday (Kolozs

vár) ellen.
A legrövidebb mérkőzés. Bokodi már az első 

menetben kiütötte ellenfelét.

A Hungária nagy győzelme Pécsett

Krebsz— 
Pomázi,

Kovács) 46.4

Kovács) 46.6

A belgák és a svédek is megelőzték a
németeket

a Klebelsberg-kupa tegnapi küzdelmein
A magvar uszósport az eddigi legragyo- 

góbb diadalaapját ünnepelte tegnap. Ka
tasztrofális vereséget mért kitűnő vizipóló- 
csapatunk az amsterdami világbajnokra. A 
7:1 arányú tündöklő magyar győzelemmel 

vizipólócsapatunk bebizonyította, hogy 
az egész világ legkiválóbb együttese.

Ezzel a mérkőzéssel gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter gyönyörű vándordíját első 
alkalommal birtokba is vettük. Jelentőségé
ben nem kisebb sikerrel szolgált 4X200-as 
gyorsuszó stafétánk, amely a világon szá- 
moniartott legjobb eredményt is felülmúlva 
diadalmaskodóit a németek felett, s egyben 
megnyerte a magyar-német uszómérkőzést 
is. Erről a kettős szenzációs sikerről 
vezető helyén számolunk be, mig a 
nak a franciák elleni 2:1, valamint 
deknek az angolok ellen elért 4:1 
győzelmeiről a kövelkezöket jelentik 
tóink:

A belgák „talonba** (eszik 
Padout és Vandeplancke-ot 

és 2:l-re legyőzik a iranciákat
Loccsan a viz a medencében, amint beugra

nak a belgák és a franciák. A „kabalás" fehér 
sapka a belgáknak jul és igy sokan inár eldön
tődnek is vélik a mérkőzés sorsát. Nyertek! 
A belgák egyszerűen lefogták Padout és Van- 
deplanckc-ot és ezzel megbénították a franciáit 
akcióképességét.

Megnyerték a meccset 2:1-re és e győzel
mükkel felnyomultnk n második helyre.

A meccset a magyar Speisegger Ernő vezette.

lapunk 
belgák - 
a své- 

arányú 
tudósi-

FesMlsztit garanciamellett Máthóné ruhafcatő és vegytiaztltOgyár
T b ö k ö i y-11 H. isóm. (as oávarbaa)

A gólokat Matthieu, De Pautv, illetve Vande- 
plancke dobták.

Svédország 4:l-re győz 
Anglia ellen

A svéd csupat — ugylátszik — még idejében 
lendült bele a játékba. Erre mulat az a körül
mény, hogy tegnap Angliát is megadásra kény- 
szeritetle. Arne Rorg nem hajlandó magát — 
mint pólójálékost — elparentálni: tegnap 
megint oroszlánrésze volt a győzelemben.

A Blitz belga biró által vezetett meccs gól
jait Arne Borg, Erik Anderson (2), Clcrus An
dersen, illetve Sutton lőtték.

A német Nussbaum dr. vezeti 
utolsó mérkőzésünket 

a belgák ellen
A Jury d'Appel még tegnap este kijelölte a 

Szent István-napi utolsó versenynap zsűrijét és 
bíróit.

A belga-magyar meccset az Ittlevő bírói 
mezőny legkiválóbb tagja, a német, 

Nussbaum dr. vezeti.
Gólbirák az angol Marx és a francia Beulque, 
Időmérő a német Noldke. A német-angol mécs
esen Blit'z (Belgium) fog bíráskodni, mig gól
birák n svéd Backlund és a belga de Rcaye, 
Időmérő a magyar Stampfer lesz. A francia 
svéd mérkőzést újból Nussbaum dr. vezeti, aki
nek Komjádi és a belga Smets lesznek a *’ 
bírái,................. " 'időmérője pedig Marx angol.

Szent István ünnepén 
búcsúzunk illusztris 
külföldi vendégeinktől

•6!

Holnap, kedden lesz Szent István király ün
nepe. Minden évben ezen a napon kulminál
nak a sportesemények. A holnapi ünnepnap.

Hungária—Pécs-Baranya 7:1 (1:0) 
Pécs, augusztus 18.

Hungária: Német—Mándi, Kocsis—Remmer, 
Rebró, Nádler—Titkos, Skvarek, Kalmár, Sebes, 
Hires.

Pécs-Baranya: Szülik—Iváncsics, 
Palkó, Halas, Teszler—Kovács, 
Knutzky, ölvedy, Köves.

Déri Gyula igazgató üdvözölte a Hungáriái s 
kölcsönös virágcsokorral való kedveskedés után 
megkezdődött a játék. ‘ •
már a 4. percben sikerrel járnak, 
adását Sebes gólba fejelte (1:0). 
Halas és Sebes " * .' *
ménvebbl Sebest sérülten 
majd

A Hungária támadásai 
. i. — i. Titkos be- 

Nemsokára 
összefejelnek s Halas feje ke- 

__  __ ' viszik le a pályáról, 
a mentők kórházba szállítják. A pécsi

csapat jól tartja magát s az eredmény félidőig 
nem változik. A második félidőben mindkét 
csapat összeállítása megváltozik. A Hungária 
Kocsis helyett Nagyot állítja he, Nádiért Barátky 
váltja fel, Jecki a jobbszélen, Titkos a halszélen 
s Hires a balösszekötő posztján szerepel. A 
Hungária most már gólokra megy. A kilencedik 
percben Kalmár lő védhetetlen gólt, egy perc 
múlva ugyanő fejeli a harmadikat, majd a 21. 
percben Hires beadásából Jecki lövi a negye
diket, a 28. percben Kalmár fejeli az ötödiket, 
egy perc múlva ugyanő, majd a 38. percben 
Hires lövi a hetediket, vele beállítja a végered
ményt. A pécsiek egyetlen gólja a második fél
idő 20. percében esett Pomázi révén. A mérkő
zést Bíró SándoT biró kitünően vezette.

győzött. A Hungária EE negyedik helyen végzett 
Európa evezős bajnokságában

Az olaszok nyolcasa lett a bajnok
Bydgoszcz, augusztus 18.

Hétfői Napló tudósítójától.) Európa eve- 
‘ ' ................ a lengyclor-

magyarokat a

(A ... 
zősbajnokságai ma zajlottak le 
szági Bydgoszczban, minket 
nyolcasbajnokság érdekelt, mert ebben a szám
ban a benevezett hét csapat mellett az idol 
magyar bajnok Hungária pompás sikereket 
elért együttese is résztvett. A Hungáriát nagy 
bizakodás kísérte az Európa bajnokságokra, 
s a szombati elődöntők alkalmával a fiatalok 
csapata teljes mértékben beváltotta a hozzá
fűzött reményeket, amennyiben előfutamát nagy 
főlénnyel nyerte a belgák és jugoszlávokkal 
szemben. A mai döntőben a magyar nyolcason 
kívül a dón, az olasz, a lengyel és a jugoszláv 
evezős együttes állt starthoz. Szűkszavú távira
tunkból nem találunk magyarázatot a favorit
ként indult Hungária negyedik helyezésére, s 
azt kell hinnünk, hogy ezúttal is a hajóval tör-

tént valamilyen defektus.
A bajnokságot Olaszország nyolcasa nyerte 

meg 5 perc 51 mp. alatt,
a 2. Jugoszlávia, a 3. Lengyelország, s 4. Ma
gyarország reprezentáns nyolcasa lett.

A négyevezős kormányos bajnokságban szin
tén Olaszország győzött 6 perc 15 mp. alatt. 
Dánia és Svájc előtt.

A párosevezős kormányos versenyben is az 
olasz csapat diadalmaskodott 6 perc 40 mp. 
alatt. Lengyelország és Belgiummal szemben.

A szkif-versenyt Hollandia nyerte 6 pere 
46 mp. alatt, Csehország és Belgium ellenében.

A négyes kormányosbajnokság is Olaszország 
zsákmánya lett 5 perc 56 mp. idővel. Második 
Hollandia, 3- Lengyelország.

A dublóban Svájc győzött 6 perc 11 mp. alatt, 
Olaszország és Belgium előtt.

A Wacker szerencsével 
győzött Debreczenben

Wacker (Bécs)—Bocskai 3:2 (1:0)
Debrecen, augusztus 18.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonjelen
tése.) Rckkenö hőségben mintegy kettőczerfő- 
nyi közönség jelenlétében tartották meg a nem
zetközi mérkőzést. Ünneplés és zászlócsere kö
zepette Beke Barna dr. csikóbőrös kulacsot 
nyújtott át a vendég bécsieknek, melyet azok 
virágcsokorral viszonozlak. Az első félidő a 
Bocskai határozott fölényét mutatta, azonban 
a kitűnő debreceni együttes minden kísérlete 
megakadt a bécsiek szenzációsan védő kapusán, 
Carton. lliána vezette Markos és Teleki szebb- 
nél-szebb támadásait, hiába szorította a kapu
jához a Bocskai a vendégcsapatot, a siker el
maradt. Sőt a 30. percben Danis passzával Tax 
kitört és a késlekedő Molné. hibájából meg
szerzi csapata számára a vezetést (1:0). Ismét 
erős Bocskai támadások. Vince kapufát lő, mnjd 
Markos 16 méteres szabadrúgása a bécsi hálóba 
jut, de a bíró nem adja meg

Szünet után a Bocskai tiz percen keresztül 
ostromolja a bécsi kaput, s a 10. percben Te
leki—Vince összjáték után utóbbi 20 méterről 
kiegyenlít (1:1). Ugylátszik, hogy a Bocskai 
biztosan nyeri a meccset, hiszen a 24. percben 
Vince révén a vezetést Is megszerzi (2:1). Ek
kor azonban a Bocskai lialfsora a tréning hiány 
következtében visszaesik és a bécsiek ettXl 
kezdve egyenlő ellenfelek Danis erős lövéséi 
Budai kiöklözi, s a kitűnő karnis szerencsétle
nül Összeütközik Fehér doktorral és megsérül. 
Közben Wimmerhez kcrill a labda, aki az üres 
kapuba továbbítja (2:2). Budai helyett Farkas 
áll a kapuba, s nieg-incgujiiló Wncker-láinadá- 
sok közben Freuhrrger lefut « halszélen, s 
Farkas mellett megszerzi a győzte gólt (3:2). A 
debreceni csapat nagyjából megfelelt, s még as

adott körülmények között is a döntetlen ered
mény felelt volna meg az igazságnak. A csa
tasorban Markos, Teleki és Vince jó volt.

A bécsiek kiemelkedő legjobbja Cárt kapus 
volt.

X A III. kér. Torna és Vívó Egylet aszóver
senye. Augusztus 25-én d. u. 4 órakor a Csá
szárfürdőben tartja meg az újlaki klub ezidei 
első üsző versenyét. Fő attrakciói a versenynek: 
MAC—MESE és MTK—III. kér. vizipólóbaj- 
noki mérkőzések, valamint Bárány indulása 
200 és vitéz Halassy rekordkísérlete 400 mé
teren.

X A magyar-bolgár amatőrválogatott mérkő
zés előjátéka a BLASz elsőosztályu ifjúsági vá
logatott csapatának az alsóbb osztályú ifjúsági 
válogatottak ellen lejátszandó mérkőzése lesz.

r
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már megérkeztek!

Kiválóan szép ingekés nyakkendők!

Használja fel a
Szent István hetet

bevásárlásaira.

Rendkívül olcsón és |ól vásáréi!
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Autó
A BSE győzelemmel fejezte be 

németországi túráját 
Külföldi futballeredmények.

Rostock, augusztus 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) BSE—Zübeck, Meklenburg válogatott 3:0 
(1:0). Németországi túrája során ma egy ke
rületi válogatottal mérte össze erejét a BSE, 
s mintegy 3000 főnyi közönség jelenlétében fö
lényes győzelmet aratott. A magyar csapat leg
jobbja Szűcs II volt.

Kopcnhágn, augusztus 18.
Boldklubben 13—Holtaiéin Kirí 5:1. A német 

csapat súlyos veiesége meglepetés.
Berlin, augusztus 18.

Tennta Bomissa — National Sport Club (Kai
ró) 2:2 (1:1). Rendkívüli nagy hőségben, 8000 
főnyi közönség előtt mutatkozott be az egyip
tomiak vezető csapata s szép játék után 
•I a döntetlent.

érték

Bóra, augusztus 18.
Rapid—Nichotaon 5:0 (2:0). A Rapid fölé

nyesen nyerte első bajnoki mérkőzését. — Ba
rátságos mérkőzések: Austria—-Hakoah 4:3 
(4:1). _ VorwSrls 6—Hertha 3:1 (1:0). —
Slovan—WSC 5:1 (5:0).

Németország nyerte az első 
magyar német kerékpáros 

viadalt
Részletes eredmények:

Háromszor kétkörös flyer-meces.
/. futam: 1. Fiiegei (Német) kerékhosszal. 

S. Jahaw (Német). 3. Szüts (Magyar). 4. Sze
keres (Magyar). Utolsó 200 ni 12.8 mp.

II. futam: 1. Szűcs (Magyar) két tenyérrel. 2. 
Johaw háromnegyed géphosszal. 3. Szekeres gép- 
hossaal. 4. Fiiegei. Utolsó 200 m 13 mp.

III. futam: 1. Fiiegei gumiszélességgel. 2. Sze
keres fél géphossznl. 3. Szűcs géphosszal. 4. 
Johaw géphosszal. Utolsó 200 m 13.2 mp.

Tendemvrrscny.
1. Szüts, Mazák (Mngyar) egynegyed kerék

kel. 2. Fiiegei, Johnw (Német). 3. Jovas, Sze
keres (Magyar) 1 tendcinhossz. 4. Bremcr, 
Senge (Német). — Változatos verseny ulán a 
harmadik körben a Szüts, Mazák pár kiugrik 
éa gyilkos finis utón győz.

Csapatverseny.
1. Németország csapóin (Fiiegei, Johaw, Bre 

mer, Senge) 6:17.8 mp. 2. Magyarország (Sze
keres, Zovas, Szüts, Mazák) 35 méterrel nyerve

Pontverseny.
1. Németország 16 pont. 2. Magyarország 14 

pont.

X Elmaradt a DEAC nemzetközi uszóverse- 
nye. Debrecenből jelenük: A DEAC vasár
napra tervezett nemzetközi uszóversenye elma 
radt, miután a kassai úszókat a csehek nem 
engedték át a határon.

X Kilenc kispálya tilalom alatt. A Budapesti 
Labdarugók ószövetségének intézőbizottsága 
további intézkedésig betiltotta a játékot a Ha
lom-utcai, a Szentlőrinci FC, a Kőbányai TC, a 
KEAC, a JTE, a Valéria, a MOVE és Valéria 
WSE pályákon a felülvizsgálat alkalmával ész-

^>*P£ST.V.ZÍP0-'<K'^

LÓSPORTAUTONAPLO

Az autótechnlxfl
csodája! Tekintse 
meg a budapesti 

gyártási

A Magyar Athletikai 
Club elh alasztotta kül

földi autóturaútját
A MAC motorsporlosztálya, tudvalévőén pro

gramjává tette, hogy működését fokozatosan 
kiterjeszti a motorsport minden ágára, amelyek 
alkalmasak a sport végcéljainak elérésére. En
nek megfelelően határozták el, hogy nagy tá
volságú turautakat rendeznek, hogy igy egy
részt módot nyújtsanak a résztvevők szamára, 

R e i m a n

lelt rendellenességek miatt. A bizottság egyben 
felszólította a Törökőri FC, a Kőbányai TC, a 
Kalaposok és a BRSC pályákat, hogy a felül
vizsgálatnál tapasztalt és tudomásukra hozott 
hibákat hozzák helyre és azt írásban jelentsék 
a bizottságnak. A legtöbb helyen a mentőszek- 
rény hiányzott, a Kalaposoknál pedig a felső 
kapufák is ferdék voltak. A WSE (Vas Gere
ben-utca) pályáját azért függesztette fel a bi
zottság, mert azt tilalom ellenére cégcsapalok 
mérkőzésére adta bérbe

a turaut elgondolója és legmagasabb vezetője 
Máry Dezső,alezredes, a MAC motorsport osz
tályának ügyvezető alelnöke néhány héttel ez
előtt egy sajnálatos baleset áldozata lett és ilyen 
módon nem vehetett részt a turaut előkészítési 
munkálataiban. Kálmán Sándor.

)( A Királyi Magyar Automobil Club elisme
rése és bírálata a most megjelent közlekedési 
rendeletről. A Királyi Magyar Automobil Club. 
amelynek nagy szerepe volt az uj közlekedési 
rendelet megalkotásában, most szétküldött kör
levelében foglalkozik e rendelettel. A körlevél 
szerint a belügyminisztérium a kereskedelmi 
minisztériummal karöltve rendkívül szerencsé
sen oldotta meg a közlekedés uj rendjének meg
szerkesztésével reá háramló feladatot, mert ez

)( A Királyi Magyar Automobil Club helyi
ségeiben tegnapelőtt népes értekezletet tartottat 
a sérelmes Motalkó-rendelet ügyében. Simoné k 
Emil műegyetemi tanár, a KMAC alelnöke ve
zette az értekezletet, amelyen értékes felszóla. 
lások és jogos panaszok hangzottak el a ben
zinnek alkohollal való keveréséről kiadott ren
delet ellen. Végeredményében elfogadták azt a 
határozati javaslatot, felkérik a kormányt, hogy 
a magyar automobilizmus érdekében halásszák! 
el egy esztendőre a rendelet életbeléptetését. Ez- 
idő alatt persze forgalomba hozhatják majd a 
Motalkót s igy mindazoknak, akiknek módjuk 
van rá, időközben bőven alkalmuk nyilhatik ki
próbálni a szesszel kevert benzint, végered
ményben pedig, ha gyakorlatban majd beválik’, 
az automobilisták önként is rátérnek majd az 
uj üzemanyag használatára.

Budapesti lóversenyek
Napraforgó nyerte a Berczy 

Károly dijat
A legreálisabb esélyek nyerték a vasárnapi 

versenyeket az utolsó futamot kivéve, amely
ben Saladin győzelme, Pitykés és Gratis helye
zése meglepetés. A Bérczy Károly díjban 
Napraforgó igen könnyen nyert kéthosszal 
Millike előtt. Pásztó, Lalique, Parádi és Bubo
rék, mint favoritok nyerték versenyeiket.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM: 1. Pásztó (1) Esch, 2. Napló (2) 

Balog, 3. Lantos (5) Csuta. Fm.: Para hélium, 
Cinkos, Flash light. 1 hosszal, 1 */, hosszal. Tot.f

A finn Huhtanen 
Reglinnel is végzett 

Vasárnap este telt ház mellett folytatták...............       a 
nemzetközi professzionista birkózó versenyeket 
a sportnrénábnn. A vasárnapi küzdelmek is 
szenzációsak voltak s a következő eredménnyel 
végződlek:

A mngyar Hnlubán és a román Angelescu 
döntetlenül mérkőzött, bár Holubán a győzel
met is megérdemelt volna, de n magyar nagyobb 
erejét a román fürgeségével parírozta.

Az osztrák Benőid győzött a mngyar Weisz 
ellen. A cseh Prohaska és n német Wolke mér
kőzése döntetlent hozott. Prohnskn ismét túl 
aágosnn kihasználta rettenetes fizikumát és 
gyakran durvaság jellemezte akcióit.

A finn Huhtanen és a német Regiin küzdelme 
a 42. percben a finn győzelmével végződött.

Hétfőn este
Vo/le csap össze Reglinnel, majd ezt követőleg 
kél szenzációs döntőmérkőzés kerül 
tubán a pamerániai Steinkéuel és 
Hans Schwarzzal fog megmérkőzni.

A Nemzetközi Birkózó Szövetség 
értelmében

Prohaskdnak Schwarzzal szemben félben- 
maradt mérkőzését döntésig kell folytatnia, 

elleneseiben eltiltanák félcsztendőre i 
birkózó versenyektől. Prohaska ilyen 
inkább kiáll és döntésig mérkőzik.

X Utazás a bajnokság körül. Régen 
de csak most érkezett meg. A figurák, 
nap-nap után találkozunk, akikkel 
örömmel, de még gyakrabban némi vegyes ér
zelmekkel szorítunk kezet, együtt ülünk a ká- 
vfhózi törzsasztalnál, együtt vacsorázunk. Az 
elnök ur, a kapitány, a diplomata, a tudósító, 
• biró, nz intéző, a rendező, a szertáros, n tré
ner. a profi, az amatőr, az ifi, az oldboy, a 
krekk, a mindenes, a tartalék, a vándormadár 
— mind-mind felvonulnak előttünk. Hej de 
sokan lesznek, akik piruló arccal fognak ma
gukra ismerni Papp Miklós, a mi jeles Antal 
aportirókollégánk madzagon vonszolja elénk 
ezaket a mindennapos figurákat. Soha még 
ilyen élethűen nem festették le a mngyar sport 
kulisszák mögötti életét, mint azt Papp Miklós 
teszi vaskos könyvében Eleven, szinte meg
döbbentő reulizmussnl megrajzolt riportok ezek. 
Nem lehet letenni a könyvet, amig elejétől- 
végig el nem olvastuk Kíváncsian várjuk a 
azepleaiberl»en megjelenő második kötetet. \

sorra: Wo 
Prohaska

határozata

az összes 
i módon

vártuk, 
akikkel 
részint

l társas utazás utján elérhető különféle elő- I 
nyök mellett, idegen országok viszonyainak és 
természeti szépségeinek megismerésére, más
részt pedig alkalmat adjon a MAC motorsport
osztálya hosszú útvonalon és ismeretlen tere
pen tapasztalatokat szerezni, a hogy a motoro
sok, úrvezetők ismereteiket gyarapilhassák és 
vezetőképességeikről tanúságot tehessenek. Eb
ben az évben a MAC motorsportosztálya úgy 
tervezte, hogy Ausztrián és Olaszország válto
zatos útvonalain keresztül 2400 km-es turautat 
rendez. A turautat a MAC idejekorán bejelen
tette a magyar autósport főhatóságának, a 
KMAC-nnk és ennek sportbizottsága a benyúj
tott szabályokat jóvá is hagyta. A turisztikai 
teendők elintézésére a Magyar Touring Clubot 
kérték fel, amely a turaut előkészítésére jól ki
épített szervezteivel a legnagyobb készséggel 
vállalkozott. A MAC turautjának megszervezé
sére és lebonyolítására alakult rendezöbizottság 
fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy sikeresen 
bonyolítsák le a szép autós kirándulást. A leg
kisebb részletekig előkészítették ngy Magyaror
szágon, mint külföldön a nagy utat. Ámde nyil
ván a szomorú gazdasági viszonyok miatt, nem 
jelentkeztek annyian a turaulra, mint ameny- 
nyíre a rendezők joggal számitoltak és ezért a 
MAC motorsportosrtálya a legutolsó ülésén oly 
értelmű határozatot hozott, hogy az eddig je
lentkezett résztvevők száma ugyan elegendő 
volna a turaut megtartásához, de nem elégsé
ges ahhoz, hogy a magyar automobilizmust je
lentőségének és fejlettségének megfelelően kép
viselje a külföld előtt és ezért elhatározták

a munka valóban rendkívül nagy és komoly 
körültekintést és szakértelmet igényelt. Mind- 
nzonáltal megálapitja a KMAC, hogy az

uj kódexben vannak egyes rendelkezések 
amelyek módosításra szorulnak.

így különösen kritika tárgyát képezheti a kihá
gásokra vonatkozó büntetések drákói szigorú
sága A KMAC mégis reméli, hogy a gyakorlat
ban az uj rendelet valósziniileeg jól be fog v^’ni 
s enyhíteni fogják a közlekedés rendjének a 
gépjármüvek szaporodásával párhuzamosan nö
vekvő problémák súlyosságát.

)( Lux Vilmos banklgnzgafó. az Autóhitelin- 
tézet közszeretetben álló direktora megvált ál
lásától, hogy fokozottabb mértékben a gyakor
lati automobilizmusnak és autókereskcdclem- 
nk szentelhesse értékes képességeit. A minap 
átvette n Citroen automobilok budapesti vezér
képviseletének igazgatói állását. E személyi vál
tozástól várják a budapesti piacon kissé elha
nyagolt Citroen-autók uj korszakát.

)( Kedd estig lehet nevezni a TTC ügető
pálya versenyére. A TTC augusztus 25-i ügető
pálya motorosbajnokságának nevezési zárlata 
kedden este 10 órakor van. A nevezések a TTC 
titkárságához (Szegfű-utca 5.) intézendők. Utó
nevezéseket csütörtökön este 10 óráig lehet 
adni kétszeres nevezési dij mellett. Tréning
napok: szerda, péntek és szombat. A tréninge- 

i előírásos fejvédősisak kötelező.

Andrássy-nt 27. Tel. aut 134-78

hogy a turautat bizonytalan időre elhalasszák, 
s természetesen a befizetett nevezési dijakat ha
ladéktalanul mindenkinek visszaküldik.

A MAC molorsportosztálya valóban mindent 
megtett, hogy a magyar automobilizmus szem
pontjából jelentős turaut sikerüljön. Minden 
bizonnyal gazdasági okokra vezethető vissza, 
hogy nem olyan sokan jelentkeztek, mint ahány 
résztvevőre számítani lehetett. Nincsen semmi 
kétség aziránt, hogy nz alkalmas időben újra 
megrendezés nlá kerülő külföldi turantra, meg
felelő sajtó-előkészítés után, méltó szómban je
lentkeznek majd a magyar aulomobilisták.

A MAC elmaradt turautjával, illetve az el
maradást Indokoló határozattal foglalkozott a 
KMAC is legutóbbi ülésén és a turaut elmaradá
sának legfőbb és snjnáIntos okát abban látta, bogy

NAGY ÁRLESZÁLLÍTÁS

NSU 
motork érék párnál, 

JOHNSON 
csónak motornál

t ó

10:26, 16, 16. — n. FUTAM: 1. Lalique (2) Huj- 
bér, 2. Gyöngyike (2) Csapiár, 3. Quisisana (3) 
Gutái. Fm.: Marca, Tivornya, Damiano, Silvia, 
Árendás, Szomszédasszony, Szélhámos, Nótán, 
Kucikóka. 1 hosszal, 2’/» hosszal. Tót.: 10:43,
17, 15, 16. — ni. FUTAM: 1. Napraforgó (4/td 
reá) Lynch, 2 Millike (5) Balog, 3. Páfrány (8) 
Csuta Több ló nem futott. 2 hosszal, 5 hosszal. 
Tót.: 10:14. — IV. FUTAM: 1. Parádi (2) 
Schejbal, 2. Ideál (4) Jorga, 3. Paródia (6) 
Gulyás. Fm.: Cortina, Nádor, Horace, Bam
busz, Don Carlos, Sauvignon, Privatspass, Miss 
Mary, Madár. 2- hosszal, */» hosszal. Tót.: 10:33,
18, 27, 35. — V. FUTAM: 1. Buborék (1%) Ka- 
szián, 2. No csak (4) Csapiár, 3. Anne Gredl 
(33) Hujber. Fm.: Sopron, Szanda, Rege, Ma
kacs, Bohóc, Sudár, Hederich, Factum, Elida, 
Ncver stop, Orlovic Pavle, Hasan Aginica. Egy 
hosszal, ötnegyed hosszal. Tót.: 10:23, 14, 17^ 
97. — VI. FUTAM: 1. Saladin (6) Jorga, 2. 
Pitykés (14) Schejbal és Gratis (20) Csapiár 
holtversenyben. Fm.: Klapecz, Adonis, Deli* 
Kallisto, 0. M., Pasita, Rázd le, Viglegényj 
Dömsöd, Salvia, Horrido, Fellegvár, Keepsake, 
Cobra, Kirgiz, Emeletes tót. ötnegyed hossza^ 
holtversenyben. Tol.: 10:146, 47, 57, 152.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek eredményed 

következő:
L FUTAM: 1. Luxor (1%) Weckermann, 2. 

Marschall (2) Szilágyi. Fm.: Mirakel (2), Vis- 
count (6), Eiswind (8), Miirchenprinz (6). — 
II. FUTAM: 1. Rosencavaller (2) Müller, 2. 
Anno Santo (2) Stiglicz. Fm.: Ulster Prinz (3)< 
Heros (p). — in. FUTAM: 1. Payerbach (5) 
Müller, 2. Mistlctoe (2%) Göltz, 3. Hippos (10)' 
Weckermann. Fm.: Chaplin (4). Hop Toy (l’/ita 
Schneerose (4), Abamindro (6), Mevista (6)4 
Arnolda (10). — IV. FUTAM: 1. Marco Polo 
(2) Weckermann, 2. Impossihile (3) Selmeczy< 
Fm.: Teddy Beaz (l*/»), *' " ” "**z ‘
Pollit (8), Monsun (6). — 
bukó (*/io reá) Takács, 2. 
fin. Fm.: Intermezzo (4), 
VI«. FUTAM: 1. Klnoprlnz .
gola (3) Takács J. Fm.: ------------- -------------
Wockman (l‘/<). — VII. FUTAM: 1. Fantast 
(l’A) Szilágyi, 2 Dcledda (’/io reá) Wecker
mann. Fm.: Valencia (4), Herthy (5), Ariana 
(8b'

Marathon II (í’/tl* 
V. FUTAM: 1. Tra* 
Brunette (4) Vnlen- 
Fátyoloz. (1 */»).
(p) Szilágyi, 2. Per- 

Rodensteiner (6)í

A szerkesztősért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja :
„A Hétfői Lapok" Ujságvállalat ...
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