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Bethlen István miniszterelnök 
vasárnap Londonba érkezett

A Clarldge-szállúban pompás aaüosztáiyt nyittatott a miniszterelnöki 
pár számára az angol munkáskormány - HemzetlszlnU uirágdiszitás 
uárta a szállodában Bethlen gráfot ős a feleségét - macüonald, 
Snouiden, Baldwin, Lloyd George és Chamberlain a látogatási listán

------  i——»i^n—■'

A kölcsön 12-13 millió -ebből 3 milliót Londonban bocsátanak ki
Bethlen István gróf miniszterelnök lon

doni útját az egész magyar közvélemény 
feszült érdeklődéssel figyeli. Hivatalos és 
félhivatalos nyilatkozatok hangzottak el már 
arról, hogy a miniszterelnök londoni utazása 
tulajdonképpen csak udvariassági látogatás, 
a magyar nemzet háláját akarja kifejezni az 
angol kormánykörök előtt azért a jóindu
latért és megértésért, amelyet Anglia a leg
utóbbi tárgyalások során a magyar kérdés
sel szemben tanúsított. A magyar közvéle
mény azonban ettől függetlenül mégis igen 
nagy jelentőséget tulajdonit a londoni uta
zásnak, amelyben azt látja, hogy Magyar
ország miniszterelnöke az angol világbiro
dalom kormányának a vendége és ez a láto
gatás alkalmat nyújt arra, hogy még inkább 
fokozza Angliának irántunk való barátságát, 
amelyet éppen megköszönni ment a minisz
terelnök Londonba.

Bethlen István gróf londoni útjáról és 
megérkezéséről az alábbi tudósításunk szá
mol be:

London, junius 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Bethlen István gróf miniszter
elnök és felesége, Bethlen Margit grófnő, a 
kíséretükben utazott Apor Gábor báró követ- 
ségl tanácsossal

ma délután 5 óra 15 periékor a Viktória 
pályaudvaron megérkeztek.

A miniszterelnök és feleségének az utazása 
rendben zajlott le. Frissen és egészségesen 
érkeztek Londonba. Útközben, mikor Brüsz- 
fizelen át utaztak, hivatalos fogadtatásban 
volt részük. A brüsszeli pályaudvaron vára' 
kozott Török Béla magyar követ,

Hymans belga külügyminiszter pedig a 
belga külügyminisztérium osztályfőnökét 

küldte ki a pályaudvarra, 
hogy uz átutazó magyar miniszterelnököt ós 
feleségét üdvözölje.

Rubldo Zichy Iván báró londoni magyar 
követ Dowerbc utazott a miniszterelnöki 
Pár elé és velük együtt érkezett a Viktória 
Pályaudvarra. Bethlen grófot és a feleségét 
a Pályaudvaron Bárdossy László dr. követ
ség! tanácsos fogadta a követség valamennyi 
tagjával és vitéz Béldy Alajos alezredes, ka
tonai attasévcl.

Az angol külügyminisztérium részéről
•I. B. Monck, a diplomáciai testület he

lyettes marsallja jelent meg.
A pályaudvaron sokan várakoztak a magyar 
kolónia tagjai közül. A londoni magyarok 
társaságában várakozott a miniszterelnökre 
Sir Wllliam Good Is.

Mikor a vonat berobogott, Bethlen István 
gróf üdvözölte a fogadtatására megjelent ura
hat, majd rövid beszélgetés után a rendel
kezéséé® bocsátott autón

a Clarldge-szállóba hajtatott.
Az angol kormány a miniszterelnöki párnak 
a Clarldge-szálló második emeletén három 
mohából álló, pompás lakosztályt nyittatott 
ki. A lakosztály nagyszalónja zöld levéldisz- 
««l szegélyezett hófehér és lángvörös szek- 

fükkel volt Igen Ízlésesen diszitve. A magyar 
nemzeti szinti virágokkal való díszítés, ked
ves meglepetés volt Bethlen István gróf és 
felesége számára. Fokozta a figyelmesség 
megnyilvánulását, hogy

a szalon középső asztalán Bethlen Mar
git grófnőnek szóló nagyszerű virág

csokor volt elhelyezve.
A miniszterelnök nem sokkal a megérke

zése után
föliratkozott V. György királynál a 
Bucklnghani-palotában, majd a wa
lesi hercegnél a St. James-palotá- 

ban.
Ezután névjegyeket adott le MacDonahl 

miniszterelnöknél, Henderson külügyminisz
ternél, Snowden pénzügyminiszternél és a 
kabinet többi tagjainál. Névjegyeket adott le 
még a miniszterelnök a Westminster! bíbo
ros érseknél, a cantcrburyi érseknél és a 
Londonban akkreditált nagyköveteknél.

Vay Kázmér ellen valószínűleg a fe
gyelmin kivül bűnvádi eljárás is indul
Az Ügyészség most azt kutatja, hogy ki hamisította meg a makói építke
zési elszámolás végösszegét 200.000 pengős kiutalás az ingyen homokért

Vay Kázmér miniszteri tanácsos ügye 
döntő stádiumba jutott. A legrövidebb időn 
belül eldől, hogy a belügyminisztériumi épít 
kezési visszaélésekkel kapcsolatosan ellene 
lefolytatott fegyelmit megelőző vizsgálat 
mennyi adatot szolgáltatott ellene és meny
nyit mellette. Tomcsányi Kálmán miniszteri 
tanácsos az ügy fegyelmi biztosa Írásba fog
lalt rendkívül terjedelmes jelentését már 
átnyújtotta Scitovszky Béla belügyminiszter
nek, aki a jelentést most vizsgálja abból a 
szempontból, hogy

a Vay Kázmér ellen felmerült adatok 
olyanok-e, amelyek a fegyelmi eljárás 
alapjául szolgálhatnak, vagy pedig az 
ügyek elbírálása meghaladva a fegyelmi 
bíróság hatáskörét, büntető bíróság elé 

tartozik.
Ha az utóbbira lát elég alapot a minisz

ter, akkor a fegyelmi vizsgálatot elrendeli 
ugyan, de annak lefolytatását a bűnvádi el
járás jogerős befejezéséig felfüggeszti. A 
vizsgálat során különben már kiderült, hogy 
a fegyelmit megelőző vizsgálatot nemcsak 
Vay Kázmér miniszteri tanácsos ellen kel
lett lefolytatni, hanem más belügyminiszté
riumi tisztviselők ellen is.

Főként egy fflszámtanácsos szerepe kö
rül vannak homályos részletek és való
színűleg ez a rése is a büntetőbíróság 

elé kerül.
4 belügyminiszter előreláthatóan már hét
főn dönteni fog a fegyelmi ügyében.

A nyomozást, mint azt megírtuk, vitéz 
Széchy István dr. királyi ügyész folytatja a

Bethlen István gróf látogatásával kapcso
latban a fíeuter-iroda ezt jelenti:

— Ugy értesülünk, hogy Bethlen gróf lá
togatásának egyedüli célja az, hogy a ma
gyar kormány és nép háláját kifejezze az 
angol kormány barátságos magatartásáért, 
még pedig különösen Magyarországnak a 
rekonstrukciós kölcsön, valamint a hágai 
és a párisi jóvátétel! tárgyalások alkalmá
val nyújtott támogatásért.

Bethlen István gróf három napig fog 
Ivondonban tartózkodni,

mint az angol kormány vendége és kedden 
a Foreign Officéban tiszteletére adandó dísz
lakomán jelenik meg. Egyébként

a miniszterelnökkel Is fog villásregge
lizni

s találkozni fog Snowden kincstári kancel
lárral, továbbá Balduiinnal és Lloyd George- 
zsal.

Holnap délelőtt Bethlen István gróf mi

mellé beosztott detektivekkel.
Széchy ügyész vasárnap Is hivatalában 

dolgozott
és a különböző jegyzőkönyveket egyeztette 
össze, hogy ennek alapján a nyomozás to
vábbi programját összeállíthassa. Noha a 
nyomozás eddig mindjobban szélesedő me
derben folyt, még mindig vannak olyan 
tisztázatlan részletek, amelyek a nyomozás 
befejezését hátráltatják. Így az egyik fővá 
rosi csendőrlaktanya építkezésénél

egy kétszázezerpengős tétel szerepel, 
amelyet még tisztázni kell. Ez a kétszázezer 
pengő az építkezésnél felhasznált homok 
ellenértékéként van az elszámolásban fel
tüntetve. Más adatok szerint viszont a homok 
flbm került pénzbe, illetve azt

az építkezést végző cég díjtalanul aján
lotta fel

az építkezés céljaira. ' Az ügyész az újabb 
tanúkihallgatásokkal azt akarja tisztázni, 
hogy ez a kétszázezer pengős tétel hogyan 
került bele az elszámolásba és

az összeg kiűzetéséről készített nyugtá
kat kik Írták alá, a pénz pedig kinek a 

kezébe került.
A makói rendőrségi és csendőrségi építke

zések körül is van egy hasonló titokzatos 
tétel. Azt már kétségtelenül megállapították, 
hogy

ennek az építkezés elszámolásának a 
végösszege meg van hamisítva.

A költségvetést és az építkezési elszámolást

niszterelnök
a Foreign OÍTIceban meglátogatja Hen- 

derson külügyminisztert 
és Sir Róbert Vansi ttart külügyi államtit
kárt, délben pedig Sir Austen Chamberlain 
volt külügyminiszter fog tiszteletére villás
reggelit adni.

A Daily Héráid a magyar 
kölcsönről

A Daily Héráid szerint Bethlen István gróf 
látogatása nem áll összefüggésben a magyar 
kölcsönnel, amelynek részleteit már elin
tézték. A kölcsön összege 12—13 millió font 
lesz, ebből 3 milliót bocsátanak ki Lon
donban.

Az Observer diplomáciai tudósitója is rész
letesen foglalkozik Bethlen István gróf lon
doni látogatásával. A cikkében ismereti a 
miniszterelnök politikai pályafutását és mél
tatja érdemeit.

egy már régebben nyugalmazott miniszté
riumi' műszaki főtanácsos vizsgálta felül és

az összes elszámolásokat ő rendben 
levőnek találta.

Ennek a műszaki főtanácsosnak a munkája 
ellen nincs is semmi kifogás, ellenben

titokzatos kezek ezeket a felülvizsgált 
elszámolásokat meghamisították.

Aki ezt a hamisítást elkövette, az nem szá
mított arra, hogy az elszámolásokat valaha 
is újból átvizsgálják, mert különben nagyobb 
körültekintéssel járt volna el. Ugyanis a 
hamisító nem valótlan tételt irt be az elszá
molásba és nem változtatta meg egyik tétel 
összegét sem, csupán az elszámolás vég
összegét változtatta meg, piros ceruzával át
húzta a kiutalandó végösszeget és

helyébe egy jelentősen nagyobb számot 
irt.

Egészen szokatlan módon a kiutalásnál nem 
vizsgálták felül, hogy a végösszeg miért lett 
kijavítva, hanem egyszerűen kifizették ezt a 
magasabb összeget.

Ha rájönnek arra, hogy ki hamisította 
meg ezt az elszámolást és ki segilette elő a 
meghamisított összeg kifizetését,

ezeket a személyeket nyomban letartó/ 
tatja az ügyészség.

Általában az ügy jelenleg olyan stádiumban 
van, hogy a négv héttel ezelőtt letartózta
tott Littke Kázmér építész után a közeli 
napokban újabb letartóztatások következ
nek.
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A kirakatban látható!

FENYES MARCEL terÉz-korut 34

Maniu nyilatftozifi a revízióról, 
Károly Király visszatéréséről 

és Ottó királyságáról
Bukarest, jun. 15.

M Hétfői Napló tudósítójától.) Maniu ro
mán miniszterelnök vasárnap fogadta a 
külföldi sajtó képviselőit, akik előtt nyilat
kozott az általános politikai helyzetről. 
Maniu hangoztatta, hogy

a mostani kormány változatlanul a béke 
politikáját követi.

Kijcdcnlelle ezután, hogy Károly király 
visszatérésénél külföldi befolyásról szó sem 
lehetett, az tisztán Románia belső ügye volt. 
Romániának Magyarországhoz való viszo
nyát illetőleg, Maniu kijelentette, hogy ez a 
viszony oly módon fog kialakulni, miként 
a ti a király a külföldi újságírók előtt tett 
nyilatkozatában kijelentette. A Magyaror
szággal kötendő kereskedelmi szerződés re
mélhetőleg kedvező eredménnyel zárul. A 
revízióra vonal kozóan ugy nyilatkozott 
Maniu, hogy a király amikor esküt tett az 
alkotmányra, megesküdölt arra is, hogy

Meghiúsult a baloldali 
pártok összefogása a kis 
tanácsi jelölések körül

A demokraták Ériedrlehet viszik a kistanácsba
A székesfőváros baloldali pártjai között 

napok óta folynak a tanácskozások a tör
vényhatósági tanácsba történendő jelölések 
körül. Ezek a tanácskozások vasárnap is a 
késő éjszakai órákig tartottak a baloldali 
pártok között, azonban a személyi ellenté
teket kiküszöbölni neip tudták, ugy, hogy 
ezek a fandcsIcozdsoA- eredménytelenek ma
radtak. A Nemzeti Demokrata Párt most 
már tartani fogja azt a megállapodást,

amelyet Friedrich István pártjával kö
tött és amely szerint Friedrich István 
a demokrata párt segítségével kerülne 

be u kistunácsbu.
Hogy a demokralapárt tagjai milyen érze- 
Ignunol fogják tudomásul venni azt. hogy 
a párthatározat értelmében nekik a kurzus 
egyik vezérét kell szavazatukkal a kisla- 
nftesba besegíteni, az e pillanatban teljesen 
kiszámíthatatlan, annál is inkább, mert a 
demokrata párt egy része szívesebben látta 
volna Pakols Józsefet a kistanócsban. Pa
kol# ugyanis a péntek esti párthatározat

A revízíóbarát emigránsok 
élesen elítélik a Bethlen 

londoni útja elleni intrikákat
Tiltakozó gyűlésen mondták ki. hogy a revízió és a kölcsön 

nemzeti érdekét mindenekfölötf állónak tekintik
Wien, 1930 junius 15.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Károlyi 
Mihály és más emigránsok, sőt egyes itthoni 
politikusok aknamunkájával szemben, 
amellyel Bethlen miniszterelnök londoni ut
jának eredményeit elgáncsolni szeretnék, 
figyelmet érdemel a Imícsí Hévíz ióbardt emi
gránsok csoportjának mai gyűlése, amely 
Hóhért Oszkár referátuma alapján súlyosan 
elítélő határozatot hozott ezzel az országel- 
lenes, kártékony tőrvetéssel szemben.

Hóbort Oszkár kifejtette felszólalásában, 

megvédi Románia határait, 
határrevlzlóról tehát semmiesetre sem 

lehet szó.
A kormány barátságos viszonyban akar 
állni Magyarországgal, miként általában 
minden országgal, de sohasem olyan áron, 
amely akár a béke, akár Románia kárára 
lenne,

A román kormány a békeszerződés alap
ján áll, ennélfogva

szembefordulnak a Habsburgok vissza
térésével,

mert az az eshetőség, hogy Ollót visszahe
lyezzék a trónra, Magyarország és a nem
zetközi béke súlyos veszélyeztetését jelen
tené. Károly esete — úgymond Maniu, — 
tisztán román ügy volt, azt nem lehet össze
hasonlítani Ottó főherceg ügyével, mert az 
ő trónrahelyezégének kísérlete szembetalál
ná magát nemcsak Romániával, hanem a 
nagyhatalmakkal is.

után, amikor őt elütötték a kistanácsba 
való jelöléstől, teljesen elkedvetlenedett és 
ha híveivel együtt formálisan nem is lépett 
ki a pártból, annyi bizonyos, hogy ' 

semmiféle akcióban részt nem vesz, 
aminthogy távoltartotta magát már a 
demokrata párt vasárnapi terézvárosi 

gyűlésétől is.
A demokralapártnak a Friedrich-párltal 

való szövetkezése természetében eltávolította 
a polgári ellenzék akciójától a Nemzeti Sza
badelvű Pártot is,

amely nem volt hajlandó együtt menni 
sem a Wolff-párltal, sem a szociális
iákkal, sem a Friedrieh-párttal szövet

kezeit demokrata párttal sem 
és igy a Nemzeti Szabadelvű Párt teljesen 
visszavonul a kistanácsba való jelöléstől, 

de a szerdai közgyűlésen egyöntetűen 
demonstrálni fogja

a megalkuvás nélküli tiszta szabadelvű szel
lemhez való ragaszkodását.

hogy bár
valamennyien a demokrácia és a titkos
ság leglelkesebb hívének tekintik ma

gukat, (
méltatlannak tartják az országhoz, hogy 
egyesek a külföld beavatkozását szeretnék a 
belpolitika fontos ügyeibe. Ez veszedelmes 
precedens lenne, de meg neih is hihető ko
molyan, hogy az angol kormány azt a fel
adatot vindikálná magának, hogy ilyen mé
lyen belenyúljon alkotmányos problé

máinkba. A titkosságnak mín^D külső 
presszló nélkül,

a belpolitikai küzdőtéreu,
elül harcban szabadon kell győzelemre ér
nie, — ellenben annál inkább ség van a 
külföld támogatására

a kölcsön IIg
nagy gazdasági érdekei és

a revíziós lörekvésv..
mindennek fölötte álló szempontjából. És 
mert Bethlen kétségkívül ennek a két nagy 
szempontnak exponenseként jelenik meg 
Londonban, el kell hallgatnia minden gán- 
csoskodúsnak, amely ez életbevágó és leg
nagyobb némzeti érdekeknek csak legcseké
lyebb ártalmára is lehetne. A kölcsön és a 
revíziós célok útjába gáncsot vetni hűtlen
ség és bűnös árulás volna'

— Legyen egyszer már vége annak, — 
mondotta Róbert 'általános helyeslés 'mellett, 
— hogy Európa minden utcasarkán gualáz- 
kodás folyik az ország ellen, mert a demo 
krációnak ezzel nem használnak, az ország

A fedezetlen határidőüzletnek 
véget kell vetni — mondotta 

Vass József
Erdélyi Aladár beszámolója Cegléden

Cegléd, junius 15.
Érdélül Aladár országgyűlési képviselő vasár

nap délelőtt Cegléden beszámolót mondott, 
amelyen megjelent dr. Vass József népjóléti 
miniszter Is, dr. Dréhr Imre államtitkár és 
mintegy busz egységespárti képviselő kíséreté
ben. A minisztert, aki a reggeli gyorsvonattal 
érkezett, dr. Sárkány Gyula polgármester veze
tésével ünnepélyesen fogadta a városi tanács. 
Hosszú kocsisor vitte be a politikusokat a vá
rosházára.

A diszközgyülést Sárkány Gyula polgármes
ter nyitotta meg. A város közönsége nevében 
Szilágyi Imre esperesplébános üdvözölte dr. 
Voss József minisztert s tolmácsolta a város 
közönségének- háláját és köszönetét azért a tá
mogatásért, amellyel az uj városi kórház épí
tését lehetővé tette.

Sárkány Gyula polgármester a közönség lel
kes éljenzése közben átnyújtotta a díszpolgári 
oklevelet dr. Vass József miniszternek, aki 
hosszabb beszédben mondott érte köszönetét.

A magyar földet és a magyar lelket — mon
dotta többek között Vass József — Isten irgal
massága után csak az igazság éltetheti.

A díszközgyűlés után tartotta meg beszámo
lóját Erdélyi Aladár a Kossuth-léren.

Erdélyi Aladár beszámolóbeszédében kijelen
tette, hogy csak azt a politikát tartja lehctsé-

Mérsékelt sikerrel, kevés néző 
előtt zajlott le a Krone-cirkusz 

bemutatkozása
A „nagy" esemény lezajlott, a Krone-cirkusz, 

amelynek érkezését olyan nagy dobbal vert 
reklámhadjárat előzte meg, bemutatkozott Új
pest népének vasárnap délután. A közönség 
gyér érdeklődését tekintve, amely az első elő
adás iránt megnyilvánult, rögtön meg is állapít
hatjuk, hogy

bizony a német cirkuszos uraknak sokféle 
erőlködése hiábavaló volt.

Sok minden oka van ennek. A sok között van 
olyan is, amelyről nem is leidnek ezek az, 
elismerjük, jószándéku németek, akik végered
ményben üzletet csinálni jöttek ide Magyar
országra. Viszont azzal nem törődtek, hogy

Itt tartózkodásuk alatt magyar művészektől, 
magyar artistáktól vonják el a megélhetés 

lehetőségét.
Sok mindenről azonban tehetnek is. így többük 
között arról, hogy a nagyszabású reklámhad
járatukban Ígért ezerféle látványosság tulajdon
képen nem több, mint egy rendes középszerű 
cirkuszi előadás, amelynél már Budapesten is 
láttunk jobbat és amelyért

ebben a rettenetes hőségben nem érdemes 
órák hosszat préselt hering módjára villa
mosban összezsúfolódva kiutazni Újpestre, 

hagy egy rettenetes portenger közepén órák 
hosszat kínlódjunk vadállatok bűzét szagolva, 
a forró ponyva alatt. Nem éri meg. A tulmagas 
belépődíjat sem, amely

nem áll arányban a nyújtott produkciókkal 
és azt a jelentős költséget sem, amely ilyen ki
rándulással jár. A közlekedési alkalmatosságo
kat ugyanis, amelyek a rákospalotai állomás 
mellett elterülő óriási térségre kiszállítják a 
publikumot, — külön meg kell fizetni. A ki
szállítás dija nem foglaltatik benn a jegy árá
ban, hiába ígért a Krono cirkusz külön villa
mosokat és autóbuszokat.

A szerény igényű pesti polgárnak, aki csalá- 

az ujjaepiien —

SIOFOK
Az újjáépített

szenzációsán szép 
komfortos szállódéi, 
éttermei, 
strandfürdője 

megnyíltai le
i szállodai szobAkban hldeV, meleg folyóvíz, WrdűszohAk
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gazdasági és politikai feltámadása ügyének 
azonban annál többet ártanak.

Ezért határozatna# kéri kimondani, hogy 
megbotránkozásukat fejezik ki 

azokkal az áskálódásokkal szemben, ame. 
lyek a demokrácia nekünk is kedves jelűn, 
vaival visszaélve, a inegtiprott, sorsüldözött, 
küzködő ország uj életlehetőségeit és réméi 
nyelt taposnák el brutálisan, Ezen az áron 
nem kellene a MacDonald-kormány segítsége 
még akkor sem, ha arra komolyan számi, 
tani lehetne s az nem volna,, miként a valói 
ságban, — naiv ábránd, amelyben csak ál
modozó fantaszták hisznek s amelyből ezuti 
tál is keserű és szégyenteljes lesz az ébredés.

A gyűlés egyhangúlag helybenhagyta az 
előadó fejtegetéseit és kimondták, hogy 
azokkal, akik nem átallják a neárulásimk 
ezt az esztelen módszerét még mindig alkal
mazni, közösséget nem vállalnak. Minden 
ilyen akciót a demokrata érdekek szempont
jából is csak veszedelmesnek és ártalmas*  
nak tartanak s elvetnek.

gesnek, amely a kis egzisztenciák védelmét Írja 
zászlajára. A kormány, azért, hogy segítsen a 
mezőgazdákon, fel akarta emelni a gabonaárat.

Attól fél, hogy olyanoknak drágítják meg, 
akik a mai kenyérárat se tudják meg 

fizetni.

VASS JÓZSEF
népjóléti miniszter azt hangoztatta, hogy azért 
jár beszámológyülésekre, hogy kifejtse néha a 
Kormány, néha a saját nézetéi is.

Foglalkozott ezután a demokrácia kérdésével 
és Rassay debreceni beszédének azzal a részé
vel, amelyben őt mint az októberi forradalom 
támogatóját aposztrofálta, azt válaszolta, hogy 
ő 1019 januárjában ellene fordult annak a de
mokráciának, mely telepiszkitotta a maga un
dok szennyével, szabadság- és jograblásával ezt 
a szerencsétlen országot.

Beszélt ezután

a bolelta rendszerről,
mellyel egyedül nem lehet — szerinte sem —i 
elérni a gazdasági válság megszüntetését. De

a fedezetlen határidőüzletnek egyszer és 
mindenkorra véget kell vetpl.

Vas*  József végül kijelptelte, hogy nem fél*  
nek a kritikától.

dóstól akar a monumenláljs cirkusz „nagy lát
ványosságaiban gyönyörködni, erősen be kellett 
nyulnia az erszénybe, hogy mindenre leljen.

Meg aztán azzal a hirdetett gépszerü organi
zációval1 is baj van. Hosszú ideig tart, amig az 
akár külön, akár nem különvillamosok kiérnek 
a cirkusz helyére és az órákig tartó gyötrődés 
után a publikum nem kap ezzel arányban álló1 
művészi teljesítményt. A vasárnap délutáni elő
adás tapasztalataiból azt a várható tanulságot 
szűrhetjük le, hogy a pesti publikum rájött arra, 
hogy itt nem is annyira európai méretű attrak
ciókról, mint inkább külföldi méretű üzleti pró' 
bálkozásról van szó.

Itt említjük meg, hogy a Budapesti Cirkusz- 
Igazgatók Szövetségének kezdeményezésére nagyi*  
gyűlést tartottak, amelyen a színigazgatók, zené
szek, színészek, mozisok, vendéglősök és egyéb 
szórakozóhely tulajdonosok egyesületei is kép
viseltették magukat. Az ülés eredményeként me
morandumot nyújtottak át Scitovszky belügy
miniszternek, amelyben hivatkozással az idegen 
cirkusz budapesti látogatásával magyar adózó 
polgárokat ért tetemes veszteségre, arra kértek 
az illetékes hatóságokat, hogy

a Krone cirkusz engedélyét semmiesetre se 
hosszabbítsák meg

s legyen gondja a miniszternek arra, hogy a 
vendégszereplés minél hamarabb befejezést if 
nyerjen. Scitovszky Béla belügyminiszter vála
szában hangsúlyozta, hogy

• Krone cirkuszt már kezdetben sem volt 
hajlandó beengedni Budapestre, 

nehogy a pesti szórakozóhely tulajdonosok ér
dekeit sértse,

éppen ezért jelölték ki a sokkal kevésbé al
kalmas helyen terepet számukra.

Hangsúlyozta még a miniszter, hogy százszáza
lékosan honorálja a küldöttség kívánságát és 

semmiesetre sem hosszabbítja meg 
a Krone cirkusz itt tartózkodási engedélyét.

A pesti oldal 9 9operaHsIkare
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A Dolomitok szakadékéba 
zuhaat és szörnyethalt 

egy fiatal magyar festömliuész
Fónagy-Fischer Imre tragédtaia az osztrák Dolomitokban

A ragyogó napsugár nemcsak a stran
doknak és az evezössport híveinek kedvez, 
hanem elindítja a turisták légióit is útjukra. 
Ennek az eredménye azután, hogy

a nyári hónapokban szomorúan szapo
rodik a turista-szerencsétlenségek ál

dozatainak száma.
A napilapok nemrégiben adtak hirt arról, 
hogy az osztrák Alpokban egy öttagú társa
ság járt szerencsétlenül és ma egy ujabb 
megdöbbentő, halálos kimenetelű turista
szerencsétlenségről érkezett jelentés. A Bu
dapestre érkezett rövid távirat, amelyet Vil- 
lachban adtak fel, arról számol be, hogy 

egy tehetséges fiatal magyar festőmű
vész: Fónagy-Fischer Imre Ileiligenblut 
közelében lezuhant a Dolomitok egyik 

szakadékába és ott szörnyethalt.
Fónagy-Fischer Imre alig 23 esztendős fia

tal magyar festőművész rövid pályafutása

Vasárnap letartóztatta 
a rendőrség Lühnsdorf Ferenc 

gabonabevásárlóját 
Lühnsdorf jelentette fel húszezer pengő elsikkasztása miatt 
Lühnsdorfot a főkapitányságra vitték és szembesitették 

a gyanúsítottal
Vasárnap a főkapitányságon csalás és 

sikkasztás büntette mialt előzetes letartóz
tatásba helyezték Gergely Tamás harmincöt
éves gabonbevásárió tisztviselőt. A letartóz
tatásnak igen érdekes előzményei vannak. 
Gergely Tamást ugyanis

Lühnsdorf Ferencnek, a katonai szál
lítási panama főszereplőjének feljelen

tésére tartóztatták le.
Gergely Tamás a gabonabevásárlója volt 
Lühnsdorf Ferencnek.

Néhány héttel ezelőtt, mikor Lühnsdorf 
Ferencet letartóztatták és a Markó-utcai 
fogház foglya lett, bűnvádi följelentést teli 
Gergely ellen. A följelentés szerint Gergely 
Tamás gabonabcvásárlás céljára több rész
letben közel százötvenezer pengőt kapott 
tőle, a pénzzel azonban hiányosan szá
molt el és

húszezer pengő elsikkadt a kezén.
Gergely Tamás állítólag zálogcédulákkal 

folytatott manipulációkkal igyekezett ta
kargatni a visszaéléseket és az elsikkasztott

Na ;yszabású kaucíószédelgést 
leplezett le a rendőrség

A szélhámos társaság két tagját vasárnap letartóztatták
Nagyszabású kauciószédelgés ügyében fo

lyik nyomozás napok óta a rendőrségen. 
Égész sereg szegény állásnélküli ember tett 
feljelentést Szántó Miklós gazdatiszt, Fülöp 
Lajos magántisztviselő és ezeknek öl társa 
ellen, akik óvadékos alkalmazottakat szer
ződtettek. „Fővárosi Általános Kereskedelmi 
és Pénzügyi Vállalat"-uknál és tömegesen 
vettek fel kauciós alkalmazottakat egy állí
tólagos balatoni üdülőtelepük részére.

A nyári szezon megindullával az alkalma
zottak várták, hogy mikor indulhatnak már 
a Balatonra, csakhamar kiderült azonban, 
hogy

Jávor Pál színészt sulyos 
testísérfésérf feljelentene 

egy Rákóczí-utí ház portása
öklével sulyos csapást mértA feljelentés szerint Jávor g

a portásra, akinek az ütéstől hat foga meglazult
Érdekes följelentést tett vasárnap délelőtt 

a főkapitányságon Friedmann Sandor, a 
a Rákóczi-ut 36. számú ház portása.

A panaszt tevő előadla a rendőrségen, 
"hogy néhány nappal ezelőtt éjszaka egy óra 
tájban a házban lakó Jávor Pál szinész be- 

J.LThlbo
argentínai langóienokara a

BELLEVUEBEN 

alatt is jelentékeny nevet vívott ki magának 
a modern képzőművészek között. Különösen 
érdekes beállítású, egészen újszerű aktkom- 
poziciói keltettek feltűnést a tárlatokon. 
Fónagy-Fischer Imre szenvedélyes és

lelkes turista volt, aki alaposan Ismerte 
Európa legveszedelmesebb hegyvidé

keit is.
Mintegy öt nappal ezelőtt indult el, hogy 
néhány osztrák barátjával együtt a Dolo
mitokban rendezzen nagyobb kirándulást. 
Itt érte a szörnyű katasztrófa, amelynek 

részleteiről eddig még bővebb jelentés 
nem érkezett.

Édesapja, aki tekintélyes kereskedő Buda 
pesten,

vasárnap délelőtt Villachba utazott, 
hogy intézkedjék fia holttestének hazaszállí
tásáról.

pénz nagyrészét elmulatta és elkártyázta 
különböző vidéki városokban. A feljelentett 
gabonabevásárló tagadta, hogy sikkasztott 
volna. Azzal védekezett, hogy ő Lühnsdorf 
Ferencnek fixfizetéses alkalmazottja és

csak polgári természetű elszámolásai 
vannak.

sőt szerinte Lühnsdorf egy ügyből kifolyóan 
még neki tartozik néhány ezer pengővel.

A nyomozás során tegnap
Lühnsdorf Ferencet áthozták a főkapi
tányságra, kihallgatták ebben az ügy
ben és szembesítették Gergely Tamás

sal.
Lühnsdorf megmaradt az állítása melleit 
hogy Gergely sikkasztott. A szembesilés 
ulán Gergely Tajnást előzetes letartóztatás
ba helyezték és az ügyészség fogházába vit
ték. A védője, dr. Erdély Lajos ügyvéd clő- 
t'erjesztéssel élt a letartóztatás ellen.

Gergely sorsáról előreláthatóan már hol
nap dönt a vizsgálóbíró.

visszaélésnek estek valamennyien áldo
zatul

és pénzük menthetetlenül elveszett.
A főkapitányságon vasárnap délelőtt elő

zetes letartóztatásba helyeztek csalás bün
tette miatt Szántó Miklóst és Fülöp Lajost, 
négy üzlettársukat pedig, akik időközben 
eltűntek a fővárosból, most országszerte ké
re síik.

A két letartóztatott óvadékspecialistát va
sárnap délután átvitték az ügyészség fog
házába.

sietett a portásfülkébe és felszólította a por
tást, hogy adjon neki pénzt a künn vára
kozó taxisofTőr kifizetésére. Mikor a portás 
megtagadta a kérés teljesítését, tekintettel 
arra, hogy nem volt nála a kívánt összeg. 
Jávor Pál rendkívül felingerült, nekiesett a 
portásnak,

ökölcsapást mért arcára,
úgyhogy Friedmann Sándornak az ütés kö
vetkeztében hat foga meglazult és fölrepede- 
zelt a bőre. A panaszos állítása szerint, Já
vor Pál Ingerüllségében még

a portásfülke ablakát Is betörte
és az üvegszilánkok is megsebesítették a 
megrettent portást. Sulyos testi sértés és be
csületsértés címén tette meg följelentéséi a

Rákóczi-uti ház portása, aki orvosi igazol
vánnyal bizonyította, hogy sebesülései meg
történtek és hal foga is meglazult, aminek 
helyreállítása hosszabb orvosi kezelést 
igényel.

Halálos autűHaramboi Soroksáron
Vasárnap reggel Soroksáron, a Grassalko- 

vlch-utcában sulyos, halálos kimenetelű ka
rambol történt. Az S. 38—355. rendszámú 
vidéki teherautó meg akart előzni egy pa
rasztszekeret. A soffőr a kanyarodét nem 
elég mélyen vette és a nehéz teherautó fel
borította a parasztszekerct. A kocsin illő 
Wagner Mihály 62 éves soroksári földműves 
lezuhant az úttestre.

Bura Károly cigányprímás 
szemtanúja volt a szigeti halál

autó menekülésének
Rendkívül fontos vallomást tett vasárnap a rendőrségen

Gulácsi X. József rendőrt, a margitszigeti 
titokzatos halálautó áldozatát szombaton 
óriási részvét mellett temették el és a meg
ható gyászszertartás után a rendőrség még 
fokozatosabb erővel látott hozzá 
meretlen autós felkutatásához, aki 
clgázolása után megállás nélkül, 
zott sebességgel elrobogott, s aki 
együtt

teljesen nyomtalanul elveszett
városban.

Szinte percről-percre ujabb bejelentések 
történnek a rendőrségen, ami meggyőzően 
bizonyítja, hogy a nagyközönség érdeklődé
sét régen keltette fel ily nagymértékben 
rendőri nyomozás, mint a szigeti halálautó 
után megindított izgalmas hajsza.

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon je
lentkezett többek között fiúra Károly, az is
mert cigányprímás, aki elmondotta, hogy a 
véres esemény időpontjában ott állott a szi
geti bejáróval szemben a villamosmegálló
nál és ő is

szemtanúja volt a halálautó elmenekü
lésének.

Az autó, amely szerinte esetleg sötét cinó- 
berszinü is lehetett,' — a sötétben nem lehe
tett pontosan megfigyelni, —

hirtelen balra kanyarodott és menc- 
külésszerüen vágtatott a Lipót-körut 

felé.
Bura Károly, akinek vallomása teljesen cgy- 
behangzik a hídon tartózkodott gróf Wenck- 
heim Dénes bejelentéseivel.felhivta a rend
őrség figyelmét arra, hogy a hid másik ol
dalán, vagyis a sziget felé eső oldalon egyllekedés biztonságát és a közérdeket fogják 
héttagú férfitársaság állt és e társaság tag- szolgálni.

a lelkiis- 
a rendőr 
sőt foko- 
autójával

a tő-

Aki megismerte, 
meg is szereti
Az ismerkedés

Ennyiért veheti FLEURON állatregényét
Június 28-lg. Azontúl 2.55 pengd.

DANTE KIADÁS

A feljelentés alapján a rendőrség meg- 
indította a nyomozást és legközelebb kihall
gatják Jávor Pál színészt a portásfülkében 
lejátszódott események teljes tisztázása cél
jából.

koponyája összetört és szörnyet halt. 
A bakon mellette ülő felesége szintén kizu
hant a kocsiból és

életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A mentők kórházba vitték, Wagner Mihály 
holttestét pedig a soroksári halottasházba 
szállították.

A teherautó sofTőrjét a csendőrségre vit
ték, ahol megkezdték részletes kihallgatását. 
—i T

jainak még közelebbről lehetett alkalmuk 
megfigyelni a menekülő autót. Éppen ezért 

a rendőrség ezúton hívja fel a megjelölt 
férfitársaság tagjait,

hogy a nyomozás érdekében haladéktalanul 
jelentkezzenek a rendőrségen.

Vasárnap délelőtt egyébként a főkapi
tányságon az eset tanulságaival kapcsolato
san nagyfontosságu értekezletet tartottak, 
amelyen felmerült a gondolat, hogy a fő
kapitányságon már a legközelebbi napokban 

külön detektivesoportot szerveznek, 
amely kizárólagosan a közlekedési balese
tek ügyével fog foglalkozni. Az egvre világ- 
városiasabbá váló budapesti forgalom 
amúgy is szükségessé teszi e speciális detek- 
tivesoport felállítását, az egymásután meg
ismétlődő halálos és egyéb sulyos kimene
telű közlekedési balesetek és a balesetek 
okozóinak gyakori szökése és elmenekülése 
egyenesen megköveteli ennek az újításnak 
a bevezetését. De felmerült az a terv is, 
hogy az autóvezetői vizsgálatokat lényege
sen megszigorítják, valamint intézkedést 
tesznek abban az irányban, hogy a gázoló 
autósokat a rendőrség tagjai a legközelebbi 
jármüvei azonnal üldözőbe vehessék. Ez az 
újítás azt jelentené, hogy a rendőrök a me
nekülő autós, vagy motorkerékpáros üldö
zése céljából igénybe vehetik a legközelebbi 
jármüvet, legyen az taxi, vagy magánautó.

Értesülésünk szerint, a reformok keresz
tülvitelére már a legközelebbi napokban 
megteszik a rendőrségen a szükséges intéz
kedéseket, amelyek valóban a fővárosi köz-
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Szigorú rendelettel szabá
lyozta a polgármester az 
utcai gyűjtések rendjét

Tilos a perselygyttjttfknek a járókelők közleke
dését megakadályozni

A szép tavaszi és nyárelejl napokul nem a 
legnagyobb örömmel üdvözölték az utóbbi évek
ben Budapest járókelői. Valóságos rendszerré 
váll az utóbbi esztendőkben, hogy nz első meleg 
napsugár piros sátrukat, komor urnákat vará
zsolt a pesti aszfaltra és valósággal kellemet
lenné vált az utcán való közlekedés, az egyre- 
másra rendezett gyiijtőnapok, de főként a per
selyt rázó hölgyek túlbuzgósága miatt. A panasz 
általánossá vált. A jótékonysági tényezők és fő
ként felügyelő hatóságaik rájöttek arra, hogv 
ez igy nem mehet tovább, mert a közönségnek 
mindennapos, túlontúl való zaklatása oly nagy 
visszatetszést szül a közönség körében, hogy az 
inkább veszélyezteti. mint elősegíti a jótékony
sági mozgalmak tikerét.

Az általános panasz és elégedetlenség, amely 
immáron eltölti minden budapesti ember lelkét, 
tudomására jutott a székesfőváros és a buda
pesti rendőrség vezetőjének is. Ebben az ügyben 
napok óta beható és fontos tanácskozásokat 
folytattak ugy a városházán, mint a főkapitány
ságon és közös megbeszéléseket is tartottak 
"’innek eredményeképpen

szokatlan szigorú hangit és erélyes határo
zatot hoztak

ugy a városházán, mint a budapesti főkapitány 
Ságon, az utcai gyűltétek körül tapasztalt sza 
bálytalansáyok megszüntetésére.

A székesfővárosi határozat, amely feltétlenül | 
hivatott arra, hogy véget vessen az évek óta 

Ezt kérdi ma mindenki.
Éa a csodálat és kielégülés moraja fut végig Budapest közönségén a
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I nyitva.

i Amerikai méretek—európai nívó

I tartó kellemetlen vegzaturának és amelyet a 
rendőrség — értesülésünk szerint — a legkímé
letlenebb, de leghelyénvalóbb eréllyel fog végre
hajtani, a következőképpen hangzik:

„Több oldalról érkezett panasz arra vonatko
zólag, hogy a belügyminiszter által engedélye 
zott utcai urna és perselyét adománygyűjtések
nél a gyüjtőintézmények a belügyminiszteri ren- 
deletekben foglalt rendelkezéseket teljesen fi 
gyeimen kivül hagyják.

Különösen sok panasz merül fel amiatt, hogy 
a persellyel gyűjtök urnájuknak ötven méterben 
meghatározott körzetét messze elhagyva,

villamoskocsikon, kávéházakban, Üzletek
ben, sőt lakásokban Is megkísérlik a gyűj

tést
és csaknem kivétel nélkül zaklatóan hívják fel 
a járókelők figyelmét a gyűjtésre.

Felhívom a gyüjtőintézmények vezetőit, hogy 
gondosan őrködjenek az említett rendeleti elő
írások szigorú betartása felelt és mindenképpen 
hassanak oda, hogy a közönség zaklatása véget 
írlen.

Ennek megkönnyítése végeit elrendelem, 
hogy a persellyel gyűjtők részére az urna 50 
mcteres körzetében egy meghatározott pont ál
lapíttassák meg, amelyet a perselyét gyűjtőknek 
elliagyniok nem szabad.

Tilos a pcrselygyiijtőknek megakadályozni 
a járókelők közlekedését,

de tilós az is, hogy a gyűjtők szóval hívják fel 

a járókelőket az adakozásra. Utasítom a ható
sági biztosokat, hogy ezen rendelkezéseim be
tartását biztosítsák és áthágás esetén azonnal 
jelentést tegyenek.

Egyidejűleg megtörténtek a lépések, hogy a 
budapesti rendőrség a határozat végrehajtását 
minden eszközzel támogassa.

Figyelmeztetem végül a gyüjtöintézmépyeket, 
hogy ezen határozatom áthágása

a már folyamatban levő gyűjtés azonnali 
megszüntetését

vonhatja maga után."
Sipőcz Jenő polgármester határozatát vasár

nap délelőtt küldtek meg Bezegh-Huszágh Mik
lós főkapitánynak, aki azonnal megtette a szük
séges intézkedéseket a határozat szigorú végre
hajtására.

Rendőrségi kihallgatása előtt 
megmérgezte magát Bénis Lu« 
kács szabadkai bankigazgató, 
aki ellen 150.000 dínáros hiány miatt eljárást 

indított a szabadkai rendőrség
Szabadka, junius 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az egész városban hetek óta be
szélnek azokról az eseményekről, amelyek
nek középpontjában egyik szabadkai pénz
intézet föliszlviselője áll. Már régebb idő óta 
különböző szállongó hirek és suttogások 
szóllak arról, hogy

a Szabadkai Városi Takarékpénztár al
igazgatója, Bénis Lukács, visszaéléseket 

követett el a bank terhére.
Néhány nappal ezelőtt azután a bank igaz
gatósága rovancsolást és házi vizsgálatot 
rendelt el. majd Bénis Lukácsot felfüggesz
tették állásától.

A vizsgálat, amely még most is folyamat
ban van, eddig azt állapitottta meg, hogy 

körülbelül százötvenezer dinár hiány 
mutatkozik a bankban 

és ezért a hiányért az aligazgató tehető fele
lőssé. Közben Bénis Lukács családja s a 
bank között tárgyalások indultak meg, ame
lyek azt célozták, hogy a bank ne tegyen fel
jelentést Bénis ellen, akinek tekintélyes va

„ Szent Imre herceg szűzi házasságát 
példakép állíthatjuk a mai világ elé, 
melynek erkölcsei egyre lazulnak" — 
mondta Serédi Jusztinián hercegprímás a 
Szent István Akadéniia vasárnapi diszülésén

A Szent Imre-jubileum alkalmából vasárnap 
a Szent István Akadémia ünnepi ülést tartott a 
Vigadóban. A Vigadó nagytermét zsúfolásig 
megtöltő, előkelő közönség soraiban többek 
között ott láttuk Auguszta és Magdolna főher
cegnőket, báró Wlassics Gyulát, a felsöház és 
Almásy Lászlót a képviselőház elnökét, Mészá
ros János érseki helytartót, gróf Zichy Aladárt, 
Haász István tábori püspököt és Mihályffy 
Ákost a Szent István-Társulat alelnökét.

Az ünnepi ülés
APPONYI ALBERT

gróf megnyitóbeszédével kezdődött.. Apponyi 
beszédében megjelölte Szent Imre herceg helyét 
Magyarország történelmében, utalt arra, hogy 
Szent Imre annak a tipikus magyar uralkodó di
nasztiának tagja, melyben a magyarság egész 
ereje kifejezést nyert.

— Azzal, — fejezte beszédét Apponyi, — 
hogy az egész világ kereszténysége hódol Szent 
Imrének.

megbecsülik a magyart, ennek pedig éppen 
mostanában hazánkra nézve óriási a jelen

tősége.
A nagy tapsssal fogadott beszéd után

DR. SERÉDI JUSZTINIÁN 
bíboros hercegprímás

ünnepi beszédet mondott Szent Imre herceg há
zasságáról.

— Szent István király fiának. Szent Imre her-

vígszínház
MINDEN ES1E:

Az uoyneuezen 
szerelem

A legmulatságosabb 
zenén vígjáték!
Főszereplők:

Titkos Ilona, Makay Margit, 
Dayka Margit, Eszterhazy 

Jona, Hajnal, Törzs, Vértess, 
Gárdonyi ós Bárdi.

Jegyek valamennyi előadásra válthatók
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szemben a statisztikai hivatallal) 
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Ugyanitt üzlethelyiségek.

margil-hörul «3 ■ házban 
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Elegáns kivitel Olcsó bérek! Bővebbet a 
helyszínen vagy telefonon Aut. 298-20

gyona sokszorosan fedezi a hiányt, amelyet 
a család hajlandó megtéríteni. A tárgyalások 
tói függetlenül azonban

hivatalból indult meg az eljárás Bénis 
Lukács ellen hűtlen kezelés elmen.

Most akarták beidézni a rendőrségre a 
bankigazgatót, hogy az ügyben kihallgassák. 
Egy rendőrtisztviselőt küldtek ki a lakására, 
aki közölte Bénis Lukáccsal, hogy jelenjék 
meg a rendőrségen kihallgatás céljából. Az 
igazgató, aki betegen feküdt lakásán, tudo
másul vette a rendőrt isztviselö közlését, de

alighogy a rendőrtiszt eltávozott lakásá
ból, szublimáttal megmérgezte magát.

Sulyos belső sérülésekkel szállították a sza
badkai kórházba, ahol ápolás alá vették.

A bankigazgató öngyilkossága nagy feltű
nést keltett Szabadkán, ahol mindenütt jól 
ismerték. A negyvenesztendős Bénis Lukács 
hosszú idő óta áll a bank szolgálatában s 
nemrég nevezték ki aligazgatóvá. Mivel jó
módú ember hírében áll, nem tudják meg
érteni, miért követte el azokat a visszaélése-, 
kei, amelyekkel vádolják.

I cegnek. élete, — mondotta a hercegprímás, — 
gyöuyöriiséges példája a hitvestársi házasélet 
tisztaságának. Szent Imre herceg a veszprémi 
Szent György-kápolnában örök szüzességet fo
gadott, s fogadalmát házaséletében is megtart 
tolta s ezzel elnyerte a szentek koronáját. A 
szüzességi fogadalmat megtartotta Szent Imre 
neje is; Szent Imre erősítette felesége lelkűié-- 
tét, aki nem szorgalmazta nála a hitvestársi kö
telesség teljesítését. A keresztényi értelemben 
vett házasság főcélját nem érték ugyan el, há
zastársi jogukkal nem éltek, s gyermekük nem 
született, — amely tényben semmiféle terme- 
szetellcnessség nem volt, — elérték azonban a 
házasság másik főcélját: a házastúrsak egymás
közt történő erkölcsi támogatását. Nekünk, ma
gyaroknak örvendeznünk kell, hogy egy ma
gyar szűzi házasságot

Szent Imre herceg szilzl házasságát példa
képpen állíthatjuk a mai világ elé, amely
nek erkölcsei egyre jobban lazulnak s amely 
világban a házasság felbonthatattanságál 
szerencsétlen állami törvények igyekeznek 

elhomályosítani.

Kimondom nyíltan; azt szeretném, ha a nagy 
jubileum alkalmából Szent Imre példája magú
val ragadná nemcsak az ifjúságot, hanem a hit
vestársakat is, s tiszta, Krisztusi alapokra he
lyezné vissza a magyar házasságot.

A hercegprímás nagy tapssal fogadott beszéde 
után dr. Hómon Bólint, a Magyar Nemzeti Mú
zeum főigazgatója „A történelem Szent Imréje1* 
címen tartott előadást, majd Sajó Sándor „Kard 
és liliom**  c. költeményét olvasta fel.

Mieiöii nyaralót Mérés
• kérjen prospektust 
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megfúrták a szigeti strand- fflrdo nagy panceiszekrányát
Szombaton éjszaka betörök jártak a mar

gitszigeti Palatínus strandfürdő irodájában. 
Amikor vasárnap kora reggel kinyitották az 
iroda helyiségeit, az alkalmazottak nagy 
meglepetéssel vették észre, hogy

a nagy páncélszekrényt Ismeretlen tette
sek az éjszaka folyamán megfúrták.

Azonnal értesítették a rendőrséget, ahon- 
non bizottság szállt ki a strandfürdőbe. Meg
állapították, hogy a tettesek a strandfürdő 
irányából, a hátsó ajtókon keresztül hatol
tak be az irodába, amelynek lezárt ajtóit 
feltörték. Modern technikai felszereléssel

megfúrták a páncélszekrény oldalát és igy 
hozzájutottak a belső kasszához, amelyben 
azonban mindössze körülbelül

háromszáz pengő készpénzt találtak, 
mert a nagyobb összegeket már a kora esti 
órákban elvitték a városi irodába. A páncél
szekrényben levő strandjegyeket érintetlenül 
otthagyták a betörök, nem azért, mintha 
nem szerettek volna strandolni, hanem in
kább azért, mert a számozott jegyek az első i 
alkalommal úgyis elárulták volna őket. A 
rendőrség a szigeti strand betörőit város
szerte keresi.

A „Miss Szolnok" választást 
kísérő botrányok két pártra 

szakították a lakosságot

Áztassunk „Asszonydicséret" mosóporral, utána 
mossunk„Szarvas"szappannal. Ez a módja, hogy 
afehérnemüt kíméljük és vakitóanfehérre mossuk.

Egy „ébredő" érzelmű tanár éleshangu bírálata teljesen fel
borította Szolnok békéjét
Szolnok, jun. 15.

(A Hétfői Napló szumoki tudósitójától.) 
Szolnok lakosságát egyre fokozódó izgalom
ban tartja az a sajnálatos incidens, amely a 
Miss Hungária választás kapcsán robbant ki a 
város társadalmi életében.

Egy hete már, hogy megtörtént a Miss Hun
gária választás, győző és legyőzőitek ottho
nukba tértek, uj szenzációk születtek és men
tek már feledésbe, de Szolnokon, ebben az 
élénk, nagy arányokban fejlődő városban még 
mindig viharzanak a szépségkirálynő válasz
tással kapcsolatos szenvedélyek. Egy szeren
csétlenül megfogalmazott újságcikk indította 
meg a lavinát s nyomában

két pártra szakadt a város,
A cikk a szolnoki ébredők lapjában, a 

„Szolnok és Vidékedben jelent meg „Miss 
Szolnok" cim alatt. A „Porszem"' aláírással 
jegyzett cikket Csépe Jenő polgári iskolai ta
nár irta, aki négy évvel ezelőtt került Szol
nokra Gyöngyösről és ugy látszik, célul tűzte 
ki magának, hogy az 1920-as évek mentalitá
sát föléleszti és meghonosítja a békés tisza- 
menti városban. Népgyülési szónoklataival, 
jobboldali társadalmi szervezetekben való sze
repléseivel, régen elfeledett téveszmék ápolá
sán fáradozott és mert eszközei nem voltak 
válogatósak, erőszakoskodása nem ismert ha
tárt, mindenki kitért utjából és ezzel elősegí
tették merész tervei elérését. Az újonc szolnoki 
— a hangjától félő illetékesek segítségével — 
városatya, törvényhatósági bizottsági tag, több 
társadalmi egyesület elnöke lett. Meg is há
lálta a beléhelyezett hivatalos bizalmat: első 
városházi szereplése durva, sértő

támadás volt a zsidóság ellen 
és különösen a forradalom és kommün alatt 
annyit szenvedett és annyi vértanút adott szol
noki zsidók ellen. Akkor a többség elementá
ris erővel utasította vissza az illetéktelen tá
madást és maga dr. Tóth Tamás polgármester 
jelentette ki, hogy hasonló botrányt még szol
noki városatya soha nem provokált, de Csépe 
Jenő ettől az időtől kezdve tényezőnek tekin
tette magát, kis és jelentéktelen értékű pártja 
nagy embert látott benne, akitől a szolnoki

TENISZ ING
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anyagból. Nyitva éa csukva visel
hető. Nagyon praktikus, elegáns 
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munkálkodásnak egyik furcsa virága volt a 
pünkösdi számban megjelent „Miss Szolnok" 
cimü cikk, mely szokatlan formában és

megdöbbentő élességgel támadta meg 
a Szolnokon megválasztott Kecskés Éva ur- 
leányt.

A cikk óriási feltűnést keltett Szolnokon. 
Mindenki elitélte és senki nem akadt, aki azt 
elvi állásfoglalásnak tekintette volna a szép
ségkirálynő választások ellen. Érezte minden
ki, hogy viharos események vannak készülő
ben.

Másnap délelőtt a leány bátyja, Kecskés Jó
zsef megbízásából báró Neucnstcin György tit
kár és dr. Szendrei Ferenc ügyvéd megjelentek 
a lap szerkesztőjénél, Magyary Albert igazgató- 
tanilónál, aki becsületszavára jelentette ki, 
hogy a cikket nem ö irta, de a szerzőt nem 
nevezte meg. A segédek — illetve most már 
dr. Szendrei helyett Varsányi Pál városi jegyző 
— erre Csépe Jenőt, a lap főmunkatársát ke
resték föl, aki

az elégtételadást megtagadta 
és Kecskés Józsefet — segédei utján — a bí
rósághoz utasította.

A következő nap déli egy órakor megjelent 
a polgári fiúiskola előtt két segédjével Kecskés 
József. Várták Csépe Jenőt. Jött is, két tanár
társával, az iskolából kiözőnló diákok százai 
között. Kecskés hozzá lépett és miközben a 
cikkért felelősségre vonta, választ sem várva, 

öklével Csépe arcába vágott.
A meglepett tanár botjával igyekezett véde
kezni, de mikor az eltört, tűrni volt kénytelen 
a felháborodott fiatalember ütéseit. Azután 
Kecskés és két segédje eltávozott.

Csépe Jenő inzultálásának hirc percek alatt 
elterjedt a városban és azóta állandó beszéd
téma. Mindenki arra volt kiváncsi, mi lesz ez- 
t4án.

Csépe Jenő — ugylátszik — változtatott 
eredeti álláspontján és

most már lovaglás utón próbálta elintézni 
a botránnyá dagadt ügyet.

Megbízta dr. Hajdú Géza rendőrfogalmazót és 
Csorba Miklós levenleoktatót, hogy nevében 
Kecskés Józseftől elégtételt kérjenek. Kecskés 
Medgyessy Gézát, a liberális ellenzék volt kép
viselőjelöltjét és Varsányi Pál városi jegyzőt 
jelölte meg megbizottaiul, akiknek az volt az 
álláspontjuk, hogy

Csépe Jenőnek lovaglás elégtétel nem 
adható,

mert amikor tőle kértek elégtételt, azt minden 
indokolás nélkül megtagadta. Kecskés segédei
nek ezen álláspontja miatt, Csépe megbízottai 
szombaton délután tisztjükről lemondottak és 
igy az ügy tárgyalása megakadt.

Közben a Szolnokon megjelenő Jász-Nagy- 
kun-Szolnukmegyci Lapokban, a kormány hi
vatalos lapjában feltűnő cikk jelent meg az 
ügyről „Durva támadás a női becsület ellen" 
címmel a lap 89 éves szerkesztőjének, a ma
gyar újságírás doyenjének, Vezéry Ödönnek 
tollából.

Egy másik cikk — célozva Csépe cikkének 
„Porszem" aláírására — „Porszem vagy bacil 
tus" cimmel jelent meg, igen erélyes hangon 
foglalkozik az üggyel, ugy hogy Csépe Jenő a 
cikk megjelenése után bejelentette, hogy an
nak szerzője ellen sajtópört indít.

De egyre dagad tovább a városban a bot
rány. amelynek legujabb fázisaként Csépe 
Jenő

provokálta báró Neuensteln Györgyöt, 
a Kecskés nevében kért elégtételadás alkalmá
val tett sértő kijelentésért és segédekül Láng 
János őrnagyot és Fábry Géza századost kérte 
fel, Báró Neuenstein megbízottai ebben az 
ügyben Marscho őrnagy és Popp János száza
dos. Ebben az ügyben a segédek ugy határoz
tak. hogy megvárják Csépe első ügyében össze 
nem ülő

becstlletblróság döntéséi, 
vájjon tartozik-e Kecskés Csépenek elégtételt 
adni, amikor Csépe első ízben vele szemben az 
elégtételadást megtagadta.

Ez a helyzet ebben a pillanatban a szolnoki 
fronton. Mindkét fél érzi, hogy a döntő ütkö
zetnek már a közel jövőben le kell folynin. 
mert a városban szétterjedt, megbízható hirek 
szerint, Csépe áthelyezése Szolnokról a küszö
bön van és a gyuhnyag eltávozásával Szolnok 
régi, nemes, konzervatív békéje újra visszatér 
és vele a komoly, úri hang a szolnoki sajtó 
hasábjaira-

Féltékenységirohamában 
rálőtt és összeszurkálta 
a bogyoszlói főjegyzőt 

egy jómódú gazda
Sopron, junius 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Véres féltékenységi dráma tartja 
izgalomban Sopront és a környező községe
ket. A véres dráma áldozata a Sopron mel
letti Bogyoszló község főjegyzője, aki ellen 
a falu egyik jómódú gazdája követett el me
rényletet. Az ügy előzményei és részletei a 
következők:

Takács Rezső 30 év körüli jómódú bo
gyoszlói gazda régebb idő óta haragos vi
szonyban volt a község vezető jegyzőjével, 
Dobosi Zoltán főjegyzővel, akiről

uton-ntfélen azt terjesztette, hogy 
elcsábította feleségét.

Takács többször felelősségre is vonta felesé
gét, aki tagadta, hogy viszonya lett volna a 
(’>jegyzővel. Az asszony tagadása nem nyug

tatta meg Takácsot és továbbra is gyanako
dott Dobosira és meg is fenyegette, hogy 
lelövi.

Tegnap, a déli órákban Dobosi főjegyző 
megjelent a községházán lévő hivatalában, 
de csak rövid ideig tartózkodott odabent.

Amikor kilépett a községháza kapuján, 
eléje ugrott Takács Rezső.

„Ne boncoljanak fel, 
mert lelkem megbosszulja ezt”

Egy 21 íves fiatalember rejtélyes öngyilkossága
Rejtélyes öngyilkosság ügyében inditott 

nyomozást vasárnap a főkapitánysúg. Egy 
21 éves fiatalember követett el öngyilkossá
got eddig még fel nem deritett okokból.

Havasi Zoltán 21 esztendős fiatalember, 
aki a Remete-utca 19. számú házban lakott, 
szombaton a kora esti órákban tért haza 
albérleti lakására. Hazatérése után látszó
lag jókedvűen beszélgetett a házbeliekkel, 
majd 10 óra felé visszavonult szobájába az
zal, hogy lefekszik. Alig tartózkodott egy 
félóráig a szobában,

éles revolverdörrenés hallatszott
ki onnan. A házbeliek berohantak a szó 
bába, ahol a pamlagon halálsápadt arccal 
eszméletlenül feküdt a fiatalember, akinek 
halántékából vékony csíkban szivárgott c 
vér. Értesítették a mentőket, akik azonban 
már nem segithettek rajta, mert Havasi 
Zoltán

néhány perccel a rcvolverdörrenés után 
klszenvedett.

A golyó szétroncsolta az agyát.
Rendőri bizottság szállott ki a Remete

utcai ház kis albérleti szobájába, a halott 
Havasi Zoltánhoz. Megállapították, hogy

a fiatalember öngyilkossági szándékból 
Frommer-plaztolyával halántékon lőtte 

magát.
Az asztalon két búcsúlevelet találtak. Az 
egyiket édesanyjához irta a 21 éves öngyil
kos. A levélben mindössze ez állott:

— „Anyám, bocsáss meg, nem tehetek 
róla." '

A másik levél, — amely nem volt senki
hez címezve — ezt mondja:

— Halálomért az élet felelős. Ne bon
coljanak fel, mert lelkem megbosszulja 

ezt!"
A rendőrség széleskörű nyomozást indi

tott, hogy megállapítsa, mi adott okot a 21 

aki már órák óta lesben állott a községháza 
előtt s újból felelősségre vonta a főjegyzőt, 
aki tiltakozott a gyanúsítás ellen. Takáes a 
szóváltás közben hirtelen zsebéhez kapott,

előrántotta revolverét és mielőtt még 
megakadályozhatták volna, rálőtt a fő

jegyzőre,
akinek a golyó a vállába fúródott. Dobosi 
a földre rogyott, segítségért kiáltozott. A 
feldühödött Takács amikor látta, hogy a fő
jegyzőt nem érte halálos lövés,

rátómadt a földön fekvő Dobosira és 
zsebkésével többször belészurt.

A járókelők fogták le a feldühödött, késsel 
hadonászó embert, majd csendőrök jöttek, 
akik elvették a kést Takácstól s

bilincsekbe verve szállították el a véres 
tragédia színhelyéről.

Takács a csendőrségen tett vallomásában 
elmondotta, hogy féltékenységi rohamában 
követte el a merényletet Dobozi főjegyző el
len. Takács Rezsőt kihallgatása után beszál- 
litották a soproni kir. ügyészség fogházába, 
ahol részletes jegyzőkönyvi kihallgatását ma 
kezdik meg.

esztendős fiatalembernek, hogy a halálba 
meneküljön. Vasárnap kihallgattak a rend
őrségen Havasi Zoltán édesanyját, aki a 
Kecskeméti-utca 11. számú házban lakik. 
Havasiné nem tudta azonban magyarázatát 
adni, hogy miért lett öngyilkos a fia, akit 
jókedvű, tisztességes, szorgalmas embernek 
ismert mindenki. A fiatalember iskoláinak 
elvégzése után magántisztviselő lett, majd 
miután B-listára helyezték, kitanulta a vil
lanyszerelő mesterséget s igen szép jövedel
met biztosított neki uj foglalkozása is, ugy, 
hogy anyagi gondjai nem voltak.

Közismerten kitűnő 

kalapjaink 
népszerűsítése céljából 
a puhakalapok egységára 

kizárólag Junius 17 én és 1E-án 

Pengő 25.-
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Borzalmas kettős szerelmi dráma
Az asszony borotuáuai áfuágta a torkát, mikor 

a szeretője megtudta, harakirit követett el
Békéscsaba, junius 15

CA Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'Jelenléte.) Még teljesen fel nem derített hát
terű kettős öngyilkosság történt szombaton 
ez egyik békési tanyán. A békési úgynevezett 
X. kerületi tanyáján Bérezi Gáborné 38 éve# 
földmi vesasszony

borotvával átvágta a nyakát 
és azonnal meghall. Röviddel nz öngyilkos
ság elkövetése után a közelben lévő tanyán 
Vári Imre 21 éves béres borotvával felvágta 
hasát, valóságos

harakirit követett cl magán, 
majd azután torkát is felmetszette. Rendkí
vül súlyos állapotban a kórházba szállítot
ták, nho] a halállal vivődik.

A békési csendőrség nyomozást indított a 
két öngyilkosság ügyében s csakhamar meg
állapította, hogy azok összefüggésben van
nak egymással. A nyomozás eddigi eredmé

Nem kell a boleita, sem a gaz
dáknak, sem a kereskedőknek
A zalaegerszegi gazdagyűlés 

kereskedők
Zalaegerszeg, Junius 15.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az Alsó- 
dunántuli Mezőgazdasági Kamara és a Zala 
vármegye mezőgazdasági bizottsága vasárnap 
délelőtt 11 órára gazdngyülést hivott össze 
a vármegyeház dlsztermélie, amelyen meg
jelentek Benyovszky Móric gróf, a kamara 
elnöke, Malalinszky Ferenc felsőházi tag, 
Győmörey György, Zala vármegye és Ta- 
rdnyi Ferenc Vas vármegye főispánja, G//ő- 
mörry Sándor és Kray István báró ország
gyűlési képviselők, valamint Farkas Tibor 
volt nemzetgyűlési képviselő is.

A gazdagyflléscn n vármegye és a környék 
minden részéből nagyszámban jelentek meg. 
Szilit Andor, a vármegyei mezőgazdasági bi
zottság elnöke nyitotta meg az ülést, majd 
egymásután szólaltak fel Kovács Ferenc, Né 
zneth János birtokosok, utánuk pedig Farkas 
Tibor beszélt, aki azt hangoztatta, hogy elég 
volt már az Ígéretekből, téliekét várnak, an
nál is inkább, mert tudomása szerint a 
gazdaközönség panaszait még csak meg sem 
hallgatják odafent

Utána Kiss Elemér, a kamara igazgatója 
szólalt fel, aki azt mondotta, hogv hiába kér 
a kamara bármit a földmivelésügyi minisz
tériumtól. arra még választ sem kapnak és

Igy a legutóbbi évek alatt Is kétszázöt- 
enM különböző beadványt Intéztek a 
minisztériumhoz, amelyből kettőre kap

tak választ éa as Is elutasító volt.
Fdber György kamarai titkár felszólalása 
után Kiss Lajos földbirtokos egyre izzóbb

Hültl tanár 
huszonötéves jubileuma

A jubiláló Hültl professzort 
kórház kék

Bensőséges Ünnepség színhelye volt va
sárnap délben a Rókus-kórház híres „kék
műtője." Hültl Hümér dr. egyetemi tanárt 
ünnepelték Itt jelenlegi és volt tanítványai, 
főorvosi működésének huszonötéves jubi
leuma alkalmából. Azért ünnepelték a hír
neves sebészprofesszort a Rókus kékmütő-

nyei szerint
Bercit Gáborné szerelmi viszonyt foly

tatott Vári Imrével.
Valószínűnek látszik az, hogy az asszony s 
n fiatal béres el akarták tenni az útból a 
férjet s többizben tárgyaltak arról, hogyan 
lehetne tervüket megvalósítani. Egy ilyen 
beszélgetést kihallgatott a férj is, aki az asz- 
szonyt

megfenyegette, hogy feljelenti a csen
dőrségen.

Bérezi Gáborné afeletti félelmében, hogy 
férje rájött s valóban fel is jelenti öt a 
csendőrségen, öngyilkosságra szánta magát.

Mikor a huszonegyé vés béreslegény 
megtudta, hogy az asszony öngyilkossá
got követett el és meghalt, utána akart 

menni a halálba.
A csendőrség a kettős öngyilkosság ügyé

ben a nyomozást tovább folytatja.

és a szombathelyi termény- 
tiltakozása
hangulatban a súlyos adóterhekről beszélt. 
Ezután Farkas Tibor szólalt fel újra, aki azt 
kérdezte Benyovszky Móric gróftól, mint a 
kamara elnökétől, hogy

világosítsa fel a gazdákat a bolettarend- 
szerről.

Amikor Grömörey György főispán a fel
lett kérdésekre válaszolni akart, olyan óriási 
zaj keletkezett, olyan indulatos közbeszólá
sok hangzottak el a boletla ellen, hogy- a fő
ispán kénytelen volt félbeszakítani beszédét. 
És a zajongás még fokozódott, amikor Be- 
nyovszky Móric gróf kijelentette, hogy

a kormány a kamarákat egyáltalában 
nem tájékoztatta a bolettarendszerről.

Ezután Farkas Tibor a mezőgazdasági köl
csön kiosztását sürgette.

A gazdagyülés izgatott hangulatban ért 
véget.

A szombathelyi terménykeres
kedők gyűlése

Szombathelyről jelenti a Hétfői Napló tu
dósítója. A terménykereskedők érdekképvi
selete: a Szombathelyi Áru- Termény és Ér
tékcsarnok vasárnap tartotta ezévi nagv«vü- 
lését, amelyen Láng Ármin alel nők, vala
mint több felszólaló élesen tiltakozott a 
bolcttarendszer bevezetése ellen. A felszóla
lók beszédeikben hangoztatták, hogy a bo- 
lettarendszer, illetve a lisztadó bevezetése 
igazságtalanul súlyos terhet ró ugy a keres
kedőkre, mint a fogyasztóközönségre, s 
egyenlőtlenül adóztat meg mindenkit.

tanítványai vasárnap a Rókus 
műtőjében ünnepelték

jében, mert ö volt az első, aki fehér műtő 
helyett a szemnek nem ártó, műtét közben 
fölösleges és zavaró fényeket nem vetítő 
színes műtőben operált. Ma már a színes 
műtök az egész világon elterjedtek.

A családias jellegű ünnepségen megjelent 
Borszéky Károly dr., a fővárosi közkórhá-

10.000
vendég kereste fel szombat és vasárnap

a margitszigeti

kávéházát és éttermeit
zak igazgatója s dr. Lobmayer Géza, a Po- 
liklinika igazgatója is. Olt volt az ünnepsé- 
ségen a nagynevű sebésztanár számos volt 
tanítványa, közöltük dr. Adóm Lajos egye
temi tanár, dr. Mihálkovics Elemér, a Szent 
István-kórház igazgatója, Barla-Szabó Jó
zsef, a Társadalombiztosító igazgató-főor
vosa, dr. Paunz Márk egyetemi tanár, dr. 
Czukor István, az Államvasutak kórházá
nak sebészfőorvosa, dr. Ráskay Dezső egye
temi magántanár, dr. Rosenák Miksa, a 
Bíró Dánicl-szanalórium igazgató-főorvosa, 
Elischer Ernő, Kenessey Albert főorvosok, 
valamint több vidéki és országhatárokon 
túli kórház igazgatói és főorvosai. Résztvett 
az ünnepségen a Rókus-kórház teljes or
vosi kara is.

Borszéky Károly dr. a maga és a fővárosi 
kórházak igazgatói és főorvosai nevében 
üdvözölte a jubilánst,

rámutatott Hültl professzor örökbecsű 
érdemeire, amelyeket a sebészet terén 

szerzett.
Rosenák Miksa dr., mint Hültl legidősebb 

tanítványa, a tanítványok nevében üdvö
zölte a mestert, aki

Csak egy húzás, | 
már junius hő 21-én! |

Ezen sorsjegyekkel nemcsak sze
rencséjének az esélyeit szolgálja, 
hanem jótékonyságot is gyakorol I

Nagy Goldmark-iinnepség Keszthelyen
Keszthely, junius 15.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Nagysza
bású ünnepséget rendezett Keszthely városa 
nagy szülöttének, Gold mark Károlynak cen- 
tennáriuma alkalmából. Az ünnepségre nem
csak az ország minden részéből, hanem még 
külföldről is érkeztek művészi és zenei nota- 
bilitások. Dohnányi Ernő vezetésével eljött 
az ünnepségre a Filharmónikusok teljes
számú zenekara és eljöttek a Goldmark- 
csaléd hozzátartozói is. Az ünnepség a Kos
suth Lajos-utca 22. számú ház előtt kezdő
dött, ahol díszes emléktábla jelzi Goldmark 
Károly születési helyét. A dalárda éneke 
után Reischl Imre városblró mondott ünnepi 
beszédet, méltatva Keszthely város nagy 
szülöttének érdemeit. Az ünnepi beszéd után

a magyar kultiiszkormány nevében 
Dohnányi Ernő, 

a betegben nemcsak a betegséget, ha
nem a lelket is keresi és erre is jóté

kony befolyást gyakorol.
Rosenák Miksa dr. beszédének végén díszes 
„IIültl-emlékalbum“-ol nyújtott át a jubi
lánsnak, amelybe a jubiláló professzor 26 
tanítványa irt tudományos dolgozatot.

Percekig tartó éljenzés után Hültl meg
hatva mondott köszönetét az ünneplésért. 
Beszéde végén három jó tanácsot adott nö
vendékeinek. Az egyik, hogy

a szívvel operáljanak,
mert nem lehet fogcsikorgatva együtt dol
gozni, amikor megértésre és szeretetre van 
szükség, második tanácsként azt hangoz
tatta, hogy a sebészet nemcsak technikai, 
hanem idegrendszerbeli kérdés, tehát a se
bésznek éjjel aludnia kell, hogy másnap 
kipihenten tudja megkezdeni felelősségtel
jes munkáját, harmadik tanácsa pedig az 
volt, hogy a sebész gondolja meg jóelöre, 
hogy operáljon-e egy beteget vagy sem, 
mert nem szabad elfelejteni, hogy annak, 
aki a műtőasztalon fekszik, éppen ugy van
nak testvérei és aggódó szülei, mint annak, 
aki rajta a műtétet végzi.

54. magy. kir. áll. sorsjáték 
összesen 17.000 nyeremény, melyek 

mind készpénzben fizettetnek IL 

Főnyeremény z

30.000 pengő
Nyeremények; 20.000 P, 15.000 P, 10.000 P, 
több 5000 P, 2500 P, 2000 P, 10O0 P stb , stb.

Egv egész sorsjagv csak 3 pengő 
Kapható minden bank- és sorsiátékflxlet- 

ben, dohánytözedében stb.

Zalamegye képviseletében Malatinszky Fe
renc felsőházi tag, majd Nagykanizsa 
város közönsége nevében dr. Kratky István 
polgármester koszorút helyezett az emlék
tábla elé.

Az Operaház koszoruját Radnal Miklós 
igazgató tette le.

Koszorút hoztak még a Petőfl-Társaság ne
vében Lampérth Géza, a Fészek nevében 
dr. Székelyhidy Ferenc, a Lipótvárosi Ka
szinó nevében dr. Krammer főtitkár és a 
keszthelyi izraelita hitközség nevében dr, 
Büchler Sándor főrabbi, egyetemi magán
tanár. Az ünnepségek délután a kulturház- 
ban folytatódtak, ahol Dohnányi Ernő ve
zényletével a Filharmónikusok zenekara 
rendezett nagyszabású Gold mark-hangver
senyt, amelyen Székelyhidy Ferenc és Bodó 
Erzsi operaházi tagok is közreműködtek.

J5 phafűeh. 7 £

Bw 7 Twöfigte-
URftnin-
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Vasárnap reggel meghalt a 17 éues 
urilány. aki a Bethlen-teren a hatodik 

emeletről vetette le magot
Miért lett Öngyilkos Kovács László Bszkrt mérnök Ilona tanya

A Rókus-kórház hírhedt öngyilkos kór
termében vasárnap hajnalban egy tizenhét 
esztendős, feltűnően szép, fiatal urilány fe
jezte be rövid életét. A Rókus-kórház mai 
halottját

pénteken reggel hozták be a mentők a 
Bethlen-tér 3. számú ház udvaráról, 

ahonnan az elegánsan öltözött szerencsétlen 
urilány a hatodik emelet folyosójáról ve
tette le magát. A mentők és a rendőrség 
emberei nem tudták megállapítani a 
szerencsétlen fiatal öngyilkos személy azo
nosságát, miután semmiféle igazoló írást 
nem találtak nála és a házbeliek sem is
merték. Zsebében csak egy kis cédula volt, 
a kővetkező szöveggel:

magyar Rezaru- es FemkeresKedeimi rí
Budapest, V, Berlini-tér 9. Telefon • Aut. 163-07

sarga- és uörösrézlemezek. 
csouek, rudak és huzalok

— Egy szál cigánnyal huzatom, a bána
tom nem mutatom!...

A mentők a szerencsétlen urileányt, aki 
borzalmas sérüléseket szenvedett és egész 
testét összeroncsolta, de azért csodálatos
képpen még életben maradt,

haldokolva szállították a Rókus-kór- 
házba.

a rendőrség pedig a legerélyesebb vizsgála
tot indította meg agnoszkálására vonatko
zólag. A rendőri nyomozás csakhamar si
kerrel is járt. Megállapították, hogy a fiatal 
leány Kovács Ilona.

Kovács László Beszkárt-mérnök tizen
hét éves leánya.

A nyomozás során azután világosság derült 
a fiatal leány öngyilkosságának tragikus 
hátterére is.

Megállapítást nyert ugyanis, hogy még 
hétfőn megjelent a főkapitányság központi 
ügyeletén Kovács mérnök és

bejelentette tizenhétéves Ilona nevii 
leányának eltűnését.

Azt is elmondotta, hogy leánya reggel azzal 
távozott el hazulról, hogy abba a varrodába 
megy, ahol néhány hét óta tanul. A varro
dában azonban nem jelentkezett, viszont 
haza sem tért estig. Az eltűnés ügyében a 
rendőrség azonnal megindította a nyomo
zást, azonban ez eredménytelen maradt, — 
a fiatal leányt nem találták sehol, Kovács 
Ilona napokon keresztül nem jelentkezett.

A kétségbeesett szülők csütörtökön végre 
más oldalról megtudták, hogy

leányuk a varroda helyett egy Rózsi 
nevii barátnője és két fiatalember tár
saságában többnapos kirándulásra ment 

és azt is megtudták, hogy a fiatalok valahol 
Kelenföld környékén egy weekend-házban 
vannak. Kovács Hona szülei ezt azonnal be
jelentették a rendőrségen, ahonnan detek- 
tiveket küldtek ki Kelenföldre, akik azután

Kovács Ilonát társaival együtt behozták
x a főkapitányságra.

Csütörtökön este az aggódó szülők végre 
találkoztak leányukkal, akivel együtt az
után a legjobb egyetértésben mentek haza, 
Rottcnbiller-utca 9. számú házban levő la
kásukra.

Odahaza minden valószínűség szerint 
nem tértek azonban azonnal napirendre a 
leány többnapos távolmaradása fölött. A 
szülői szemrehányásokat a fiatal leány az
után annyira a szivére vette, hogy pénteken 
reggel lesietett a Rottenbiller-utcai lakásból 
a hatemeletes Bethlen-téri házba, ott föl
szaladt a legmagasabb emeletre és levetette 
magát az udvarra.

Nyugodtan aludta át cellájában 
első éjszakáját a halálraítélt 

arzéngyilkos asszony
Kegyetlen kiszámitottsággal ölte meg férjét, állapította 

meg az ítélet indokolása
Gyula, junius 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése). A gyulai törvényszék Ungváry 
tanácsa egynapos tárgyalás után a vasár
napra virradó éjszaka éjfél előtt hirdette ki 
ítéletét a gyilkossággal vádolt Olajos Károly- 
né. született Hajdú Eszter 51 éves vésztői 
asszony bűnügyében, akit az ügyészség az
zal vádolt, hogy első férjének, néhai Szabó 
Istvánnak ételébe és italába arzént kevert, 
bogy igy férjét elpusztítsa s hogy azután sze
retőjéhez, Olajos Károly zenészhez mehes
sen feleségül. Nagyszámú tanuk kihallgatása 
után a bíróság gyilkosság bűntettében bű
nösnek mondotta ki az asszonyt és ezért

kötél általi halálra Ítélte.
Olajos Károlyné, aki a főtárgyalás alkalmá
ból készült vadonatúj fekete ruhában jelent 
meg a bíróság előtt, szemrebbenés nélkül fo
gadta a halálos ítéletet, melynek indokolá
sában a bíróság kimondotta, hogy enyhítő 
körülményt nem talál, csupán súlyosbító kö
rülményeket, Olajos Károlyné

olyan kegyetlen kiszámitottsággal ölte 
meg férjét,

amely a bűnügyi krónikákban párját rit
kítja, a férj még meg sem halt, amidőn az 
asszony már ura halotti ingét varrta, ledér 
életet élt, házassága idején Budapesten több-

izben egy hentesmester társaságában éjsza*  
kánként mulatott, szeretőjével, jelenlegi fér
jével, első házassága idején szerelmi viszonyt 
folytatott. Megállapította a bíróság azt is, 
hogy Olajosné

először egy paradlcsommártásba keverte 
az arzént,

amelyet férjének tálalt fel, később pedig 
rendszeresen

minden ételbe, valamint a vízbe is 
arzént tett s férje állandóan panaszkodott is 
amiatt, hogy mindennek, amit eszik édeskés 
az ize. A bíróság nem tudta megállapítani, 
hogy az asszony az arzént honnan szerezte, 
szakértői vélemény szerint azonban az az 
adag, amellyel a férjét megölte.

halálos mennyiség volt.
Az ügyész nz ítéletben megnyugodott, a 

vádlott azonban annak a hangoztatásával, 
hogy férjét nem ölte meg, fellebbezést jelen
tett be. A bíróság a főtárgyalás berekesztése 
után a késő éjjeli órákban

kegyelmi tanáccsá alakult át, 
amely zárt ülésben hozott határozatot. A’ 
halálraítélt asszonyt ezután visszavitték cel
lájába, ahol lefeküdt. A fogházgondnok ki
jelentése szerint vasárnap a reggeli órákig 
a gyilkos asszony kitünően aludt cellájában.

A gyógyszerészek 
viharos kongresszusa

A Társadalombiztosító és a gyógyszerészek küzdelméről tár
gyaltak a miskolci kongresszuson, amelyről nagy Izgalmak 

között kivonultak a Zala—Vas kerületi patikusok
Miskolc, junius 15.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap tar
tották a gyógyszerészek országos kongresszusu
kat Miskolcon. Több mint háromszáz gyógy
szerész gyűlt össze a miskolci zenepalota hang
versenytermében, ahol Gál Endre dr. elnöklete 
alatt tartották meg a kongresszust, amely olyan 
viharos volt, hogy többször fel kellett függesz
teni.

Az elnöki megnyitóban Gál Endre dr. sürgős 
segítséget kért a gyógyszerészek számára s ki
fejtette válságos helyzetüknek okait:

szabályellenes gyógyszerárusítást, ■ magas 
■dókat éa ■ gyógyszertárak szaporítását.

Utána fíácz ülés napirend előtti Indítványt tesz, 
amelyben azt javasolja, hogy a gyógyszerészek 
egyik szaklapját bojkottálják, mert gúnyos han
gon támadja a gyógyszerészek egyesületének 
elnökségét s igyekszik azt nevetségessé tenni. 
A kongresszus résztvevői közül sokan kijelentik, 
hogy a sajtószabadság megsértése és kulturbot- 
rány lenne, ha a bojkottot megvalósítanák. Az 
elnök sajnálattal állapítja meg, hogy midőn a 
gyógyszerészek egyesületének elnökségét ilyen 
támadások érik, akkor a támadót veszik vé
delmükbe s nem az elnökséget. A Zala—Vas 
kerület elnökét vádolja meg, hogy ő informálja 
a lapot.

Az elnök beszéde közben oly nagy vihar tá 
madt, hogy

■ gyűlést felfüggesztik, de közben, Kasztéi 
Ödön és ■ Vas—Zala kerület összes gyógy

szerészei elhagyják a termet.
Csak ezután kezdték meg a napirend tárgya

lását, amelynek legfontosabb pontja a Társa
dalombiztosító kérdése volt. Gál Endre dr. el
mondotta annak idején, mikor a Társadalom
biztosító Intézet deficitje a nyilvánosság elé 
került, a népjóléti minisztériumban elhatároz
ták, hogy

négy és fél millió pengőre korlátozzák az 
egy év alatt kiszolgáltatható gyógyszer

áruk mennyiségét
s ugyanekkor Scholtz államtitkár felszólította 
az egyesület vezetőségét arra, hogy négy és fél-

millió pengőért (>,125.000 pengő áru gyógyszert 
szolgáltassanak ki.

A gyógyszerészek egyesületének vezetősége 
természetesen nem ment ebbe bele. Kijelentet
ték, hogy a gyógyszerészlársadalom pusztulását 
idézné elő ez az intézkedés. A tárgyalások, 
ekkor megszakadtak s csak most szólította fel 
újból Scholtz államtitkár az elnökséget a tár
gyalások folytatására.

Az előbbi feltételeket akarják most Is a gyógy
szerészekre kényszeríteni, de mondotta Gál 
— midőn

tizenkétmillió adóssága van a magyar 
gyógyszerésztársadnlomnak, 

akkor nem fogadhatnak e| ujnbb terheket.
Egyezséget fognak felajánlani, melynek szö

vegét Koritschánszky Ottó fel is olvasta. Eszerint 
harmincnyolc százalék engedményt adnának a 
gyógyszerek árából.

Több kisebb jelentőségű indítvány után a 
kongresszus véget ért. A gyógyszerészek vasár
nap délután Lillafüredre rándultak ki.

FLY-TOX
a modern rovarirtószerek 

királya

megöl
a poMkirMptnziar Árverési Csamokenak 

auhclfis Msei 
naponta délutánonként folyamatban vannak

16-án, 17-én és 18-án szőnyegek és keletázslal 
tárgyak. 20-án bőráruk, 21-én hangszerek, 28-án 
fényképezőgépek és szobrok, 24-én pedig köny
vek kerülnek sorra.Festmények 23-álg, porcel
lán- és üvegtárgyak 21-élg naponta, ezüstök és 

ékszerek másodnaponként!
Katalógus ára 150 pengő.

legyet, molyt, axunyogot, poloskát 
svábbogarat, hangyát, bolhát, felüt

■tb. és azok petéit. Illetve lárváit.
lem hagy folton Non mártó

Ügyeljen a

FLY TOX

S&itiia.'nuq&pc

védjegyre !

Mindenütt Sanhaló
ruapektuni kívánatra küld 

Kévéav. ErnO éa Társa 
udnpeM, V Nádor-utca 

Tvirfnn ■ Linót HOs -25



8 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1930 június Ifi,

HÍREK
A bécsi tartományfő
nökség is kiutasította 

Pabst őrnagyot
Bées, jun. 15.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Ismeretes, 
hogy r bécsi rendőrség Pabst Valdcmár né
met szolgálalonkivüli őrnagyot kiutasította, 
Ausztria területéről. Pabst őrnagy a kiuta
sítás ellen

a bécsi lartnmányfőnökséghez apellált. 
Fellebbezését

ma elutasították
és Pabst. aki közben kérte, hogy mielőbb 
Olaszországba utazhassék, ma délután az 
elutasító végzés kihirdetése után, felesége 
kíséretében, repülőgépen Velencébe utazott.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
tette közzé: Az eddigihez képest mérsékel
ten meleg idő várható, északi légáramlással 
s az ország néhány pontján zivatarokkal.

Itt a kánikula. Hivatalosan csak egy 
hét mulva kezdődik a nyár, a kánikula 
azonban milsem törődik a naplárcsinálókkal 
vasárnapra megérkezett Budapestre. A pesti 
közönség 32 fokos melegben fuladozva, 
igyekszik menekülni a hőség elől. Mintha 
lábra keit volna az egész város, valósággal 
népvándorlás indult a „zöld” felé. Már haj
nalban menekült mindenki, aki szombaton 
nem kezdhette meg a week-end örömeinek 
élvezését. Zsúfoltak voltak a kiránduló
helyek: Budapest az első kánikulai vasár
napon kiköltözött a zöldbe. Hát még a 
strandok! A strandok és uszodák, amelyek
nek vizei biztatóan csillogtatták tükrüket 
a hüsiilést, enyhülést kereső, szegény pesti 
ember felé. Tavaly júliusban az abnormális 
kánikula idején nem rohanta meg ugy a 
közönség a strandokat és uszodákat, mint 
ma, ezen a nyáreleji vasárnapon. A strand
pénztárak tízezrek állandó ostroma alatt 
álltak. A margitszigeti strandra már délelőtt 
tizenegykor nem leheiett bejutni és ugyan
csak tódult a publikum a többi helyekre. Az 
első kánikulai vasárnap a strandok és uszo
dák. győzelmének jegyében zajlott le.

— Mayer János Hódmezővásárhelyen. Hód
mezővásárhelyről jelentik: Mayer János föld- 
miwlésiigyi miniszter titkára és Berky Gyula 
országgyűlési képviselő kíséretében ideérkezett, 
hogy résztvegyen a Gazdasági Egyesület által 
rendezett lóversenyen. A fogadtatás után a mi
niszter a városházára hajtatott, ahol küldött
ségeket fogadott, majd résztvett a Gazdasági 
Egyesület diszebédjén, amelyen számos felkö- 
szönlő hangzott el.

— Nagykanizsa város trianoni nagygyűlése. 
Nagykanizsáról jelentik: A város közönsége va
sárnap a Főtéren a trianoni békeszerződés tíz
éves évfordulója alkalmából nagygyűlést rende
zett, amelyen többezer főnyi tömeg volt részt. 
A gyűlésen llosvay Gusztáv ny. államtitkár, a 
TESz. képviseletében mondott nagyhatású be
szédet a trianoni békeszerződés ellen.

— A német kommunisták és szocialisták 
véres összetűzése vasárnap. Berlini tudósítónk 
jelenti telefonon: Vasárnap két véres össze
tűzés volt a kommunisták és a nemzeti szo- 
ciálisták között. Először délelőtt kerültek 
egymással szembe Lipcse külvárosában, 
Eylhrában, ahol egyszerre hirdetett népgyü- 
lé.sl a kél párt. Az összetűzésnek egy ha
lottja és húsz sulyos sebesültje volt. Az esti 
órákban Berlinben egy Köpenicki-utcai 
kocsmában volt véres verekedés a két párt 
tagjai közt s itt egy pincér és egy diák sebe
sült meg súlyosan.

— A Klótltd Szereletház közgyűlése. Vasár
nap délelőtt tartotta rendes évi közgyűlését a 
Klotild Szeretetliáz. Ripka Ferenc dr. főpolgár
mester, a Szereletház elnökének megnyitó
beszéde után Szabó Árpád dr. titkár ismertette 
az évi jelentést s beszámolt a zárszámadások
ról. A költségvetési előirányzat letárgyalása, s 
a választmány kiegészítése után a Klotild Sze- 
rcletház növendékeinek sorából alakított cser
keszcsapat uj tagjai letették a cserkészfoga
dalmat.

— Tűzvész a soinogymcgyel Karód köz
ségben. Tabról jelentik: Veszedelmes tűz 
pusztított vasárnap Karód somogyi község
ben. Délelőtt 11 óra tájban kigyulladt Tör
zsök József gazdálkodó pajtája s a tűz pil
lanatok alatt átterjedt az istállóra, majd 
pedig a lakóházra. A nagy szélben a tűz to
vábbterjedt a szomszédos lakóházakra és 
gazdasági épületekre. Rövid idő alatt öt lakó
ház állott lángban. A szomszédos községek 
tűzoltói is a tűz színhelyére siettek de igy is 
csa knngy iiggyel-bajjal tudták délután öt 
órái glokalizálni a tüzel. Mind nz öt ház 
porrúégett; szerencsére emberéletben nem 
esett kár.

Ha pénzre van 
szüksége

vag» bndnpest-kűrnyéki h*«r».  'elekre 
*pttkMÓ«re. nvnninn eIfinyHarn kaphatja 
hoit'nhh tUrlra? tóara

SOLTI LAJOS inTaV^^.
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Egy elmebajos tolvaj asszony ( Demokratagyiilés 
kalandos és furfangos SZÖEése a Terézvárosban

Leugrott a sxefiórröl, fiitörte a lábát, autón Budapestre 
Hozatta magát is megsxöfiött a fiőrfiáxből

A balassagyarmati rendőrség átiratban 
kérte a budapesti főkapitányságot, hogy in
dítson nyomozást egy megszökött elmebeteg 
felkutatására.
Becző Borbála olyan szerencsétlenül ugrott, 
kalandos és furfangos módon szökött meg 
Becző Borbála

csöndes elmebajos
és családi ápolásra adták kf Simon József 
balassagyarmati lakoshoz. Röviddel a meg
érkezése után az elmebajos asszony, akinek 
azonban

annyi esze mégis volt, hogy egy lakás
fosztogatást kiterveljen.

egy óvatlan pillanatban, mikor a háziak nem 
voltak otthon, összeszedte a házban található 
készpénzt és értéktárgyakat és megszökött.

Gyalog indult Budapest felé. Útközben 
felkéredzkedett egy szekérre, de amikor 
csendőröket látott az utón közeledni,

leugrott a szekérről.
Beeső Borbála olyan szerencsétlenül ugrott,

— Györki Imre beszámoló beszéde Deb
recenben. Vasárnap délután a debreceni 
Bika-szállóban nagyszámú közönség előtt 
tartotta meg beszámoló beszédét Györki 
Imre dr. országgyűlési képviselő. Beszédé
ben az általános titkos választójognak ha
ladéktalan törvénybeiktatását követelte, 
majd foglalkozott a bolettarendszcrrel és 
azt hangoztatta, hogy az a fogyasztók ujabb 
megadóztatását jelenti. Utánna Propper 
Sándor országgyűlési képviselő mondott 
beszédet, aki ugyancsak kikelt a bolella- 
rendszer ellen. Beszédében éles kifejezést 
használt, mire az. ügyeletes rendőrtisztviselő 
figyel mezetette, hogy hogy tartózkodjék a 
sértő kitételektől. A rendőri figyelmeztetés 
ellen a jelenlevők hangosan zúgolódtak s 
Propper csak percek múltán folytathatta 
beszédét. Utána Kéthly Anna országgyűlési 
képviselő szólalt még fel.

— Orvosi hir. Dr. Fenyő János kozmetikus 
bőrgyógyász rendelését újból megkezdte. V. kér., 
Vilmos császár-ut 31. Tel. Aut. 299—45.

— Az ellenzék győzött mindenütt a vidéken 
a kamarai választásokon. A vasárnap megtar
tott kereskedelmi és iparkamarai választásokon 
Cegléden, Újpesten, Soroksáron és Dunaharasz- 
tin nagy többséggel az ellenzék listája győzött.

— Fogorvosok Egyesületének közgyűlése. 
A Magyar Fogorvosok Országos Egyesülete 
junius 15-én tartotla ezévi közgyűlését. Dr. 
Sturm József elnök megnyitó beszédével 
kezdődött el az ülés, melynek során dr. 
Csilléry András ismertette a fogorvosok 
társadalmát érdeklő kérdéseket. Ugyan
ekkor zajlott le MFOE. tisztikari választása 
is. Elnök dr. Sturm József lett.

— Magyar kir. osztálysorsjáték. A harma
dik osztály húzása szerdán kezdődik. Figyel
mébe ajánljuk a résztvevőknek, hogy a meg
újítási betét (Egész 24 pengő, fél 12 pengő, 
negyed 6 pengő, nyolcad 3 pengő és az elő
irt 30 fillér költség) a húzás előtt megfize
tendő, ellenesetben a nyereményigény meg
szűnik.

megóvás
Siónzköücsönnel

REITFELD s»ttc«, Váci ucca 14. Telefón: 887—27. 
Elsőrendű bank megóvást jegyűnkre azonnal folyásit 

Kamat összköltséggel 100 P után havi P 1.30.

— Egyszer volt Budán kutyavásár, de 
akkor sem lehetett 96 fillérért egy pompás 
dakszlira szert tenni. Most, legalább is junius 
28-áig, ezen az áron juthat a magyar közön
ség a világ leghíresebb dakszlijának, Snipp- 
nek birtokába. Snipp regényét, amely a 
kutya szempontjából nézve uj fényben mu
tatja meg a világot s már ezért is érdeke
sebb minden detektivhistóriánál, Svend 
Fleuron, a legegyénibb tollú modern dán iró 
alkotta meg. A Dante könyvkiadó nem rek
lám utján akarja a magyar közönség tuda
tába belevinni Fleuron újszerű művészetét. 
Rábízza az önkéntes rekláincsinálást azokra, 
akik Snipp történetét a papiros árát sem 
fedező propagandakiadásban megvásárol
ták. A kiadó ugyanis a sorozat első kötetét 
a 2.55 pengős bolti ár helyett egy hétig 96 
fillérért fogja adni. Soha még kiadó ennyire 
biztos nem volt a dolgában. Aki n Snipp-et 
elolvasta, nem fogja barátait békén hagyni, 
amig azok is meg nem ismerkedtek a 
dakszli regényével és életfelfogásával. Mert 
van neki. Más, mint amilyennek emberszein- 
mel képzelnők. De van.

— Férfiingvásár Lustlg Edénél. Az elegancia 
és a higiéna egyik legfontosabb kelléke a jól 
szabott, divatos és jóminőségü férfiing. Elegáns 
férfi cl se mképzelhctő enélkül Ezeknek a kö
vetelményeknek nagyszerűen megfelelnek azok 
a selyempuplin, angol zeflr és oxford férfiingek, 
amelyek a Lustlg Ede cég (Rákóczi-ut 2.) tizen- 
négynapos ingvásárán kerülnek forgalomba A 
vásáron 14 és lft pengős férfiingek .9.50 pengős 
caysépt'rban kerülnek eladásra.

Bf1. MOJDQCSV szakorvos 
OBflOHSBOOOOBBHBHBMI rendel «« 2-8-tg 

'J4a»et*kl»nrt  S. n. H Párti te söl betegeknek.

hogy a lábát kificamította. Beteg lábbal be- 
vánszorgott egy közeli községbe, a lopott 
pénzből

autót bérelt és Budapestre hozatta 
magát.

Az újpesti Károlyi-kórházhoz hajtatott és ott 
azl mondotta, hogy útközben autóbaleset 
érte. A kórházban nem is kételkedtek az 
asszony előadásában, aki autón érkezett és 
nyomban

ápolás alá vették.
Közben visszatért a Balassagyarmat melletti 
községbe az autófuvarozó, akitől azután 
meegtudták, hogy hová vitte Becző Borbálát.

Mire azonban megérkezett az újpesti kór
házba a megkeresés,

az elmebajos asszony már megszökött 
a kórházból is.

A balassagyarmati rendőrség átirata alap
ján a budapesti rendőrség most mindenütt 
keresi.

— Egy grácl orvos balesete a keszthelyi or
szágúton. Tapolcáról jelentik: Sulyos motorke- 
rékpárszerencséllenség történt vasárnap dél
előtt Tapolca és Keszthely között az ország
úton. Dr Soratin Antal gráci főorvos feleségével 
motorkcrképárkiránduláson volt. Az országút 
egyik éles kanyarulatában a kerékpár felbo
rult és utasai kizuhantak. A főorvos sértetlen 
maradt, az oldalkocsiban ülő felesége azonban 
sulyos sérüléseket szenvedett. Életveszélyes álla
potban szállították a tapolcai kórházba.

— Újságírói jubileun. Pálmai Henrik a Pesti 
Hírlap lóversenysporlrovatának vezetője- negy
ven esztendős újságírói jubileumát ünnepli és 
ez alkalommal a kollegái és barátai köréből 
alakult rendezőbizottság junius hó 21-én „A ló" 
cimü sportrevüjet teljesen felfrissítve díszelő
adás keretében mutatja be a Radius-szinházban.

— A hadirokkantak közgyűlése. A Hadirok
kantak, Hadiözvegyek Országos Nemzeti Szö
vetsége vasárnap délelőtt tartotta meg az Új
városházán ez évi rendes közgyűlését. Érti Já
nos dr. elnöki megnyitója és a folyó ügyek lé
tárgyalása után megválasztották az ui tisztikart. 
Elnökök ismét: Érti János, vitéz Árvátjalvi— 
Nagy István lettek.

— Házassági hir. Szászbereki Kohner István 
báró és Menko Hartogensis Alice 1930 június 
11-én házasságot kötöttek Enschedében (Hol
landia).

— Vasárnap délután az Erzsébet-hldról egy 
fiatal leány, a Ferenc Józscf-hldról pedig egy 
Idősebb férfi a Dunába vetette magát. Vasárnap 
a délutáni órákban nagy riadalom támadt az 
Erzsébcl-hid közepén. A hídon ebben az időben 
sok kiránduló igyekezett a város felé, a kirán
dulók közül egyszerre csak kivált egy fiatal 
leány s még mielőtt tettében bárki megakadá
lyozhatta volna, a Dunába vetette magát. A mo
toros mentőcsónak segítségére sietett s az 
utolsó percekben sikerült is a már fuldokló 
leányt a habokból kiemelni.

3 olcsó férfiruha napot ren
dezek 1 junius 16-tól 18-ig. Az 
előrehaladott idény miatt fi
nom férfiöltönyök csaknem 
félárban leszállítva! Nem volt 
és nem lesznek többé ilyen 

árak.
Saját készítményt! divatos férfiöltöny remek 
szabásban, kifogástalan kivitelben, fekete, sö 
télkék, szürke és barna kamgarn vagy divat
szövetekből, amelyeknek eladási ára 70 és 80 
pengő volt, most 45 pengő, László Lajos férfl- 
rulinüzletében, Vilmos császár út 40. Ezen rend
kívüli leszállított ár oka, hogy • cég nagy áru
készletét csökkenteni kívánja. E cég főcélja a 
Jó hírnév kiépítése és ezért a vevő többet kap, 
mint amit remélt.

— A Társadalomtudományi Társulat közgyű
lése. A Magyar Társadalomtudományi Társulat 
vasárnap délelőtt a Tudományos Akadémián 
tartotta meg ez évi rendes kögyűlését. Hor- 
nyánszky Gyula egyetemi tanár elnöki meg
nyitóul „Két korszak között'1 cimü tanulmányát 
olvasta feel, amelyben a közelmúlt idők felfogá
sát állítja szembe a mai időkével. A főtitkári 
jelentés és a folyó ügyek letárgyalása után több 
külföldi professzort választottak a társulat tisz
teleti tagjává.

— A megyeri strandfürdőben vasárnap dél
után felrobbant egy kristályvizes üveg, amely 
megsebesítette Dénes János detektív negyven
éves feleségét. Dénes Jánosnét a mentők része
sítették első segélyben.

— Balesetet okozott a fölrobbant szódásüveg. 
Tegnap este a margitszigeti vendéglőben sajná
latos baleset érte Frey Endrének, a Magyar- 
Cseh Iparbank cégvezetőjének fiatal feleségét. 
Freyék a margitszigeti vendéglőben vacsoráz
lak, mikor Ismeretlen módon explodált egy szó- 
davizcs üveg, amelyet az asztal alatt helyeztek 
cl. A robbanás ereje szétvetette az üveget, 
amelynek a cserepei Frey Endréné jobb láb
szárát megsebesítették. A mentők első segit- 
ségbben részesítették, azután a Park-szanató
riumba vitték. Állapota javult és rövidesen fői
épül.

O Magyar Ruggyantnárugyár Részvény társa
ság. A vállalat igazgatósága elhatározta, hogy 
a folyó évi június hó 30-án megtartandó köz
gyűlésnek az 1929-es üzletévre réozvénvcnként 
"gy, mint az előző évben 3.50 pengő osztalék 
kifizetését fogja Javasolni.

A Nemzeti Demokrata Párt vasárnap délelőtt 
az Andrássy-uti, volt Drechsler-vendéglö föld- 
szinti helyiségeiben népes gyűlést tartott, ame
lyen dr. Pető Ernő rövid elnöki megnyitója 
ulán

Bródy Ernő
országgyűlési képviselő szólalt fel és elsősor
ban a boléta-rendszer bevezetéséről beszélt, 
amely

a városi polgárság életlehetőségét drágítja 
meg.

De hiába minden küzdelem, amig a kormány 
által kinevezett többség megakadályozza mind
azt, ami a polgárság érdekeit szolgálja. Az el
keseredés minden társadalmi osztály lelkében 
már kitörni készül és ennek levezetője, villám
hárítója csak az általános, egyenlő, titkos vá
lasztói jog lehet

Vázsonyi János
szintén megállapította, hogy az általános 
titkos választói jogra szükség van, mert 
csak ezzel lehet megszüntetni a közéleti 
visszaéléseket. Amikor követeljük a külön
böző állami és városi üzemek megszünteté
sét, akkor szükséges lenne egy már megszünte
tett üzem felállítására. Állítsák fel újból a 
Cséry-féle szeméttelepet és hordják oda a mai 
politikai világ sok-sok szemetjét.

Vázsonyi nagy lelkesedéssel fogadott beszéde 
után Bosnyák Izsó, Koréin Dezső, dr. Földvári 
Béla és dr. Wilheim Adolf szólaltak fel, majd 
dr. Pető Ernő berekesztette a lelkes hangulatú 
népgyülést.

Betétkönyvet hamisí
tott, hogy óvadékot 

adhasson gazdájának
Okirathamisitás büntette miatt tartóztat

ták le a főkapitányságon vasárnap délelőtt 
Désy Andor 45 éves ügynököt, aki két pen
gőt helyezett el egy postatakarékpénztári 
betétkönyvre és

a két pengőt háromszáz pengőre javí
totta ki,

hogy — álláshoz tudjon jutni. Désy Andog 
ugyanis a Kisfaludy közben levő Rufí test
vérek iparművészeti cégnél jutott volna ál
láshoz, hogyha háromszáz pengő óvadékot 
tudott volna letenni az átveendő nagyobb 
kollekció fedezeteképpen. Mivel Désynek nem 
volt meg a kívánt pénze, egy kis hamisítás 
utján próbált segíteni a bajon. A cég pénz*  
tárosa azonban gyanúsnak találta a bejegy
zést és hamarosan meggyőződtek a posta
takarékpénztárnál, hogy Désy Andor 

hamisítást követett el.
Feljelentés alapján Désy Andort előállították 
a rendőrségre és miután bűnét bevallotta, 
kihirdették előtte a letartóztatásról szóltf 
végzést.

Ötven helyről csalt ki 
ruhát, felöltőt egy fur

fangos sapkakészitö
Vasárnap letartóztatták

Régóta keresett szélhámost tartóztatott le 
vasárnap a rendőrség. Hónapok óta érkeztek 
a főkapitányságra panaszok, hogy egy fiatal
ember furfangos módon csal ki ruhákat, fel
öltőket a legelőkelőbb házakból. Az egybe
hangzó panaszok szerint a fiatalember azzal 
állított be mindenhová, hogy a szabótól jön, 
a ruhát vagy a felöltőt kell elvinni kivasalni. 
A szobalányok

gyanútlanul adták át a ruhadarabokat, 
amelyeknek természetesen nyomaveszett. A 
tömeges feljelentések alapján nyomozásba 
kezdtek a detektívek és vasárnap el is fog
ták Pollák Pál 19 éves sapkakészitö segédet, 
aki bevallotta, hogy hónapok óla furfangos 
trükkjéből él. Nem is tudta már pontosan 
felsorolni, hogy hány helyről csalt ki ily 
módon ruhaneműt, de a rendőrség megálla
pítása szerint

legalább ötven helyen járt
a legutóbbi két hónap leforgása alatt. A szél
hámos sapkakészitö segédet előzetes letar
tóztatásba helyezték.

O A Nova Közlekedési és Ipari Részvénytár
saság igazgatósága megállapította az 1929. évi 
mérleget és zárszámadást, amely az előző évi 
nyereségáthozatallal együtt 1,022.296.13 pengő 
nyereséget tüntet fel. Az igazgatóság a folyó évi 
június 30-án megtartandó közgyűlésnek részvé
nyenként 2 pengő osztalék fizetését fogja java
solni.

O A Magyar Keleti Tengerhajózási Részvény
társaság igazgatósága dr. Scitovszky Tibor el
nöklete alatt megtartott ülésén elhatározta, hogy 
hogy a június 27-én megtartandó közgyűlésnek 
részvényenként 30 fillér osztalék fizetéséi fogja 
javaslatba hozni.

O A Főnéiért Általános Biztosító Társaság 
igazgatósága megállapította az intézet műit *vl  
mérlegét, mely szerint a 108.000 pengőt meg
haladó nyereségből, részvényenként 3 pengő 
osztalékot fizetnek a tavalyi két és fél pengő 
helyett.
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Pesten Gaál Franciska, 
Becsben Elisabeth Bergner 

játssza a megváltozott Molnár 
darab főszerepét

A Vígszínház forgószinpadán lesz A tündér premierje
A színházi világnak minden esztendőben 

cf7yíA- legnagyobb eseményét jelenti- Molnár 
Ferenc uj darabja. A Molnár-darabra láza
san készülődik mindig szinház, rendező, 
színész, hiszen a mai áldatlan színházi vi
szonyok között talán ez az egyetlen biztos 
bázis, amelytől telt házakat lehet joggal re
mélni. A Molnár-darab rendesen csak ősz
szel' kopogtat az arra érdemes szinhíizigaz- 
gató ajtaján, az idén azonban már várako
zás ellenére

hamarabb elkészült.
Ila a darab nem is, de a tervek már bizo
nyosak.

Az eddigi értesülések Molnár Ferenc leg
újabb darabja, amely a Belvárosi Szinház
ban fog majd színre kerülni, arról szól, 
hogy a mai világnézet szerint két „béke
beli" mentalitású ember, egy nő és egy férfi 
összekerülnek egymással. Mindketten érzik 
az idők változásait és mindketten — el
akarnak romlani. Azonban hiába próbálják

RFR8unM HöKelOUI CirHUSZ UaPie!fU Városliget, Tel.: A nL 183-35 
Naponta este 8 órakor Is minden csütörtök, szombat, vasár 
és ünnepnap délután 4 órakor a vezető nagy világvárosi 
etrkusz-varieté műsor. Délután utalvány nélkül, fél 
helyárak. Az utalványok csak este érvényesek

ezt három felvonáson keresztül, nem sike
rül nekik, csalódottan válnak el egymástól, 
— minden marad a régiben. A darab már 
úgyszólván ki is volt szerepezve, mikor 
Molnár Ferenc hirtelen

megváltoztatta szándékát — és egy uj 
darabot irt.

Már a cime is megvan az uj Molnár-darab
nak. A háromfelvonásos vígjáték, az eddigi 
tervek szerint, A tündér címet fogja viselni. 
Hősnője egy mindenki számára anlipatikus 
fiatal lány, aki a legnagyobb kegyetlensége
ket követi el mindenkivel szemben — má
sok érdekében s mig mindenkit boldoggá 
tesz mesterkedéseivel, ő maga a vegén egye
dül 'm'cfédd. ’

A darab Urafführungja ez év novemberé
ben lesz, minden valószínűség szerint

a bécsi Deiitschcs Volkstheater szín
padán.

Az erre vonatkozó tárgyalások Molnár Fe
renc és Beér direktor között már javában 
folynak. A legnagyobb valószínűség szerint

Hogyan szerződtették le 
az angolok magyar hangos
filmke Bársonyt, Dajbukátot 

és Dezsőffy Lászlót
Érdekes társaság ült össze szombaton este az 

Omnia-kabaré helyiségében.
Az egyik legnagyobb angol filmvállalat, a 

Western Empire filmgyár néhány vezető em
bere tartózkodik most Budapesten, mert egy 
Magyarországon készülő angol film külső fel
vételeinek színhelyére keresnek alkalmas tere
pet. Az angol filmgyár egyik vezető embere, 
Désán Iván, a lehetséges, fiatal magyar film
rendező az angol filmeinbercket az Omnia-kaba- 
réba kalauzolta, miután azok

egyik tervbevett magyar hangosfilmjiik 
számára megfelelő magyar színészeket 

keresnek.
Az angol filmgyár, magyar beszélőfilmje pa
raszt miliőben játszódik, éppen ezért paraszt
színészekre van szükség. Désán tudta, hogy 
Dajbukát Ilona és Bársony István, a magyar 
színpadnak ez a kél talán legkitűnőbb paraszt
színésze az Omnia-kabaré e havi műsorában 
játszik, éppen azért ide kalauzolta az angol 
filmkapacitásokat.

Az angol filmvezérek nagy érdeklődéssel 
nézték végig Dajbukát és Bársony játékát, egy 
kis röréA'-jelenetben. Az elöádás végeztével

felkeresték Bórsonv Istvánt és Dajbukát 
Ilonát öltözőjükben és megkérték őket, 
hogy játszanak el nekik valami mást is.

A képszerű szirtészpár nem gondolkozott so-

Minden nap 
este

9 órakor az OMNIA KABAR
nagysikerű műsora. Telefon József 8O1—2S.

a bécsi bemutatón nem kisebb színész
nő, mint Elisabeth Bergner fogja ját
szani Molnár legújabb vigjátékának női 

főszerepét.
A bécsi bemutató után egy két héttel kerül 
színre Budapesten A tündér, még pedig a 
Vígszínház forgószinpadán. Kapuzárás után 
ugyanis az idei szezón végén megkezdik a 
Vígszínház forgószinpadának építését. Az 
első darab, amely ezen az uj színpadon ke
rül színre, A háromgarasos opera lesz,

a második pedig az uj Molnár-darab.
Molnár „A tündér" főszerepét Gaál Fran
ciskának szánta, ugy, hogy ha a megindult 
és javában folyó tárgyalások eredményre 
vezetnek, ami nem kétséges, a temperamen
tumos naivát, akit különösen testére sza
bóit szerep vár az uj Mo/ndr-darabban, az 
uj szezónban, a Vígszínház színpadán lát
hatjuk viszont.

káig, újból visszamentek a színpadra és 
teljesen üres nézőtér előtt, most már csak 
az angol filmembereknek játszották Móricz 
Zsigmond „Hány óra Zsuzsi**  cimü egyfel- 
vonásosát, amelyről az utóbbi Időkben oly 

sok szó esett.
Mint ismeretes, a filmcenzura ugyanis ennek a 
kis vígjátéknak hangosfilm-variációját betil
totta, illetve csak megcsonkított formában en
gedélyezte.

Az angol filmemberek láthatóan nem voltak 
egy véleményen a filmcenzura vezéreivel. So
kat nevetlek a kis jelenetén és az előadás vé
geztével létre is jött a megegyezés. A Western 
Empire egyik legközelebbi magyartárgyu han
gosfilmjére, amelyet még ezen a nyáron lefor
gatnak,

leszerződtette Dajbukát Ilonát, Bársony 
Istvánt és Dezsőffy Iuísziót,

aki egy cigányprímás szerepében különösen 
megtetszett nekik.

Tfrdckes vendégszereplés színhelye lesz ked- 
■* —* den a Városi Szinház. A „Vig özvegy" cím
szerepében Zöldhelyi Anna, ez a kitűnő príma 
donna lép a pesti publikum elé. Egészen bizo 
nyos, hogy a szépliangu, boszorkányos tánc
tehetségű primadonnának nagy sikere lesz.

É
SZÍNHÁZI napló
E*  Isőriek adtunk hirt arról, hogy Magyar, 

Erzsi, a kitűnő amerikai revüprima*  
donna rokonai és ismerősei látogatására Blh 
dapestre érkezett. Kezdetben ugy volt, hogy 
a szép és elegáns primadonna hosszabb időt 
tőit idehaza, most azonban hirtelen meg 
kellett programját változtatnia. Amerikából 
ugyanis szerződtetési ajánlatot kapotta 
amelynek fényes feltételeit nem tudta visz*  
szautasitani. Éppen ezért Magyar Erzsi a ja*  
lius 5-én visszatér Amerikába.
TJarminchárom vidéki városba látogat eJ az 

idei nyáron a színpad és a rádió két köz
kedvelt fiatal arriváltja: Vig Miklós és Érczkövg 
László, akik most kezdték meg hagyományos 
vidéki turnéjukat. Ezúttal nemcsak ők ketten 
mennek, hölgy tagjai is vannak a kis társulat
nak. Még pedig Váry Böske, Szőke Kató és 
Kompóthy Lujza, akik mellé Urbach Párt szer*  
ződtették zenei vezetőnek.
Á Király Szinház most játssza a Biró Lajos 

**■ „Hotel Imperial" cimü regényéből ké*  
szült Gilbert-operettet, „Hotel Lcmbcrg” cm 
mén. Érdekes véletlen, hogy Kosáry Emmft 
első ncivyorki fellépése a legközelebbi jövő- 
ben ugyancsak ebben az operettben lesz. A! 
Schubert-trőszt ugyanis, amely Kosáry Erin 
myt egy esztendőre Amerikába szerződtetfet 
a „Hotel Lemberg"-ben lépteti föl először 
népszerű szőke primadonnát.

Premier után
A BUDAI SZÍNHÁZ szombaton mutatta ha 

ezévi nyári slágerét, Anday Ernő, Harmath 
Imre és Brodszky Miklós, „Az első tavasz*  
cimü háromfelvonásos operettjét. A három t«- 
lentumos szerző uj operettje nagy sikert ara-« 
tott a premieren és az előjelekből Ítélve a Bu
dai Színháznak az idei szezónban nem lesz már 
uj darabra gondja. A szövegírók talpraesett, 
ötletes, sok humorral spékelt tipikus nyári da*  
rabot írtak, Brodszky, a zeneszerző pedig né-< 
hány slágerrel biztosította a darab további si
kerét. A szinház „téli' szereposztásban hozta a 
darabot a publikum elé. „Az első tavasz'1 női 
főszerepét Honthy Hanna játssza, rutinosan, 
százszázalékos tehetségének összes varázsával, 
A bonvivant szerepében a rég nem hallott Ná
dor Jenőt kapta vissza a pesti publikum, aki 
régi tehetségének és énektudásának teljében 
lép újra elébünk. Delly Ferenc kvalitásos és 
elegáns, mint mindig, Rátkai Mártonról sem le
het újat írni — minden szavával, mozdulatá
val 1)311505 derültséget fakaszt a nézőtéren. Á 
szubrett szerepében a boszorkányos Ügyességű 
Zilahy Irén excellál, rengeteg tapsot aratva. Do 
jó volt a többi szereplő Is, Simon Marcsával és 
Gallai Nándorral az élen. A kitűnő rendezés 
Lóránt Vilmos érdeme.

CslDkeKlállltás
junius 16-tól 28-ig

magyar kézifilé-áruk, magyar Bembergselyem-csipkék, klöpli-csipkék 
és egyéb gépcsipkék nagyarányú, rendkívüli árusításával egybekötve

Magyar kézifiié motiv és
Jégkendő __  /ll
1 darab............................. P 2.Í0, 1J0, ■■ U

Magyar kézifiié vltrin- 
csipke és betét, 
művészi mintákkal 1 m P 0.60. 4.60,

Magyar kézifiié kis teritők R Élj
1 darab ........................... P 9.50, 7.50, UlVV

Ruha Volánok, 
fehér, fekete, écrü szinben, nyári estélyi 
ruhaanyag, 1 méter................................

Magyar kézifiié nagyobb 
teritők
1 darab ........................... P 25.-, 10.-, 13.50

Magyar klöplicsipkék és 
betétek
nagy választékban 1 m P —.18, —.14,

Valenclennes-cslpkék, 
fehér, écrü, minden célra alkalmasak, 
1 méter........... ..............P -.66, -.66,

Magyar Bembergselyem 
fehérnemű csipkék
1 méter.........................  P -.00. -.75,

Bemberg-garnitura,
gallér és kézelő, fehér, écrü, Ízléses,
kedvelt forma...................  P
Csak gallér ...............................  P 2.60

Csipkegallér
hímzett tüllbői, a mai divat • r 1 darab

-.11 
-20 

-.30
3.50
3.90

Pártoljuk a magyar háziipart, 
vásároljunk magyar kézifilé-árukat!

RUHÁZ BLAHA LUJZA-T/R1-3

Érdekes látvánvossíg 
■ magyar kézlfllé és Bomberg- 
solyom-cslpko készítése, amit 
áruházunk földszintjén 

mutatunk bo.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A Hungária szenior nyolcasa 
remek stílusban öt hajóhosszal 

verte a Pannóniát
A Hungária 500 métertől kezdve végig vezetett — A Váci SE 

utolsónak maradt le a palánkos négyesben
A provozórikus, de elegáns kis trübünön ki

csiny, de elegáns közönség. Ez a fizető hely. 
A Duna pesti oldalán azonban ember ember há
tán. Es itt megtalálja az evezős-szövetség a 
maga elégtételét: a publikum nem fizet ugyan, 
de szereti nz evezőssportot.

A nagy nyolcas, amely egyben a három város 
nagyot, Bezcgh-Huszágh Miklós dr. főkapitányt, 
Hungária újabb sikerét:

a Pannónia megverten vonult el a pályán.
Az örök riválisok küzdelme olt találta a néző
téren a regatták évente visszatérő vendégeit: 
Gömbiig Gyula honvédelmi minisztert, Múzsa 
Gyulát, nz OTT nlelnökét, Dormándy vezérőr
nagyot, Bezzegh-Huszágh Miklós dr. főkapitányt, 
vitéz Tárczay-Felicidcs Komán dr. miniszteri 
tanácsost és a közélet más vezető tényezőit.

Tábori telefon, ágvujelzés, eredményhirdetés, 
megafon, grammofonzene: minden rendben, 
ugy, mint más években. A rendezés világrekor- 
der-triószn: Perget Ferenc dr. kormányfőtaná
csos, Abray Zoltán dr., Kalliivoda Ferenc dr. 
igazgató — szerényen a háttérben.

Programmszeriicn, pontosan egynegyed hat 
órakor indították el n palánkos-négyes verseny 
(kormányossal) mezőnyét. Indult a BEC, az 

FTC, a Szent István EC és a Váci SE. 900, 
1000, majd 1900 méternél a BEC vezet, amely 
előnyét folyton növelve, végűi háromnegyed 
hajóhosszal győz. Második a Szent István, har
madik az FTC és negyedik — általános meg
lepetésre — n Váci Sport Egylet.

Második szám az újoncok részére kiirt skiff- 
- verseny. Indulnak: a Váci SE, Szegedi Regatta 
Egylet, Poseidon E. C., Neptun két hajóval 
(Kovacsics és Szendey András), Magyar Alt. 
Hitelbank. A legjobban Szendey, Kovacsics és 
Nagy Sándor startol. 900 méternél Nagy és Szen
dey közöli erős küzdelem alakul ki. 1600 méter
nél Szendey vezet négy hosszal, de 1900-nál fel
nyomni Gurszky és Szendey András verve ma
rad. Győz a Váci Sport Egylet (Gurszky Tiva
dar) fél hosszal 2 p. 39.3 mp. 2. Neptun (Szen
dey András). 3. Poseidon EC (Nagy Sándor).

Négyevezős palánkos junior ujoncverseny. 
Indult az FTC, BEC, Pannónia, Hungária, Bajai 
Hajós Egyket. A Hungária végig vezet és győz 
alig rgil méterrel, 7 p. 11.4 mp. 2. a BEC 7 p. 
11.0 mp. 3. a Szegedi Regatta Egylet.

Következett a kettős párevezős verseny kor
mányos nélkül. Indult a Duna és a Neptun, 
továbbá versenyen kivül a MAC. Győz a Neptun 
(Szendey Béla, Knoblauch Géza) 3 és fél hosszal 
7 p. 24 8 mp alatt. Második a Duna BEC (Sajó 
Géza, Lelchfmann Nándor). A MAC 1500 mé
ternél kiállt.

Palánkos nyolcas kormányossal. Jó start után 
együtt indul a Műegyetem, a Szent István, a

A Bocskay Debrecenben kiverte 
a Ferencvárost a Magyar Kupa

küzdelmeiből
Bocskay—Ferencváros 2:0 (1:0)

Buna és a Hungária. 500 méternél a tfzent 
István, 1400-nál a Hungária vezet, de most fel
nyomul a Duna. Izgalmas küzdelem alakul az 
utolsó százon és győz a Szent István (dr. Rácz, 
Zele, Pákász, Farkas, Sulrély, Karády, Regőlyi, 
Csapó dr., kormányos: Goreczky) 2 méterrel, 
6 p. 34.8 mp. alatt. 2. a Hungária 6 p. 36 mp.
3. a Műegyetem.

Rou> oiver következik, még pedig a magyar 
főiskolai ifjúság örökös vándordíjában (négy
evezős verseny kormányossal). A Műegyetem 
egyedül evezte végig a versenyt. Ideje 7 perc 
47 mp.

A nagy nyolcas
Feszült izgalom előzi meg a nagy nyolcas 

versenyt, egyben
a Berlin—Budapest—Bécs városközi nyolcas 

első próbaversenyét.
A Hungária nyolcasa: Götz Gusztáv, ifj. Kau

ser Árpád, Hüttner Romuald, Kauser István, 
Ivacskov-ics Elek, Sághy Kálmán, Váli Rezső, 
Machán Tibor. Kormányos: Molnár László. A 
Pannónia a következőképpen ült össze. Hadv 
Antal dr., Walter Imre, Wawra Tivadar, Jandl 
Lajos, Blum Béla Bartók László, Kiima Kornél, 
Vawra Dezső. Kormányos: Zoltán Béla.

A nagy összecsapásra megérkezik Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszter is. A startot későn 
mondják be és mire az indulást jelző ágyulövés 
elhangzik, már 50 méternél evez a két mezőny.

Vezet a Pannónia,
de a Hungária 28-as csapásokkal nyugodtan ha
lad a nyomában. 500 méternél a Hungária vezet 
fél hajóhosszal, majd előnyét teljes hosszra 
növeli.

900 méternél a Hungária 38-as strokeszám- 
mal vezet,

1000 méternél már másfél hossz a Hungária 
előnye. Imponáló a stílusa. 1400 méternél két 
hajóhosszra növeli előnyét. 1500-nál a Pannónia 
visszaesik és

a Hungária öt hajóhosszal könnyen győz.
— Ahogy akar!... — mondják. A győzelmes 

Hungária ideje 6 p. 17 mp., a Pannóniáé 6 p. 
29 mp.

A nemes ellenfelet megéljenzik a Hungaristák 
és azután leevezik az utolsó számot: négyevezös 
verseny kormányossal.

A műsor utolsó száma: négyevezös verseny 
kormányossal. Az úgynevezett magyar négyes.

Az eredmény: 1. BÉC 7 p. 12.2 mp. 2. Váci 
SE 7 p. 24.6 mp. 3. FTC 7 p. 28.8 mp. A Szent 
István 1400 méternél feladta.

még 12 perc van hátra, s nagy derültség köze- I méterről, gyönyörű, magas lövéssel beálll 
pette tűnt ki. hogy az óra mutatóját a szél vitte I tóttá a végeredményt (2:0).
előbbre. Ar utolsó lir perc Izgalma, játékkal Egelverö éljenzé, fogadta . Bocskay nem várt 
tc* e*’ 8 I győzelmét, s a közönség a Bocskay játékosait

a 44. percben Markos széditően lefutott a I vállon vitte ki a pályáról.
jobbszélen és befelé kanyarodva tizenegy I Bencze Mihály.

Maliász Gitta és Hild 
László a műegyetemiek 
versenyének rekorderei

Alig halkult el a labda döngése a fujball- 
pályán, már vígan lángol fel az élet a testedzés 
egyéb területein. Meghalt a sport — éljen a 
sport! Mint ahogy él a vizek hátán, a Császár
fürdő medencéje körül is. De igy van helyén. 
Egy héttel, előbb még sajnáltuk a futballistáin
kat, akik a rekkenő melegben és porfelhőben 
rúgták a labdát, egy héttel később már irigyel
jük az úszókat, akik a zöldesen csillámló viz 
megtűrt tajtékhabjaiban hüsölnek.

A MAGC nemzetközi versenyén meleg volt a 
nap mindkét értelemben. Külföldi úszók a 
startnál, egy uj bajnokság, MTK—FTC-póló, 
volt munka és izgalom bőven. A MAFC versenye 
volt ez, azé a MAFC-é, amelynek neve hallatára 
sok-sok emlék torlódik egymásra. A régmúlt ha
talmas vizicsatái, nagy versenyek, a világsajtó 
figyelme Budapest felé ... ez volt a MAFC va
lamikor. S ez a nagy és dicsőséges múlt most 
kezd valahogy uj életre kelni. Persze egyelőre 
még gyengécske, de jó utón halad. A fejlődés 
utján.

Ezúttal a verseny külföldi vendégei a gráciák 
voltak. De nem is jelentettek vendégi mivoltu
kon felül egyebet, mert hát a vízben egyelőre 
még tanulhatnak tőlünk. Mindjárt az első szám
nál, a klasszikus százméteres hátuszás Roesse- 
mann és Kü/memann-vándorijban érte őket az 
első kellemetlen meglepetés — Roediger holt
versenyben csak harmadik lett. Pompás stílussal 
és finissel a versenyt Nagy (UTE) 1 p. 15.2 mp. 
alatt nyerte. 2. Ulrich (UTE) 1 p. 18.2 mp.

400 méteres gyorsuszás Halassy Olivér (UTE) 
zsákmánya lett 5 p. 28.4 mp. alatt. 2. Mihályik 
(SzUE) 5 p. 29 mp. 3. a gráci Seitz 5 p. 
38.6 mp.

A Király-dij százméteres gyorsuszását Wan
nie II. (SzUE) 1 p. 00.8 mp. alatt nyerte s

Raggambi, Barsi és Késmárki megnyerték 
versenyeiket Oslóban
Oslo, junius 15.

(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) Az 
északi nagy nemzetközi atlétikai viadal má
sodik napján atlétáink megnyerték verse

ezzel bebizonyította, hogy az idén erősen meg 
fogja szorítani Bárányt. 2. Szabados (UTE) 1 
p. 05 mp.

A kerületi 400 méteres melluszó-bajnokságot 
amelyet ezúttal először Írtak ki,

országos rekordidő alatt, remek verseny
ben Hild (UTE) 6 p. 30.6 mp. alatt ab

szolválta.
2. Forray (FTC) 6 p. 40.8 mp. 3. Tóth (UTE) 
7 p. 0.76 mp.

A 4X50 méteres gyorsstaféta Honvédelmi 
vándordija és a 4X50 méteres vegyes staféta 
Gcrmania-vándordija a szegedi úszóké lett. Az 
elsőt 1 p. 53.2 mp. alatt, a másodikat 2 p. 14.8 
mp. alatt uszták.

A 100 m-es hölgy hátuszás újabb rekordot 
termett. Maliász Gitta (FTC) nagy rössel úszta 
végig a távot és 1 p. 28.8 mp.ére javította ré
gebbi, 1 p. 31 mp.-es országos rekordját. 2. 
Vermes (FTC) 1 p. 36.8 mp. 3. Komáromi (UTE) 
1 p. 46.4 mp.

Ezután került a sor
az MTK—FTC bajnoki vizlpóló-mérkőzésre, 

nagyszámú futballdrukkerek lelkesedése köz
ben. Az MTK ezúttal évek óta legrosszabb já
tékát mutatta, de még igy is öt góllal volt jobb 
ellenfelénél, amely vizipólóban nagyon gyenge, 
2:1 arányú félidő után 6:1 lett a végeredmény, 
de ez nem fejezi ki hűen a két csapat között 
mutatkozó különbséget. Az MTK Homonnai és 
Keserű önzése miatt sok gólhelyzetet hagyott ki- 

ni. kér. TVE—MUE 9:1 (5:1).
Még gyengébb ellenfelet kaptak az óbudaiak 

a MUE csapatában. Tetszés szerint érték el a 
gólokat, az I. oszt, kétségtelenül leggyengébb 
csapata ellen.

nyeiket. 100 méteren Raggambi István 10.0 
mp.-cel, 400-on Barsi László 49.2 mp.-cel, 
a magasugrásban Késmárki 188 cm.rel győ
ző’.! a svéd Bergstroem előtt.

Debrecen, junius 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

tésc.) A tikkasztó meleg ellenére Is nagy érdek
lődés kisérte a Magyar Kupa elődöntő mérkő
zését, amely végig izgalmas, szép játékot ered
ményezett. A Ferencváros Turay és Bukovi nél
kül játszott, mig a Bocskayban az utolsó pilla
natban megbetegedett Semlcr helyeit Móré ját
szott balösszekötőt. A Ferencváros tehát Fuhr- 
mnnn, Lvka, Berkessi halfsorral játszott, mig a 
középcsatár Toldi volt, bnlösszekötöt pedig 
Gyurcsó játszott.

A mérkőzés izgalmas és nagyon szép volt.
A Bocskay megérdemelten győzött, mert 
támadásban nagyszerű volt és védekezés

ben la felülmúlta ellenfelét
A csatársor legalább öt klasszissal felülmúlta a 
Ferencváros csatársorát. Különösen a Markos, 
Vincze. Teleki-szárny volt elemében. De hogy 
a mérkőzés eredménye igy alakult ki, abban 
legnagyobb része a váratlanul nagyszerű játé
kot produkáló fedezetsornak van. Különösen 
Vampetics játszott nagyszerűen, de Sághy is jó 
volt. A Ferencvárosban csak a fedezetsor fe
lelt meg a várakozásnak, mig a csnlársor jobb
szárnya nagy csalódást keltett. Amsei a gólok
ról nem tehet.

A kezdőrugásl nz uj Miss Magyarország, a 
debreceni Szaplonczay Éva lelte meg, amely 
után hatalmas ferencvárosi támadás követke
zett és Takács II. lövését Farkas csak nehezen 
védte. Majd a Bocskay is támadott, de Vincze 
és Teleki lövéseit Amsei védte A közönség ha
talma s Huj! llujl Hajrái kiáltozással biztatta

FONTOS ÖVÜK A PIHFN^S?
ucy vetryon HIKKÉR -gyárából 

VHsbutort, ágyneműt, 
gyermekkocsit én kerti vasbutort 
Vll, DohAny-utca SS (ÁrkAd-baaAr) 

csapatát, amelynek a 18. percben meg Is lett 
az eredménye.

Markos jó labdát kapott Vinczétől, Berke- 
sít és Takács I.-et kicselezve lefutott, a 
kornervonallg vitte a labdát, ahonnan 
kissé hátrafelé beadott, Amsei kifutott a 
labdára, de Vincze gyorsabb volt és nehéz 
szögből a kapuba pöckölte a labdát (1:0).

A gól után n Ferencváros kapkodott, de a so
rozatos Bocskay támadásokat csak mesterséges 
lesállásokkal tudták megakasztani. Ez termé
szetesen nem tetszett a debreceni közönségnek 
s olyan csinos zenebonát rögtönzött, hogy a 
biró egy percig szüneteltette a játékot. Utána 
a Ferencváros támadott és Kohut biztos hely
zetből kapu mellé lőtt. A 35. percben a tik
kasztó meleg utón hatalmas eső kerekedett, 
amely egészen a félidő végéig tartott.

Szünet után óriási szélviharban folytatták a 
játékot. Ez a Ferencvárosnak kedvezett s Vam- 
patics lövése után nyomasztó fölénybe is ke
rült, de a Bocskay-védelem jól működött. így 
mindössze öt komért tudlak elérni, de vala
mennyi eredménytelen maradt. A 18. percben a 
Ferencváros gólt lőtt Toldi révén, de már elő
zőén faultolt és igy a biró nem Ítélte meg. To
vábbra is nagy ferencvárosi fölényben folytató
dott a játék és ugy állt a helyzet, hogy ki is 
fog egyenlíteni. De a Bocskay-védelem, élén 
Vampcticcscl, mindent parírozott. A 36. perc
ben humoros jelenet játszódott le. A pálya mö
gött álló órán ugyanis ekkor már elmuít a 45. 
perc, s a közönség rajongva követelte a mérkő
zés lefújását. A biró azonban kimutatta, hogy

Állandó kiállítási
GyAr« VII, Holló-utoa • TeLi J. 4LS4-1S

A MAFC győzött a főiskolai bir
kózóbajnokság pontversenyén
A főiskolai bajnokságok túlzsúfolt pünkösdi 

programújáról lemaradt főiskolai birkózóbaj
nokságokat vasárnap bonyolították le a mű
egyetemen a következő végeredménnyel:

Légsulyban bajnok: Csorba (MAFC). 2. Su
gár (MAFC). 3. Soós (TFSC). — Pehelysúlyban 
bajnok: Pályi (Tudományegyetem). 2. Dobry 
(MAFC). 3. Búzás (Tudományegyetem). — 
Könnyüsttlyban bajnok: Bolond (MAFC). 2. 
Ambrus (EKAC). 3. Starkbaues (TFSC). — Kis- 
középsulyban bajnok: Csuna (TFSC). 2. Mélik 
(Tudományegyetem). 3. Biró (Tudományegye
tem). — Nagykőzépsulyban bajnok: Sárréti 
(Tudományegyelem). 2. Jancsó (Tudomány-, 
egyetem). 3. Simek (TFSC). — Kisnehézsulyban 
bajnok: Bátky (TFSC). 2. Aczél Tudomány
egyetem). 3. Kerékjárló (TFSC). — Nagynehéz- 
sulyban bajnok: Párezer (MAFC). 2. Domby 
(TFSC). 3. Halász (MAFC).

A pontversenyben győztes a MAFC 22 pont
tal. 2. a Tudományegyetem 21 ponttal. 3. a 
Testnevelési Főiskola 17 ponttal. 4. az EKAC 3 
ponttal

Olasz avantgardisták 
és magyar leventék szín

pompás bemutatója
A főváros törvényhatóságának testnevelési bi

zottsága vasárnap délelőtt nagyszabású levente
ünnepélyt rendezett az FTC üllői-uti sport
telepén. Az alacsonyan megszabott belépődíjak 
lehetővé tették, hogy 3—4000 főnyi közönség 

ülte körül a pálya clipszisét, amelyen szinpom- 
pás leventecsapatok mutatták be ügyességi gya
korlataikat.

A délelőtti sportünnepély fénypontja a szom
baton Rómából érkezett olasz avant-gardista 

csapat bemutatkozása volt.
A drapériákkal feldiszitett tribflnpáholyban 

ott láttuk a magyar közélet és a társadalom 
előkelőségeit. Megjelentek az OTT részéről vi
téz Pávai Mátyás Sándor vezérfőtanácsnok, 
társelnök, Múzsa Gyula felsőházi tag, alelnök, 
Ágotha Béla vezérfőtanácsnok. vitéz Tárczay 
Felicides Román miniszteri tanácsos, a főváros 
részéről Lobmayer Jenő tanácsnok és Hodászy 
Miklós testnevelési igazgató. A budapesti olasz 
kolónia teljes számban jelent meg Arlotta olasz 
követ és Orilia ezredes, katonai attasé vezetésé
vel. Kedvesek voltak a Budapesten lakó apró 
ballilák és avantgardisták eredeti öltözetükben.

A magyar leventecsapatok — élükön a kor
hű jelmezbe öltözött magyar és olasz címerkor- 
dozókkal és az olasz avant-gardistákkal a le- 
ventezanekar pattogó indulójára vonult fel és 
helyezkedett el oszlopokba. A magyar és az 
olasz himnusz után a leventék zenés szabad
gyakorlatokat mutattak be. Az avant-gardisták 
menet- és ütemes csuklógyakorlatokat, majd 
vívó-, birkózó- és ökölvívó-figurákból összeállí
tót gyakorlatokat produkáltak, nagy tetszés mel
lett. Hatalmas sikert arattak leventéink az ar
tistákat megszégyenítő talajtorna- és szer- 
tornagyakorlatokkal, valamint a tréfás ügyes
ségi versenyekkel és végül a gúlákkal.

A levcnteünnepéllyel kapcsolatos atlétikai ver
senyek során az 1500 méteres síkfutást Cscf 
Béla X. kerületi levente nyerte 4 p. 12.2 mp- 
alatt Eper előtt. Csapatversenyben a X. kerü
leti leventeegyesület győzött. A tréfás staféta
versenyben a VIII. kerületi, n 4X4OO-as stafétá
ban a III. kerületi csapat győzött. A győztesek 
az olasz népművelési minisztérium és az Or
szágos Testnevelési Tanács versenydijait nyer
ték.



Budapot, 1030 junius 16. HÉTFŐI NAPLÓ ífl
Három magyar és egy osztrák rekord 
dőlt meg a MAC atlétikai versenyén

Ax osztrák Rinner 34 mp-et futott 300 méteren — Mögötte Sugái 
34'6 mp-re javította a magyar rekordot — Szabó 5:36'8 mp-re 
javította a 2000 m-t, Somfai 56'4 mp-re a 400 m-es gátfutás re

kordját — Darányi 15 méteren felüli sulydobása
Hagyományos leveszi vándordijas atlétikai 

versenyét rendezte nteg vasárnap délután a 
MAC, Az eredmények az egész vonalon oly jók, 
hogy csak ez elismerés hangján lehet szólni 
róluk. Meg is kezdjük talán az újonnan feltűnt 
bécsi Ripnerrel, aki tegnapi budapesti szerep
lésével egyszerre befutott a világnagyságok közé.

Rinner oly csodálatos könnyedséggel érle el 
nagyszerű eredményét, hogy erős verseny 
keretében nem látszik lehetetlennek a világ

rekord’ megjavítása sem a részéről.
Hiszen tegnap Is nem egy Időmérő mért neki 
03.7 mp- 33,8 mp -et s Paddock világrekordja
33.3 mp.l

A magyarok közül a rekordereket kell első
sorban kiemelni, dfl a többiek eredménye is 
elsőrangú, különösen a nagy ágyuk nélküli 
100-as mezőnyé.

Részletes eredmények:
100 m. síkfutás. 1. Gerő Gábor (MTK) 10.0 

mp. 2. Paitz (BEAC) 10.9 mp, 3, Nagy G (MAC) 
10.0 mp. — Ar első Startra indult a mezőny s 
a szenzációsan kezdő Nagy 60-ig másfél méter
rel vezetett. Innen azonban Paitz, de különösen 
Gerő IIJ. felnyomultak és sikerült bedobásával 
Óerő mellett nyert.

jJOO m, MÍf/utda. 1, Rinner (WAC, Bécs) 3-t 
mp., osztrák rekord! 2. Sugár (UTE) 34 6 mp.; 
magyar rekord! 3. Szalag (BBTE) 35.3 mp. 4. 
Zsltvay (BBTE) 35-8 mp- — Rinner már az 
előfutamban megmutatta oroszlánkörmeit, ami
kor a legnagyobb könnyedséggel nyerte a futa
mát 35-4 mp,-es idővel. A döntőben Sugár futott 
b Ibik, Rinner a 4-ik pályán- Már a start után 
kivált a két futó s külön versenyt futott az 
elsőségért, mely azonban pillanatig sem volt 
kétes. A nyurga osztrák ugyanis már mintegy 
3 méter előnnvel fordult a célegyenesbe, ami a 
célig 4 és fél méterre nőtt közte és Sugár között, 
akit a végén Szeley is erősen megközelített.

80Q m, n. o. I. Lenkei J. (MAC) 2:01.4 mp. 
2. Bárt falvi (Törekvés) 2:02.4 mp. 3. Halász 
(MTK) 2:03.2 mp. — Lenkei nagyon szépen 
futva, biztosan győzött.

2000 nj. tik futót. 1. Szabó Miklós (MAC) 
0:96,8 mp,, országot rekord! 2- Gyulay (MAC) 
5 p. 40.8 mp. 3. Riegler (BIK) 5:54.5 mp., pest
vidéki kerületi rekord — 1600 méterig együtt 
futott Szabó és Gyulay, ott Szabó elhúzott és 
30 méterrel győzött uj magyar rekord alatt.

400 m. gátfutás. 1. Somfai Elemér (MAC)
56.4 mp., országos rekord! 2- Lelclitag JI. (UTE) 
612 mp. 3. Göbel (MTK) 62.6 mp. — Somfai kü
lön versenyt futott, de még igy is sikerüli két
tized másodperccel megjavítania rekordját.

Magasugrás. 1. Uduardy Sándor (BBTE) 178

■il.rtl.BI SFORTHftPLÓ
Újpest zsolnai nagy győzelme

Újpest—SK Zilina 7:1 (5:1)
K szombati hatalmas arányú győzelem után 

vasárnap az Ujpesttól nem várt a magyar sport
társadalom nagy eredményt Utazás, előző nap 
meccs, fáradtság... alvégre mindennek van 
határa Ugy látszik azonban, hogy a lila-fehé
rek bahérhalmozó útja nem ismer határt

Zsolnán a jóképességü SK Zilina csapatát

Tönkreverték a Somogyot Nachodban
Nachod—Somogy 7:2 (4:1)
Nnchod, junlqs 15. I mérkőzés sorsa már az első félidőben megpecsé- 

A fáradt Somegyot váratlanul nagy arányú telödött s rövid finis utá nvégleg visszaesett Ka- 
vereség érte Nphodban. Blazlrt játék után a | posvár csapata és megadta magát.

az

Lengyelország csapata került az 
Európai amatőr kupa élére 

Lengyelország—Ausztria 3:1 (2:0)
Krakkó, Junius 15.

C4 Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen
tése.) Ma játszották le a Középeurópai Amatőr 
Kupa döntőjét, amelyet változatos és heves küz
delem után a lengyel csapat nyert meg. A nagy 
meleg erősen befolyásolta a játékot s a mérkő
zés nívója ennekfolylán meglehetős alacsony 
színvonalon mozgott. Az első félidőben a len
gyelek nagy fölényben vollnk s gyorsan elért 
két góljukkal hamarosan magukhoz ragadták a 
vezetést. Szünet után kiegyenlített volt a játék, 
de a« osztrákok csak szépíteni tudlak *“ 
eredményen.

A Középeurópai Aamatőr-Kupa
1. Lengyelország
8. Ausztria
3. Magyarország
4. Csehország

JUGOSZLÁVIA.
Subotleei Zsák-Novlsadi AC 2:1 
Zombori ZTE—ZSC 8:1 (1:0). 
Zágrábi Gradjanski—Vasutas

HASR—Konkordin 3:0 (3:0)., a zágrábi alszö- 
wtség döntő mérkősése.

Eszék: Gradjanski—Subotical Sport 8:9 (2:1).
SVÉDORSZÁG.

Stockholm: Svédország—Svájc 1:0 (0:0). 

állása;
7 pont
6 u
4 ..
9 ..

14:8 
14:15 
0 :12 
0 :11

(1:1).

1:6).7i0 (4:

NÉMETORSZÁG.
Hamburg: Eszak-Nómetorsság -Észak-Német

alföld 5:1 (2'11
Frankfurt: Eintracht—FSC Frankfurt 1:0

(0:0).

cm. 2. Orbán (BBTE) 178 cm. 3. Sós (BSE) 178 
cin. — Orbán veresége meglepetés.

Hármasugrás. 1. Fekete Imre (DAC) 1403 cm. 
2. Fusz (Közg. EAC) 13.38 cm. 3. Omeszta (MOE) 
1313 cm. — Feketének volt még egy belépett 
1406 cm.-es ugrása.

Rudm/rós. 1. Karlovits János (MAC) 375 cm. 
2. Cséky (DSC) 340 cm — Karlovits 375 után 
401 cm.-re letelte a lécet, de háromszor ütötte-

Sulydobás. 1. Darányi József (MAC) 1513 
cm. 2. Hunyadi (BBTE) 1335 cm. 3. Cserenyei 
(BTC) 1311 cm. — Darányi első dobásra érte el 
első hazai 15 méteren felüli eredményét, a többi 
már kevésbé sikerült.

Diszkoszvetés 1. Donogán István (BTC) 4654 
cm. 2. Remecz (RÁC) 4344 cm. 3. Egri (MAO 
4343 cm. — Kiestek: Darányi 4276, Regős 4230, 
Bertelen 4163 és Ruliczy 4070 cm,-es dobás
sal! Donogán igen jó formában van s a rekord 
esedékes!

Gerelyvetés. 1. Szepes Béla (MAC) 6520 cm. 
2. Takács (Postás) 5848 cm. 3. T. Szabó (MBC) 
566.2 cm. — Szepeg eredménye acélszalaggal 
Ulánamérve. 6535 cn).-nek bizonyult, ami csak 
egy cm.-el rosszabb a rekordnál.

JXíOO m. staféta. 1. MAC (Mauréry, Gyulay, 
Szabó) 8 p. 06 mp., legjobb országos eredmény! 
2 MTK 8 p, 07 mp. 3. UTE-

5000 m. síkfutás. 1. Heuele Ferenc (SÁG) 
15:46.8 mp. 2. Szerb (MBS) 16:21.6 mp. 3- 
Gégény (ESC) 16:24 mp, -™- Szerb hosszú idő 
óta első vereségét szenvedte magyar futótól. Igaz 
viszont, hogy Hevele még sosem futott ilyen 
szívvel és ilyen okosan. Hevele 200 méterrel 
győzöttl

A jugoszláv tenniszezők 
győztek a magyarok ellen 
Jugoszlávia—Magyarország 3 : 2

Szeged, junius 15.
A Szegeden megtartott jugoszjáv-magyar 

tennlszmérkőzést, melyet a Davis Cup-rendszer 
szerint bonyolítottak le, Jugoszlávia nyert meg 
3:? arányban. A vasárnapi befejező küzdelmek 
eredményei a következők: Gróf Zichy—Radovic 
6:2, 6:3, 4:6, 6:4. A pontverseny állása ekkor 2:2 
volt. A közönség a kővetkező mérkőzést, ame
lyen Schflffer jugoszláv bajnok a magyar Sil- 
bepsdorffal került össze, nagy érdeklődéssel 
várta. A döntő meccs a jugoszláv versenyzők 
klasszisának megfelelő arányban 6:1, 6:0, 6:4 
győzelemmel végződött s igy végeredményben a 
jugoszlávok 3:2 arányban győztek.

5:1 arányit félidő után 7:1 arányban gyűrte 
le s oly fényes és friss játékot produkált, 

mint azelőtt magyar csapat még soha.
A mérkőzést nagy társadalmi ünnepség előzte 
meg, amelyet a magyar fiuk ragyogó játékkal 
és — minthogy nincsen öröm üröm nó|kiil — 
nagy győzelemmel háláltak meg.

Nürnbergi Vienna—ASW Nürnberg 4:1 (2:0), 
FW Saarbrücken—SPVGG Fürth 3:3 (2:1).

München: Bayern—Schwaben (Augsburg) 4:1 
(3:0).

Lllbeck: Lübeck—Észak-Hannover 5:3 (1:8). 
Berlin: Berliner SW—Minerva „93“ 5:2 (3:1).
Lipcsei Hertha—I. FC Nürnberg 6:3 (33). A 

németbirodalnm középdöntője.
Dulsburgl Holstein Kiel-Dresdnor Sport 

Club 2:0 (0:0) Birodalmi középdöntő.

CSEHSZLOVÁKIA.
Pozsony: CsAF MLSZ—CsAF 6:2 (3:1).

ROMÁNIA.
Nagyvárad: NAC—KAC 1:1 (0:0), Törekvés, 

Chrisana kombinált—Temesvári Bánátul 4:1 
(0:0).

Arad: Arad—Temesvár 4:1 (0:0). Városközi 
válogatott mérkőzés. Unirea—Fralicra 3:0 (1:0).

Kolozsvár: Románia—KMSC 4:1 (1:0).
Torda: üveggyár—Fraternlca (Gyulafehér

vár) 5:0 (2 0).
Bukaresti „Jugoslavia (Belgrád)—Unirea-Tri 

color 7:0 (4:0). Vasárnapi Jugoslavia—Juventus

4^ Vuag marka.

i

Vasárnapi sporthírek
X Az amatőr fronton minden a paplrfor- 

mánakJ megfelelően zajlott le. Az osztályozó
mérkőzésen az NSC a KTSE elleni 3:3 (3:1) 
győzelmével féllábbal a II. osztályban érezheti 
magát. Az I. sztályu bajnoki eredmények a kö
vetkezők: 33-as—BEAC 6:1 (3:1), BTC—Testvé
riség 2:2 (1:0), UTE—PSC 5:1 (1:1), III. kcr. 
TVE—BSE 2:2 (1:1)1, Törekvés—Fér. Vasutas 
9:1 (5:1), FTC —BSzKRT 2:0 (0:0).

X A Józsefvárosi Torna Club országúti ke
rékpárversenye. Az elmúlt vasárnap egyetlen 
kerékpárversenye a váci országúton folyt le a 
M-cgyor—Vác—Rél súg—Balassagyarmat útvo
nalon és vissza 134 km-es távon..A főverseny
zők kategóriájában Vida I (BSE) futott át első
nek a célon 4 óra 41 p. 00 mp-os idővel, 2. Sze
nes Károly (MTK) rajta. 3. Peck János (Pos
tás) rajta. 4. Fekete Lajos (Szegedi Vasutas) 
rajta. 5. Huszka Dezső (Világosság) rajta.

X Kehrllng és Balás pozsonyi exliiblHon- 
Játékai. Pozsonyból jelentik: Kehfling és Balás 
vasárnap exhibition-mérkőzéseket játszott és 
ezek során Kehring Kleint 6:4, 6:4 Nedbaleket. 
a Felvidék legjobb játékosát 6:1, 7:5 arányban 
győzte |e. A Kehrllng—Ncdbnlek-pár 6:3. 3:6. 
6:1 arányú győzelmet aratott a Balás—Kiéin 
kellős fölött. A közönség a magyar bajnokot 
lelkesen ünncpeHc-

X L'J német rekordot állított fel a Thurnge- 
melndc Berlin csapata a IflXlOO méteres sta
fétaversenyben. Az uj rekord 1 p. 49.6 mp. Az 
1500 méteres síkfutást Winkler nyerte 4 p. 12.8 
mp. alatt, ugyanezen a versenyen

X A Kokas Gyula vándordíja*  fornaversenyt 
a Ferencvárosi Vasutasok sporttelepén vasár
nap délután tartották meg. A győztes a testne
velési főiskola A-csapatn lett, 86.63 ponttal, « 
védő BTC és a Wacker holtversenyben végzett 
50 25 ponttal, harmadik a Fér. Vasutas lett.

X A katonai lovasnóldinérkflzések elődöntő 
küzdelmeit vasárnap tartották meg a Vérme
zőn. A versenyen megjelent József Ferenc fő
herceg Anna főbercegasszonnyal és Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszter. A nyíregyházai 
honvédek 2:0 arányban gvőzték le n miskolci 
tüzéreket, maid a tolnai honvédek 9:1 arány
ban a pápai huszárokat.

Három Hiúsági rekordot állítottak fel nz 
MTK orsráflns Uiiiságl atlétikai versenvén. Be- 
hetai Albert UTE a 200 méteres síkfutásban

Kiadó lakások
KETTÖMOBÁS. ucesi, komfortos, HAROMNZOBA.S. 
komfortos. Wesselényi ucca 11. — NÉ.GYSZOBA0. Du 
nér . vS> - KF.TTf ‘ c I oröfortosak, Ferenc Jów f 
rakpart 11. — NÉGYSZOBÁS urilaltás aarderobbal,
Kálmán ucca 14. — ÖTSZOBÁS, teremmérete siobák 

...........U IIa i >i». m villalakht 3200. — An
gol ucca 20. NÉGYSZOBA8. komfortos 2500.- Ki 
rály ucca Hfl. - HÉTSZOBÁS, ónátló villalakás Város 
major ucca 55/b - KETTOSZOBAS ucrnl 1200. Lehel 
ucca 1Ó. — HATSZOBÁS kélelósr.obás Mgody ucea 37. 
NÉ.GYSZOBAS. urikomfortlai 3000. Iiabella ucca 43. 
ÖTSZOBÁS iiritnkás 37'-O JAimÍ körút 3. HÉT-

HÁZTULAJDONOSOK MEGBÍZOTTJA DÍJTALANUL 
AJÁNL LAKÁSOKAT, VL. A N DBÁSS Y UT M, II. 4. 
AM-7Z.

228 mp-cel, Somló Lajos FTC a hármasugrás- 
ban 13 m. 91 cm-rel s Nádujfalvi Béla u HM) 
méteres síkfutásban 52.4 mp-cel (ez utóbbi 
KISOK rekord). Figyelemreméltó eredményt ért 
el ezenkívül Keresztes József MTK 35 méter 
Zoltán MTK 340 cm-es rúdugrásával.

X A mngyar uszósport nngy eseményei a 
jövő vasárnap kulminálnak: a magyar-osztrák 
válogatott pólómérkőzés, a magyar-osztrák if- 

| jusági pólómérkőzés, a két nemzet képviselői, 
nek 1500 méteren leendő viaskodása és ezen- 
felül Budapest úszóbajnokságai — oly hatal
mas és szindus eredménysorozat, amelyhez fog
hatót csak az elmúlt évi Klcbelsbcrg-kupa mér
kőzések szolgáltattak.

X A déli kerület szegedi alosztályt bajnoka 
a KEAC lett, miután az alosztályi döntőben az 
SzTK ellen 2:2 (1:2) eredményt ért el.

X A margitszigeti alapítványi fedett uszoda 
építkezésének sajtóbemutatója. A Magyar Úszó 
Szövetség meghívta a magyar sajtó képviselőit, 
hogy bemutassa a margitszigeti alapítványi fe
dett uszoda előrehaladott építkezését. Március 
16-án volt az ünnepélyes első kapavágás és ma 
már teljes nagyságában bontakoztak ki előttünk 
a grandiózus sport intézmény körvonalai. Az 
építkezés állványain a tervező-művész: Hajós 
Alfréd első olimpiai bajnokunk és mérnök-mun
katársai adták meg a szakszerű Információkat, 
utána pedig az uszőszövetség baráti uzsonnán 
látta vendégül az újságírókat. Az uzsonnán Ho- 
monnay Tivadar dr. országgyűlési képviselő, a 
MUSz elnöke, Donátit Leó dr. és Komjádi Béla 
köszöntötte fel a sajtó képviselőit, akiknek ne
vében Kiss Gyula válaszolt.

X Holnap Indul el törökországi túrájára az 
ifjúsági válogatott csapat. Negyed század óta 
neveli a magyar futballsport ifjú generációját a 
Magyar Ifjúsági Labdarugó Liga, amely lelkes, 
fiatal szövetségi kapitánya. Gallomich Tibor ré
vén végre hozzájutott első külföldi turalehető- 
ségéhez. Holnap indul cl a MILL válogatott csa
pata törökországi furájára és mindenki bízik 
abban, hogy fiataljaink első nagyszabású nem
zetközi vállalkozása meg fogja őrizni a ma
gyar labdarúgásnak a nagyok által teremtett 
presztízsét.

X A III. kerületiek uszóversenye — szövet
ségi próbaverseny. Mielőtt a magyar úszó- és 
vlzipólóexpedició útnak indulna kontinentális 
túrájára, junius 29-én a III kér. TVE nagy
szabású uszóversenye gyűjti egybe a legjobb 
magyar úszókat. Seregszemle lesz ez, amely szá
mot ad majd a magyar uszósport harckészsér 
géről. Ezért a MUSz próbaversenynek minősí
tette a III. kerületiek versenyét. A Popper Béla 
vezérigazgató által kiirt és a magyar sporf- 
uiságirás nesztorának, Herendi Artúr nevére a 
4X209 méteres olimpiai stafétára kiirt értékes 
vándordíj csak fokozza az úszók ambícióját. A 
progrnmmot két érdekes elsőosztályu vizipóló- 
mérkőzés egészíti ki, amelyben egyrészt a MAC 
és az MTK, másrészt az UTE és u III. kér. TVE 
csapatai lesznek az ellenfelek.

szaM rendeld vér és nemlbcte. 
gck ré’iéiv Eidht Sa|. 
var'iui olhh. Rendelés 
egó<i nap. Rúkóeilútn. 
L L Hekussal szciulxa.
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AVTÓNAPLÓ
♦ MoJarKerOKigar, motoroson ah as autaflka 4-

A KMAC irdnt sporIBatísáfl hatályon kívül helyezte 
a MAC Hősök emlékversenyének megsemmisítését

A KMAC-ban péntek este tartott sportbizott
sági Ülésen helyet adtak Szmik Viktor óvásá
nak és megsemmisítették a MAC Hősök Em
lékversenyének megsemmisítését. Ez. a határo
zat még igen sok vitára fog alkalmat adni. A 
verseny aktái lezáródtak azzal, hogy a MAC 
maga megsemmisítette a versenyt, mert a ver
senyzők közül, bár önhibájukon kiviil, egyetlen
egy versenyző sem tudta a propoziciók szerint 
lefutni a versenyt.

Most ■ KMAC e határozatával kényszeríti

sárszakasiiórt, amikor kocsija féloldalra billent, 
és mint bennünket informáltak, Haupt Károly 
is. Ezek után illetékes körök véleménye szerint 

a MAC verseny mégsem mlsltft határozata 
fekszik legközelebb az igazsághoz 

és a verseny kényszeritett értékelése a legna
gyobb elégedetlenséget vonja maga után.

■ )( A Budapest Sport Egyesület hármashatár-
/ hegyi versenye Június 22-én rendezi ez évi

autólámpa tartós és gazdaságos;

■ MAC-ot, hogy a verseny értékelését pont
számok alapján állupitsa meg.

Ez alapon Szmik Viktor negyedik vagy ötödik 
helyezettje lesz a versenynek, dacára a limit
időben történt beérkezésének, mert az átlag
sebesség betartásánál leszámítva nz ökörvonta- 
tást, és sárszakaszl, Szmik állítólag 59 km en 

A KMAC 1930. Guggerheg yi versenyén
a 2 hengeres, léghűtéses

Tátra autó
I Fellner Simon igazgató vezetésével az 1100
3 köbcentiméteres kategóriájában rekord idő alatt

osztály győztes
UNITAS AUTÓGYÁR RT. Budapest, V., Zápolya ucca 13.szám

felüli átlagot futott. Elébekoriilt tehát az érté
kelésnél Szénásy. aki ugyanezen szakaszok ki
zárásával, a többiekben a prepozíciókban meg
állapított állagot futotta. Azután Tóth, aki 
Tátrájával csak embersegitséget vett Igénybe a

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜINTÉZET B. T. KÓRFORGÖGÉPEIN. BUDAPEST. VI, ARADI UCCA a - NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.

autó, Cyclecar és motorkerékpárversenyét a 
Budapest Sport Egyesület, amely verseny min
den évben kimagasló eseménye az autó- és mo
torsportnak. Az útvonal a Szépvölgyi-ut és 
Gucklcr Károly-ut: start a Pálvölgyi barlangnál 
lesz. Cél: a BSE menedékháza előtt 270 méter
rel. A verseny fontosságát emeli, hogy ajna-

____________________________________ iá 

gyár túrakocsi-bajnokságnak pontszerző futama. 
Nevezni a Budapest Sport Egyesület titkári hiva
talában (VII.. Szabó József-utca 3.) A verseny 
startja pontosan tiz órakor kezdődik.

)( Óriási érdeklődés előzi meg Siófok fürdő 
és az Úrvezető rendezésében június 21-én és 
22-én lefutásra kerülő Csillagturát. A túra célja 
Siófok főterén 21 én este 7 és 9 óra között van. 
Eddig be kell futnia mindazon benevezett jár-

Loglobh Autúpneu 
Legjobb Autölelszereies

Nagy Józsefnél
Ve, Andréssy-Ut 34.

Telefon: 221- 97, 285—63

müveknek, melyek értékelésre Igényt tartanak. 
Vasárnap délután ügyességi versenyt rendeznek 
Siófok főterén, teljesen újszerű feltételekkel, 
amelyet csak a helyszínen közölnek a verseny
zőkkel. A nevezési dij másfélnapos teljes ellá
tással vezető részére 30 pengő, utasok részére 
20 pengő A nevezések az Úrvezető szerkesztő
sébe küldendők (V.. Bálvány utca 26. Telefon: 
195—88). ___________________________

Kizárja a motor áttüzesedését

|( Kánikulában adagoljunk „Wing-Oil“-t a 
benzinhez, mely frissen olajoz, hiilölcg hat és 
a motor tartós igénybevételnél nem merül ki.

)( Goodrich pneuk a kiállításokon. A Good- 
rich pneuk még az elsőrangú amerikai pneu- 
márkák között is vezetőszerepet foglalnak el. — 
Érdekes megfigyelni egv-egy párisi vagy berlini 
autókiállitáson, hogy a kocsik általábatí mily 
pneugyártmánnyal vannak felszerelve. — 
Szembeötlő, hogy a luxuskocsik, igy Packard, 
Cadillac, Buick, Auburn nagy részén Goodrich 
pneukat láthatunk, ami élénken dokumentálja, 
hogy a legelőkelőbb autógyárosok is mily biza
lommal vannak e gyártmány iránt

LÓSPORT
Claire nyerte 

a vasárnapi Kancadiíat is
A Széchenyi-emlékverseny és a bécsi kanca- 

dij után a Magyar Kancadijat is megnyerte 
Festetics herceg elsőklasszisu Claire je. Claire 
nem nyerte ugyan abban a stílusban a versenyt, 
amint azt az előzmények után várni kellett, de 
ennek az a gyenge lovaglás volt az oka, amely- 
lyel Esch ezt az igen jó háromévest lovagolta. 
— A Gutái által kitünően lovagolt s utolsó fu
tása óla kétségtelenül javult Flippant lett fél
hosszal második, mig 3 hosszal e mögött vég
zett Alpine, Creola és Napraforgó előtt. Érdekes 
megemlíteni, hogy a kancadijban az első öt 
helyet Pázmán ivadékai foglalták el.

A kancadij napjának részletes eredménye a 
következő:

I. Issekutz Gy. Csibész (Huhne, 12). 1. Bala- 
din (Gutái 5). 2. Hortobágy (Csuta, l'/z). 3.
Daloló, Sormani, Gloriosus .Passat. 2 h. nyh. 
10:122, 31, 22, 22. — II. Gr. Meran I. Herbst- 
zeitlosc (Gutái, 4). 1. Puszta (Schejbal, 2). 2. 
Silver King (Csuta, 5). 3. Fm. Bármikor, La
banc, Happy End, Fitzke, Jokó, Csatlós, To- 
borzó, Beregvár. Fejh., s/< h. 10:52, 19, 17, 25.— 
III. Hg. Festetics Claire (Esch, 2 reá), Drehcr
1. Flippant (Gutái, 4). 2. Lcsvári ménes Alpine
(Balog, 14). 3. Fm. Creola, Mix lesz, Napra
forgó, Ardennes, Harangvirág, Dainsel, % h. 
3 h. 10:15, 12, 14. 26. — IV. Mr. Gábriel Csilri 
(Kaszián, 6). 1. Darius (Lynch. 2). 2. Daruhát 
(Esch, 2’A). 3. Fm. Bőgtön, Martinsberg, Proh- 
lem. PA h., 6 h. 10:83, 29, 24. — V. Győrffy M. 
úrnő Biri (Péter l*/i).  1- Moment (Kaszács, 6).
2. Barcarola (Klimscha, 6). 3. Fm Kotola, Kor
nélia, Georgette, Tüzes, Sanyi, Marquis, Fride- 
rica, Maximd, Corvin, Sohase. 1 */z  h., ’/a h. 10: 
27, 17, 56, 44. — VI. Br. Harkányi S Bonne 
fortune (Schejbal, 4). 1. Bujdosó (Balog, 3). 2. 
Frau Wunderlich (Tuss, 20). 3. Fm. Dehoggis- 
nem, Cipón, Nagyur, Máramaros, Margaréta. 
Severina, In Time, Takaros, Lucrelia. Feldhcrr. 
Mazurka, Szigliget, Fababa, Balaton, Minta, No 
csakl Nyh., fejh. 10:61, 28, 29, 67.

KÖZPONTI TEJCSARNOK 
naponta friss 

yoghurt
— A vasárnapi lovaspólóniérkőzésck. A vasár

napi pólómérkőzéseket előkelő és tekintélyes szá
mú közönség nézte végig, melynek soraiban otr 
ültek a legmagasabb arisztokrácia és a diplo
máciai testület reprezentánsai. Először a Stur 
geons mérkőzött a Budapesti Honvédek csapa
tával a földmivelésiigyi miniszter állal adomá
nyozott Bábolna-dij döntőjében. Végeredmény 
8:5’/» a Sturgeons javára. A gróf Wcnckheim 
Józsefné által adományozott Junior Bajnoki 
Kupa döntőjében a Red devils játszott a berlini 
Bendlcrs ellen és győzött biztosan 4:l-re. A 
győzteseknek a dijakat Anna főhercegnő nyúj
totta át a közönség hangos ovációja közben. 
Kedden ismét két döntő lesz a Nemzetközi 
Handicap Kupa és a Kisbéri-dij-ban — kerül 
programra a Red devils és a Bendlers, valamint 
a Srakes és a berlini Gogols között.

zsoldos előkészít polgári é8 
középiskolai magán
vizsgákra,re. VII, Dohány-U. 4

— A hadviselt köztisztviselők közgyűlése. A 
Hadviselt Közszolgálati Alkalmazottak Bajtársi 
Szövetsége vasárnap délelőtt a régi képviselő
házban tartotta meg ez évi rendes közgyűlését 
vitéz Diószegiig Gábor kúriai biró elnöklésével. 
A szövetség ügyvezető elnöke előterjesztette je
lentést, amelyben beszámolt múlt évi műkö
déséről, majd külön folyó ügyek letárgyalása 
után az eddigi tisztikart választották meg

— Három olcsó férflruhanapot rendez az előre
haladott idény miatt június hó 16., 17. és 18-án 
László Lajos férfiruhaáruháza, V. kér., Vilmos 
császár-ut 40. Finom divatos férfiöltönyök min
denféle színekben, amelyeknek eladási ára 70 és 
80 pengő volt, most 45 pengőért kapható.

A Reklám Élet Balogh Sándor kitünően szer
kesztett, eleven lapja minden jobb könyvkeres
kedésben 1.— pengőért kapható. Kiadóhivatala: 
V., Bálvány-utca 12.

A magyar állam nevébenl A budapesti kir. bön- 
B. XI. 2011. 1928/17. szám.
t< főtörvényszék mint büntetőbíróság sajtó utján el
követett rágalmazás vétsége miatt Bét! Sándor ellen 
a vádtnnesnak B IV 2011'1928. 15 srámu vádhaláro 
Zalában foglalt vád felett Dr. Schadl Ernő kir törvény, 
széki tanácselnök mint elnök Piacsck Győző kir. 

‘törvényszéki tanácselnök és Dr. F.igen Kálmán kir. 
törvényszéki biró valamint Dr Pénzes Béla kir tör
vényszéki jegyző mint jegyzőkönyvvezető részvételével 
H.-una fror főmauánvádlőnak. dr. Holrzcr László 

ügyvéd mint főmagái.vádló képviselőjének a szabad, 
lábon lévő vádlottnak és dr. Gliechmann Lajos budapesti 
ügyvédnek mint védőnek jelenlétében Budapesten 1929. 
évi február hó 28. napján megtartott nyilvános főtár. 
gyalás alapján a vád és védelem meghallgatása után 
meghozta a következő Ítéletet. Réti Sándor vádlott 
budapesti szüleié.ü. 24 éves, izr. vallásu, budapesti la
kos, magyar állampolgár, katona nem volt, nőtlen, va
gyontalan hirlapirő, bűnös, mint a St. 33. S-a szerinti 
szerző, az 1914. XLI. t. c. 1. S-ába ütköző, a 3. J. 2. 
bekezdés 1- pontja szerint minősülő sajtó utján elkö
vetett rágalmazás vétségében, amelyet azzal követett el, 
hogy Budapesten a Glóbus Nyomdai Müintézet r. L 
nyomdájában előállított' Hétfői Napló cimü időszaki 
politikai tartalmú lap 1928. évi január hó 16. napjáról 
keltezett számában „A furfangos fogászegyleü tagnév
sor mint adóslista" fölirat alatt közzétett cikkében 
Barna Izor főmagánvádlóról oly tényeket állított, ame
lyek valóság esetén nevezett ellen a bűnvádi eljárás 
megindításának okai lehetnének és őt közmegvetésnek 
is kitennék. A cikk bűncselekményt megállapító részei 
a kővetkezők: Furcsa história kövekezményeképpen ke
rült az érdeklődés központjába B. I. ur, a vizsgázott 
fogászok egykori elnöke. A história tragikomikus. A 
tragikomil-.umot a komor csődeljárás adja meg, mely, 
lyel az ügy végződött, a komikumát pedig azok a bo
nyodalmak. melyek ezt a komoly folyamatot megelőzik. 
B. I. ur kb. másfél évvel ezelőtt a Rákóczi-uton pa
zar fénnyel rendelőt rendezett be magának, lapokban 
hatalmas hirdetéseket tett közzé, hogy a vizsgázott 
fogászok elnöke X. Y. dr.-ral társulva megnyitotta ren
delőjét. A pazar berendezés, a hirdetések nagysága 
és sokasága nagyösszegü pénzt emésztett fel. a hirde
tésekre azonban paciensek nemigen jelentkeztek. A be. 
rendezésekért, a hirdetésekért fizetni kellett. B. I. ur 
miután kellő tőke nem állt rendelkezésére, kölcsönöket 
vett fel. A hitelező': másfél éven át türelmesen vára
koztak. A bonyodalom ott kezdődött, amikor az egyik 
hitelezőnek eszébe jutott B. I. ur tartozása és annak 
behajtása végett ügyvédjéhez fordult, aki meglátogatta 
B. 1 urat pazar eleganciával berendezett rendelőjében. 
A fogászok különben tiszteletreméltó egyesületének egy
kori elnöke lekötelező szivélyeséggel fogadta az ügyvé
det és mosolygós arca csak akkor borult el, amikor az 
ügyvéd ügyfele nevében B. I. ur adósságainak törlesz
tését követelte. De a komor redók csakhamar elsi
multak B. I. ur arcán és szokatlan őszinteséggel be
jelentette az. ügyvédnek, hogy pénze nincs. Nincs pén
zem. de becsületes' ember vagyok és fizetni akaróit, 
mondta B. I Hogy adósságaimat eddig nem fizettem 
ki, az csak a komisz gazdasági viszonyok következ
ménye. Nekem is’ rengeteg adósom van. akiktől nem 
tudom behajtani a nekem járó összegeket. Itt van hite, 
lezőim névsora, ezt átadva önnek ügyvéd ur. tessék be
hajtani járandóságaimat, — ebből kifizetem minden 
tartozásomat. B. I. ur ezzel átadott az ügyvédnek egy 
hatalmas listát, amelyen 150 név szerepelt. Az ügyvéd 
átfutotta a neveket és’ látta, hogy minden név mellett 
egy törzsszám áll. Érdeklődve kérdezte, hogy mit je
lentenek a számok, mire a vizsgázott fogászok egykori 
elnöke kijelentette, hogy ezek a számlakivonatok szá
mai, ezekre csak hivatkozni kell s az adósok minden 
bizonnyal fizetnek. Az ügyvéd elfogadta B. I. ur aján
latát, kijelentette, hogy B I. ur adósságait behajtja 
s ebből ügyfelét kielégíti. Amennyiben esetleg pénz iá«- 
vissza, ha netalán többet inkasszálna be. azt azonnal 
B. I. ur rendelkezésére boisájtja. Az ügyvéd, mint 
aki jól végezte a dolgát, hazament, s a listán szereplő 
150 urnák azonnal fizetési meghagyást küldött szét. A 
fizetésmeghagyásnak váratlan eredménye lett. Másnap 
az ügyvédi irodában nem tehetett mozogni. Az egyik 
ur a másiknak adta a kilincset. A fizetési meghagyás 
űgvében jöttünk, mondották az ügyvéd titkárkisasszo
nyának. az ügyvéd úrral szeretnénk beszélni. Az első 
urnái azonban meglepetés érte az ügyvédet. B. I. ur lis
táján szereplő adós ingerült hangon jelentette ki. hogy 
B. I. urnák egy fillérrel sem tartozik, sót. Az ügyvéd 
csodálkozott s a csodálkozásra bőven volt alkalma 150 
beszélgetés alatt. Kiderült ugyanis, hogy a listán sze
replő 150 ur mind vizsgázott fogász, vagy fogtechnikus, 
A lista, ami az ügyvéd kezébe került, nem az adósok 
listája volt, hanem a fogtechnikusok egyletének törzs
listája. A nevek mellett a számok sem számlakivonati 
számok voltak, hanem a tagok törzsszámai. Az ügyvéd 
nem tehetett mást, bocsánatot kért 150-szer egymás 
után. Azután egy rövid levélben tudomására hozta a 
történteket B. I. urnák is. Egyben azt is közölte vele, 
hogy hitelezői megbízásából a csórt iránti kérelmet be
nyújtotta a csődbírósághoz. A kir. törvényszék ezért: 
Réti Sándor vádlottat az 1914. XLI. t. c. 3. §-ának 2. 
bekezdése és az 1928. V. t. c. 3. § 2. bek. alapján a 
Btk. 92. §-ának alkalmazásával 150 pengő, azaz egy- 
százötven pengő pénzbüntetésre Ítéli. A pénzbüntetést 
behajthatatlansága esetére a St. 41. §-a és az 1928. X. 
t. c. 9. és 10. §-ai alapján 10 (tiz) pengőként egynapi 
fogházra kell átváltoztatni. A szabadságvesztést meg
kezdésének napjától kell számítani. A pénzbüntetést az 
Ítélet jogerőre emelkedése napjától számított 15 nap 
alatt végrehajtás terhe mellett a budapesti kir. ügyész
végnél az 1892. évi XXVJl t c. 3. §-ában meghatározott 
célra kell megfizetni. Vádlott a Bp. 480. §-a alapján 
köteles az eddig felmerült valamint az ezután felmerülő 
bünügvi költséget a m. kir. államkincstárnak megtérí
teni. Köteles a vádlott a Bp. 480. S-a értelmében az ügy
védi képviselettel fölmerült költség címén Barna Izor 
főmagánvádlónak 150 pengőt, azaz egyszázótven pengőt 
nz Ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt 
végrehajtás terhével megfizetni. A St 40. és 42. §-ai 
alapján az Ítéletben megállapitott pénzbüntetésért és 
bűnügyi költségekért ideértve a főmagánvádló ügyvédi 
képviseletével felmerült költségeket és elsősorban a biz
tosítékul letett összeg erejéig a Hétfői Napló kiadója, 
amennyiben pedig ezeket a biztcsiték nem fedezné, má
sodsorban az elitéit, harmadsorban a kiadó egyéb va
gyonával, végül pedig Glóbus Nyomdai Müintézet r. t. 
nyomda tulajdonos felelős. A St. 43. §-a alapján köte
les a Hétfői Napló cimü lap szerkesztője az Ítéletet 
indokaival együtt a Hétfői Napló cimü időszaki lap
ban a jogerős ítélet kézbesítése után megjelenő leg
közelebbi vagy azt közvetlenül követő számnak elején 
rendes nyomással minden lappéldányon közzétenni. A 
kir. törvényszék a főmagánvádlót magánjogi igényével 
a Bp. 5. S-a alapján polgári perre utasítja. Az ítélet jog
erőre emelkedése után a Bp. 494. §-a alapján a kir. 
ügyészséggel a St. 40. és 42 §-ai alapján Hétfői Napló 
lap kiadójával és a Glóbus Nyomdai Müintézet r. t. 
nyomdatulajdonossal, végül a St. 43. §-a értelmében ■ 
Hétfői Napló cimü lap felelős szerkesztőjével közlendő. 
Indokolás; A kir. törvényszék a vádlott beismerése, va
lamint a szóbanforgó hírlapi közleménynek a főtárgya
láson felovasott tartalma alapján tényként állapította 
meg, hogy a fentebb megjelölt hírlapi cikket Réti Sán
dor vádlott irta és tétette közzé, továbbá, hogy a cikk 
tényállításai a benne teljes névvel meg nem nevezett 
fómagánvádlóként fellépett Barna Izorra vonatkoznak. 
A vádlott a magáninditványát törvényes határidőben 
előterjesztett főmagánvádló vádjával szemben a valóság 
kifogásával védekezett. A főmagánvádló hozzájárulása 
folytán a Bp. 13. S-ának utolsó bekezdéséhez képest el
rendelt valóságbizonyilás adatai, jelesül Havcl Ede. dr. 
Hajós Imre és Krentcr József tanuk vallomása alapján 
a kir. törvényszék a következő tényállást állapította 
meg: Dr. Hajós Imre ügyvéd az egyik ügyfele megbízá
sából a főmagánvádló ellen vezetett végrehajtás alkal
mával a főmagánvádló asztalán egy listát talált, amely
ről azt hitte, hogv az a főmagánvádló adósainak név
sorát tartalmazza. Magához vette a jegyzéket a a rajta 
felsorolt egyéneknek fizetési felhívást küldött. A felszó
lítottak be elöntéséből kitűnt azután, hogy a lista nem 
n főmagánvádló adósairól, hanem a fogtechnikusok 
egyletének tagjairól készült. A szóbanforgó jegyzék el
vételénél a főmagánvádló jelen nem’ volt s arról elő
zetesen nem is tudott. E megállapitott tényeket a vád
beli tényállításokkal egybevetve, kétségtelen, hogy ez 
utóbbiak valóknak nem bizonyultak, sót egyenesen 
megcáfolást nyertek. Kétségtelen ezenfelül az la. hogv 
a vádba vett tényállítások. — amelyek szerint a fő
magánvádló szélhámoskodott és hitelezője ügyvédjét 
ravaszul becsapta, — valóság esetén alkalmasak arra, 
hoav a főmagánvádlóval szemben bűnvádi eljárás meg
indításának okául szolgáljanak és őt közmegvetésnek ki*  
tegyék. Ezért a vádlottat, mint a vádbeli cikk szerző
iét. a ren< elkező részben idézett törvényszakaszok alá 
eső rágalmazás vétségében bűnösnek kellett kimondani. 
A büntetés kiszabásánál a kir. törvényszék súlyosbító 
körülményt nem észlelt; viszont a Btk. 92. §-ának alkal
mazását indokoló enyhítő körülmények gyanánt vetta 
figyelembe a vádlott büntetlen előéletét és azt. hogy 
ii főmagánvádlónak a bíróság előtt elégtételt kívánt 
szolgáltatni. Budapest. 1929. február hó 26-án Dr. 
Schadl Ernő s. k kir. törvényszéki tanácselnök, ft. 
elnök, dr Elgcn Kálmán s. k. kir. törvényszéki bíró, 
előadó. A kiadmány hiteléül: P h. olvashatatlan alá
írás. s hiv. tisztviselő

A budapesti kir ítélőtábla és r magyar kir. Kúria 
ezen i'élclel indokainál fogva helybenhagyta

' szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ


