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Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*50  dinár, Németországban 10 
pf. Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 le>
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D*-  ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal- 

Budapest, VII. kér., Rákóczi-út 36. szám. 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda.) 
Telefon: József 308—96.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-43.

vállalták Halasy Géza és Littke Kázmér
A leiaftóztatott építészek sorsdöntő vallomást tettek 
Vay Kázmér miniszteri tanácsos ellen — Vasárnap ki
derültek a nagyarányú bűnügy szenzációs újabb rész
letei — Már második éjszaka detektivek őrzik a rendőri 

főosztály volt vezetőjét

Ma reggel áll az ügyész elé Vay Kázmér
Vay Kázmér miniszteri tanácsosnak, akit 

tudvalévőén a inijjt héten állásától felfüg
gesztettek és megindították ellene a fe
gyelmi eljárást, még várni kell arra, amig 
az építkezési visszaélések ügyében kihall
gatja a nyomozást vezető királyi ügyész. 
Eredetileg szombat délutánra tervezték Vay 
Kázmér kihallgatását, sógorának, Halasy 
Géza műépítésznek a kihallgatása azonban 
páratlanul annyira elhúzódott, hogy erre 
nem kerülhetett a sor. Vitéz Széchy István 
dr. kir. ügyész, aki a nyomozást vezeti és a 
kihallgatásokat foganatosítja, szombaton 
éjfélután hirdette ki Halasy előtt, hogy a 
fennforgó nyomatékos gyanuokok miatt 
megveszt égetés bűntette cimén elrendeli el
lene az előzetes letartóztatást. Vay Kázmér 
Andrássy-uti lakásán izgatottan várta a 
bűnügy újabb eseményeit és amikor

éjfélután egy órakor közölték vele, 
hogy sógorát letartóztatták, rendkívül

Beismerem — kezdi a vallomását 
Vay Kázmér sógora

Vasárnap korán reggel megjelent a hiva
talában Sztpiche Gusztáv dr. főügyész és 
Széchy ügyész, aki éjjel egy órakor még 
hivatalában dolgozott, reggel kilenc órakor 
már referált a főügyésznek. Bemutatta a re
ferens ügyész Ilalasy Géza vallomását, a 
Jegyzőkönyvet a főügyész áttanulmányozta 
és azután megtanácskozták a további teen
dőket. A referáda befejezése után Széchy 
’ifiyész intézkedett, hogy

a fogházból vezessék fel Halasy Géza 
és Littke Kázmér műépítészeket.

Az éjfélután letartóztatott Ilalasy Géza lé
pett ki először a fogház kapuján. Az első 
éjszakát, ugy látszik, nyugodtan töltötte a 
fogházban. Frissen meghorotválva aaladl 
!,f a Koháry-utcán és a központi járásblró- 
sáK épületének Markó utcai kapuján ke
resztül ment fel Széchy ügyész negyedik
emeleti szobájába. Néhány perccel később 
egy másik fogházőr » már öt hét óta letar- 
bíztatásban levő Littke Kázmért kisérte 
Széchy ügyészhez. Az ügyész délfelé 
kezdte meg Ilalasy Géza kihallgatását és ez 
rövid ebédszünettel az esti órákig tartott. 
Halasy már szombati kihallgatása során be
látta, hogy az eléje tárt tényekkel szemben 
■emmi értelme nincs a tagadásnak és tak
tikát változtatva az őszinte beismerés út
jára lépett.

—■ Vgy látszik, én már elveszteni — mon
dotta Halasy Géza —, belátom, hogy

megdöbbent.
Még két óra után is felöltözve várakozott 
Vay Kázmér lakásán, mert azt hitte, hogy 
éjszaka szükség lesz rá. Már világosodni 
kezdett, amikor az Andrássy-uti lakás ab
lakai mögött elsötétedett és Vay Kázmér 
aludni tért.

Széchy ügyész szombaton még azt hitte, 
hogy vasárnap megkezdheti végül a bonyo
dalmas bűnügy főszereplőjének, Vay Káz- 
mérnak kihallgatását, de Halasy Géza val
lomása során olyan részletkérdések merül
tek fel, amelyek előbb tisztázásra szorul
nak. A királyi ügyészség ugyanis először az 
ügyet a maga teljes egészében felderíti, az 
összes ellentmondásokat tisztázza, hogy az
után amikor Vay Kázmér kihallgatására 
kerül a sor.

teljes határozottsággal és megdönthe- 
tetlenséggel álljanak vele szemben a 

tények.

hiábavaló a tagadás. Beismerem, ügyész ur, 
hogy megtévedtem.

Az izgalmas pillanat után Halasy Géza 
elismerte, hogy

minden ugy történt, ahogyan azt 
Littke Kázmér pénteken és szombaton 
az önmaga által diktált jegyzőkönyv

ben bevallotta.
Beismerte azt, hogy sógorának. Vay 
Kázmér miniszteri tanácsosnak a segít
ségével építési munkákat szerzett, a 
munkákból százalékos jövedelmet kö
tött ki magának és közreműködött ab
ban, hogy az elszámolások körül is 

visszaélések történjenek.
Részletesen elmondotta az egyes építkezé
sek körül történt manipulációkat, megmon
dotta, hogy melyik munkából mennyi 
pénzt adtak át neki és hogy

ebből a pénzből kinek mennyit jutta
tott.

Ezeknek a részletkérdéseknek tisztázása, 
vette Igénybe a vasárnapi napol is. Halasy 
Géza vasárnap azt Is jegyzőkönyvbe dik
tálta, hogy egy-egy meghamisított kiutalás 
milyen körülmények kö.dltt történt éa azt 
előzetesen hogyan és kivel beszélte meg.

Szinte megdöbbentő az a vakmerőség, 
ahogyan a belügyminisztérium csendőrsvgl 
építkezései körül manipuláltak egyes építé
szek éa egyes olyan miniszteriális emberek, 

akiknek feladatuk volt a munka kiadása, 
ellenőrzése, átvétele, a számlák átvizsgálása 
és a - pénzek folyósítása. A vallomások so
rán kiderült, hogy

az elszámolásokban olyan hamisítások 
vannak, amelyre egyszerű szorzás ut
ján egy pillanat alatt rá lehet jönni.

de az utalványozásnál nyilván nem tartot
ták szükségesnek a lelkiismeretes revidiálá- 
lást, vagy

bizonyos hivatalos kezek megakadályoz
ták azt, hogy ezek a hamis számadások 
az illetékes számvizsgáló közegek elé 

kerüljenek.
SzabályAzertten felírták például az egység
árakat, a szállított tárgyakat is, de az ered- 
ményrovatba nem a két szám szorzatát ír
ták, hanem egészen idegen,

lényegesen magasabb összeget tettek.
Az Is megtörtént, hogy amikor például egy 
3500 pengős — különben a valóságot nem 
fedő — tételt már Igy beáliitottak, akkor 

a hármast kijavították nyolcasra
és igy további 5000 pengővel nagyobb össze
get utaltattak ki. Egy külön lapra tartozik 
az a szemérmetlen visszaélés, amit az 

engedményesekkel
csináltak. Gyakori eset az ilyen állami szál
lításoknál, hogy a munkát végző cég járan
dóságát engedményezi valamely más cégre, 
vagy pénzintézetre. Ez ismételten előfordult 
azoknál az építkezéseknél is, amelyeknek 
adatait a mostani bűnügyi nyomozás során 
teregetik ki. Kiderült azonban, hogy az en
gedményezett összegeket az engedménye
zettnek rendesen kifizették, amikor pedig a 
végső elszámolásra került a sor,

ezt az összeget nem vonták le, hanem a 
munkát végz" építészek a teljes össze

get felvették.
Van olyan építkezési munka, ahol négy je
lentős összeget engedményeztek, a belügy
minisztérium mind a négy összeget kifizette, 
de csodálatosképpen

„elfelejtették" a négy engedményezést 
levonni.

Három százalék 
provízió

Littke Kázmér vallomása adott uj fordu
latot az ügynek,

az uj vallomás megszületésének azon
ban külön története van.

Littke Kázmér heteken keresztül tagadott, 
amikor azonban egy-egy lényt aktaszcrücn, 
megdönthetellenül bizonyítottak vele szem
ben, akkor elismerte. Amikor látta, hogy 

tagadásával nem ér tovább célt, akkor azt 
a dolgot beismerte.

— Kérem, ez tény és valóban történt 
visszaélés, — mondta Littke — ezt beisme*  
rém, de ezt én csináltam, én akartam igy 
anyagi előnyhöz jutni.

Littke Kázmér, a mindennap megismét
lődő kihallgatások során soha senkit nem 
vádolt. Egyetlen nevet sem említett és ha 
nevek merültek fel, <5 mindenkit igyekezett 
menteni, csak önmagát nem kímélte. Ezzel 
a taktikával azonban zsákutcába jutott, 
mert az ügyek tömegére világosság derült, 
Littke Kázmér szerepe pedig hamis beállí
tásban szerepelt az ügyészség előtt. Az ő 
saját vallomása alapján ugy látszott, hogy 
ö a felbujtó, de mindenki tudta, hogy ez egy 
magára vállalt szerep. Pénteken délben

Littke Kázmér néhány percig négyszem
közt beszélt egy hozzátartozójával, aki 
megérltetfe vele, hogy nincs semmi cél
ja saját helyzete további súlyosbításá

nak.
Littke e beszélgetés után állt Széchy ügyész 
elé azzal, hogy vallomásának lényegén vál
toztatni óhajt. Egy gépírót adlak mellé, aki
nek péntek délutántól szombatig diktálta 
jegyzőkönyvbe, hogy az egyes, már ismert 
visszaéléseket kiknek a segítségével követte 
el, kinek milyen szerepe volt az ügyben és 
tudomása szerint

ki mennyit keresett.
Ezzel a vallomással uj adatok nem jutottak 
az ügyészség birtokába, ellenben Littke 
Kázmérnak a bűnperben való jogi elhelyez
kedése változott meg, amennyiben

a felbujtói szerep csökkent bűnsegéd! 
bünrészcsséggé.

Elmondotta Littke Kázmér, hogy Halasv 
Gézát még MÁV felügyelő korából ism erű 
Amikor Halasy nyugdijaztatta magát és ön
álló müépitészi irodát nyitott, akkor került 
vele üzleti összeköttetésbe. Ilalasy azt aján
lotta, hogy

sógorának, Vay Kázmér miniszteri ta
nácsosnak segítségével tud építési meg
bízást szerezni, de a vállalati összegből 
három százalék províziót kér, még pe
dig nem a maga részére, hanem más

nak.
Ezenfelül Halasy kikötötte, hogy a tervezési 
munkákat az ő neve alatt kell elszámolni, 
a tervezésért megállapított összeg is őt illeti, 
viszont azonban a tervezést Lilikének kel
lett elkészíttetni, saját emberével. A belügy
minisztériumban azután Halasy részére a 
tervezésért rendszerint magasabb összeget 
állapított meg, mint amennyit a Mérnök- és 
épitészegyesület dijskálája élőir.
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Többszázezer pengő a kár
A királyi ügyészségen ■ legmodernebb 

■cámológép aegltoégével vizsgálta át a 
■támadásokat egy ininlaitérliiml számvevő*  
aégi főtlsztviscló. Egész sereg hibát fedezett 
fel, sok visszaélésre jöttek rá éa

éneknek a végösszege már az eddigi 
megállapítások szerint Is többszázezer 

pengőre mg.
Pontos jegyzéket állítottak össze a száma
dási hibákról, a „téves" kiutalásokról, az 
„elfelejteti" levonásokról és az Illetéktelen 
pénzfelvételekről. Ezenfelül a kijavított és 
meghamisított számjegyekről

ötven és százszorosra nagyított fény
képfelvételeket készítettek, 

amelyekből tisztán látható, hogy a megha
misított számjegy alatt

eredetileg milyen összeg volt.
A kir. ügyészség mindezeknek a pontosan 
csoportosított a«latoknak a tömegével fel
készülten értesítette

Vay Kázmér miniszteri tanácsost, hogy 
hétfőn reggel nyolc órakor kihallgatás 
végett jelenjen meg vitéz Széchy dr„ 

kir. ügyész előtt.
Vay Kázmér háza előtt különben szombat 
óta detektívek tanyáznak, akik az éjszakát 
Is ott töltik és a kirendelt detektivek kísére
tében fog a nyomozást folytató kir. ügyész 
előtt megjelenni. Littke Kázmért többek kö
zött megvesztegetés büntette elmén tartóz
tatták le. Ilyen elmen kerül letartóztatásba 
Halasy Géza műépítész,

hétfőn reggel pedig letartóztatják Vay 
Kázmért, akiről az előbbi két letartóz
tatott azt vallotta, hogy ő az, aki tmeg- 

vesztegettek.
Az ügynek természetesen vannak még más 
gyanúsítottjai Is. A kir. ügyészség utasítá
sára a detektívek több embert tartanak 
megfigyelés alatt, ezek között belügyminisz
tériumi tisztviselők és építkezési vállalkozók 
is vannak, a nyomozás azonban még nincs 
olyan stádiumban, hogy ezeknek a nevét 
nyilvánosságra lehessen hozni. Vay Káz
mér hétfői kihallgatása után azonban már 
gyors ütemben fog leperegni ez a példátla
nul vakmerő bűnügy.

Vasárnap esfe 
a*  ügyéstsógen

Délután két őrskor vitéi Szfchg ii«yéy 
félbeszakította a kihallgatásokat és__ehéd________________

Óriási érdeklődés és nagy 
izgalmak közt folyt le vasárnap 

az iparkamarai választás
Az ellenzék és az iparos blokk csaknem egyforma számmal 

kaptak szavazatokat
A budapesti iparosság ezreinek izgalmas és 

lázas érdeklődése közepette vasárnap folyt le a 
kereskedelmi és iparkamara Iparos beltagjai
nak megválasztása. 24 rendes tagot és 24 pót
tagot kellett megválasztani. A kamarai válasz
tásokat eddig még soha nem tapasztalt érdek
lődés kisérte. Ezrével vonullak az urnák elé 
a budapesti iparosok, hogy eldöntsék, kik kép
viseljék őket az iparosparlamcnlben: a Kama
rában.

Aa ellenzéki Iparosok külön listákon vo
nultak fel a választásra.

A különböző Iparteslületekből, valamint kéz- 
müveslesttlletböl, a GyOSz-ból és az Iparosok 
Gazdaságpolitikai Pártjából rekrutálódolt Ipa
ros Egységes Blokkal szemben a liberális Ka
marai 1 paroscllenzék, valamint az Iparosok 
Kamarai Reformpártja vonult fel, amelyben vi
szont a Baross Szövetség, a Keresztény Iparo
sok Országos Szövetsége, s az Országos Ipar- 
egyesület foglalnak helyet.

A szavazás a fővárosi elöljárósági épületek 
helyiségeiben folyt le, igen izgalmas és moz
galmas külsőségek között.

A Hétfői Napló munkatársai végigjárták az 
összes elöljáróságokat * az alábbiakban szá
molnak bo tapasztalataikról:

A pesti oldalon elsősorban
■ Belvárosba,

szünetet tartott. Egy óra múlva azonban a 
f egy örök ismét elő vezették Littkét és /7 a- 
lasyt és a referens ügyész hivatali helyisé
geiben a központi járásbíróság negyedik 
emeletén tovább folytatták a kihallgatáso
kat és pedig olymódon, hogy

Littke egy gépirónőnek diktálta to
vább folytatólagos vallomását a fegy- 
hdzőr jelenlétében s ezalatt a másik 
szobában az ügyész Halasyt hallgatta 

ki
bizonyos részletkérdésekre vonatkozóan, 
miután már tegnap elébe tárta azokat a 
megdönthetetlen bizonyítékokat, amelyek 
alapján letartóztatását el kellett rendelni.

Így tartott ez egész vasárnap délután, mig 
azután hét órakor

Littke befejezte több tucat ivet kitevő 
részletes vallomásának ledlktálását, 

Széchy ügyész pedig Halasy kihallgatásával 
készült el véglegesen. 4z ügyészség ezzel az 
építkezési ügynek Halasyra és Littkére vo
natkozó részét be Is fejezte és a letartózta
tott építészeket holnap csak akkor vezetteti 
maga elé az ügyész, ha ez

Vay Kázmérral való szembesítésük vé
gett 

szükségesnek mutatkozik.
Vitéz Széchy Vay Kázmért már ma este 

maga elé akarta idézni, de a referens ügyészt 
a legutóbbi napok munkája annyira igénybe 
vette és kimerítette, hogy Vay Kázmér ki
hallgatását csak holnap foganatosíthatja.

A mai nan folyamán Havas Károly dr. 
Halasy Géza védője engedélyt kért arra, 
hogy tegnap letartóztatott védencével be
szélhessen,

az ügyész azokban az engedélyt meg
tagadta.

Halasyt és Llttkét hét órakor visszavezették 
cellájukba. Littke teljesen kimerültnek 
látszott, a többhetes fogság nagyon megvi- 
slte, arca teljesen lesoványodott s többnapos 
szakálla miatt valósággal beteges külseje 
van.

Vay Kázmért holnap reggel nyolc órára 
idézte maga elé az ügyész, aki holnap dél
előtt Vay Kázmért kihallgatja mindazokról 
a bizonyítékokról, amelyeket Littke és Ha
lasy vallomásai, valamint a minisztériumi 
számtisztek ellenőrző számadásai az építke
zési ügyekben szolgáltattak.

az újvárosháza épületébe látogattunk el, ahol 
már a kora délelőtti órákban százával jelent
keznek az Iparosok, hogy szavazzanak. A vá 
rosháza épületének kapujában a pártok embe
rei röpcédulákkal árasztják el a szavazókat.

Nagy érdeklődés mellett folyt a szavazás
■ Lipótvárosban, 

a Szalay-ulcai elöljáróság épületében, ahol már 
reggel izgalmas események játszódtak le. Kide
rült, hogy kevés szavazóigazolványt kapott az 
elöljáróság, mire

óriási tumultus támadt, a szavazást fel 
kellett függeszteni.

Csak később indult meg újra a szavazás, most 
már gyorsított tempóban.

Ugyancsak tumultuózus jelenetek játszód
tak le a Terézvárosban, 

a VI. kerületi elöljáróság aradiutcai épületé
ben, ahol a százával várakozó Iparosok egyre 
hangosabban követelték, hogy gyorsítsák meg 
a szavazást, a amikor hiába volt minden kérés, 
felhívták a pártok központjainak figyelmét a 
szavazás lassú menetére, mire a pártok inter
venciójára végül is nagyobb apparátussal fog
lak hozzá a szavazás lebonyolításához.

Aa Erzsébetvárosban majdnem tettlegességlg 
fajultak a tumultuózus jelenetek.

A déli órákban közel ezer ember várt arra, 
hogy bejusson a szavazóhelyiségbe, a korrido
rok, a lépcsőház zsúfolva volt emberekkel. Az 
irgalmas várakozásban két iparos már csak
nem összeverekedett, úgyhogy rendőrt kellett 
hívni, hogy az izgatott embereket eltávolítsa.

A józsefvárosi elöljáróság épületében 
a kapuig kígyózott a tömeg s itt is rendkl- 
Izgatott hangulatban folyt a szavazás.

A Ferencvárosban
nagyszámmal jelentkeztek egész vasárnap a

a X. kerületben
mór kisebb volt az érdeklődés. A délelőtt folya
mán mindössze százan szavazlak le, de 
utánra itt is éWnkebb képet mutatott a 
lasztás.

Is 
ül

is - .
szavazók, mig

óéi
vá-

A budai kerületek
közül a Várban folyt a legcsendesebben a sza
vazás. Itt jelentkeztek szavazásra a legkeveseb
ben.

A második kerületben a Fő utcái elöljáró
ságon

már hangos jelenetek között folyt a sza
vazás.

Ab elöljáróságon ugyanis nem készültek fel

ekkora érdeklődésre és csak egy urnát állítottak 
fel. Többszáz iparos állott sorban a folyosón 
és sokan hangosan méltatlankodtak amiatt, 
hogy technikailag nem készítették elő kellő
képpen a szavazást. Igen sok iparos kijelen
tette, hogy a nagy hőségben nem hajlandó 
órákhosszat sorbaállani és a délelőtt folyamán 

nagyobb csoportok hagyták el aa elöljáró
ság épületét s Indultak hazafelé, anélkül, 

hogy leszavaztak volna.
Ugyanilyen jelenetek játszódtak le a Fő-téren, 
a harmadik kerületi elöljáróságon is. A Hétfői 
Napló munkatársa beszélt Bittner Jánossal, a 
Kereskedelmi és Iparkamara alelnökével, aki 
szintén élesen elitélte ezeket a jelenségeket és 
elmondta, hogy

öt urna helyett csak egyet állítottak fel Itt 
Este hat órakor valamennyi kerületben 
lezárták a szavazást, csupán a VII. kerü
letben kellett meghosszabbítani egy órával 

a zárórát.
Hét órakor itt is lepecsételték az urnákat.

A pártok központjaiban egész vasárnap Iz
gatott sürgés-forgás mutatkozott.

A kereskedelmi és iparkamara Szemere-utcai 
székházában már a kora délelőtti órákban meg
jelentek az összes kamarai fötisztviselök, 
szinte percenként csilingelt a telefon, jelentet
ték a kerületi elöljáróságokon működő sza
vazóbizottságok eredményeit. Egymásután fu
tottak délelőtt és délután a kamara épülete elé 
az iparosvezérok autói és hozták a legfrissebb 
eredményeket. A szavazás befejezése után a 
Hétfői Napló munkatársának érdeklődésére azt 
a felvilágosítást kapta, hogy az eddigi becslé
sek szerint az ellenzék és az egységes blokk 
körülbelül egyforma arányban kapott szavaza
tot.

Az Iparosellcnzék nagymezőutcai hadlszál- 
lásán nagy az Izgalom és nagy a bizakodás.

Elmondották munkatársunknak, hogy az El
lenzéki Blokk tendenciát lát abban, hogy lassan 
megy a szavazás és ezért intézkedtek, hogy a 
választás gyorsabb tempóban folyjék.

Este 11 órakor az eddig összeszámlált szava
zatok alapján megállapították, hogy

Legitimisták nagygyűlése
Nagykanizsán

Szterényi József a detrontzáló törvény hatályon kívül 
helyezését követelte

A Magyar Férfiak Szent Korona Szövetsége 
vasárnap délelőtt Nagykanizsán nagygyűlést 
tartott, amelyen a Berlinből hazatért Szterényi 
József báró, gróf Zichy Aladár és báró Cikán- 
Zichy Móric és Kállay Tibor vettek részt.

A gyűlés első szónoka gróf Zichy Aladár azt 
hangoztatta, hogy a magyar mindig királyhü 
volt.

Báró Szterényi József 
beszélt ezután, aki Berlinből jött haza, hogy a 
gyűlésen résztvehessen. A legitimizmus lényegét 
ismertette. Megemlékezett a szabadkirályválasz- 
tókról is, mire a gyűlés résztvevői közül töb
ben éljenezni kezdtek.

Kritizálta a detronizációs törvényt s kijelen
tette, hogy amint Trianon nem szolgál jogfor
rás gyanánt a becsületes magyar ember szá
mára, épp ugy a detronizációs törvényt sem 
lehet jogforrásnak elfogadni, mivel ezt is épp 
olyan kényszerhelyzetben hozták, és még' az 
egyház is felment az olyan eskü alól, amelyet 
halálos fenyegetésre tettek le.

— A királykérdésben már dereng a hajnal — 
mandotta —, de még nem tartunk ott, hogy a 
felkelt napot üdvözölhessük. Megérjük még a 
revízió idejét s vele együtt a detronizációs tör
vény hatályon kivül helyezését.

A legitimistáknak caak az az egy feladatuk 
lehet: előkészíteni a talajt a legitimizmus 

számára.
— Mi nem akarunk puccsot — mondotta —, 

a mi eszközünk nem a harc, hanem a békesség.

A budakeszi hősök emléké
nek leleplezési ünnepe

Díszes, megható ünnepség volt vasárnap 
Budakeszin, ahol a község százhetven hősi 
halottjának bronzbaöntött remek emlék
szobrát leplezték le.

A hősök szobrának leleplezési ünnepélye 
reggel fél tiz órakor kezdődött a római ka
tolikus templomban tartott zenés misével. 
Az istentisztelet után a templomból hosszú 
menetben a község főterére, a hősi halottak 
emlékműve elé vonultak, ahol Gschivindt 
Ernő országgyűlési képviselő megnyitotta az 
ünnepélyt s felkérte József főherceget az 
emlékmű leleplezésére. József főherceg rövi
den elmondotta a harminckettes bakák és
az egyes honvédek szereplését a világhábo
rúban, mert budakeszi hősi halottai 32-es 
bakák, vagy egyes honvédek voltak az ö 
parancsnoksága alatt. Mint egykori had
vezér, az ő kedves, hős fiairól emlékezett 
meg József főherceg a hősi halottakról, az
után elhelyezte koszorúját a szobor előtt.

a : ‘ ‘ .........................
Odilo tábornagy tette le másodiknak koszo
rúját 

kormányzó képviseletében Schöner

az emlékmű talapzatára, rövidesen

Minden este O órakor

Lila test - sárga sapka
Hitler IrAn. ErAnvl Fttake, Tway ’«•«- Góuon.
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SZIflES REGÉnVTÚR
egy kötete.

Kapható 30 fillérért | 
minden ujsógelárusitó helyen 

és vasutéllomósokon.

mintegy öt és félezer szavazatot adtak le, 
amelyek megoszlanak az Iparos Blokk és a 
liberális Iparos Ellenzék közölt, mig a kercsz- 
ténypárli Kamarai Reformpárt csak kevés sza
vazatot kapott. Eddig biztosan megválasztott, 
nak tekinthető a hat GyOSz kiküldött, továbbá 
Brauch Ferenc, az Iparos Ellenzék listaveze
tője, valamint Becsey Antal, aki az Iparos 
Blokk és a Reformpárt listáján szerepet, to
vábbá Nagy Antal, Német Gyula, Gundel Károly 
és Jakab János.

A késő éjszakai órákban a Gazdasági Klub- 
bán, ahol Fábián Béla orsz .képviselő vezetésé
vel az iparos ellenzék szervezete működik, még 
javában folyt a szavazatok összeszámlúlása. 
Itt ugy informálták a Hétfői Napló munkatár
sát, hogy Bittner Jánost, az Iparkamara alelnö*  
két és Latinák Jenőt nem választották meg ka
marai tagoknak.

Éjjel 12 órakor
abbahagyták a szavazatok összeszámlálását, 

lepecsételték az urnákat, amelyeket a központi 
városházára szállítottak és a szavazatok össze- 
számlálását, — tekintve, hogy ma, hétfőn a ke
reskedőtagok megállapítására került a sor, —• 
kedden reggel folytatják, ugy hogy tehát a 
végleges eredményt holnap délelőtt hirdetik ki.

Békésen akarjuk meggyőzni a külföldet arról, 
hogy miként a béke csak Trianon revíziója ál
tal biztosítható, ugy a konszolidáció kérdése is 
csak a legitimizmussal oldható meg.

Ezután Maniu román miniszterelnök múlt- 
vasárnapi nyilatkozatára, melyben a Habsburg 
restauráció lehetetlenségéről szólt — reflektált 
és azt hangoztatta, hogy nem tartunk ott, ahol 
1920-ban voltunk. Magyarország belügyeibe nem 
lehet beleavatkozni. Tudják meg azok, akik igy 
beszélnek, hogy nem vagyunk egyedül.

Majd arról szólt, hogy egy héttel ezelőtt lá
togatást tett Belgiumban Ottónál és meggyőző
dött arról, hogy nevelése teljesen magyar szel
lemben történt. Foglalkozott azzal a váddal, 
mintha a legitimisták az osztrák-magyar mo
narchiát akarnák visszaállítani. Erről szó sem 
lehet, a magyar legitimizmus a független nem
zet/ királyságot jelenti.

Utána báró Cikán-Zichy Móric beszélt, aki 
azt hangoztatta, hogy a mai kormányzati rend
szer nem tesz eleget a demokratikus fejlődéi 
követelményeinek Az eljövendő királytól várja, 
hogy megteremti Magyarországon a nyugati de*  
mokrácia és a gazdasági jólét fejlődésének tel
tételeit.

Ezután hódoló táviratot küldöttek Zita király
nőnek és Ottónak.

A gyűlés után bankett volt, melyen Kállay 
Tibor ny. pénzügyminiszter mondott felköszön
tőt II. Ottóra.  

alatt. Végül a leventék s a hadviselt buda
keszi polgárok katonás, kemény léptekkel, 
diszmenetben vonultak el a hősök szobra 
s József főherceg előtt.

A keresztény gazda
sági párt kedden újból 
foglalkozik a boletta- 

javaslattal
Vass József népjóléti miniszter, mint minis*-  

terelnökhelyettes pénteken terjesztette be a tör
vényjavaslatot a képviselőházban és a benyúj
tás után Wekerle Sándor pénzügyminiszter 
arra kérte a keresztény gazdasági pártot, hogy 
a javaslat végleges szövege alapján foglp0 * 
zék újból a bolettajavaslattal s egyben kifcjew 
azt az óhajtását, hogy a pártértekezleten

Mcmélyesen nyújt felvilágosítást • tör
vényjavaslatról.

A keresztény gazdasági párt kedden 
meg az értekezletet, amelyen Wekerle Sándor 
pénzügyminiszter ismerteti a javaslatot és 
párt újból határozni fog az irányban, hogy a

sem.
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Rejtélyes haláleset 
egy dunai hajén

fl Dunába ueielte magái egy ItaJúIOfö, akinek 
nyakán gyanús, véres karcolásokat talállak

Néhány nappal ezelőtt Tököl község ha
tárában egy 35 év körüli férfi holttestét fog
ták ki a Dunából. Személyazonosságát na
pokig nem tudták megállapítani, noha a 
lapok közölték, hogy a dunai halott fehér
neműjében G. J. monogram van. Az ügyben 
folyó rendőri nyomozás vasárnap délelőtt 
vezetett eredményre. Megállapította a rend
őrség, hogy a Tököl határában kifogott ha
lott ifj. Georg János 36 éves sashalmi hajó
fűtővel azonos, aki a Dunagözhajózási Tár
saság szolgálatában állott. Georg János má
jus 31-én távozott sashalmi lakásáról, a fe
leségének azt mondotta, hogy szolgálatba 
megy. így azután az asszony napokig nem 
is kereste a férjét, akiről azt hitte, hogy 
hosszabb hajóutra kellett mennie.

A nyomozás során kiderült, hogy ifj. 
Georg János tragikus, sőt rejtélyes körül
mények között lelte halálát a Duna vizé
ben. Amikor Sashalomról feljött Pestre, a 
„Melk“ nevű dunai hajóra szállt, ahol együtt 
töltötte az időt régebbi ismerősnőjével, a 
hajó szakácsnőjével. A megállapítások sze
rint még aznap éjszaka

az egyik kabin ablakán keresztül a

Egy hathengeres Daimler 
gázolta el Gulácsy rendőrt 

Gold hipnotizőr médiumának látomása szerint 
Hipnotikus szeánszokon kutatnak 

az eltűnt autó után
Nagykanizsán tegnap este érdekes hipno-\ 

tikus szeánszot rendeztek a r argitszigeti 
Tendörgázolás tettesének a megáilapitása cél
jából és ennek a hipnotikus kísérletnek az 
eredménye vasárnap délelőtt erősen foglal
koztatta a budapesti főkapitányságot is.

A nagykanizsai szeánszot Gold Ferenc, a 
Budapesten is ismert hipnotizőr rendezte, 
aki egy női médiumot alla'.ott el s aki ilyen 
módon akarta megállapítani a nyomtalanul 
eltűnt szigeti autós kilétét. A médium a szo
kásos körülmények között, a hipnotikus 
transzban elmondotta, hogy látomásai sze
rint

Gulácsy rendőrt egy hathengeres Daim- 
ler-autó gázolta el. A nagy túraautóban 
két ur és egy hölgy ült. Az automobilt 
egy magas termetű, monoklls férfi ve
zette. A gázolás megtörténte és az el
menekülés után az autó utasai a ker
tész-utcai Cyklop-garázsba hajtattak, ott 
a monoklls ur zsebkendőjével letörölte 
a vémyomokat az autó sárhányójárói, 
majd kalapácsot kért és azzal eltüntette 
a sárkányén mutatkozó horpadásokat. 
A Cyklop-garázsban nagyobb mennyi
ségű benzint vett fel az automobil, 
amely azután elrobogott Kőbánya irá
nyában. A médium még azt is elmon
dotta, hogy kora reggel az automobil 
egy kőbányai cukrászda előtt állt meg, 
a három utas ott kiszállt és megregge

lizett a cukrászdában.
A hipnotikus szeánsz eredményéről érte

sítették a nagykanizsai rendőrséget, amely 
viszont a budapesti főkapitányságnak tett 
jelentést a hipnotikus szeánsz állítólagos 
eredményeiről.

A főkapitányságon, ahol változatlan erély- 
lyel folyik a nyomozás a szigeti rendőrgázo
lás ügyében és ahol még a legvalószinütle- 
nebb nyomokról beérkező jelentéseket is 
alaposan megvizsgálják, természetesen nem 
vették túlságos komolyan a nagykanizsai

szeánszról érkező jelentéseket, mindamellett 
kölelességszerüen ezt a „túlvilágról érkező" 
bejelentést is gondosan ellenőrizték. Detek- 
tiveket küldtek ki a kertész-utcai Cykop- 
garázsba, ahol megállapították, hogy a garázs 
személyzete a gázolás megtörténte után 
mintegy negyedóra muva már értesült ar
ról, hogy a szigeten halálra gázoltak egy 
rendőrt. Ezt az értesülést azonban a garázs 
alkalmazottai nem a garázsban állítólag je
lentkező gázoló autó utasaitól tudták meg. 
hanem a garázsban megforduló egyéb sof- 
förőktöl, akik között mindig villámgyorsan 
szokott elterjedni egy-egy nagyobb autósbal
eset hire. Megállapították a detektívek, hogy

a gázolás éjszakáján egyáltalán nem 
fordult meg Dalmler-kocsi a Cyklop- 

garázsban,
semmiféle hathengeres nagy túrakocsi nem 
vett fel benzint azon az éjszaka és igy szó 
sem lehet arról, hogv a lettes abban a ga
rázsban tűntette volna el a gázolás nyo
mait, amelynek alkalmazottai már negyed
órával az eset megtörténte után értesültek 
a szerencsétlenségről.

így hát a nagykanizsai hipnotikus szeánsz 
megbukott. Ugyanolyan eredménytelen 
nyomnak bizonyult, mint az a sokezemyi 
más bejelentés, amelyeknek jegyzéke már 
valósággal hatalmas kötetre rúg. Mindamel
lett a rendőrség fáradhatatlan eréllyel foly
tatja tovább a nyomozást és czidőszerint

két olyan nyomról van szó,

amely esetleg még eredménnyel kecsegtet. 
Az egyik nyom egy vidéki városba vezet, 
a másik pedig egy külföldre jutott budapesti 
automobilra irányul, amelynek tulajdonosa 
egy nagy gyárvállalat igazgatója. Mindkét 
irányban pagy erővel folyik a nyomozás és 
egy-két napon belül tisztázódik, hogy sike
rűbe kéírekeriteni a szegény Gulácsy József 
rendőr kíméletlen elgázolójál.

Kiugrott a rendőri központi 
ügyelet ablakán azsebmetsző
Hosszas hajsza után a Ferenc József-tér bokrai között 

fogták el Ismét

Ml

3 nap alatt 
6000 példány

Példátlanul izgalmas események játszódtak le 
vasárnapra virradóra éjszaka a főkapitányság 
központi ügyeletén és a főkapitányság környé
kén. Éjfél után egy órára járhatott az idő, ami
kor a központi ügyelet egyik nyitott földszinti 
ablakán keresztül hirtelen kiugrott egy fiatal
ember is vad irammal futott a Lánchíd irányá
ban. A következő pillanatban detektívek és 
rendörök ugráltak ki ugyanazon ar. ablakon és 
a Zrinyi-utcai örszemes rendőrökkel együtt ül
dözőbe vették az ablakon át elmenekült fiatal
embert.

Az üldözés jó félóráig tartott és már-már 
ngylátszott, hogy az elmenekült gyanúsítottat 
nem lehet kézrekeritenl, mert sem a Lánchíd, 
sem az Akndémia-utca, sem a Dorottya-utca 
Irányában szolgálatot teljesítő rendőrőrszemek 
nem látták a menekülő fiatalembert. Az ügye
letvezető rendörtisztviselőnek ekkor az a gya
núja támadt, hogy az elmenekült fiatalember 
valószínűleg a Ferenc József-tér bokrai közölt 
bújhatott cl. Rendőrkordon vette körül a teret

és villanylámpák segítségével
az egyik bokor tövében elbújva, valóban 

megtalálták a tettest,
akit azután visszavittek a főkapitányságra.

A rendkívül izgalmakat okozó fiatalembert 
néhány órával előbb egy 44-es villamosról ál
lították elő a főkapitányságra. A villamoson 
utazott Walter Vilmos ny. deteklivfőfeliigyelő, 
aki a villamos zsúfolt perronján egyszerre csak 
azt vette észre, hogy valaki a zsebében kotoró 
szik. A következő pillanatban, amikor a detek- 
tivfelügyelő zsebéhez kapott, már el is tűnt ab
ból pénztárcája. A villamost hirtelen megállí
tották. Véletlenül az utasok között volt- dr. 
Barfiti rendőrtanácsos is, aki intézkedett, hogy 
a villamosról motozás előtt senki se szálljon le. 
A perronon csakhamar

megtalálták a pénztárcát
Sírom Mihály 27 éves sátoraljaújhelyi magán 
tisztviselő zsebében, akit most már leszállítottak 
a villamosról. Mielőtt azonban rendőr érkezett

A 96 filléres
propaganda ár 

csak 28-ig érvényes!

DANTE-K1ADAS

vízbe vetette magát
Georg János, aki a Dunában halálát lelte.

Amikor néhány nappal ezelőtt a Dunából 
kifogott holttestet a tisztiorvos megvizsgálta, 
a holttest már nagy mértékben oszlásnak 
indult és ezért elrendelték a sürgős elteme
tést. Georg János családja leutazott Tököl 
községbe és miután felelte gyanúsnak ta
lálták hozzátartozói vizbeugrását. azon
kívül pedig a szemtanuktól olyan felvilágo
sítást is kaptak, hogy

a halott nyakán hosszú, véres karcolá
sokat véltek felfedezni,

az illetékes hatóságoknál a tököli temető
ben eltemetett Georg János exhumálását 
kérték, valamint előterjesztést tettek az 
utólagos törvényszéki boncolás elrendelé
sére.

A rejtélyes ügyben a hétfői nap folyamán 
történik meg a döntés, az exhumálásra vo
natkozó intézkedés és a boncolás adatai 
alapján megindítandó nyomozás fogja majd 
megállapítani, hogy milyen körülmények kö
zölt került a Duna vizébe a sashalmi hajós.

volna, zsebtolvaj tisztviselő kitépte magát a 
rcndörtanácsos és a detektivföfelügyelö kezei 
közül és menekülni kezdett. Hosszas hajsza 
után sikerült elfogni. Hogy újabb szökési kísér
letét megakadályozzák,

bilincset tettek a kezére.
így azután sikerült is őt előállítani a főkapi
tányságra. Alig csatolták azonban le kezéről a 
karperecét, egy óvatlan pillanatban az ablakhoz 
ugrott és

bámulatos ügyességgel kiugrott ax utcára.

Vasárnap letartóztattak 
egy zsaroló áldetektivet 

Motorkerékpáros üldözés után fogták el a vakmerő zsarolót
A főkapitányságon ma letartóztatták egy 

különös hátterű zsarolás tettesét, aki kalan
dos események izgalmas üldözés után került 
a rendőrség kezére.

Egy jásztcleki kereskedő néhány nappal 
ezelőtt Budapesten járt. A keleti pályaud
varról -akart hazautazni. A pályaudvaron 
bement az egyik mellékhelyiségbe és mikor 
kijött, legnagyobb meglepetésére, útját állta 
egy fiatalember:

— Államrendőrségi detektív vagyok. 
Azonnal kövessen.

Eleget tett a detektív felszólításának, aki 
az egyik váróterembe vezette. Itt azután eré
lyes hangon rászól, hogy igazolja magát, el
járást akar indítani ellene, mert a pályaud
var mellékhelyiségében

erkölcstelen módon viselkedett.
A kereskedő tiltakozott a gyanúsítás ellen, 

a detektív azonban hajthatatlan maradt és 
követelte, hogy igazolja magát. Az igazolás 
után szigorúan igy szólt:

— ön erkölcstelen módon viselkedett, 
most le fogom fényképeztetni és

a fényképe belekerül az albumba, 
amelyben a rendőrség a beteges hajlamú 
embereket nyilvántartja.

Ezzel maga előtt tuszkolta a kereskedőt 
egy közeli fényképész üzlethez. A bajbake- 
veredett ember kétségbeesetten rimánkodott, 
hogy ne hozza fejére ezt a szégyent. A de
tektív végül is köntörfalazva megmagya
rázta neki, hogy amennyiben pénzt kap 
tőle, eltekint a följelentéstől. A kereskedő

át is adott neki száz pengőt, mire el
bocsátotta őt.

A megzsarolt ember hazautazott Jászte
lekre, két nap múlva azonban beállított 
hozzá a detektív és folytatni akarta a zsaro
lást. A kereskedő, aki látta, hogy ha to
vábbra is engedékenységet tanúsít, ugy nem

y

Üdítő illata
van a ragyogó nyári 
napon, gyepen fehérí
tett fehérneműnek. 
Ilyen lesz ruhája a 
Rádión-mosástól, 
amely oly egyszer ű,mert

egymaga mos!

Amikor azután visszavitték a központi ügye
letre, Strom Miklós elmondotta, hogy hosszú 
ideig Sátoraljaújhelyen volt tisztviselő, de állá
sát elvesztette. Feljött Budapestre, abban a re
ményben, hogy itt majd el tud helyezkedni, itt 
azonban sehol sem kapott állást. Vallomása 
szerint nyomora vitte a zsebtolvajlásra. El
szántsága és bravúros szökési kísérletei azon
ban valószínűvé teszik a rendőrség előtt, hogy 
nem egyszerű alkalmi bűntettesről van szó. 
Most igyekeznek megállapítani Strom Miklót 
eddigi előéletét.

lesz vége a zaklatásnak, fölkérte a detektí
vet, hogy jöjjön vele a községházára, majd 
ott nyugta ellenében elintézik a dolgot. El is 
indultak, a detektív azonban útközben, még 
mielőtt a községházára értek volna,

futásnak eredt
és pár perc múlva eltűnt. A kereskedő most 
már látta, hogy áldetektivvel van dolga. 
Utolérni már nem tudta, ezért elment a fa
luban lakó egyik ismerőséhez, vele együtt 

motorkerékpárra ült és üldözőbe vette 
a Jászberény felé menekülő áldetekti

vet.
Az országúton utol is érték, elfogták, bevit
ték Jászberénybe és csendőröknek adták 
át. A kihallgatása során kiderült, hogy Sütő 
Imre a neve, 23 éves ügynök, természetesen 
sohasem volt detektív, ellenben kiderült 
róla, hogy büntetett előéletű.

Sütő Imrét Jászberényből Budapestre kí
sérték s átadták a főkapitányságnak, ahol 
letartóztatták.

Bethlen István 
gróf kedden ér

kezik haza
Bethlen István gróf miniszterelnök tudva

levőleg csütörtökön befejezte londoni tar
tózkodását és onnan Párizson keresztül ha- 
zaindulL Zürichben megszakította útját és 
néhány napi pihenőre Svájcban maradt, 
ahonnan az eddigi rendelkezések szerint 
kedden érkezik vissza Budapestre.

Apor István báró külügyminiszteri taná
csos, aki a miniszterelnököt londoni útjára 
elkísérte, szombaton este érkezett meg Bu
dapestre.
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Nagyarányú sikkasztás után löbeibtia magát a rimaszombati bíróság irodaigazgaiója 
miközben körözlek, Losoncon föbeiöfte magát 

a nöbarái irodalgazgafú
Az egész Felvidéket rendkívüli Izgalom

ban tartja nz a nagyarányú sikkasztás és 
nyomában következeit öngyilkosság, amely
nek a rimaszombati kerületi bíróság Iroda 
Igazgatója, Nehoda Ottokár 
rimaszombati hatóságoknak 
tudomásukra Jutott, hogy

a bíróság Irodalgnzgatója 
puláclókat folytat,

melyekkel a bíróságot nagy összegekkel meg
károsította. A rimaszombati hatóságok ér- 
tesi tették erről a kassai felettes hatóságu
kat, ahonnan a kassai felsőbíróság egy ma- 
gasrangu tisztviselője, dr. Kovalik igazság- 
ORyl tanácsos szállott ki Rimaszombatra a 
vizsgálatot lefolytatni. A bíróság irodájában 
azonnal rovancsolást tartottak, amely meg
döbbentő felfedezésekkel járt. Megállapítot
ták, hogy

ar Irodalgasgató esztendőkre visszame
nően sorozatos sikkasztásokat követett 

el.
Az irodaigazgató állandóan megdézsmálta

■ szereplője. A 
bizalmas utón

bűnös manl-

a 
bírósághoz befolyt letéti pénzeket és a bün
tetéspénzek kasszájában Is hiányok mutat
koztak. Miután mindezeket megállapította a 
rovancsolás, azonnal megindították a bűn
vádi eljárást.

Detektívek mentek ki az Igazgatóért, 
akit auonban már nem találtak meg 

rimaszombati lakásán.
Lázas nyomozás indult meg Nehoda Otto
kár felkutatására. Rádió utján körözőlevelet 
bocsátottak ki ellene, amelyet

közöltek az összes szomszéd államok 
hatóságaival éa igy a magyar hatósá

gokkal Is, 
mert a nyomozás megállapításai szerint Ro
mániába, Jugoszláviába, esetleg Magyaror
szágra szökött a sikkasztó birósági tisztvi
selő. A körözőleveleknek nem lett eredmé
nye, a nyomozás azonban megállapította 
Nehoda igazgató eltűnésének érdekes
körülményeit. Nehoda, amikor a rovancso- 
lás megkezdődött, felkereste összes ismerő
iéit, barátait, akiket valósággal könyörögve 
arra kért, hogy

sürgősen tízezer cseh korona kölcsönt 
adjanak neki,

mert halaszthatatlan családi ügyben el kell 
utaznia. Miután azonban nem sikerült köl
csönt szereznie, elutazott Rimaszombatról. 
Amint a későbbi házkutatás során megálla
pították,

több Iratot vitt magával s magával vitte 
revolverét Is.

SÉTA
a fégverte, olykoron hangos, mostanában, hej! csendes

KECSKEMÉT VÁROSÁBAN
Kecskemét, 1030 junius.

Mikor az Idegen kiszáll nz esti gyorsvonatból, 
végigmegy a Nagykörösi-utcán és beér a Sza
badság-térre, megdöbbenve, értetlenül néz széj
jel. Este 9 óra van és alig látni egy két lelket 
as utcán. A Beretvás-kávéház fényes ablakni 
mögött üresen állnak a szikek az asztalok kö
rül, a kitűnő prímás, Farkas Sanyi és cigány
zenekara a falaknak játssza a szép szomoru 
magyar nótákat.

Ha aztán az idegen rápillant a ragasztóosz- 
Icpra és elolvassa a Városi Moigrtképház pla
kátját, amely csak szombat és vasárnap estére 
hirdet előadást, a hét többi napjalru pedig he
tek óta szünetet Jelent, összecsapja a két kezét 
és önkéntelenül kidöbben ajkán a csodálkozás.

Kecskemét nem is régen még gazdag volt, 
mert szorgalmas szinmagyar népe napestig túr
ta n földet és az évtizedek nem lankadó mun
kája révén megkötött aranyszínű futóhomok 
dúsan termelte a kalászt, ontotta a mosolygó
piros rózsabarackot, csorgntta a híres szadlási, 
helvéciai, szikrai szőlő levét, bőségesen, áldáso
sán.

Azóta azonhan nagyot fordult a világ és 
Kecskemét, amelynek népe a két legkevésbé ke
lendő termék: n gabona és a bor termelésében 
robotolja át nnpjalt, a gazdag Kecskemét má
ról-holnapra felcserélte büszke nevét a szomo
rúan hangzó szegény Kecskemét névvel. Bizo
nyos: az egész országban nincs még egy város,

i
Stelner Dávldné szül. Dunaitz Amália 
neje, Imre, József és Margit gyermekei, 
mélyen szomorodott szívvel Jelentik, 
hogy szerelőit hitvese ét édesatyjuk
Stelner DAvId 

mészárosmester
70 éves korában elhunyt.

Drága hnlottnnknt jnnlue 23-án, hétfőn 
délután fél fi órakor temetjük a rákos- 
keresztúri zsidótemetőből.
Holstein Zsigmond veje, Turtellaub Ida 

menye.
Béke hamvaira!

A sikkasztó irodaigazgató kézrekeritésére 
megindult nyomozással egyidejűleg tovább 
folyt a rimaszombati kerületi bíróságnál a 
vizsgálat, hogy pontosan megállapíthassák, 
mekkora összegeket sikkasztott az iroda
igazgató. Az eddigi megállapítások szerint 

közel négyszázezer cseh korona az az 
összeg, amely Nehoda Ottokár kezén el

sikkadt.
Megállapította azonban a nyomozás azt is, 
hogy az igazgató nemcsak a bíróságot káro
sította meg, hanem több magánembertől na
gyobb összegű kölcsönöket vett fel,, amelye
ket sohasem fizetett vissza. A károsultak kö
zött több bankigazgató is szerepel, akiktől 
kölcsönöket szerzett Nehoda Ottokár. A 
nyomozás megállapításai szerint

az irodalgazgató igen nagy nőbarát volt 
és a sikkasztott pénzeket és a soha vissza 
nem fizetett kölcsönöket nőismerőseire for
dította. Nehoda Ottokár évekkel ezelőtt el
vált feleségétől és azóta egyedül élt Rima
szombaton, ahová körülbelül öt esztendővel 
ezelőtt nevezték ki a bíróság irodaigazgató
jának.

Vasárnapra szenzációs fordulat követke
zett be Nehoda Ottokár bűnügyében, ame
lyet nagy izgalommal tárgyaltak az egész 
városban. A hatóságok értesítést kaptak, 
hogy

tegnap Losoncon öngyilkosságot köve
tett el Nehoda Ottokár.

Az irodaigazgató Rimaszombatról Losoncra 
utazott. Megérkezése után a városban kóbo
rolt, majd amikor beesteledett,

kiment a losonci liget sétányaira, ahol 
főbelőtte magát.

Mint a múlt esztendőben, ezidén IS megkezdtük a fl^jp<S3E<íB*U  
strandkabátok

árusítását Occaslo Arak:
Strandkabát........................ p 11.-
Pijama-különlegességek p 29.-

A kirakatban látható!
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Holttestére reggel akadtak rá. Búcsúlevelet 
is találtak az öngyilkos Nehoda Ottokárnál 
s ebben azt írja, hogy idegróhamában kö
vette el öngyilkosságát

amely a gazdasági válságot oly katasztrofálisan 
érezné, mint éppen Kecskemét. Itt nincs más 
megélhetési forrása az embereknek, mint a 
föld, az édes, áldott anyaföld. Erre azonban 
most rossz világ jár és a telekkönyvi statisztika 
megrázó adatokkal mutat rá arra, hogy két- 
három esztendő leforgása alatt az egyik agyon
terhelt föld a másik után hogyan rántotta 
maga alá úgyszólván teljesen a virágzó kecske
méti szóló- és mezőgazdaságot.

Az idén már csak egy reménység tartotta a 
lelket a Kecskemétiekben:7

— Majd a barack/
Nem sokáig élvezhették a reménység Illúzió

ját. Egy nappal husvét előtt, nagyszombat nap
ján

iszonyatos vihar ekéje 
szántott végig 
Kecskemét felett

Husi prreen it rettenetes Jéjvlhnr dúlta > fyfl- 
mölcsöket és mikor félóra mulva kisütött a 
nap az eltaknrodott felhők bolyén, a tiz centi 
méteres jégréteggel együtt

a fák alatt hevert 80.000 ember utolsó re
ménysége,

a megszámlálhatatlan sok barack- és cseresz
nyevirág.

Az előző esztendőkben Ilyenkor már a világ 
minden részéből Ideérkezett gyümölcskereske
dők ezernyclvü lármájától volt hangos a város. 
Az idén mindössze egy spanyol kereskedő ér
kezett Ide. Ki is elment...

A nagy szegénység bélyege ül az egész váro
son. Van Kecskemétnek egy gyönyörű fürdője: 
a Szóktó, A pasar szépségű szabndfűrdő vendé 
gélnek létszáma még a múlt évben is átlag 
3—400 volt naponként, ma 40—50 fürdőtó már 
rekordkózönséget jelent

K nyári napok hevében bágyadtan éli szo
morú életét a Kecskeméti nép. Még a nagy 
szenzáció sem zavarta ki nyugalmából, mikor 
két héttel ezelőtt háromszáz csendőr és a buda 
pesti detektívek raja lepte el a város környé
két. Fegyverek után kutattak a városban és a 
tanyákon. Mindössze fiO—70 rozsdás, haszna 
vchetctlcn puskát találtak . ..

A Héjjas-családnál történt incidensről a fő-, 

városi lapok is megemlékeztek, Kecskeméten 
azonban ez sem keltett különösebb feltűnést. 
A Héjjas-porta most egész más esemény kap
csán került az érdeklődés homlokterébe.

Az állam támogatásával
borközraktár alakult 

meg Kecskeméten, amely a néhai Héjjas Mi
hály által alapított Pinceszövetkezet épületét, a 
Héjjas-kurlát vette bérbe. A borközraktár pezs
gőgyárat létesített és gyártmányát, a „Mon ami“ 
nevű uj magyar pezsgőt, amely szakértők vé
leménye szerint bármelyik magyar pezsgővel 
felveszi a versenyt, pünkösdkor hozta forgalom
ba. Az uj pezsgőgyár forradalmat akar terem
teni a pezsgőgyártás terén és

két pengő 24 fillérért ad egy üveg pezsgőt.
Az uj pezsgő olcsó árával hallatlanul nép

szerű volt Kecskeméten. A borközraktár hat
hónapos fennállása óta több, mint 10.000 hl. 
bort forgalmazott és négy elárusító telepet léte
sített a vidék legnagyobb városaiban, Budapes
ten pedig több, mint száz vendéglőben hirde
tik nagy plakátjai, hogy: itt kecskeméti boro
kat árusítanak.

Kecskeméten most
nagyjelentőségű építke
zés folyik

Évtizedes harcok árán végre sikerült a város
nak kiverekednie, hogy a posta számára, amely 
eddig bérházban székelt, palotát építsenek. 
Igaz, hogy a palota nem lesz olyan méretű, 
amilyet már tiz esztendővel ezelőtt megígérlek 
és igaz, hogy a kecskeméti közvélemény fel Is 
zúdult a postapalota „postaházzá**,  sőt sokak 
szerint „postakunyhóvá" történt degradálása

Bécsben vasárnap 
elfogták Jean de la Greiff 
brüsszeli nagykereskedőt 
a Keletinél állítólag ellopott Rolls Royee-gép 
gyanús körülmények között eltűnt tulajdonosát
Érdekes fordulat állott be annak a titok

zatos francia Rolls Royce-automobilnak az 
ügyében, amelynek eltűnéséről néhány hó
nappal ezelőtt Jean de la Greiff brüsszeli 
nagykereskedő tett bejelentést a fökapitány- 

ságon. Az egyik dunapartj szállodában lakó 
nagykereskedő előadta a rendőrségen, hogy 
egy éjszaka Rolls Royce-kocsijával kihaj
tott a keleti pályaudvarra, mert meg akarta 
tudni, hogy mikor érkezik az Orient- 
expressz és ezalatt ismeretlen tettesek el
hajtották nagyértékü gépét. A rendőri nyo
mozás csakhamar gyanúsnak találta a be
jelentést és ki Is derült hamarosan, hogy a 
kereskedő bejelentése mögött valami titok
zatos szélhámosság rejlik. A párisi rendőr
ség megállapította, hogy a Jean de la Greiff 
által leirt

Rolls Royce-kocsl valóban létezik, de 
az Párisban van, sosem is volt Buda

pesten
és egy francia bankár tulajdona. A párisi 
rendőrség annak a gyanújának adott kifc 
lezést, hogy a brüsszeli állítólagos nagy

Egy francia mérnök keltemet*  
len kalandja Budapesten

Szombaton a pénztárcáját, vasárnap értékes látcsövét topták cl
Kellemetlen ügyben indított nyomozást va

sárnap a rendőrség egy Budapesten átutazó 
francia mérnök följelentésére.

Ortler János strassburgi mérnök nyíri sza
badságán turistámra Indult. Pár nappal ezelőtt 
Budapestre érkezeti és annyira megtetszett neki 
a magyar főváros, hogy elhatározta, hogy sza
badságának hátralevő idejét itt fogja eltölteni.

Megállapodott egy Idegenvezetővel,
hogy kalnuzolja öt Budapesten. Két napja volt 
még csak nálunk Ortler János, mikor kellemet
len meglepetés érte:

a kabátja zsebéből eltűnt a pénztárcája, 
amelyben többszáz pengő magyar pénz volt. 
Szerencsére megmaradt a másik tárcája, amely
ben az idegen valutákat tartotta, de igy is ér
zékenyen károsodott. Ortler János följelentést 
tett a főkapitányságon s bár az eset kellemetle
nül érintette, mégis tovább maradt Budapesten. 
Másnap azonban

FONTOS ÖNNEK A PIHENÉS?
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miatt, de végül is elhalkult a felháborodás mo*  
raia, mert Ígéretet kapott a város, hogy C5e. 
réne az építkezés korlátozásaiért automata 
telbfonberendezéssel látják el az uj postát.

Igen nagy fontosságú technikai vívmány*  
számba megy Kecskeméten most az Is, hogy

négy helyen állítanak fel egyszerre benzin
kutat

az utcákon. Tudni kell ugyanis, hogy Kecske*  
méten csak a város végén volt eddig benzin
kút. A belterületen lüzveszélyosség miatt ed
dig nem adott ki engedélyt benjínkutra a ha
tóság. Ez pedig annál kínosabb dolog volt, 
mert Kecskemét éppen a középpontjába esik 
annak a nagy autóforgalomnak, amely Buda
pest és Szeged között bonyolódik le.

Most végre elintézést nyert ez az ügy is ás a 
városi közgyűlések napirendjén egy állandó 
témával kevesebb van.

Mert téma, amiről beszélni lehet, mindig 
akad. Hogy egyebet ne említsünk, Kecskemét 
kereskedőtársadalma éppen most készül

a kamarai választásokra
Két párt van s a választási küzdelem pikan
tériája az, hogy az egyik párt zsidóvallásu ve
zetői a másik párt egyik zsidóvallásu jelölt
jét akarják kibuktatni mindenáron, hogy egy 
keresztény kereskedőt Juttassanak helyébe.

Mondja még valaki, hogy Kecskeméten nem 
változott meg a világ folyása .. .1 (—) 

kereskedő biztositási csalás elkövetése cél
jából jelentette be a magyar fővárosban aZ 
autó eltűnését.

A budapesti rendőrség a nyomozás ered*  
ménye alapján újból ki akarta hallgatni a 
brüsszeli nagykereskedőt, az azonban

nyomtalanul eltűnt Magyarországról.
Vasárnap délelőtt a bécsi rendőrség érte*  

sltetle a budapesti főkapitányságot, hogy ott
sikerült elfogni

Jean de la Greiff brüsszeli nagykereskedőt 
Az osztrák rendörigazgatóság megküldte 
még a fényképét is a budapesti rendőrség
nek, ahol nagy meglepetéssel állapították 
meg, hogy a megküldött fénykép tulajdo
nosa

nem azonos a Budapesten járt Jean Őe 
la Grelffel,

akiről a budapesti rendőrség a nyomozás 
ideje alatt titokban több fényképet készített,

A különös fordulat azt a véleményt kelt 
tette a főkapitányságon, hogy a Budapest
ről eltűnt Jean de la Greiff nagystílű nem*  
zetközi szélhámos lehet, akinek több bűn*  
társa van s akik közül ugylátszik többen 
használják a jól csengő Jean de la Greiff 
francia nemesi neVet.

A budapesti rendőrség vasárnap sürgős 
táviratot intézett a bécsi rendőrigazgatóság
hoz a rejtélyes ügy tisztázása céljából. 
Ugyancsak sürgős megkeresés ment Párisba 
és Brüsszelbe, mert az ügyben nyomozó ma*  
gyár rendőrlisztviselőknek az a meggyőzöd 
désük, hogy a titokzatos Rolls Royce-autó*  
va! kapcsolatosan valami nagyszabású rejtek 
"ca bűnügyet tisztázhat a nemzetközi rend
őrség.

megint esak dolga akadt a rendőrséggel*
A francia mérnök megjelent a főkapitányságon 
s keserűen panaszkodva előadta, hogy ujabb 
baj érte. Átadott

egy értékes, drága látcsövet,

az Idegenvezetőjének, aki eltűnt a látcsővel • 
azóta nem Jelentkezett.

A főkapitányságon jegyzőkönyvet vettek fel 
ai ujabb. bejelentésről éa a rendőrség

■ legszigorúbb nyomozást Indította*  
hogy kézrekcrltse a zsebtárca tolvaját éa az 
idegenvezetőt, aki alaposan elvette a francia 
mérnök kedvét Budapesttől. A nyomozás nagy 
apparátussal folyik, hogy Budapest presztízsét 
megóvjál a külföldi látogatók előtt
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Életmentes Közben a Dunába fulladt
Fivérét es egy leányt Kimentett a

Vasárnap délelőtt az óbudai hajógyári 
aziget északi részén egy fiatalember holt
testét vetette partra a viz. A rendőri nyomo
zás csakhamar megállapította, hogy a Duna 
halottja Szedmák István, 23 éves gyári
munkás, aki a Csillaghegyen lakott és aki 
özvegy édesanyját és testvéreit tartotta el 
munkájával. A kihallgatások során megál
lapította a rendőrség, hogy a fiatal gyári
munkás egy

hősies életmentésnek lett az áldozata.
Néhány nappal ezelőtt Szedmák István 
egyik fivérével a csillaghegyi Dunastran- 
don tartózkodott, amikor észrevették, hogy 
egy fiatal leány fuldoklani kezd a vízben. A 
fiatalabb Szedmák azonnal a vízbe vetette 
magát és

a leány segítségére sietett.
Az azonban olyan görcsösen kapaszkodott

ulzbOi. 01 elsodorta a folyt) arja
a fiatalember nyakába, hogy mindkettőjü 
két a vizbefulás veszedelme fenyegette 
Ekkor Szedmák István gyorsan odauszotl 
hozzájuk és nagy erőfeszítéssel, saját élete 
kockáztatásával mindkettőjüket a partra 
vonszolta. A mentési munka azonban any- 
nyira kimerítette, hogy amikor már bokáig 
érő csekély vízbe érkeztek,

ereje fogytán lebukott a vízbe és nem 
Is került többé elő.

A megmentett fiatal leány és a másik 
Szedmák fiú annyira magukon kivül vol
tak, hogy nem is vették észre, hogy meg- 
mentőjükkel szerencsétlenség történt. A 
viz azután lesodorta a vizbefult életmentőt 
az óbudai hajógyár szigetéig.

Vasárnap délben Szedmák István édes
anyja és testvérei a törvényszéki orvostani 
intézetben agnoszkálták a tragikus sorsú 
életmentő holttestét.

i

Tisztelettel értesítjük nagyrabecsült vevőinket, 
hogy kívánságukhoz híven í
eredeti francia selyem- 
különlegességeink

idényvégi árusítását e hó 23-án 
leszállított árak S 
mellett megkezdjük.

szűcs és Márkus!
IV. kér., Petőfi Sándor ucca 18

Minden vég igazi, hírneves „Sziics éa Márkus-áí-u“ .SL

Dühöngjenek és egymást 
átkozzák cellájukban a tisza

zugi méregjkeverők
Szolnok, junius 22.

’ (A Hétfői Napló tudósit jónak telefon
jelentése.) Tegnap a késő esti órákban hir- 
dete ki Ítéletét a szolnoki törvényszék az 
utolsóelőtti tiszazugi arzénpör ügyében. A 
két halálos és a két életfogytiglani fegyház
büntetéssel sújtott vádlott az Ítéletet meg- 
lepődötten hallgatta végig; tagadó vallomá
suk alapján azt remélték, hogy a bíróság 
it lete felmentő lesz. Midőn a tárgyalási te
remből cellájukba vezették őket, Szabó 
László, felesége és Csordás Bálintné

Tömeges fegyelmi ügyek 
a kecskeméti városházán
A polgármester áttette az

Kecskemét, junius 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kecske

méten általános feltűnést keltettek azok a 
fegyelmi eljárások, amelyeket hivatali sza
bálytalanságok, különösen pedig a város fa
telepéin elkövetett visszaélések miatt indítot
tak több városi tisztviselő ellen. A fegyelmi 
ügyek tárgyalását szombatra tűzte ki Kecs
kemét város polgármestere s arra elsősorban 
Szélner Ferencet, a város építészeti ügy
osztályának aljegyzőjét idézte meg, aki hiva
talosan felvett pénzekkel nem tudott elszá
molni. Szelnert hivatali szabálytalanságok 
miatt már néhány héttel ezelőtt felfüggesz
tették állásától. Szelner fegyelmi ügyének 
tárgyalásán nem jelent meg és ekkor derült 
ki, hogy Szelner, aki néhány nappal ezelőtt 
beteget jelentett,

eltűnt Kecskemétről.
A polgármester ennek megállapítása után 
Szelner fegyelmi iratait azonnal megküldötte

Zárt ajtók mellett kezdik meg 
ma a kommunisták monstre- 
tárgyalását a törvényszéken

Hónapokig fogja tárgyalni a pert a Szemák-tanács
A büntetőtörvényszék Szemrfá-tanácsa ma 

kezdi meg a törvényszék nagy esküdtszéki 
termében annak a monstre kommunista 
bünpörnek a tárgyalását, amelyet technikai 
okokból már több Ízben elnapoltak. Lég 
utóbb május első napjaira volt kitűzve a 
monstre kommunista pör, ekkor azonban a 
május elsején várható kommunista tünteté
sek miatt a per tárgyalását elhalasz
tották. Töreky Géza dr., a büntetőtör
vényszék elnöke most ugy döntött, hogy

a kommunista bűnpert huszonötös cso
portokban parallel több tanács fogja 

tárgyalni.
így a kommunista üzelmek miatt letartóz
tatott Schillinger huszonnégy társával együtl 
ma a Szemák-tanücs elé kerül, a jövő hétfőn 
pedig a Törcky-tanács tárgyalótermében a 

hangosan szidalmazni és átkozni kezdte 
a Madarász-házaspárt, 

amiért azok beismerő vallomása alapján a 
törvényszék olitélte őket. Az éjszaka folya
mán mindegyik elitéit mellett a cellában 
külön fogházőr tartózkodott, nehogy azok 
kárt tegyenek magukban. Szabó László, fe
lesége és Csordásáé a vasárnapra virradó éj
szakán

egy pillanatig sem aludtak, 
celláikban fed és alá járkálva hangosan si
ránkoztak, jajgattak és sikoltoztak.

ügy iratait az ügyészségre
a kecskeméti ügyészségnek, amely Szelner 
ellen minden valószínűség szerint haladék
talanul megindítja a bűnvádi eljárást.

Kecskeméten ugy tudják, hogy az aljegyző 
nagy összegeket vesztett kártyán 

és kártyaveszteségeinek fedezésére fordította 
az elsikkasztott összegeket.

A város fegyelmi választmánya ugyancsak 
szombatra tűzte ki Bakkay József és több 
városi alkalmazott fegyelmi ügyét is. Bak- 
kayt és társait nemrégen felfüggesztették ál
lásuktól, mert a városi fatelepen szabály
talanságoknak és nagy fahiánynak jöttek a 
nyomára. A szabálytalanságok folytán Kecs
kemét városa

nagy összegekkel károsodott.
Mivel Bakkayék esetében is bűncselekmé
nyek gyanúja forog fenn, e fegyelmi ügy 
iratait Bakkayék ügyeiben is megküldötték 
az ügyészségnek. 

Patay-tanfics fogja a másik huszonöt kom 
inunista ügyét tárgyalni és pedig vitéz Vá- 
rady-Brenner dr. elnöklésével, aki most ta
nulmányozza az ügy iratait.

A kommunista pörök tárgyalása előre
láthatóan hónapokig fog tartani 

s a perekben több mint kétszáz tanút fog
nak kihallgatni.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint dr. Lindmayer Béla királyi ügyész, 
a kommunista perek ügyésze, mindjárt a 
holnapi tárgyalás megnyitása után

Indítványozni fogja a zárt tárgyalás el
rendelését,

MÍ1M MWih&c

mivel a királyi ügyészség felfogása szerint 
a kommunista perek nyilvános főtárgyalását 
a kommunista vádlottak ■ rendszerint kom
munista propagandára használják fel — 
moszkvai utasításra. Eddig

csaknem minden kommunista bűnügy 
főtárgyalásán megismétlődtek a tünte

tések
és turbulens jelenetek, úgyhogy a királyi 
ügyészség felfogása szerint a nyilvánosan 
megtartott főtárgyalások kommunista perek
ben ilyen körülmények között a közrendet 
veszélyeztelik. Töreky Géza dr. tanácsa né
hány héttel ezelőtt két kommunista ügyét

Pesti kisdiák 
ajándéka a kormányzónak

Szekeres Tibor negyedik polgárista virágokból megcsinálta 
a Novara mását és elvitte születésnapi ajándékul Kenderesre 
a kormányzónak, aki megvendégelte és megjutalmazta a kisfiút

Napbarnilotta arcú, tizennégy esztendős diák
fiú áll előttünk: Szekeres Tibor, a Német-utcai 
polgári iskola tanulója. A kis diáknak meglepő 
ötlete támadt: élővirágokból egy méternyi nagy
ságban

összeállította és elkészítette a „Novara**  
esatahajó pontos mását s szerdán a kor
mányzó születése napján felkereste a kor
mányzót kenderest kastélyában; Horthy 
Miklós fogadta a kis diákot, aki üdvözlő 
szavak kíséretében átadta a kedves aján

dékot.
Szekeres Tibor — Szekeres Dezsőnek, a Köz

tisztviselők Szövetkezete tisztviselőjének a fia, 
— érdeklődésünkre elmondotta, hogy Horthy 
Miklós kormányzásának tízéves jubileuma al
kalmával a márciusban rendezett iskolaközi 
tehetségversenyen kitüntetésben részesült s a 
napokban kapta meg a kitüntetésről szóló ok
levelét, amelyet maga a kormányzó irt alá. Ez 
adta az ötletet ahhoz, hogy a kormányzó hat
vankettedik születésnapja alkalmából valami 
rendkívül kedves ajándékot készítsen és azt a 
kormányzónak születése napján felajánlja. 
Megtakarított zsebpénzén nagymennyiségű élő
virágot vásárolt, megszerezte a kormányzó ha- 
elítéltéiről híres „Novara" csatahajó pontos 
fényképét s annak alapján

két éjszakán át tarló szorgos munkával 
pappendekllre kasírozva elkészítette virá

gokból a csatahajó miniatűr mását.
A piros, fehér és zöldszinü, egy méter hosszú
ságú, kitünően sikerült virághajót a kormányzó 
születésnapján felvitte a kormányzói kabinet
irodába, ahol közölték vele, hogy a kormányzó 
Kenderesen tartózkodik.

Egy magasrangu katonatiszt, meglátva a szép 
ajándékot, azt tanácsolta a kis Szekeres Tibor
nak, hogy vigye azt el Kenderesre s nyújtsa át 
a kormányzónak. Szekeres Tibor — délután 
váltott egy harmadosztályú vonatjegyet, eluta
zóit Kisújszállásra s onnan

gyalog, két kezében a papírral gondosan 
betakart, féltve Őrzött ajándékkal, elindult 

Kenderes felé.
Kétórás gyaloglás után észrevette, hogy az utón 
fend kivül összepiszkolódott ruhája, cipője s 
ezért betért egy parasztházba, ott letisztította 
magát, megmosdott, majd továbbfolytatta útját 
a néhány percnyire lévő Kenderesre. A kor
mányzó kenderes! kastélya előtt elmondotta, a 
szolgálatot teljesítő csendörőrmeslernek, hogy 
mi járatban van. A csendőr bevezette a kisfiát 
a kastélyba, ahol Szekeres Tibort a kormányzó 
szárnysegéde fogadta. A kisdiák közölte a kor
mányzó szárnysegédjével, hogy ajándékát sze
retné átadni őfőméltóságának. A kormányzó 
éppen a tenniszpályán volt. Néhány perc múl
va, amikor visszatért kastélyába, szárnysegéde

tárgyalta és
az elnök az ügyész indítványára, ha
sonló indokok alapján, a tárgyulás egész 
turtamára elrendelte a zárt tárgyalást.

Jogászkörökben ugy tudják, hogy Töreky*  
nek ez az intézkedése precedenst jelent és 
hogy

ezentul minden kommunista perben 
zárt tárgyalást

fog tartani a budapesti büntetőtörvényszék 
s igy természetesen már Schillinger és tár
sai ügyének tárgyalásáról is kizárják a nyil
vánosságot.

jelentette a váratlan születésnapi látogatót. A 
kormányzónak megtetszett a szeretetreméltó 
ötletből fakadt, kedves ajándék s maga elé hi
vatta a kis diákot.

Az Izgalomtól klplrosodott arcú kis diák, • 
karjain a virágból készült csatahajóval a 
kormányzó szárnysegéde kíséretében a 
kastély egyik szalonjába ment, ahol Horthy 
Miklós tengernagyi uniformisában fogadta 
őt. Szekeres Tibor bokáit katonásan ősz 
szecsapva, köszöntötte a kormányzót 
születésnapja alkalmából és megkérte, 

hogy fogadja el ajándékát.
A kormányzó, akinek tetszését megnyerte az 
illatozó virágokból készült, szép ajándék, át
ölelte a kis diákot s melegen érdeklődött nála 
aziránt, hogyan készítette el a virágból a ,,No
vara" hit mását, hogyan utazott Kenderesre, 
majd

harminc pengőt nyújtott át a kis polgáris
iának,

hogy legyen miből visszautaznia. A kormányzó 
szárnysegéde ezután a kormányzó feleségének 
kívánságára Szekeres Tibort bemutatta a főméi- 
tóságu asszonynak, majd pompás vacsorával 
vendégelte meg. A kis diákot ezután autón 
Kisújszállásra vitték, ahonnan még az éjszakai" 
órákban Szekeres Tibor hazautazott Budapestre 
szüleihez.

— Csak amikor hazaérkeztem — mondja az 
intelligens kis diák — vettem észre, hogy Ken
deresen a születésnapi ajándékokban felejtet
tem azt az Írást, amely gratulációmat tartal
mazza s amelyet arra az esetre vittem magam
mal, ha nem kerülhettem volna a kormányzó 
ur színe elé.

Szekeres Tibor elmondotta még, hogy most 
iratkozik be a polgári iskola negyedik osztá
lyába és minden vágya az, hogy annak elvég
zése után a szombathelyi repillöiskolába kerül 
jön Pilóta akar leenni.

Román Kálmán.

Kiadó lakások
KETTOSZOBAS, uccai. komfortos, HARO.'fSZOBAS, 
komfortos, Wesselényi ucca 11. — NÉGVSZOBÁS. Du
nára néző, kettőszobós komfortosak, Ferenc József 
rakpart 11. - NÉGYSZOBAS urilakás «; i .h robeval,
Kálmán ucca 14. — ÖTSZOBAS, tnemméreló szobák, 
József körút 3. - HATSZOBAS villalakás ,3200, ,\ngol 
ucca 29. — HÉTSZOBÁS, önálló villalakás. Városmajor 
ucca 55/b. - HATSZOBAS. két elószobás, I.OGODY
UCCA .37. - NÉGYSZOBAS. úri komforttal ,3000. IZA- 
BELLA UCCA 43. - HÉTSZOBÁS, saját központi fűtés
sel, Ersébet-körut 39. - HAROMSZOBAS, hallosak.
PAULA Y EDE ucca 21 - ÖTSZOBAS. komfortos,
naavméntú. WEKERLE SÁNDOR ucca 22. ÖT-
SZÓRÁS, termes szobákkal. RULYOVSZKY ucca 25.
HÁZTULAJDONOSOK MEGHÍZOTTJA DÍJTALANUL 
AJÁNL LAKÁSOKAT, VI . ANDRASSY-UT 3*..  11 4.
sz. li.3 73.
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n kiutasított uduario borzalmas merénylete
Szerelmese haza elöli agvonion egu szennamasl 

gazdát, azután engvlihessagot KOuetett el
Baja, junius 22.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A bácskai 
Szenttamás községben szombaton este véres 
dráma játszódott le. Komarov Miklós kis
hegyes! földbirtokos agyonlőtte Testes Ra- 
doszláv szenttamási gazdát, rálőtt llits Mi- 
hcára, llits Sándor gazdálkodó tizenhét éves 
lányára, azután pedig maga ellen fordította 
a fegyvert.

Testes azonnal holtan rogyott össze és 
Komarov is azonnal meghalt a hely

színen.
llits Milica könnyebben megsebesült. A vé
res dráma egész Búcsmegyében óriási feltű
nést keltett.

Komarov Milos, a jómódú kishegyesi 
fölbirtokos egy évvel ezelőtt egy bálon ta
lálkozott tizenhétéves feltűnő szépségű unó 
kahugával, llits Milicával, akit azelőtt évek 
hosszú sora óta nem látott. A báli éjszakán 
Komarov beleszeretett a fiatal és feltűnően 
szép Milicába és azóta csaknem minden nap 
megfordult Ilitsék szenttamási házában. A 
környéken sokat beszéltek a jól öltözködő, 
elegáns Komarov és a szép fiatal lány sze
relméről, a leány apja azonban elejétől 
kezdve rossz szemmel nézte a dolgot s leg
utóbb ki is jelentette az udvarló előtt, hogy 
éppen azért nem adja hozzá a leányt, mert 
Komarov nagybátyja Milicának. Szombat 
este, amikor Komarov ismét meg akarta lá
togatni a fiatal leányt, az Ilits-ház kapujá
ban llits Sándor útját állta s egyszersmin-

Janefi Gézát orvosai eltiltottá fi 
a vasárnapi derby lovaglásától

Axt besxéltéfi rólam, Hegy nem vágyó fi normális — 
mondja a vildgfiirü xsofií

A főváros társasági köreiben, különösen 
azokban a körökben, amelyek a lósport iránt 
tanúsítanak érdeklődést, sok szó esett arról, 
hogy miért nem lovagolt a vasárnapi Magyar 
Derby versenyén Janek Géza, a világhírű magyar 
zsoké, aki néhány béllel ezelőtt tudvalévőén 
azért érkezett vissza Budapestre, régi nagy si
kerei színhelyére, hogy résztvegyen a Derby lo
vaglásán. A Hétfői Napló munkatársa beszélt 
Benzon Vilmossal, a Magyar Lovaregylet vezér
titkárával, aki érdeklődésünkre a következőket 
mondotta:

— Janek Gézának, a kitűnő zsokénak, a Ma
gyar Lovaregylet a Derby lovaglása előtt kény
telen volt a lovaglóéi engedélyt megtagadni. Ja
nek ugyanis váratlanul súlyos betegségbe esett, 
ugylátazik,

a túlzott fogyasztás ártott meg aaerveaeté- 
nek.

Janek mindenkor híres volt arról, hogy úgy
szólván, napok alatt kilókat tudott leadni test
súlyából s rendszeresen űzte a fogyást, csak
hogy minél könnyebb aullyal ülhessen nyereg
be. Legutóbb

egy nap alatt nyolc kilót veszített test
súlyából radikális fogyasztóimra következ

tében.
Szervezetének a túlzott fogyasztás megártott, 
olyannyira, hogy idegprofesszorral kellett meg
vizsgáltatnunk. Az orvostanár megállapította, 
hogy

Jeneknek sürgős szanatóriumi gyógykezel
tetésre van szüksége.

Ilyen körülmények között nem engedhettük 
meg, hogy résztvegyen a vasárnapi Derby lovag
lásán. Orvosi tanácsra Janek felesége társasá
gában Bécsbe utazik, hogy ott egy szanató
riumban gyógykezeltesse magát. Orvosi véle- 
mény szerint néhány hét alatt felépül.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt a híres 
zsokéval elutazása előtt, annak Pannónia- 
szállóbell lakásán. Janek bőröndjeit csomagolta 
a az utazásra készült. Érdeklődésünkre a követ
kezőket mondotta:

— Nem engednek lovagolni. Azt mondják,

Óriási botrány 
a Gráf Zeppelin körül

Az óriáshajó vasárnap elszabadult a hamburgi repülő
téren, vezetőkapltánya ós 43 utasa lemaradt, viszont 

három kotólhuzó rendőrt magával ragadott
Hamburg, junius 22.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Kalandos körülmények közölt 
tette meg a Gráf Zeppelin a hamburg-—ber
lini repülöutat. A hamburgi repülőtérről sok 
utas akart a Zeppelinen Berlinbe utazni. Az 
utasok egy része már be Is szállt a Zeppe
linbe, amikor részben a túlságos hőség foly
tán, részben pedig a megterhelés egyenlőtlen 
elosztása következtében

■ Zeppelin hátsó résre felfelé kezdett 
emelkedni, a repülőtér legénysége kény
telen volt • kötelékeket elengedni a ■

denkorra
megtiltotta Knmarovnak, hogy felke

resse a házát.
A férfiak között szóváltás keletkezett, majd 
Komarov visszafordult és a kocsmába ment. 
A kocsmában sokáig mulatozott a földbirto
kos és amikor ittasan visszatért Ilitsékhez, 
a kapuban llits Sándoron kivül annak ba
rátját, Tesics Radoszláv gazdát is ott találta, 
llits számított arra, hogy Komarov vissza
jön és Tesicset segítségül hívta arra az 
esetre, ha a földbirtokos esetleg erőszakos
kodni akar. Komarov durván rákiáltott a 
két férfire:

— Beengedtek, vagy nem?
Amikor Ilitsék tagadólag válaszoltak, Ko 

niarov hátsó zsebéből
előrántotta revolverét és több lövést 
adott le. Tesicset szivén találta az egyik 

golyó s a gazda azonnal meghalt.
llits segítségért kiáltozva, elrohant. A lövé
sek zajára megjelent az udvaron llits Mi 
lica is és Komarov ekkor a lány felé fordí
totta a fegyvert s

kétszer rálőtt.
Az egyik golyó teljesen célt tévesztett, a 
másik a lány jobbkarján okozott könnyebb 
sebet. Komarov ezután fejéhez illesztette a 
revolvert és

agyonlőtte magát.
A véres dráma ügyében megindult a csend
őr! nyomozás.

beteg vagyok. Idegtanárhoz vittek megvizsgál
tatni. A tanár ur két óra hosszat vizsgált, min
denfélét kérdezett, számoltatott velem, egytől 
százig, aztán tíztől visszafelé, majd azt mon
dotta, hogy ne búsuljak,

olyan egészséges vagyok, hogy akár száz 
évig Is elélek.

— Hogy miért vittek el az orvoshoz, miért 
gondolják, hogy beteg vagyok? — folytatja Ja
nek. — Azért, mert én mostanában írással fog
lalkozom. Emlékirataimat irom. Laikusok ezért

azt beszélték rólam, hogy nem vagyok 
normális. Hát az orvos megállapította, hogy 
igenis normális vagyok, semmi különösebb 

bajom nincsen.
További érdeklődésűnkre Janek még a kö

vetkezőket mondja:
— Tudom, hogy sokaknak nem tetszik az én 

fogyasztási módszerem. Csodálkoznak azon, 
hogy korán reggel a munkában selyemdressz
ben ültem a lóra. Ennek ez az egyszerű magya
rázata. hogy nem akartam nehéz ruhában lóra 
ülni, nehogy azt a nehéz súlyt szokja meg a 
ló. Kifogásolták azt is, hogy tűző napban

télikabálban és duplacalzmában mentem ki 
a pályára.

Ezt Is azért tettem, hogy izzadjak és fogyasz- 
szam magam. Sokszor már hajnali három óra
kor elindultam nehéz ruhákban és nehéz cipők
ben nagy gyalogtúrára, hogy alaposan izzad
jak. Igaz, hogy amilyen gyorsan fogyni szok
tam, olyan gyors tempóban vissza is szerzem 
az elvesztett súlyt. Pedig nagyon mértékletesen 
élek. Legfeljebb egy pohár sört iszom az étke
zésnél. De rámfogták azt is, hogy tiz pohárral 
szoktam inni. Hát ez sem igaz.

Ezeknél a szavaknál a szobában egy csinos, 
szőke nő, Janek felesége,

született német bárónő,
odaszól Janeknek, hogy sieasen a csomagolás
sal, mert lekésik a vonatot.

Janek azzal búcsúzik, hogy Bécsből a karls- 
badi lóversenyekre utazik s reméli, hogy ha
marosan visszatérhet Budapestre.

Zeppelin felsaállt. Több ntas lemaradt s 
nem tudott már felszállni a Zeppelin 

vezetője, Lehmann kapitány sem, 
viszont három rendőr, akik a Zeppelin kö
telékeit tartották, kénytelen-kelletlen a leve
gőbe emelkedett a léghajó kötelékeivel 
együtt s akaratuk clenére repülöutat tettek 
a Zeppelinen.

Mindenki azt hitte, hogy az önkéntes start 
utón rövid idő múltán a Zeppelin újból le 
fog szállni a hamburgi repülőtérre, erre 
azonban nem került sor, a Zeppelin rövid 
idejg tarló kciiugéő utáp Bfitlja fcjé 

útját von Fillér repülőtiszt vezetése mellett.
A léghajó fedélzetéről szikratáviratot kül

dött Hamburgba, hogy túlságosan kevés 
ballasztja miatt a hamburgi repülőtéren

nem tud kikötni
s ezért Berlinben száll le. Negyvenöt utas 
kénytelen volt lemondani a hamburg—ber
lini repülőutról, a Zeppelin pedig vasárnap 
Berlinben kikötött kisszámú közönség elölt 
Eckenert Berlin polgármestere üdvözölte a 
kikötésnél,

a bosszús Eckener azonban alig válaszolt

Uj kormány garnitúrát követel 
Kállay Tibor

Iparos nagygyűlés Nagykanizsán
Vasárnap délelőtt Nagykanizsa iparosai 

nagygyűlést tartottak, amelyen résztvetl a 
kerület képviselője, Kállay Tibor is. Kállay 
ismertette a most beterjesztett bolettajavas- 
latot s hangsúlyozta, hogy azt a mezőgazda
ság érdekéten tervezik,

de a javaslat olyan, hogy minden más 
osztálynak sokkal többet árt, mint 
amennyit a mezőgazdaságnak hasz

nálhat.
Sokkal helyesebb lett volna, ha elfogadják 
Gaál Gasztonnak azt a javaslatát, melyben 
azt kérte, hogy kisérletképen engedjék el 
egy évre a földadót, mert negyvenötmillió 
tehertől mentesitvém a gazdákat, valóban se
gítséget jelentett volna a gazdatársadalom 
számára.

Elinor Glyn, a világfiírii angol 
irónö Budapestre jön

Egy magyar szdrmaxdsu ameri fiai tdgisdgfieresfiedö vendége lesz
Elinor Glyn, a világhírű angol írónő, mint 

ismeretes, két éve él Amerikában, ahol mű
veinek elképzelhetetlenül nagy sikerei van
nak. A stúdiók egymásután filmesitették meg 
regényeit. Utóbb az Írónő már egyenesen 
szcenáriumokat ír, melyekért horribilis ösz- 
szegeket kap.

A szerencsés írónő már régebben érdeklő
dik Magyarország ügyei iránt és nem egy 
cikket irt az itteni viszonyokról. Elinor 
Glyn legutóbb egy newyorki társaságban 
megismerkedett E. A. Silbermann, ma

kacagás az OJTMA MA Mi A B A MME-t>«u»
Előadás este 9 órakor. Telefon: József 301—25.

SZÍNHÁZI napló
Offenbach sok sikert látott operettjével 

a Párisi élettel érdekes tervei vannak 
Nagy Endrének, aki Pesti Élet címen írja ál 
az operettet, amelynek uj szüzséjét már a 
cime is mutatja. Az Offenbach—Nagy End
re operettet az Uj Szinház adja elő s a da
rab egyik érdekessége lesz, hogy Nagy 
Endre is játszani fog benne.

RFCIIIA" RM0U< c,rHusz U8ri6ie I*  W fc V ■ w M U Városliget, Tel.: Ant 18S-86 
Naponta este 8 órakor és minden csütörtök, szombat, vasár 
és ünnepnap délután 4 órakor a vezető nagy világvárosi 
cirkusz-varieté műsor. Délután utalvány nélkül, féJ 
belyársk. As utalványok csak este érvényesek

A z Országos Szinészegyesület ^szinészképző 
** iskolája Stella Gyula tanár rendezésében va
sárnap tartotta vizsgaelőadását. Az Iskola nö
vendékei közül, akik egyfelvonásos darabokban 
mutatkoztak be, kitűnt Gelléri Sándor, Lovag 
Mid, Kárpáthy Magda, Vándor Józsa, Kemény 
Mária és Gáspár György tehetséges alakítása.
A mikor Gaál Béla „Csak egy kislány" c. 

hangosfilmjét a hivatalos tényezők előtt 
lepergették, azt kifogásolták, hogy a film
ben sok a mulatozás, a cigányzene és a fa
lusi hangulat. A filmet eddig megvásárolták 
Amerika, Lengyelország, Románia és Török
ország részére. Most tárgyalnak francia és 
angol cégek a magyar fii megvétele ügyé
ben. Érdekes, hogy ellentétben a magyar il
letékes faktorok véleményével, a „Csak egy 
kislány" film értékét külföldön abban lát
ják, hogy sok benne a magyar szin, a ma
gyar cigányzene. A külföld részére ez film
csemege és a külföldi film-kölcsönzők egy
behangzóan azt Írják Gaál Béla rendezőnek, 
hogy csak az olyan filmnek lehet külföldön 
komoly művészi és kasszasikere, amely át 
van szőve uj, eredeti melódiával, amelynek 
levegője eredeti és magyaros.

JARDINl
Erzsébet királyné-ut 1. Tel.: J. 3S0-A1

MADELINE TRIÓ |Í

KACAOŐ ESTÉK! KI1DKTE 10 ÓRAKOR

Sttrttz**gi*l  k*rjen

SreUtt sajtos sartacsoljátl
az üdvözlésre

s az elébe tett mikrofónba sem volt hajlandó 
üdvözlő szavakat mondani.

Lehmann kapitány Hamburgból gyár*  
vonattal utazott Berlinbe, ahál azután ismét 
átvette a léghajó parancsnokságát, amely 
vasárnap az esti órákban visszatért Ham. 
burgba.

Egyébként az az aggodalma, hogy amint 
a bolettarendszer is bizonyos társadalmi oszt 
tályokra uj adót jelent, egyéb uj adók is kö
vetkeznek. A mai válságos gazdasági hely< 
zelben a gazdák is és minden társadalmi osz
tály csak ugy remélheti sorsának javulát 
sát, ha

uj kormány jön a négi helyébe, 
amely segíteni tud és akar a mai válságos 
helyzeten. Ki kel’ cserélni a régi garnitúrát 
és újat kell állítani helyébe, amely cselekvő, 
képes és amelynek megvan az akarata is 
arra, hogy rendbehozza mai zilált helyzet 
tűnket.

Kállay beszédét az iparosgyülés közönsége 
nagy lelkesedéssel fogadta és utána sokáig 
ünnepelte képviselőjét.

gyar származású amerikai régiségkereskedő
vel és igen melegen elbeszélgettek a magyar 
ügyekről. A meghitt diskussziónak az lett 
a vége, hogy E. A. Silbermann meghívta a 
hires Írónőt Magyarországra, aki a meghí
vást ed is fogadta.

A magyar származású amerikai régiség
kereskedő most értesítette budapesti ismerő
seit, hogy a jövő hónap első napjaiban ér< 
kezik és vele jön Elinor Glyn Írónő is, aki
nek a részére már szobát is rendeltek az 
egyik dunaparti hotelben.

/S nagysága egy napja. Ez a cime Pásztor
Árpád uj vigjátékának, amelyet most 

fejezett be a szerző és amely az őszi színházi 
szezon mulatságos és újszerű darabjának 
ígérkezik.
A minap tartotta a Zeneművészeti Főiskola 

kamaratermében jubileumi vizsgahangver- 
Kánitz Gézáné énekmestérnő zeneiskolája. A 
jól sikerült jubileumi vizsgahangverseny iránt 
nagy érdeklődés nyilvánult meg.

3000 pengős 
pályadij egy víg

játékra
Alapi Nándor, az Országos Kamara Színház 

igazgatója 3000 pengős pályadijat tűzött ki egy 
egész estét betöltő vígjáték megírására. A lel
kes direktor, aki a magyar vidéki városokban 
végez komoly kulturmunkát, egyetlen feltétel
hez szabja a pályázatot: a vígjátéknak magya
ros miliőben kell mozognia.

A pályanyertes munkát Alapi akkor mutatja 
be a budapesti Kamaraszínházban, amikor 
3000-ik előadását tartja szinigazgatása alatt. 
Az Igazgató nyilatkozata szerint több neves 
magvar szerző érdeklődött már nála a vígjáték 
megírása ügyében.

* Jardln. A júniusi kacagtató műsorból ki
emelendők: Madeline-trió, Sydney Pon-Pon, Si- 
mai-kvartett, Mucki Brown, Inge Rana és Mii 
Sylvano.

Beiratások 
a Fodor zeneiskolába

junius 26., 27., 28. és 30-án eszközölhetök as 
iskola igazgatósági irodájában VI., Jókai-tér <• 
szóm alatt. Beiratásl díj: (júniusban kedvez
ményes ár) 15 pengő. Évi lantiii kezdőknek: 
120, 180, 240 vagy 360 pengő, haladóknak: 180, 
240, vagy 360 pengő. Az intézet felső osztályú 
növendékei a Zeneművészeti Főiskolán vizs
gáznak és államérvényes bizonyítványt kapnak. 
A IV. akadémiai osztályban legalább „kettes 
osztályzatot nyert növendékek a Zeneművészet! 
Főiskia zenctanárképző tanfolyamának felvé
teli yiMgáJár*  jataUkrahetpak.
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Borzalmas KdjgyiiHossag Áldozata 
lett egy kilencéves kisleány

Az agyonszurt gyermekre anyja tatait ra az erdei Dozútban
’’ Újvidék, junius 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
’felentése.) Borzalmas kegyellenséggel elkö
vetett kéjgyilkosság ügyében folytat nyo
mozást az újvidéki ügyészség és a szomszé
dos Palánka község csendőrsége. Útiján 
István karagyorgyevói méntelcpi urasági 
kocsis Mária nevű kilenc esztendős leány
káját holtan találták a Bácspalánka község 
és a karagyorgyevói méntelep között húzódó 
akácos erdő bozótjában. A kisleányt isme
retlen tettes az erdőbe csalta, ott

erkölcstelen merényletet követett el el
lene, fojtogatta, majd szivenszurta.

A szerencsétlen kislány a palánkai elemi is
kola tanulója volt. Az iskolai előadás után 
azzal vált el osztálytársaitól, hogy nagy
bátyjához megy. Miután éjszaka sem jött 
haza, szülei azt hitték, hogy leányuk valóban 
rokonuknál töltötte az éjszakát, miként az 
máskor is előfordult. Minthogy a gyermek 
másnap délben sem tért haza, szülei a roko
nuknál kezdték keresni s ekkor kitűnt, 
hogy a kislány nem járt egyik rokonnál 
sem. A kétségbeesett anya kutatni kezdett 
a közeli sürü erdőségben s az egyik bozótos 
mentén megdöbbentő kép tárult szeme elé,

megpillantotta leánya vértől piros ken-

Molnár Erzsébet bűnügyét 
hétfőn tárgyalja a győri Tábla
Az orvosszakértők a holnapi főtárgyaláson terjesztik elő 

véleményüket Molnár Erzsébet elmebeli állapotáról
Győr, junius 22.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A győri 
ítélőtábla

holnap, hétfőn reggel kezdi meg Mol
nár Erzsébet bűnügyének fellebbviteli 

főtárgyaiétól.

Az egész országban általános feltűnést 
keltett az a psrihopatologikus és szexuál- 
patalogikus vonatkozásokban is gazdag, 
nem mindennapi bünper, amelyet ez év áp
rilisában tárgyalt a győri büntetőtörvény
szék Schannen-tanácsa. Mint emlékezetes. 
Molnár Erzsébet késszurásokkkal meggyil
kolta Koncz Vilmos győri csendőralhadnagy 
feleségét, akivel — mialatt Koncz alhad
nagy inspekciózott a kaszárnyában — Mol
nár Erzsébet együtt töltötte az éjszakát. A 
leány az április 25-én és 26-án megtartott 
lenyűgözően izgalmas fötárgyaláson beis
merte a gyilkosságot, de egyre azt hangoz
tatta, hogy __________________ _

A tizedik Magyar Derby 
lefutása izgalmas starttal, 

lemaradt favorittal
II. GilpinI. Csákány

Borongás vasárnapon álltak sorompóba a 
háromévesek a tizedik Magyar Derby kék
szalagjáért. A Magyar Derby a kontinens 
egyik legkésőbbi derbyje és igy nem is le
hetett csodálni, hoizy a tribünön már érezni 
lehetett a nyarat. Hatalmas hézagok mutat
koztak a versenylátogató előkelőségek meg
szokott soraiban. A futtató arisztokraták és 
a vérbeli turfkőzönség azonban ott volt és 
alkalma nyílott a hölgyeknek is a nyári di
vatbemutatóra.

A muszlingyárak kiállításával lehetett 
összetéveszteni a pályakorzót,

mintha kivirágzóit volna a gyep, 
ugy tarkítottak a kék búzavirágba, sárga 
kökörcsinbe, rózsaszín mályvába és vörös 
pipacsba öltözött hölgyek, de a divat króni
kásának ide kell jegyezni azt is, hogy való
ságos eleven kollekcióval képviseltették ma
gukat a müselpemgyárak is.

Alig egynéhány fehér-fekete kombináció 
ás félrövid fekete kabátka szerénykedett 
finoman a színek tobzódásában. A színeknek 
abban az orgiájában, amely

Kiadú laüúsoKi
BImbO-ulca 13-5. szám 

iszemben a statisztikai hivatallal i 
ugy-egy 2, 8, 4’ és 5 szobás lakás hallal.

Ugyanitt Ualethelylsógek.

margit-horut43.sn
4 szobás lakás hallal.

Elegáns kivitel Olcsó bérek’ Bővebbet a 
helyszínen vagy telefonon Aut. 298-29

dőJéL
A kendő alatt a köröskörül letaposott fűben 
gyermeke holttestére bukkant.

A kisleány nyakát a leányka hu
rokra font pettyes köténye csavarta 
körül, mellén pedig szúrástól eredő 
mély seb tátongott. Köröskörül mindent 

csupa alvadt vér borított.
A csendőrség nyomban megindította

a

w a
nyomozást, bizottság szállt ki a helyszínre, 
amely megállapította, hogy a kisleány 

kéjgyllkosság áldozata.
A esendőrség a megindított nyomozás során 
tiz embert gyanúba vett, akiket előállítottak. 
A helyszínen durva anyagból készült

véres férfizsebkendőt
is talállak s valószínűnek látszik, hogy 
merénylő azzal törölte meg véres kezét.

Vasárnap délután Újvidékről törvényszéki 
bizottság szállt ki Palánkéra a helyszínre, 
átvizsgálta a csendőrség nyomozási iratait, 
majd megkezdte az előállitott egyének valla
tását. A legnyomalékosabb gyanú egy

Ötvenkétéve8 erdőmunkás ellen Irányul, 
aki azonban konokul tagadja, hogy része 
lenne a gyilkosság elkövetésében.

„nem tudom, miért öltem meg, én sze
rettem Koncz nénit".

Dr. Matavovszky István, Molnár Erzsébet 
védője külföldi szexuálpszihológus-szakér- 
tők kihallgatását kérte a nem mindennapi 
bűnügy érdekes hátterének tisztázása céljá
ból, a törvényszék azonban a védő indítvá
nyait elutasitotta és a perbeszédek után

Molnár Erzsébetet életfogytiglani fegy
házra Ítélte el.

A fellebbezések folytán az ügy iratai a 
győri Ítélőtáblához kerültek, amely

saját hatáskörében elrendelte Molnár 
Erzsébet elmebeli állapotának megvizs

gálását
hites törvényszéki szakértők által. A tör
vényszéki orvosszakértők a holnapi táblai 
főtárgyaláson terjesztik elő szakvéleményü
ket és

ettől függ, hogy az ítélőtábla egyáltalán 
tart-e érdemi tárgyalást 

III. Hortobágy
sehogy se akart összhangba kerülni a 

borongó idővel
és a pár esöcseppecskével, amely alig áz
tatta meg ugyan a gyepet.

A divatrevüzö hölgyek mégis meg voltak 
elégedve és hősiesen állták az időjárás kel
lemetlenségeit.

A hölgyek elégedettek voltak. A divatrevü 
nézői is.

És ml kell még?
Az urak között Pallavicini György őrgtóf 

szimbolizálta a nyarat
fekete zakójához fejbecsapott panama

kalappal,
amely demokratikus egyszerűséggel kétség
beesetten keresett harmóniát a lovaregyleti 
páholy cilindereivel.

Eljött a versenyre Horthy Miklós kor
mányzó is feleségével, akik mellett József 
királyi herceg és Auguszta királyi hercegnő 
foglaltak helyet az udvari páholyban. A 
lovaregyleti urak Batthyány Elemér, 
Batthyány Gábor grófok, Odescalchl Béla 
herceg körül csoportosultak és Sigrag An
tallal az élükön vitatták a verseny esélyeit, 
de aránylag szép számmal képviseltette ma
gát a „társaság” is, dacára a nyári sze
zonnak.

Maga a verseny olyah volt, mint a m i 1 y en -

LEQJ0B3

megjelent 
is 
urakkal.

nagy-

nek mindenki várta:
szép éa izgalmas.

A késői magyar derbynek az a sportszerű 
előnye, hogy a paripák addigra már kifor
rott formákat mutatnak a hippikus örömö
ket kereső sportemberek számára.

Gilpin volt a favorit, mellette Wotant éa 
Csákányt is tippelték, de nyilt 
kereti.

A jártatő korlátái között 
maga a kormányzó

és elbeszélgetett a lovaregyleti _______
Az indítást izgalmas incidens előzte meg. 

Csibész, az Issekutz-istálló paripája, a start 
előtt

ledobta lovasát, Hűimet és megszaladt 
a starttól.

Nagy zaj, lárma kerekedett köröskörül a 
tribünökön. Csibész szép lendülettel egyik 
sövényt a másik után ugrotta át és galop
pozott a jártató felé. Mintha csak a tréne
rének akarta volna mutatni, hogy ha nem 
lesz vele megelégedve a sikon, jó lesz még 
a gáton. A megfutott paripát csak 
nehezen sikerült elfogni és

vezetéklóval csalogatták vissza 
starthoz.

A verseny izgalmas volt. Gilpin 
lova, Borotra vezette a mezőnyt, utána Csi
bész vágtatott. A forduló után Borotra visz- 
szaesett, Csibész azonban tartotta magát, sőt 
nyerő pillanata is volt. Már enyém a forduló 
után kívülről próbálkozott, de csakhamar 
lemaradt. Ekkor

egyszerre törtek előre Csákány, Gilpin 
és Hortobágy,

pillanatok alatt elhúztak Csibész mellett. Az 
utolsó métereken nagy erővel támadta meg 
Csákányt Gilpin, de Sigrag Antal lova me
gint újított és

némi küzdelem árán, de biztosan nyak
hosszal megelőzte Gilplnt.

Tizre negyvenegyet fizetett a kassza a tize
dik magyar derby nyerőjére, amelynek 
rokonszenves gazdáját elárasztották 
dókkal.

■

vezető-

gratulá

lt. p.
A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Dréher J. Glrouette , , 

Kliinscha, 2. Tam diu (6) Szabó L., 3. Kamerád 
(pari) Csuta F m.: Bonne fortune, Add oda, 
Mungó, Csltri, Somait Fejh., fejh. Tót.: 10:71. 
18, 20, 14. — n. FUTAM. 1. SchifTer M. Csak 
előre (2) Gulyás, 2. Silvej King (4) Csuta, 3. 
Kotola (6) Cseszkovics. F. m.: Admirális, Puszta, 
Bármikor, Páva, Fityke, Boma leány, Ver-

n. (6)

Izgalmas csónakbaleset 
a Dunán

A Római-fürdőnél egy vadevezős csónakja összcüfközött 
a komppal — Izgalmas jelenetek között 

mentették meg az utasokat
A Római fürdő és Újpest között sürü já

ratú komp tartja fönn az összeköttetést. Va
sárnap délután négy órakor közel háromezer 
főnyi kiránduló várakozott a kompjáratokra 
a Római fürdő partján. Újpestről utasokkal 
megrakodva Indult el egy komp a Római 
fürdőre, hogy onnan visszafordulva, kirán
dulókat vigyen Újpest felé. A nyílt Dunán 
járt már a komp, mikor Újpest irányából 
egy vadevezös csónak tűnt fel. Három utasa 
volt a csónaknak, amelynek az evezőit be
húzták és

a Duna sodrával hagyták vitetni ma- 
gukaL

A komp kapitánya, mikor látta, hogy a fia
talemberek behúzták az evezőket és szabály
talanul közelednek feléje,

hangosan kiáltozni kezdett, 
hogy hozzák működésbe az evezőket, nehogy 
baj történjék. A fiatalemberek előbb nem is 
törődtek a figyelmeztetéssel és mire észre
vették, hogy milyen veszedelem fenyegeti 
őket és a vizre akarták ereszteni az eve
zőket,

vizre akarták ereszteni az eve-

már késő volt
■ komp közvetlen közelébe érke-A csónak

rett és ugy látszott, hogy a víz sodra ment
hetetlenül a komp oldalához csapja. Az 
egyik fiatalember, Propper László tisztviselő 
kiugrott a csónakból és aszva igyekezett me
nekülni. Másik két társa ijedten a csónak 
végébe sietett. A túlterhelés miatt a csónak 
orra fői ágaskodott,

ráfutott az alacsony kompra,
fölborult és a következő pillanatban a két 
fiatalember is a vízbe zuhant.

A komp legénysége csáklyákkal kifogta és 
a kompra emelte őket,

Propper László ezalatt a viz sodrába ke
rült és kétségbeesetten igyekezett a partra 
úszni. A parton összeverődött nagy tömeg 
nagv izgalommal, lélegzetvisszafojtva figyelte 
a veszedelmes balesetet. Az izgalom olyan 
nagy volt, hogy

néhány nő rosszul lett, összeesett és 
elájult.

Már-már ugylátszott, hogy Propper László 
elmerül, mikor egy bátor életmentő akadt. 
Bakty János csónakháztulajdono*  a csónak
házából a partra rohant, ahol egyetlenegy 
csónak volt kikötve. A csónakban azonban 
nem volt evező és arra már aea .volt idő.

'verseny igér-

Az Illatosított 1
FLY-TOX

a modern rovarirtószerek 
királya 

megöl
legyet, molyt, szúnyogot, poloskát 
svábbogarat, hangyát, bolhát, tetőt 

atb. és azok petéit, Uletve lárváit
han lattal I Na. .arai

trédfegyre!

FLY-TOX

Mindenütt liaphatő 1
Prospektust kívánatra küld: 
ttévéaa Ernő és Társa 
-tudapesl V, Nádor-utca M.

Telefon: Llpót 098—25

mouth, Jokó. 1% h., nyakh. Tót.: 10:38. 17 18, 
38. — III. FUTAM. Magyar Derby. 1. Gr. Sia- 
ray A. Csákány (2*4)  Gutái, 2. Gilpin (pan) 
Balog, 3. Hortobágy (12) Csuta. F. m.: Maros
völgy, Csibész, Wotan, Már enyém, Nestor, 
Borotra, Szittyavér. Nyakh., 1% h. Tót.: 10:41. 
17, 14, 63. — IV. FUTAM. 1. Mr. Georg Jola IL 
(3) Kaszian F., 2. Ármány (2'/«) Bözödi, 3. Siker 
(1*/ í) Fodor. F. m.: Tourlercau, Gitano, Ladi- 
ladllom, Igazgyöngy. 2 h., 2 h. Tol.: 10:30. 12, 
12, 13. — V. FUTAM. 1. Dr. Hódi R. Taps (4) 
Balog, 2. Mnrtinsberg (6) Hulme, 8. Darius 
(l’/í) Csapiár. F. m.: Vacogó, Daruhát, Rögtön, 
Pretty Molly .Salambo. 3 h., 2 h. Tót.: 10:88. 
22, 35, 15. — VI. FUTAM. 1. Gencsy K. Bujdosó 
(3) Balog, 2. Fe’dherr (5) Esch, 3. Balaton (3) 
Csuta. F. m.: Nagy ur, Trabukó, Severtna, Anno 
santo, Rózsabimbó, Viglegény, Promise, Ron- 
ding, Csakugyan, Szikra, Szélhámos, Principá
lis, Makacs 3 h., 2 h. Tót.: 10:46. 17, 21, 20.

hogy evezőket kerítsenek. Bakty beleugrott 
a csónakba és

két kezével evezve vágott neki a Duna 
sodrának.

Percekig tartó izgalmas küzködés után el-, 
érte Propper Lászlót és megragadta a haját 
A fuldokló ember kiemelte a kezét a vízből, 
ijedten kapálódzott és valósággal dulakodás 
folyt le, miközben véresre karmolta meg- 
mentőjét. Bakty végül is ugy segített a dől. 
gon, hogy nem emelte a csónakba Proppert, 
hanem egyik kezével megragadta a karját 
a másikkal pedig evezett és nagynehezen a 
partra vergődött vele. A parton már vára*  
koztak a mentők, akik első segítségben rés 
.ízesítették Propper Lászlót

Bakty Lajost a bravúros életmentét 
után a közönség lelkesen megéljenezte.

Közben előkerültek a rendőrök is, akik a 
balesetet okozó vadevezősöket felírták éá 
megindítják ellenük az eljárást.

MINDENT LÁTNI, 
tudni, komoly kér. 
minden helyzetnek 
keveseknek adatott

mindent hallani és 
désekben dönteni, 
ura lenni —- csak 
meg. De még a legrátermettebb ember 
is csak akkor kénes ezeknek a követel*  
ménycknelc megfelelni, ha testét, szel
lemét időnként cgy-egy eséssé moccá- 
val erősiti és üdíti. Egy csésze valódi, 
tiszta babkávéból készült „fekete" min
den szellemi munkásnak nélkülözhetetlen.

Meinl Gyula Rt
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III KEK
Szegeden keresik 

a szigeti halálautót
Szeged, junius 22.

(A Hétfői Napló tudósító jónak telefon
jelentése.) Lapunk más helyén beszámoltunk 
a margitszigeti rendőrgázolás ügyében foly
tatott nyomozásról.

A késő éjszakai órákban jelenti tudósi
tónk, hogy a szegedi rendőrségre

rádiójelentés
érkezett a budapesti főkapitányságról, mely
ben kérik, hogy nyomozzanak a

Bp. 22—447.
rendszámú budapesti autó után.

A rendőrségnek ugyanis az a gyanúja, 
hogy ez az autó gázolta el Gulácsy Józsefei 
és Szegeden keresztül a határ felé igyeke
zett. A rádióértesités alapján a szegedi rend
őrség megindította a vizsgálatot. Ha nénzre van 

szüksége
budapesti vagy budapest-környéki házra, telekre ée 
építkezésre, gyorsan és elűnyUeen kaphatja 
hosavabb törlesztésre

SOLTI LAJOS
Tieza látván (volt FUrdö-utca) 10.

— Gazdagyiiiés Gyöngyösön. Vasárnap a he
vesmegyei szőlősgazdák gyűlést tartottak, me
lyen élesen tiltakoztak a borfogyasztási adó el
len és követelik a Gyümölcs és Szeszforgalmi 
Rt. monopóliumának megszüntetését. A gyűlé
sen az elnöklő Puky Árpád polgármesteren kí
vül felszólaltak Hodossy Gedeon, Erdélyi Ala
dár, Szinnyey Merse Jenő és Lázár Miklós or
szággyűlési képviselők, Toldy József gazda és 
Baross Endre, a Szőlősgazdák Országos Egye
sületének igazgatója. Valamennyi felszólaló 
hangoztatta, hogy a borfogyasztási adó eltörlé
sét feltétlenül kívánják és követelik.

— Leleplezték a taplcal hősi halottak emlé
két. Tapolcáról jelentik: Vasárnap délelőtt lep
lezték le Tapolcán a hősi halottak emlékét. Az 
ünnepélyen Bódy Zoltán alispán mondott beszé
det, utána Fehér Kárdly tapolcai főjegyző a 
község nevében átvette az emlékművet.

Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó 
zist tette közzé: Zivatarra hajló, meleg idő 
várható.

— Hegedűs Lóránt előadása Debrecenben. 
Debreceniből jelentik: A Takarékpénztárak és 
Bankok Egyesületének tiszántúli körzete a deb
receni Déry Múzeumban vasárnap népes tag
gyűlést tartott Versényi Tibor vezérigazgató el
nöklésével. A gyűlésen Hegedűs Lóránt, a gaz
dasági válság megoldásáról beszélt, majd dr. 
Kresz Károly, a TÉBE igazgatója tartott elő
adást.
— BcozámológyUlés Nagyvázsonyban. Jókai- 
Ihász Miklós vasárnap tartotta beszámolóját 
kerülete székhelyén, Nngyvázsonyban. A gyű
lésem megjelentek Schandl Károly ny. államtit
kár, sokorópátkai Szabó István és Gubicza Fe
renc országgyülésj képviselők is. Jókat-lhász 
kijelentette, hogy sok feladat vár még megol
dásra, Schandl Károly pedig az ország gazda
sági állapotát Ismertette.

— A bécsi béke évfordulója. Vasárnap délben 
féltizenketlökor a bécsi béke évfordulóján ün
nepség volt az Andrássy-uti Bocskay-szobor 
előtt. Wallrabenstein Jakab metodista lelkész 
ünnepi beszéde után megkoszorúzták a szobrot, 
a zenekar és énekkar pedig dalokat adott elő. 
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget.

— Belerohanl egy taxi az autóbuszba. Vasár
nap délután négy órakor a Wesselényi-utca és 
Bózsa-utca sarkán a Bp. 17—528 rendszámú 
autóbuszba beleszaladt egy szürke taxi, mely 
nagy sebességgel az Andrássy-ut felöl közele
dett. Az összeütközés folytán megsérült a taxi 
Utásni, Hoch János 53 éves asztalosmester, akit 
a mentők kulcscsonttöréssel a Rókus-kórbázhn 
szállítottak, valamint Hába Kornél 52 éves szij- 
gyártóinester, akit bordatöréssel vittek a men
tők kórházba.

— Elgázollak egy njságárust. Vasárnap dél
ben nz Andrássy-ut 84. számú ház előtt egy Is
meretlen rendszámú autó elütötte Oravetz Ist
ván 62 éves újságárust, aki a Pctneházi-utca 25. 
szám alatt lakik. Az elgázolt embert a mentők 
sulyos sérüléssel ■ Rókus-kórházba szállították.

— Halálos szerencsétlenséget okozott egy ; 
kerékpáron. A Bécsl-ut és a Vörösvárt-ut sár- ( 
kán vasárnap délelőtt halállal végződött bal
eset történt. Fleischhakker Sándor hetvenéves 
dpészmester, aki a Bécsi-ut 257. számú házban 
lakott, ut akart menni az úttesten, amikor egy ( 
fiatal kerékpáros, hir szerint Miskovstky Zol
tán 19 éves kifutó kerékpárjával elütötte. Az ; 
öreg cipészmester lebukott az úttestre, hoinlo- ’ 
kán és n kezén kisebb sérüléseket szenvedett, 
tigy. hogy a rendőr átkisérte a közeli Margit- 
kórházba, hogy ott bekötözzék. Amikor a be- I 
kötözés után Fleischhakker Sándor hazament, 
hogy lefeküdjön, hirtelen nagyon rosszul k-tl és 
rövid szenvedés után meghalt. Kiderült, hogy a 
cipészmester, aki alig várta, hogy hazakeridjön 
és nem volt hajlandó a kórházban tüze
tesebb orvosi vizsgálatnak alávetni magát, a 
zuhnnás következtében sulyos belső sérüléseket 
is szenvedett és halálát belső vérzés okozta A 
szerencsétlenül járt cipészmester holttestét a 
törvén) széki orvostani intézetbe vitték, a bicik
lista fiút pedig őrizetbe vette a rendőrség.

— Közjegyzők .ándorgy ülése. A Magyar
országi Királyi Közjegyzők Egyesülete vasárnap 
tartotta Szombathelyen negyedik vándorgyűlé
sét a vármegyeháza nagytermében. Dr. Lázár 
Ferenc a budapesti közjegyzői kamara elnöke 
nyitotta meg a vándorgyűlést, majd dr. Tell- 
mann Sándor csepeli közjegyző tartotta meg 
előadását a közjegyzői kar helyzetéről. Dr. Go- 
lánffy János, a debreceni kamara elnöke be
jelentette, hogy a közjegyzők nyugdíjintézete 
nz ősszel megkezdi működéséi. Sümegi László 
előadása után a vándorgyűlés véget ért.

— Szocialista gyűlés Szegeden. Vasárnap 
Szegeden a szociáldemokrata-párt népgyülést 
rendezett, melyen Kéthly Anna és Györki Imre 
orsz. képviselők szólallak fel és különösen a 
boleltajnvaslntlnl és a munkanélküliség kérdé
sével foglalkoztak.

— Repülő mlllng volt Debrecenben. Debre
ceniül jelentik: A Magyar Aero Szövetség Deb
recenben 10.000 főnyi közönség jelenlétében 
repülőmitinget rendezett. A repülőversenyen a 
Műegyetemi Sportrepülő Egyesület, a Délvidéki 
Aero Club 9 géppel veitek részt. Ezek közt volt 
a Róma nevű kis sportgép is. A mitingen részt
vevő gépek különféle mürcpfilést mutattak he. 
Végül a gépek felsorakoztak a közönség előtt 
és Miss Hungária csokrot adott át Lamplch Ár
pádnak. A publikum viharos lelkesedéssel ün
nepelte a Róma gépet és annak bravuros piló
táját.

— A Bellevne-eaték zajos sikere. Napról- „ . . ........ . . ______
napra nngvobb sikert nrnt az előkelő fővárosi | lnmtltkár beszéde ulán nz avató ünnep véget 
közönség körében J. L. Thibo argentínai tangó-I ért. Az ezt kővető banketten számos felkö- 
zanekara. wtatő hangzott <4*

— Az újságírók visegrádi Rákosi Jenö-UdUIŐ- 
telepének Ünnepélyes felavatása. Vasárnap dél
után félnégy órakor a MFTR Sas hajóján kö
rülbelül ötszáz főnyi közönség rándult ki Vi- 
segrádra, hogy résztvegyenek az újságírók 
Rákosi Jenő üdülőtelepének felavatásán. A 
hajó bejáratánál a meghívott vendégeket Salu- 
sinszkg Imre, az Újságírók Kórház és Szanató
rium Egyesületének elnöke fogadta. A minisz
terelnöksége Tráger Ernő miniszteri tanácsos, 
a sajtóosztályt Szudy Elemér miniszteri taná
csos képviselte. Az újságíró-intézmények veze
tői Márkus Miksa udv. tanácsossal az élén tel
jes számmal jelentek meg. A hajó öt óra után 
érkezett meg Viscgrádra, a Vasutas zenekar 
hangversenye mellett. Hat óra felé érkezett meg 
Vass József népjóléti miniszter képviseletében 
Dréhr Imre államtitkár. Márkus Miksa elnök 
üdvözölte az államtitkárt, meleg szavakkal kö
szöntve öt, mint akinek jelentékeny része volt 
nz üdülőtelep megteremtésében. Utána Dréhr 
Imre szólalt föl, aki sűrű tetszésnyilvánítá
sokkal megszakított beszédben felavatta az 
üdülőtelepet, majd megtekintette annak beren
dezését. Az ünneplő közönség ezután visszatéri 
a hajóra, ahol vidám hangulatú társasvacsora 
következett, amelyet tánc és egyéb vidám szó
rakozások követtek. A kirándulók éjfélután ér
keztek vissza Budapestre.

Dr. Fényes szakorvos 
vér , bőr- nemlbeteffeknck rendel egész nap. VII., 

IIAkóczi-ut 82, I. em. 1. Rókussal szemben.

— Az IMIT közgyűlése. Az IMIT vasárnap 
Wertheimer Adolf elnöklésével tartotta meg 
közgyűlését, amelyen dr. Hevesi Ferenc pesti 
rabbi terjesztette elő főtitkári jelentését, majd 
dr. Szemete Samu igazgató terjesztette be a 
társaság bizottságainak jelentését. Ezután Heller 
Bernát tanár bírálóbizottsági jelentése követ
kezett a beérkezett „Bevezetés a bibliába a 
nagyközönség számára*'  cimü tétel pályadijáról, 
melynek győztese dr. Fényes Mór fővárosi szak- 

■lügyelö hittanár lett.
— A Képzőművészeti Társulat közgyűlése. 

Az Országs Magyar Képzőművészeti Társulat 
vasárnap délelőtt tartotta meg a Műcsarnokban 
ezévi közgyűlését Lukács György v. b. t. t. el
nöklésével. Az elnök megnyitójában megemlé
kezett Andrássy Gyuláról, a társulat néhai el
nökéről. Paur Géza főtitkári jelentése után egy
hangú lelkesedéssel Ballá Edét, aki hetvenedik 
születésnapja alkalmából nagyértékü alapít
ványt tett, a társaság tiszteleti tagjává válasz
tották.

— Tüntetés Trianon ellen. Pestszentlőrinc 
közönsége rendkívüli közgyűlésen határoza
tiig tiltakozott Trianon ellen.

’ Központi Tejcsarnok I
Teltei */i,  literes zftrt palackokban. | 
ASZtall tllTÓ */«  kgmos csomagokban | 

wmv mrtm ’ww w’
— Megölte ■ feleségét, azután felakasz

totta magát. Bajáról jelentik: A délbácskai 
Gombos községben vasárnap reggel megdöb
bentő családi drámának jöttek nyomára. 
Torma Antal gazdálkodó a múlt héten nyolc
ezer dinárt adott feleségének, hogy amig ő 
elutazik, az asszony a pénzen tehenet ve
gyen a vásáron. Tormáné azonban tehén 
helyett selyemholmikra költötte a pénz jó
részét s ezért az ura szombat este, amikor 
visszatért útjáról, felelősségre vonta. Szó
váltás közben Torma kirohant a konyhába, 
ahol kést ragadott és uührohamában konyha
késsel átvágta felesége torkát. A gyilkosság 
után Torma a padlásra rohant és felakasz
totta magát. Amikor vasárnap reggel a szom
szédok, akik a szombat esti veszekedés za
ját hallották, behatoltak Tormáék lakásába, 
már ugy Torma, mint a felesége halottak 
voltak. A vizsgálat megindult.

— Megnyitották Szentgotthárdon az első Is
kolaszanatóriumot. Vasárnap nngy ünnepségek 
között avatták fel nz első magynrországi iskola
szanatóriumot. A megnyitó beszédet Zichy Já
nos gróf v. b. t. t., az egyesület elnöke tartotta, 
majd Vargha Gábor, a kerület képviselője tar
totta az ünnepi avató beszédet, utána Raguin 
Ella épltömesterjelölt, a szanatórium építőjé
nek leánya mondott a szentgotthárdi iparosok 
és munkások nevében köszönetét az alapítók
nak. Tarányi Ferenc főispán. Fáy Aladár ál-

— A kecskeméti kereskedelmi és Ipar 
kamarai választások eredménye. Kecskemét 
ről jelenti a Hétfői Napló tudósítója: Kecs 
keméten nagy érdeklődés mellett vásárnál 
tartották meg a kereskedelmi és iparkamara 
választásokat. A választásokon a hivatalom 
lista győzött. Eszerint rendes tagokul meg 
választották Kecskeméti Mihály bőrkereske 
dőt, Szeles János Juszerkereskedőt, Wágnei 
Vilmos füszerkereskedőt és Kertész Miksi 
dr. bőrkereskedöt. Póttagokul pedig: Nadá 
nyi Lászlót, Kozma Andort, Kertész Meny 
hértet és Gerő Miksát.

— Párbajjal fejeződött be a Miss Szol 
nők választás. Szolnokról jelentik: Vasárnap 
véres párbajjal fejeződött be Szolnokon a 
hetek óta húzódó botrány, amely Csépe Jenő 
polgári iskolai tanárnak a szolnoki ébredő 
lapba irt cikke körül támadt. Csépét, amint 
ismeretes, Kecskés József inzultálta az ut
cán, az ügynek lovagias következményei let
tek, Csépe segédei Werner és dr. Rankay 
századosok, Kecskés segédeivel, Medgyesy 
Gyula és Varsányi Pál városi jegyzőkkel 
súlyos feltételű párbajban állapodtak meg, 
amelyet a szolnoki kaszárnyában vasárnap 
délelőtt vívtak meg nehéz lovassági kardok
kal, végkimerülésig. Csépe mindjárt az első 
összecsapásnál hatalmas vágást kapott, 
amely balszemétől egész a szájáig, 7 centi
méter hosszan, húzódik. A párbajt termé
szetesen azonnal abbahagyták. A felek nem 
békültek ki.

— Impozáns Ünnepség keretében felavatták 
Kiss József síremlékét. Impozáns ünnepség ke
retében avatták fel vasárnap délben a kerepes:- 
üli régi izr. temtőben Kiss József költö sírem
lékét, amelyet a pesti izr. hitközség emelt. A 
kegyeletes ünnepségen megjelent a budapesti 
iró- és művészvilág számos kitűnősége s vala
mennyi tudományos és irói testület képvisel
tette magát. Kiss József szülőhelye, Mezőcsát 
nagyközség vitéz Kiss Lajos szolgabiró vezeté
sével nagyobb küldöttséget küldött a síremlék
avatásra. Az ünnepség Abrahamsohn Manó fő- 
kántor énekével kezdődött, majd dr. Weis: 
Miksa rabbi szép beszédben felavatta a sírem
léket. Stern Samu, a pesti izr. hitközség elnöke 
méltatta Kiss Józsefet. Szép Ernő hatalmas em
lékbeszédet mondott az elhunyt nagyszerű köl
tőről, amelyet mély megilletödéssel hallgatott 
a közönség. Dr. Sebestyén Károly a Kisfaludy 
Társaság, dr. F.eleky Sándor a Petőfi Társaság, 
dr. Sziklai János az Otthon Kör, az Újságírók 
Egyesülete, a Szanatóriumegyesület és a Nyug
díjintézet, valamint a Magyar írók Egyesülete 
nevében rótta le az el nem múló szeretet és 
nagyrabecsülés hódolatát Kiss József iránt, 
akinek sírján elhelyezte az iró- és újságírói 
intézmények koszorúit. Vitéz Kiss Lajos mező- 
csáti szolgabiró beszéde után Beregi Oszkár el
szavalta Kiss Józsefnek „A Naphoz" cimü ha
talmas ódáját.

££ Nemzeti Szalon 
művészeti, kozmetikai, 
divatipart és fürdőpro
paganda. — Kiállítás 
Juntua 27—Julias 7.

— Halált okozott a véletlenül elsült fegy
ver. Veszprémből jelentik: Halálos szeren
csétlenség történt vasárnap délelőtt a Vesz
prém melletti Szűcs községben a jegyző la
kásán. Gyepesy Jenő pápai gimnázista láto
gatóban volt nagybátyjánál, a szűcsi jegy
zőnél. Vasárnap délelőtt, mikor egyedül ma
radt a lakásban Wieland Mihálynéval, a kis- 
biró teleségével, aki a jegyző lakását taka
rította. A nagybátyja vadászfegyverét le
akasztotta a falról, ráfogta a takarító asz- 
szonyra. Tréfásan rászólt: Na lássuk, hogy 
fél-e? s meghúzta a ravaszt. A fegyver, 
amely töltve volt, elsült és az asszony vé
resen rogyott a padlóra. Azonnal kocsira 
telték, hogy beszállítsák a pápai kórházba, 
de útközben elvérzett. A csendőrség megin
dította a vizsgálatot, hogy a szerencsétlen
ségért kit terhel a felelősség.

— Merényletet követett el egy hetvenkét- 
éves asszony ellen. Bajáról jelentik: Gyukits 
Ferenc huszonkétéves földmiveslegémy a 
mull évben erőszakott követett el egy het- 
venkétéves parasztasszonyon, aki a merény
let után sulyos betegségbe esett. Gyukitsol 
letartóztatták és a bajai törvényszék tegnap 
tárgyalta az ügyét. A vádlott azzal védeke
zett, hogy ittas állapotban kóborolt az or
szágúton s betért egy tanyára, hogy vizet 
kérjen. A tanyán egyedül találta a hetven- 
kétéves asszonyt és ittasságában követte el 
a merényletet. A törvényszék tízévi fegy
házra Ítélte Gyukitsot, aki megnyugodott az 
ítéletben, amely igy jogerőssé vált.

Szenzációs látványosság !! 
mozilOuülde - r, „ 
AHGOLPARKBAH SSf'X™.
— Fiatalok vagyunk addig, ameddig mi 

akarjuk. Meghitt sarokban, kedves csevegés 
közt emlékeznek az öregek ifjúságukra. Az az 
ital, amely egész életükön át kísérte őket, Itt 
is mellettük van. Ez a finom, tiszta, valódi 
babkávé. Meinl Gyula, rt.

— A vér nem válik vízzé — tartja a köz
mondás s ez pontosan illik Ide is: Szűcs és 
Márkus selymeiből nem lesz olcsó vásári áru 
akkor sem, ha olcsó Idényvégi árusításon ked
vezményes áron lehet is hozzájutni. A Petőfi 
Sándor-utcai előkelő áruház leszállított áru vá
sárán minden vég selyem, amely eladásra kerül 
ugyanolyan garantáltan elsőrangú és divatos, 
mint Szűcs és Márkus szezónnyltó és divatdik
táló újdonságai, amelyeknek legendás hírük 
van Budapesten. Az olcsó vásárt ma jelenti be 

Anibáx hirdetése.

Budapest, 1030 jnnltn M.

28 pengő miatt kőrözőleve- 
let adtak ki egy részvény
társasági igazgató ellen

A mai gazdasági viszonyokat élesen és szem 
léltetően jellemzi az a körözőlevél, amelyet 
most bocsátott ki a budapesti királyi büntető 
törvényszék egy részvénytársasági igazgató el-

Huszonnyolc pengő miatt körözik egy vál
lalat igazgatóját.

Dr. Franki Imre ellen szól a büntető tőr- 
vényszék vizsgálóbirájának, B. IV. 11.205—9 
számú körözőlevele, amely elmondja, hogv 
dr. Franki Imre, aki egy részvénytársaság igaz
gatója volt,

28 pengőről szóló hamis csekket készített 
és ezt arra használta fel, hogy a Budapesti 
Irodalmi és Nyomdai Rt.-nek vállalatával szem
ben fennálló 28 pengős tartozását rendezze. A 
körözőlevél szerint,

Franki Imre ezzel magánoklrathamlsltás 
bUntettét követte el.

Dr. Franki Imre, aki ellen 28 pengő miatt 
magánokirathamisitásért körözőlevelet adtak ki, 
egy könyvkiadó-cég igazgatója volt. Később 
differenciái támadtak a vállalatnál, megvált on
nan .

amikor a vállalat a 28 pengős csekkhamí- 
sitásra rájött, feljelentették a volt igazga

tót,
aki ellen megindult az eljárás. Franki dr.-t fc- 
felelősségre akarták vonni, azonban sehol sem 
találták meg, mire a vizsgálóbíró körözőlevelct 
adott ki ellene.

előkészít polgári éí 
középiskolai magáid 
vizsgákra, erottsegii 
re. VII, Dohány-u. 4

. — Betörő Chorin Ferenc villájában. Dr.
’ Chorin Ferenc vezérigazgató, felsőházi tag, 
■ Mátyás király-ut 17. számú villájában ma
- reggel betörők jártak. A villa mellékhelyisé-*
- gének ablakán ismeretlen tettes bemászott 
1 és a konyhából élelmiszert, az egyik szobái 
' ból pedig pénzt lopott el. A rendőrség megi 
’ indította a nyomozást.

— Ismét elmenekült egy gázoló autó. Víh 
; sárnap délután a Budaőrsi-uton Konrád Jái 
> nos 18 éves bádogostanoncot- egy arra hat 
I ladó autó elütötte. A szerencsétlenség járt 
1 fiatalembert a mentők kötözték be és a lai 

kására vitték. A gázoló autó a baleset után 
továbbhajtott és igy az autóvezető nevét 
ezideig nem sikerült megállapítani. A szemi 
tanuk bemondása szerint az autó rendszáma 
Bp. 30—450. A rendőrség megindította a 
nyomozást.

— Fürdőzőkre szakadt a híd. Kemnitzbőí 
jelentik: Véres vasárnapja volt a német
országi Kemnitz városkának, ahol a városi 
kát keresztiilszeíö folyó hídja a fürdőzőkre 
szakadt. Hatvanon súlyosan megsebesültek, 
akiket kórházba szállítottak.

— Hirdetési oszlopnak rohant egy mo
torkerékpár. Vasárnap délelőtt a Teréz.i 
körút 19. számú ház előtt a Bp. 8*2 —201, 
rendszámú motorkerékpár, amelyet Szórni 
bathelyi László fővárosi irodatiszt vezetett, 
hirtelen felkanyarodott a járdára, nekiroi 
hant egy hirdetési oszlopnak. A motorkerék
pár összetört, Szombathelyi László lezuhant 
a kövezetre és. sulyos sérüléseket szenvedett. 
A mentők eszméletlen állapotban vitték a 
Rókus-kórházba.

— Iskolai találkozó. Kérem mindazon osz
tálytársaimat, akik 1905. évben érettségiztek a 
győri föreáliskolában, valamint azokat is, akik 
bármely osztályt velünk együtt jártak, jelenje
nek meg junius 29-én délelőtt Mi 11 órakor 
Győrött a Royal kávéházban. Címüket lehető
leg közöljék előzőleg velem. Dr. Szily Kálmán, 
kir. közjegyző, Győr.

— Kabos az ótátrafUredl vivóverseny győz
tese. A tátra-bajnokságok harmadik napján bei 
fejezték a kardmérkőzéseket, amely után 
Petschauer Attila és Gombos vivőakadémiát tar
tott. A kardversenyt Kabos nyerte meg. Kívüle 
még hat magyar vívó jutott be a döntőbe. Ge
revich a második, Stark az ötödik és Schréder 
dr. a nyolcadik helyet foglalja el a helyezési 
tabellán.

— A Somogy veresége Karlsbadban. Karls- 
badból jelentik: A Somogy FC ma is itt a Karls- 
bader FC-vel játszott és gyámoltalan játék után 
3:2 arányban vereséget szenvedett

— Döntetlenül végződött a MILL első török
országi mérkőzése. Konstantinápolyból jelen 
tik: MILL válogatott—Besiktas kombinált 2.2 
(2:1). A MILL nagy fölényben volt és az 
utolsó percekig vezetett Packert két góljával.

— A vasárnapi lovaspóló. Diszes közönség 
előtt folytak le a vasárnapi pólómérkőzések. A 
„Novice Kupa" második fordulójában a „Blues**  
játszott a „Szigeti lovagok" csapata ellen és fö
lényesen győzött 8:2y» arányban. A „Mecklen- 
bitrgi Kupa" első fordulójában a „Red devils'*  
mérkőzött a „Snakes“-el. A „Red devils" 9’4 gól 
előnnyel indult s bár a mérkőzés második ré
szében a „Snakes" teljesen uralta a mérkőzést, 
az adott előnyt nem tudta behozni és 11%: 10 
arányban a jól védekező „Red devils" kvalifi
kálta magát a döntőre. Az utolsó mérkőzésben, 
melyet a bécsi „Chemois" játszott a berlini 
„Bendlers" ellen, a „Budapesti Bajnoki Kupa" 
második fordulójában. T bécsi „Chamois" győ
zött fölényesen 9:1 arányban.
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H ÉTFOl SPORTNAPLÖ
Tóth Ilonka bravúros rekordja a 
MUSz első versenyének szenzációja
1500 méteren gyenge idővel győzött Halasy a még gyengébb 

osztrák ellen — Vizipólócsapataink tönkreverték 
a durva osztrák csapatokat

Az aranykorba lendült magyar vizisport- 
nak ismét szép ünnepe volt. A MUSz ezúttal 
1930-ban először rendezett szövetségi ver
senyt s ennek keretében kerültek lebonyolí
tásra a kiirt kerületi bajnoki számok, to
vábbá egy nemzetközi uszóverseny és két 
nemzetközi vizipóló-mérközés. A program 
már önmagában is sokat Ígért, de legalább 
is ennyit nyújtott az a fiatal és tehetséges s 
egyre nagyobb számban felszínre kerülő 
gárda, amely lelkesen és céltudatosan dol
gozik a sportért és a nemzeti színekért. Bár 
nemzetközi vonatkozásban ezúttal nem kap
tunk olyan ellenfelet, amely különös pró
bára tehette volna a magyar izmok tudását, 
azért az elért eredmények kontinentális vi
szonylatban is bizonnyal feltűnést fognak 
kelteni. A versenynek az a másik része, 
amelyben a kerületi bajnokságok kerültek 
eldöntésre, már kevesebb szenzációval szol
gált.

A nap eseményei közül kimagaslik Tóth 
Ilonka bravúrja. A fiatal és feltűnően 
szép sportlady erős mezőnyben páratla
nul könnyed, elegáns stílussal Sípos 
Manci 200 méteres gyorsuszó régi re
kordját egyszeriben 13.2 másodperccel 
javította meg. A rekordnak ilyen mér
vű javítása egyúttal rekord a rekord

javításban is.
Tóth Ilonka fejlődése egyelőre beláthatatlan 
Íveléssel tart előre s ha nem hagyja abba, 
könnyen lehet, hogy nyomába szegődik 
azoknak a világnagyságoknak, amelyekről 
megszoktuk már azt a könnyed véleményt, 
hogy — utólérhetetlenek.

Ha teljesítményben nem is, 
ségben mindenesetre komoly versenytársa 
volt ennek a számnak a százméteres gyors- 
uszó-bajnokság is. Ezúttal Gáborfíy Antal 
a régi idők gyorsuszója verte meg a tavalyi 
bajnok Mészöly Tibort.

Volt azután ehhez hasonló szenzációja 
kétszázméteres melluszóbajnokságunknak is,

de érdekes-

ahol
a tavaly föltűnt remek felépítésű és 
rövidesen a sztárok sorába lendült Hild 
László volt kénytelen meghajolni a na
gyobb energiájú Forray József előtt.

A 200 méteres hölgy melluszóbajnokság 
már kevésbé volt kellemes az eredmény 
szempontjából, mert a győztes Bárány 
Magda jóval a kiirt standard-időn túl 
úszott s igy 1930-ban a 200 méteres hölgy 
mellúszásnak bajnoka nincs. Ez a sors érte 
utói az először kiirt hölgy müugró bajnoki 
számot is, azzal a különbséggel, hogy erre 
még csak jelölt sem akadt. Nem volt sok
kal kevesebb meglepetés abban sem, hogy a 
százméteres hátuszóbajnokságban a győztes 
Ulbrich-ot Habekost majdnem befogta.

A nemzetközi uszómérkőzésnek egyet
len száma az 1500 méteres úszás volt, 

amelyben Halasy, Páhok és Franz Riedel 
indult. A verseny sorsa pillanatig sem volt 
kétes, mert az osztrákok Halasy klasszisát

A magyar nsz6reprezentáns uszodahosszakkal veri 
az osztrákot a nemzetek-közötti 1500-as mérkőzésen

Az ünnepi uszóprogram második számaként 
a magyar-osztrák 1500 méteres mérkőzés került 
lebonyolításra. Starthoz áll két magyar: vitéz 
Halassy Olivér és Páhok István, az egyetlen 
osztrák: Peter Riedl ellen. A második osztrák: 
Arthur Seitz nem jelent meg a startnál. A do
log természetéből folyik, hogy izgalomnak 
nyoma sincs. Halassy 100 m. után 1 p. 19 mp.- 
cel fordul. 200 méter: 2 p. 42 mp. 400 m.: 5 p. 
44 mp. 650 méternél már egy uszodahossz a 
differencia közötte és az osztrák között. 800 
méternél 11 p. 45 mp.-et modanak be Halassy- 
nak és 1000 méterre 14 p. 47 mp.-et. 1100 m. 
után Halassy már együtt halad az osztrákkal, 
ami két uszodahossznyi differenciát jelent, az
után ismét Halassy úszik a mezőny élén. Páhok 
jól tartotta magát és formáját ki is úszta.

Győztes; vitéz Halassy Olivér 22 p. 15 mp.
2. Páhok István 22 p. 55.4 mp. 3. Riedl Peter 
(Ausztria) 24.27 mp.

Budapest kerületi 
úszóba jnokságai

A hölgyek 100 méteres háluszóbajnoksá- 
gában ülne*  ellenfele a magyar rekorder

nek.
(Védő: Maliász Gitta (FAC) 1. P- 33 mp., 

alandard-idő: 1 p. 36 mp. A védő egyúttal a 
magyar rekorder 1 p. 28.8 mp.-cel.)

Kerületi bajnok: Maliász Gitta (FTC) 1 p- 
33 mp. 2. Vermes Magda (FTC) 1 P- 37 mp.
3. Szőke Kató (NSC) 1 p- 38 mp. versenyen 
kivül. Szőke és Vermes fordulnak először. A 
győztes 60 méternél tör előre •‘s biztosan győz.

Gábort! Antal, a régi uszóldők bírta sprin

megközeltiő úszót starthoz állítani 
hamar aligha tudnak. Ennek a számnak 
azonban volt egy kellemetlen meglepetése is 
s ez az a meglehetősen gyenge idő, amellyel 
vitéz Halasy győzött.

Az a nagyszámú közönség, amely a 
Császárfürdő medencéjét ezen a vasárnapon 
körülülte és állta, valójában nem is annyira 
az úszás, mint inkább a vizipóló közönsége 
volt. Ez a közönség pedig jobbára a futball 
híveinek köréből rekrutálódik, mint ahogy 
kétségtelen a rokoni vonás a póló és a 
labdarúgás között.

Ez a közönség azután ezen a vasárna
pon ismét megkapta a legteljesebb ki
szolgálást és két olyan győzelemnek le
hetett tanúja, amely stílusban és arány
ban egyformán a magyar vizlhegemó- 

niát domborította ki.

Az ellenfél Ausztria ifjúsági és szenior csa
pata volt, de mindkettő oly alacsony fokán 
áll a fejlődésnek, hogy belátható időn belül 
egyelőre csak tréningpartnereknek alkal
mas. Pedig az osztrák ifjúsági válogatott 
csapatot olyan hir lengte körül, hogy a mér
kőzés első percéig bizonyos aggodalommal 
nézhettünk az eredmény kialakulása elé. De 
csak egy percig! Mert azután egyszeriben 
szembetűnt az a hatalmas és áthidalhatat
lannak látszó nagy különbség, amely a két 
ország ifjúsági vizipóló klasszisában mutat
kozik. Testsúlyban és erőben feltétlenül az 
osztrákoké a pálma, ezt azonban a gyen
gébb fizikumú magyarok technikával és tak
tikával szokszorosan kipótolták. De hiszen 
az eredmény beszél önmagáért: 11:1! S ha 
a mérkőzésnek bírája feladata magaslatán 
állott volna, ez az eredmény feltétlenül még 
nagyobb lett volna. Ez a mérkőzés a tavaly 
először kiirt Bánó Jenő vándordíj mérkőzés 
második ütközete volt. Tavaly 3:2-re győ
zött a magyar csapat. A haladás tehát egy 
év alatt kolosszális.

Kevesebb lelkesedéssel írhatunk a szenio
rok csapatának teljesítményéről s ez talán 
azért van, mert a közelmúlt idő nagy telje
sítményei után bizonyos mértéktelenséggel 
követelünk egyre többet a nagyok csapatá
tól. De ettől eltekintve, bizonyos az is, hogy 
az osztrákok ellen nagy győzelmet aratott 
magyar csapat még nem az a régi, amelyet 
feltétlen bizalommal küldhetünk vízbe a vi
lág bármelyik nemzetének csapatával szem
ben Ezt talán az a személyi változás indo
kolja meg, amely a magyar csapat tréning
vezetésében a közelmúltban beállott s az a 
rövid idő, amely az uj kapitány uj sziszté
májának kiforrására bizonnyal elégtelen 
'•olt

Külön fejezetet kellene szentelnünk Kla
pac prágai biró működésének, aki

budapesti első bemutatkozása alkalmá
ból olyan tehetetlen és tudatlan játék
vezetést mutatott, amelyre talán példa 

sincs.

tére a 100 méteres gyorsuszásban legyőzi 
a tavalyi bajnokot.

(Védő: Mészöly Tibor (BBTE—KISOK) 1 p. 
02.6 mp. Slandardldö: 1 p. 0.6 mp. A magyar 
rekordot Bárány István dr. tártja 58.6 mp.-cel, 
ami egyben európai rekord is. A világrekord:
57.4 mp. Tartja: Jonny Weissmiiller (USA).

Kerületi bajnok: Gábor fi Antal (BSZKRT) 
1 p. 3.4 mp. 2. Mészöly Tibor (BBTE—KISOK)
1 p. 4.4 mp. 3. Szabados László (UTE) 1 p.
4.4 mp. Hatalmas küzdelem utána Gáborfi An
tal a finisben szerezte meg a szép győzelmet.

Bajnokverés a 200 méteres melluszóbaj- 
nokságban.

(Védő: Hild László (UTE) 3 p. 06.4 mp. 
Stand, idő: 3 p. 08 mp. A magyar rekordot Jung 
Frigyes (III. kér. TVE tartja 2 p. 57 mp.-cel. 
A világrekorder: Erik Radcmacher (Magde- 
burg 2 p. 48 mp.-cel, ami egyben európai re
kord is.)

Kerületi bajnok: Forray József (FTC) 3 p
3.4 mp. 2. Hild László (UTE) 3 p. 4.6 mp. 3. 
Lantos László (FTC) 3 p. 12.6 mp. Óriási harc 
folyt a régi és az uj bajnok között. Hild 100 
méternél 1 p 24 mp. alatt fordul. A küzdelem 
az utolsó métereknél dőlt el Forray javára.

Nem akadt gazdája az első 200 méteres női 
melluszóbajnokságnak.

(Első kiírás, tehát védő nincs. A magyar re
kordot Sípos Manei (NSC) tartja 3 p. 14.4 mp.- 
scl. A világrekorder; Martba Norelius (USA)
2 p. 40.6 mp.-cel.) Standard-idő: 3 p. 42 mp.

Győztes: Bárány Magda (MESE), aki azon 
bán nem tudta kiúszni a standardot. Ideje 3 p. 
43.6 mp. 2. Zsoldos Ica (FTC) 3 p. 47.6 mp 
3, Magyar Klári jFTQ 3 p. 53.fi mp.

egy-

A bajnoki uszóverseny egyetlen rekordját 
Tóth Ilonka állította fel ■ 200-as gyors

uszásban.
(Első kiírás: Magyar rekord: 3 p. 14.4 mp- 

Sípos Manci (NSC). A világrekordot Martha 
Norelius (USA) tartja 2 p. 40.6 mp.-cel.) Stan
dard-idő: 3 p. 20 mp.

Kerületi bajnok: Tóth Ilonka (MUE) 3 p. 
1.2 mp.. Országos rekord! 2. Mailász Gitta 
(FTC) 3 p. 07 mp. 3. Lcnkey Magda (III. kér. 
TVE) 3 p. 19.6 mp. 30 méter után Maliász 
Gitta tör az élre, de 50 méternél Tóth Ilonka 
fordul elsőnek. Ideje 100 méterre 1 p. 22 mp. 
A finisben Maliász is felnyomul, de az uj baj
nok testhosszal győz.

A 100 méteres hátuszásban megszorítják a 
tavalyt bajnokot.

(Védő: Ullrich János (UTE) 1 p. 17.6 mp. A 
magyar rekordot Bárány István dr. ’ (MESE) 
tartja 1 p. 12.4 mp.-cel. Világrekorder: G. 
Kojac (USA) 1 p. 08.2 mp.-cel, az európai re
korder: E. Küppers (Németország) 1 p. 0.8.8 
mp.-cel.) Standard-idő: 1 p. 20 mp.)

(Kerületi bajnok: Ullrich János (UTE) 1 p. 
18.8 mp. 2. Habekoszt Jenő (BBTE) 1 p. 19.4 
mp. 3. Bozsi Mihály (UTE) 1 p. 19.8 mp.

Kiírták a hölgyek müugró-bajnokságát, de 
pályázó nem akadt.

(Első kiírás. Standard az elérhető maximális 
pontszám 50 százaléka. A bajnoki versenyszám 
három előirt és három szabadon választott gya
korlatból állott. Az előirt gyakorlatok: fejes 
előre nekifutással; szálló hátra és Auerbach- 
fejes helyből.)

Kerületi bajnok: nincs. Versenyen kivül egye
dül Erdős Vera (BEAC) indult.

A legifjabb gárda 
rohamlépésben halad 

a fejlődés utján 
KISOK válogatott—Osztrák 

ifj. válogatott 11:1 (5: 0)
KISOK csapata: Vízaknai — Laky, Hazay — 

Kánásy — Mótray, Brandy, Rajki II.
Ausztria csapata: De Conti — Brauneis, 

Scháffcr — Luttenfellner — Stejkals, Schőn- 
fold, Beck.

Fehér sapkában szállt vízbe a mngyar csa
pat, az osztrák kékben. Ezt az utóbbi „vizbe- 
szállást**  nagy derültség kisérte, bár a eset 
könnyen végződhetett volna szerencsétlenül. Az 
osztrákok ugyanis a kisviz oldalán ugrottak

Az osztrákok egyelőre nem tudnak pólózní
Magyarország-Ausztria 9:0 (5:0)

Az ifjúságiak szenzációs játéka után feszült 
érdeklődés és nagy taps fogadta a szeniorokat.

Magyarország csapata: Barta, Ivády, Hornon- 
nai II., Keserű II., Vértesi, Németh, Keserű II.

Ausztria csapata: Kiéin, Wcckcl, Musil, Stein- 
bach, Flesch, Lergetpohrer, Mehler.

A bírói tisztét ugyancsak Klapac töltötte be, 
ezúttal még szerencsétlenebbül és még tudatla- 
nabbul. Kezdésnél mienk a labda, Homonnai- 
l-.oz kerül, innen Vértesihez, aki végiguszik, a 
kapust kicsalja s néhány másodperc múlva már 
vezet a magyar csapat. 1:0. A gyors kezdés 
után

sorozatos magyar gólokat vár a közönség, 
ezek helyett azonban a bíró sorozatos hi
bái következnek. Két négyméteres büntető
dobás a habokba fullad s emellett az osz

trákok ugy úszkálhatnak, ahogy jólesik.
A nagy uszkálástól Homonnai megzavarodik, 
két hibát is csinál, de rövidesen helyrehozza, 
Keserű Il.-hcz ad, aki a hálóba vágja. 2:0. 
Nem sokkal később Keserű nagy helyzetben az 
üres kapu főié dob, majd Barta szenzációs vé
dése kelt örömet. Aztán Vértesi úszik végig, 
kapu előtt van, de mindkét lövése a kapusba 
megy. Már-már meddőnek Ígérkezik a félidő, 
amikor Weckel hibáz, Némethez passzol s a 
népszerű „James" habozás nélkül megszerzi a 
harmadik gólt. Ettől lábrakapnak, Homonnai 
Vértesit szökteti, ez lő, kapus véd, de Németh 
a helyén van és bevágja. 4:0. Újrakezdés után 
Keserű Il-t a biró szeme előtt faultolják, ezt el
nézi, Keserű vissza faultol, a bíró ezt Is hagyja, 
tovább aszik és közelről Ivetten a hálóba dob 
5:0.

A második Félidő ismét gyors magyar góllal 
kezdődik, Homonnai szenei, Ivády passzával 
Keserű II. végiguszik s közelről bombalövést 
küld. 6:0. Ezután Ivády két hibája következik, 
amelyek' közül az egyik majdnem gól, csak a 
kapufa ment. Homonnai Keserű TT-höz ad. 
Németh jól szökik s bár Kicin elsőrangúan he
lyezkedik, Németh kivár s aztán 7:0. A hete 
dik gól után ismét megkezdődik a fault és a 
bírái tévedési sorozat.

Olyan faultolás folyik a vízben, hogy já
tékról már szó sem lehet.

Egyre botrányosabb a helyzet, végre Klapac 
észbekap és Flescht kiállítja. Rögtön ezután 
Weckelt Is. Most tehát

öten hét ellen
játszanak. De nem sokáig, mert Vértesi korne- 
réhől Keserű újra Vértesinek passzol, aki kö
zelről megszerzi a nyolcadik gólt.

Keserű IT.-t jó helyzetben két osztrák Is • 
habok alá temeti, hosszú Idő múlva ■ hűl- 
lámslrhól visszatér, nem hagyja magát, de 

lövés fülé megy.
Már-már vége a félidőnek, amikor Vértest le

úszik. Keserű F.-hez ad s ez Ivelten beejti az 
utolsó gólt. 9:0. Az ujahb gólra már nincs idő. 
mert abban a pillanatban szól az időmérő 
füttye, amikor a lövés a kapuvonalon van.

A fölényes győzelem ellenére sem yoH teljes

Belső Lipótvárosban
V ..Mérleg-utca 12. ötemeletes oj bérhAzbaa,

komfortos 2-«- 3-szobás

hallos lakások 
és 2-szobAs udvari, valamipt komplett 

garzonlakások
iiugusztusra kiadók. Bővebbet s nelywztnea

vízbe, ahol alig 60 cm.-es a viz mélysége. Né
hány játékos alaposan megütötte magát, de 
komolyabb bajuk nem lett.

Klapac cseh biró füttylére hatalmas rössel 
indult mindkét oldal. Magyaré a labda, Mátray 
úszás közben jó passzt kúp. Brandyhoz továb
bit s 3 méterről zug a lövés. 1:0. Taps. Sikerült 
kezdés. A magyar csapat technikai és taktikai 
fölénye az első pillanatokban föltűnt s ezt az 
osztrákok csak a legdurvább faultokkal tudják 
ideig-óráig ellensúlyozni. Végre Kánássylól 
Rajki 11. labdát kap, kicsalja De Contit a ka
puból s felette a hálóba ivei a labda. 2:0. Újra
kezdés után ismét Rajkinál a labda, leúszik 
és hátraad s Brandy közelről gólt dob. 3:0. 
Majd Mátray gyönyörű csavart dobása hozza a 
negyedik gólt.

Az utolsó percben Hazay leúszik, hárman is 
nyomják a viz alá, de mikor kibukkan, előtte a 
labda, a bíróra néz, ez lovábbot int és a leállt 
osztrák védelem mellett közvetlen közelről éri 
el a félidő utolsó gólját. 5:0. Utána gyönyörű 
passzjáték, további eredmény nélkül. A félidő 
jellemzője, hogy minden faultot az osztrákok 
követtek el.

A második félidő magyar faulttal kezdődik, 
a dobást Kánássy elfogja s előread, s Brandy 
csavart dobása hálót ér. 6:0. Ettől kezdve az 
osztrák csapat egészen visszaesik, a magyarok 
ragyogó öszejátékkal operálnak s ebből születik 
a hetedik gól: Kánássy három osztrák közül is 
hálóba juttatja a labdát. Közben a biró, mit sem 
tudva a szabályokról, elnéz minden faultot és 
minden eluszásl. Egy ilyen csekély tizméteres 
eluszásból Lutenfellner dobja az osztrákok 
egyetlen gólját. 7:1. Ezután ismét a magyarok 
jönnek fel, egy öthuzásos akcióból Mátray a 
nyolcadik gólt, Rajki II. a kilencediket, Brandy 
a tizediket s végül ismét Rajki II. messziről a 
tizenegyedik gólt juttatja az osztrák hálóba.

A csapat minden tagja tökéletes játékot pro
dukált s már ebben az összeállításban is a leg
több európai nemzet szenior csapatainak is 
egyenrangú ellenfele.

mértékben kielégítő a „nagyok" játéka, sok 
volt a döccenő s a védelemben Ivády, a táma
dásban Németh volt bizonytalan. Reméljük 
azonban, hogy a kisebb műhibák után a magyar 
csapat ismét a régi félelmetes erejében lesz.

Az osztrákok nem tudnak pólózni, egészen 
kezdetleges taktikájuk van, ellenben a faultok
nak és az eluszásnak nagymesterei. Termé
szetesen olyan bírói asszisztenciával, mint ami
lyent Klapac nyújtott, aki először szerepelt ez
úttal Budapesten, de reméljük utoljára is.

9:3-ra verték meg 
a MUE-t a szegedi 

„pocsolyában"
Szeged, junius 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Az újdonsült elsőoszlályu vizipólócsa- 
pat a Magyar Úszó Egyesület fiataljai nagy ön
bizalommal utaztak le Szegedre, hogy megvív
ják bajnoki mérkőzésüket a Szegedi Üsző Egye*  
sülét ellen az utolsó napjait élő rókusi póló
pályán. A MUE-nck azonban meglehetősen ke
vés „pocsolyarulin"-ja lehetett. Erről tanúsko
dik a meccs eredménye, amely

9:3 volt a SzUE javára.
A zeredmény hűen juttatja kifejezésre a já

ték képét, mert a szegediek nagy fölényben 
voltak. Góljaik közül Wannie II. négyet, 
Wannie 1. és Vágó kettőt-kettői és Hág ll, 
egyet dobott.

A Hadsereg Sporthét 
második napja

Féltiz órakor érkezett az első lovas a dísz
páholy előtti célba, ahol jelen volt Gömböt 
Gyula honvédelmi miniszter, Jouard ezredes 
francia, Oxilia ezredes olasz katonai attasé. 
Vitéz Kárpáthy Kamilló a honvédség főparancs
noka, gróf Andrássy Géza a MAC elnöke, 
Bartha Albert volt hadügyminiszter, Ágota Ár
pád altábornagy, nz OTT társelnöke, Pokorni 
Hermann és gróf Takács-Tolvay altábornagy, 
vitéz Rapaich Richárd tábornok lovassági szem
lélő, Izsépy Aladár tábornok városparancsnok,

A verseny eredménye: 1. Gra/y Frigyes hu- 
siárszázados (Budapest) 183 egységgel. 2. Ko- 
zár Elemér tüzérfőhndnagy (Budapest) 188 
egységgel. 3. vitéz Grassy József vkszt. száza
dos 193 egységgel.

A lovaglóversennyel cgyidőben rendezték 
meg a céllövőverseny első részét, a puska ló
versenyt. Eredmény: 1. Leinberkovich Antal 
főhadnagy (Budapest) 1730 egységgel. 2. Am- 
herból Árpád százados (Budapest) 1830 egy
séggel. 3. Takács Elemér őrnagy (Budapest) 
1172 egységgel.
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Vasárnap Budapestre érkezett az amerikai 
Fali River két megbízottja a tengerentúli csapat 

budapesti vendégjátékának lekötésére
Vasárnap Budapestre érkeztek Amerika 

legnagyobb futballcsapatának, a világhírei 
Fall-BIver-nek menedzserei, León Sugár és 
yásárbelyi Lajos, az Amerikai Magyar Nép
szava sporlrovatvczctöjc, akik tárgyaláso
kat kezdtek meg az amerikai bajnokcsa
patnak Budapesten történd vendégszerep
lése ügyében. Valószínűnek látszik, hogy a 
Fall-Bivcr európai turnéja során, amelyen 
négy franciaországi, három németországi s 
két ausztriai mérkőzést bonyolít le, össze 
méri erejét a Ferencváros csapatával és a 
magyar válogatottakkal Is. A többszörösen

győztes amerikai bajnokcsapat, amely ■ 
világbajnok uruguayi futballistákat is meg
merte, előreláthatólag Szent lstván-napján 
tartja Budapesten első nagy mérkőzését.

Az. amerikai megbízottak délután megte
kintették az osztrák-magyar vizipólómérkő- 
zést.

A véletlen különös játéka, hogy az 
amerikai turamenedzserek ugyanakkor tár
gyalnak a budapesti vendégszereplésről, 
amikor a Hungária Amerikában túrázik és 
amikor az Amerikába vándorolt magyar já
tékosok hazatértek.

Gerö Ferenc sikeres bemutatkozása az FTC 
atlétikai versenyén

6’8 mp.-es jó idővel győzött Nagy J. ellen 60 méteren — Hajdú 
nyerte a 200 métert közepes idő alatt

A legjobb akarattal sem lehet azt mondani, 
hogy az FTC atlétikai versenye valami nagy 
érdeklődésnek örvendett volna.

Elszomorító látvány volt a liatulmns pálya 
ezzel n pór főnyi elszánt atlétalilvővcl, akik 
ott „szorongtak**,  hogy tanul legyenek a 

versenynek, 
amely, ha nem is Ígért világrekordokat, mégis 
több közönséget érdemelt volna annál a 10 
embernél, különösen, hogy a fővárosban az 
uszóversenyen kivül nem volt semmi egyéb 
sportesemény.

A jó rendezésben lebonyolított verseny egyet
len nagyobb eseménye a (10 méteres síkfutás 
volt, ahol az idén első versenyét abszolváló 
Gerő Ferenc futása volt a közelgő magyar— 
finn mérkőzésre való tekintettel esemény.

Nos, Gerő startja mindenkit megnyugtatha
tott.

Imponáló volt a mód, ahogyan a két gyors 
startoló Nagyot megadásra kényszcritclte.

Elsőosztályu versenyek*.
M m. síkfutás. 1. Gerö Ferenc (MTK) 0.8 mp., 

2. Nagy József (FTC) 6.9 mp. 3. Nagy G. 
(MAC) 7 mp. — A hölgyek még a 120 cm-es 
magassággal viaskodtak fogcsikorgatva, amikor 
felálltak a 60-nsok. Belül az idén először in
duló Gerö, ezután n két elismerten leggyorsabb 
startoló: Nagy (FTC) és Nagy (MAC). Az első 
start jó és az FTC Nagyja indult — mint min 
<lig — a leggyorsabban. Negyvenig nem is igen 
változott a helyzet, ott azonban Gerö egyszerre

kinyúlt és pár energikus lépés után már élre 
került és tiszta háromnegyed méterrel nyert. 
Nagy G. ugyanennyivel harmadik.

200 m. síkfutás. 1. Hajdú Sándor (FTC) 23 
mp. 2. Gerő III. Gábor (MTK) 23.1 mp. 3. Su
gár (MEK) 23.4 mp. — Az előfutamokban a tel
jesen könnyen futó Hajdú 23.2 mp-et, Gerő 23.4 
mp-et, Farkas (BEAC) pedig 23.3 mp-et futott 
A döntőben Gerö kezdett a legjobban s 150-ig 
vezetett is, ott azonban teljesen elkészült erejé
vel s Hajdú görcsös küzdelem után egy méterrel 
győzött.

800 m. síkfutás. 1. Ferihegyi Frigyes (MTK) 
2:01.4 mp. 2. Magdics (MAFC) 2:01.6 mp. 3. 
Sarkadi (MTK) 2:05.1 mp. — A verseny a maga 
három szál indulójával nem nyújtott valami 
szinpompás látványt. És az elején érdekesnek 
sem indult. Sarkadi vezetett mérsékelt iram
ban 550-ig. ott az eddig a harmadik helyen 
meghúzódó Ferihegyi tört az élre és a célegye
nesbe már 3 méter előnnyel fordult be elsőnek. 
Magdics ezután finisbe fogott — mint rendesen 
későn persze — és Ferihegyi elker edetl küz
delem után egv méterrel győzött.

800—100—100—200 m. staféta. 1. MTK a) 
(Ferihegyi. Gerő III.. Gerő I., Sugár) 2.51 mp. 
2 FTC (Aczél, Nagv, Vezér, Hermann). 3. 
MTK b) (Schüssler, Szabó, Jiihn, Antal) 2.54.6 
mp. — Ferihegyi 800-on 6 méter előnyt szerzett 
s itt még az MTK b) is az FTC előtt volt. Nagy 
vitte fel másodiknak az FTC-t, a komplett 
MTK győzelmét azonban nem tudták megaka
dályozni.

járóban kiváltotta belőlünk azt, hogy ez a 
csapat az egységes és revánsra szomjas dél
németek ellen sikerre nem számíthat.

Ez a megalkuvásos együttes a maga fá
radt játékával nem volt méltó ellenfele az 
erőtől duzzadó délnémeteknek és igy tör-

Délnémetország—Magyar
München, junius 22.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Óriási érdek
lődés előzte meg a két nemzet válogatott csa
patainak mérkőzését. A Sp. V. 1860 pójyája 
csaknem szűknek bizonyult a hatalmas közön
ség befogadására és amikor elkövetkezett a 
mérkőzés kezdete, mintegy 25.000 főnyi közön
ség övezte a pálya tribünkarélyát.

Lelkes taps köszöntötte a pályára lépő csa
patokat és Ruoff svájci biró sípjelére a követ
kező csapatok álltak fel a küzdőtérre:

Délnémetország: Kress—Ragén, Kulterer— 
Heidkamp, Pledi. Mantel—Bergmeier, Hor; 
nauer, Pötiinger, Horule (Lachner), Hoffnmnfí-i1

Magyar profiválogatott: Aknai—Dudás, Fo
goly III.—Hossó, Volentik, Berkessy—TöjÖkju 
Avar, Túrái, Toldi, Dröszler. ••

Pötlinger indítja útnak a labdát és a délné
met csatársor azonnal átveszi a játék irányí
tását. A pontos csatárjálék teljesen meglepi a 
magyar fedezetsort, amely sehogysem talál ma
gára. Ez a bizonytalanság átragad azután a 
közvetlen védelemre is, amely meg-meginog a 
sorozatos támadások súlya alatt, de a német 
csatárok lövései vagy kapu mellé kerültek, 
vagy Aknai kezébe jutottak. A 20.

tént, hogy
a délnémetek megérdemelten 8:1 arány, 

bán méltó revánsot vettek rajtunk.
A mérkőzés lefolyásáról alanti telefon 

jelentésünk számol be:

profiválogatott 3:1 (1:1)
p.-ben végre sikerül a német akció és

Hornaucr lövése utat talál a hálóba. (1:0)
Erre a magyar csatársor is észbe kap.és eddig! 
lassú és puha játékát feledtetve, ellentámadásba 
megy és a 22. p.-ben

Avar a német védelem hibájából kiégvén 
Ili (1:1).

A félidő hátralevő részét a németek támadásai 
töltötték ki, az újpesti védelem azonban siker
rel állott ellen.

Helycsere után sem változott a játék képe. A 
■délnémetek tovább támadnak, de kornercken 
tóviik pozitív eredményt elérni nem tudnak. A 
magylr fedezclsor Berkessy kivételével nem 
akudjjly a német csatársor számára. Ismét a 20. 
.peré jelent veszélyt, amikor

Pöttlnger áttörése és ágyuszerü lövése Is
mét vezetéshez juttatja a németeket (2:1).

Mindenki a magyar ellentámadást várja, de a 
lanyha csatársornak ujahb bravúrra nincsen 
ereje. Ehelyett ismét a németek támadnak és a 
26. p.-ben Bergmeier lefut és

közelről háromra szaporítja a gólok szá
mát (3:1).

A Testvériség 
vagy a BTC kiséri el 
a pestújhelyi csapatot 
a második osztályba

Az amatőrbajnokság sorsa és a kiesés kér
dése mór eldőlt és a ránkszakadt nagy meleg
ben azt lehelne gondolni, hogy a kánikulába 
likkadt bajnokság elvesztette érdekességét. A 
Törekvés imponáló stílusban rázta le magáról 
ellenfeleit és pillanatokra sem lankadó erővel 
volt azon, hogy bajnoki koszorújába az újabb 
győzelmek babérleveleit illessze. Vasárnap az 
FTC ugyan megkísérelte, hogy a második hely 
birtokáért vereséget mérjen a bajnokra, de 
csak annyit ért el, hogy vereségét 2: 1 arányban 
a legminimálisabbra csökkentette.

Ezzel nz igyekezettel párhuzamosan a BSE- 
nek sem volt könnyű a második helyet meg
tartani. Ellenfele a BEAC a félidőben 2:3 
arányban vezetett és csak a második félidőben 
sikerült n fővárosi csapatnak 6:4 arányú győ
zelmet kierőszakolni.

Az élcsoporttal szemben annál nagyobb harc 
dúlt azonban a kiesési zónában. A PSC hely
jele itt elintézett dolog, jövőre osztálycserére 
kényszerül, de a 13. hely még kiadó és ennek 
a babonás számnak varázsereje félelmetes erő

vel vonzza már hetek óla magához a Testvé
riség, BTC, MTK és III. kér. TVE csapatait.

A mull héten még a 33 FC is a veszélyes zó
nába tartozott, de a BEAC és most vasárnap a 
BTC fölött kivivolt gyözlemével végleg bebizto
sította a bennmaradását. 4: 1 arányban győzött 
a BTC ellen, amely ezzel a vereségével vissza
zuhant a 13. helyre és tekintettel, hogy leg
közelebbi ellenfele az FTC, amellyel szemben 
aligha van esélye pontszerzésre, öt kellene a 
PSC kísérőjének tartani.

Tekintettel kell azonban lenni arra is, hogy 
legközelebbi osztályostársa a Testvériség, azo
nos pontszámmal, de összehasonlíthatatlanul 
jobb gólaránnyal rendelkezik, de amelynek 
ugyancak a BSE-vel kell mérkőznie, ugyancsak 
pontesély nélkül. De hát az ördög sosem alszik.

Az MTK a PSC ellen biztosan vívta ki 4:1 
arányú győzelmét, mig a III. kor. TVE a Postá
sokra mért 3:1 arányú vereséget és igy

Vasárnapi sporthírek
X Nemzetközi professzionista boxolőmérkő- 

zés lesz jullus 12-én Budapesten. Régen látott 
izgalmas küzdelmek lesznek a julius 12-én 
megrendezendő professzionista boxmérkőzé- 
seken. A rendezőség áldozatot nem kiméivé, 
csak a legjobb boxoiókat szerződtette. A ta
valy itt szerepelt gyarmati néger, Alfonso, aki 
most Párizsban sorozatos mérkőzéseket viv, 
biztos induló. Az olasz professzionista boxoló, 
aki az Európa-bajnokság komoly jelöltje, szin
tén biztos induló. Még tárgyalások folynak 
több neves boxolóval, hogy a rendezendő box- 
mérkőzést minél méltóid*  keretek közt bonyo
lítsák le. A magyar részről indulnak a ragyogó 
formában lévő Hochmann és Micsicsák, de szó 
van még másokról is. A mérkőzéseket egyik 
budapesti nagy pályán rendezik meg.

X A kerékpárosok utolsó próbája. A jövő
beli hosszutávu összetett országúti bajnokság 
előtt utoljára csaptak össze kerépárosaink a 
Rákosszenmihályi KK versenyén, ahol a sze
niorok 30 km.-es versenyét Rusovszky (KAC) 
nyerte 56 p. 46 mp.-es idővel, mig a 1Ó8 km.-es 
föversenyben Nemes (Postás) győzött 3 óra 
28 p. 41 mp.-el.

X Szép küzdelmek voltak a győri regattán. 
Győrből jelentik: Ma rendezték meg Győrben 
az idei évad második evezősversenyét, amely 
ugy sporlbelileg, mint erkölcsileg szép sikerrel 
zárult. A regatta első száma junior négyes 
volt, amelyet a Sirály nyert meg a MAC elölt.

A szenior skiff-versenyt ifj. Szendey Béla na
gyobb küzdelem nélkül biztosan nyerte, de már 
a nyolcasban annál nagyobb küzdelem volt, 
amely a finisben dőlt el másfél hosszal a Si
rály javára. A szenior-négyesben a szegedi 
Tisza EE, az egyes versenyben Gurszky Tiva
dar (Váci SE), az újonc-négyesben pedig a 
Szegedi Regatta Egylet győzött.

X Az osztrák tenniszezők 6:2 arányban le
győzték a magyarokat. Szombathelyről jelentik: 
Vasárnap folytatták a Szombathelyi Sport Egy
let rendezésében az osztrák-magyar tenniszver- 
senyt. A verseny végeredményben az osztrák 
tenniszezők 6:2 arányú győzelmével végződött. 
Az eredmények a következők: Férfi egyes:. 
Silbersdorf (magyar)—Simon (osztrák) 6:3, 6:2, 
Winterstein (osztrák)—Bánó (magyar) 6:4, 4:6, 
7:5, Bolzano (osztrák)—Balás (magyar) 6:1, 
5:7, 7:5. Férfi páros: Eifcrmann, Horst osztrák 
pár 6:8, 6:1, 6:3 arányban győzte le a Gabro- 
vits—Balás magyar párt. Eifcrmann, Horst 
(Ausztria)—Silbcrstein, Bánó (Magyarország) 
6:3, 6:3, Balás—Gabrovits (Magyarország) —
Bolzano, Simon (Ausztria) 6:2, 6:1.

X Magyar hölgytennlszezők győzelme Prá
gában. Prágából jelentik: A magyar hölgyten- 
niszezők a DE1IG tenniszversenyén a német 
hölgyek csapatát szombaton 4:0 arányban 
győzték le. Részletes eredmények: Schréderné—• 
Garkis 6:2, 6:1, Baumgarten M.—Kellers 6:1, 
6:0, Paksyné—Alexander 6:0, 6:0, Schrédeerné, 
6:0, Paksyné—Alexander 6:0, 6:3. A DEHG 
hölgycsapata a LTC Prága csapatát 4:0 arány
ban győzte le.

ma az n helyzet, hogy nz elsőosztályu 
bajnokságból kieső második csapat sorsa 

tényleg az utolsó fordulón fog eldőlni.
A 

zóna
vasárnapi eredmények alapján a kiesési 
helyzete a kővetkező:

9. 33 FC
10. III. kér.
11. MTK
12. Testvériség
13. BTC
14. PSC

(54—53) 
(41-79) 
(47—56) 
(41—51)
(36—62) 
(39—80)

23 pont
22 „
21 „
20 „
20 „
11

KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ
A délnémet válogatott csapat legyőzte 

a magyar professzionisták 
tartalékos expedícióját

Az első félidőben 1—1 gólt lőtt mind a két csapat — Szünet 
után fölénybe kerültek a délnémetek és két szerencsés akciójuk 

meghozta a győzelmet
1929 november 1-ct irtunk, amikor az 

rilöi-uti pályán vendégül láttuk Délnémet
ország fiait. A magyar csapat pompás isko
la játék titán megsemmisítő fölénnyel 7:1-re 
verte a délnémeteket. Egész Európa felfi
gyelt erre az. eredményre. A derék délnéme
tek pedig tudomásul vették az eredményt, 
szerényen mosolyogtak, mert bizony ők csak 
tanulni jöttek és ez. a „Lchrspiel“ valóban 
alkalmas volt erre a célra.

A németek tehát tanullak és készültek. A 
rcvánsra! A tavalyi győzelmet, amelyet a

profiválogatott cégére alatt tényleg a nem
zeti válogatott vivott ki, mint értékes nem
zetközi győzelmet könyveltük el. A profi
válogatott egyenlő a magyar válogatottal, de 

az. a csapat, amely vasárnap München
ben adott revúnsot távolról sem volt 

egyenlő a válogatott csapatunkkal.
A profiszövetség kapitányának, Pataki Mi
hálynak annyiféle szempontra kellett tekin
tettel lennie a válogatásnál, hogy ebbe a 
sokféle szempontba végre is teljesen beleve- 

I szett a csapat egysége, stílusa és amely elöl

A BSE Hármasba’árh agyi versenyén
a 2 hengeres, léghűtéses

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

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

.. ■ --------------

A BSE hármashatárhegyi
versenye

Absolut győztes Hartmann László KMAC
Tegnap került másodízben eldöntésre a Bu

dapesti Sport Egyesület hármashatárhegyi ver
senye. A verseny maga nem tartozott a legérde
kesebb versenyek közé és igy nem is tarthatott 
számot nagy érdeklődésre, de mégis, akik végig
nézték, a lanyha versenyen kivül egy felejthe
tetlenül érdekes jelenetet láthattak: egy két- 
kereken futó Tátra-kocsit. A start a pálvölgyi 
csepkőbarlang előtt, a cél a BSE hármashatár
hegyi mencdékházánál volt. A kezdést 10 órára 
hirdették és fél órai késéssel el is kezdték.

Előbb a szóló, utána az oldalkocsis motor
kerékpárok, végül az autók következtek.

A verseny legérdekesebb epizódja az volt, 
amikor Tóth Lajos kis Tátra-kocsijúval az V- 
alaku célkanyarulata túlságos sebességgel vet
te, a kitaposott keréknyomoktól farolni nem 
tudott s igy a centrifugális erő a két külső ke
rekére lendítette és igy ment pillanatokig, mig 
végre vezetője, aki nem vesztette el lélekjelen
létét saját testsúlyával az egyensúlyt annyira 
helyreállította, hogy a kocsi egész lassan ere
deti helyzetébe vissznblllcnt és folytatni tudta 
útját. Az egész azonban oly pillanatok alatt

gymkánával a „közönség tapsviharának* 1 leli 
abszolút győztese.

A rendezés Szántó László és Kazinczy Gábor 
munkáját dicséri.

A részletes eredmény a kővetkező:
Solo motor kerék párok: 175 kcm Zboray 

3.28.24 , 250 kcm Komlósy 3.52.76 (Moonet Go- 
yon), 350 kcm Zamecsnik 3.04, 500 kcm Dolli 
Lajos 2. 56.37. Oldalkocsis motorkerékpárok: 
500 kcm Bátya János 3.13.75, Túraautók: 
1100 kem-ig Fellner Simon (Tátra) 4.45.34, 1500 
kcm Feledi Pál (Chevrolet) 3.52.38, 2000 kcm 
Lyka István (Bugatti) 3.42.19. Versenyautók: 
Hartmann László 2000 kcm (Bugatti) 2.51.78.

Wm^OTi
A motor kánikulában Is jól húz.

ment végbe, hogy a nézők a szó szoros értel
mében elámultnk, n loloriporlcr, nki egész a 
közelben volt, a csodálattól nem tudott expo
nálni. A nézők lelkesen megtapsolták a szeren
csés versenyzőt és a Tátra-kocsl ezzel n kis

)( Hőségbeen a motor különösen nagy kímé
letet igényel. Néhány csepp „Wing-Oil“ felső 
olaj a benzinben a motort hüli, az tartós igény- 
beevételnél nem merül ki és a legnagyobb 
emelkedéseket is könnyen lekiizdi.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ
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