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megürüli a hagv hűségtől és 
meggyilkolta a kisfiát vasárnap 

egy Idegbajos asszony
Maflus István uillamoskaiauz felesaga vasárnap álszaka idegroha- 
mában borotvával elvágta kétéves kisfia torkát - A gyilkosság ulán 
átmetszette salát gégéiét és vérző sorokkal bekopogtatott az orvoshoz

A féri bánatában Öngyilkosságot akart elkövetni
Tegnap éjszaka féltizenkét óra tájban 

borzalmas családi dráma játszódott le Pest- 
szentlörincen a Bercsényi-utca 35. számú 
házban.

A házban kilenc év óta lakik Matus Ist
ván villamoskalauz a feleségével, született 
Zverdovics Júliával és István nevű fiával, 
aki most nyáron töltötte be hetedik élet
évét. A villamoskalauz szombaton éjszakai 
szolgálatot teljesitett és igy az asszony és a 
kisfiú egyedül maradtak a szobakonyhás 
kis lakásban. A 38 éves villamoskalauzné az 
utóbbi időben rendkivül idegesen viselke
dett és

idegbaja annyira elfajult,
hogy Matus István gyakran vitte magával a 
szolgálatba kisfiát, hogy az anyja részéről 
ne essék bántódása. Ilyenkor a kis hétesz
tendős Pista ott álldogált annak a villamos
nak a perronján, amelyen apja szolgálatot 
teljesitett.

Az asszony idegessége az utóbbi időben, 
valószínűleg

az elviselhetetlen hőség következtében 
csak növekedett

és az elmúlt napokban hangos jelenetek ját
szódtak le a Bercsényi-utcai kis lakásban. 
A jeleneteket mindig Matusné rendezte, akit 
férje esténként nagynehezen tudott lecsil
lapítani.

Az elmúlt két hét folyamán a villamos
kalauz, amikor nappali szolgálatban volt, 
mindig elvitte magával a fiát. Szombaton 
azonban éjjeli szolgálatra került a sor, 
amely tudvalévőén éjfélután kettőig is el
tart és igy

Matus István nem vihette magával a 
flát.

A szomszédos lakók állítása szerint már 
este nyolc óra tájban rendkivül idegesen 
viselkedett Matusné, aki hangos kiáltozá
sok között az udvarra dobálta ki vacsorá
ját és a porcellánedényekct. Később azon
ban újra csendbe borult a lakás, a kisfiú 
elaludt és a jelek szerint Matusné is meg
nyugodott.

Féltizenkettőre járt az idő, amikor egy 
pestszentlőrinci lakos, a Petöfl-utca 40. sz. 
alatt lakó Zibek Kálmán hazafelé menet a 
Bercsényi-utca 35. számú ház előtt haladt 
el és nagy megdöbbenéssel látta, hogy 
Matus Istvánná, akit látásból már élőbbről 
ismert,

az udvaron levő gyermekhlntán zava
ros kiáltozások közben hintázik.

Még meg is állt és figyelmeztetni próbálta 
az asszonyt, hogv a kötél le fog szakadni, 
de az asszony ezzel nem törődött. Pár perc 
múlva aí asszony berontott a lakásba, 
ahonnan néhány perc mulva

átvágott nyakkal, vérbeborultan támoly- 
gott ki az utcára.

A szerencsétlen asszony minden ablakon 
bezörgetett, az egész utca népét felriasztotta 

és eltámolygoll dr. Benyó orvosnak a 
Batthyány-utca sarkán levő lakásához, ahol 
szintén bezörgetett az ablakon.

A felriadt orvos kisietett az utcára
és megdöbbenve látta az átvágott torkú asz- 
szony borzalmas sérülését, aki akkor már 
majdnem teljesen elvérzett. Az orvos első 
kötéssel látta el az életveszélyesen sérült 
asszonyt, majd értesítette a mentőket, akik 
Matus Istvánnét beszállították a Rókus-kór
házba.

A fölriasztott lakók rosszat sejtve siettek 
be Matus Istvánné lakásába és aggodalmuk 
helytállónak is bizonyult, mert

a szerencsétlen kisfiút átvágott torok
kal holtan találták az ágyban, 

amelyet teljesen ellepett a vér. A padlón ott 
feküdt a villamoskalauz borotvája: Ezzel 
követte el borzalmas cselekményét az asz- 
szony.

A borzalmas esemény helyére kiérkező 
rendőri bizottság megállapítása szerint Ma
tus Istvánnén téboly erejével tört ki az ideg-

Messzeágazó kommunista összeeskü
vést leplezett le a szolnoki rendőrség

Moszkva utasítására folyt a szervezkedés az Alföldön —Tizennyolc embert 
letartóztattak — Élfogták a kommunista futárokat is

Szolnok, junius 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A szolnoki rendőrség hetekig 
tartó erélyes nyomozás után messzeágazó 
kommunista összeesküvést leplezett le. A 
kommunista összeesküvés vezetőit és részt
vevőit tegnap és ma Szolnokon, valamint az 
alföldi mezőgazdasági centrumokban,Szarva
son, Orosházán és Békéscsabán letartóz
tatták.

Eddig 18 letartóztatás történt, 
de a nyomozás a legnagyobb eréllyel folyik 
tovább s a letartóztatottak száma néhány 
napon belül minden bizonnyal megsokszo
rozódik.

A szolnoki rendőrség néhány héttel ez
előtt bizalmas értesítést kapott arról, hogy 

as Alföldet kommunista agitátorok 
járják,

kik Péter és Pál előtt meg akarják szervezni 
az egész Alföldön az arató-sztrájkot. A 
szolnoki rendőrség azonnal érintkezésbe lé
pett a szarvasi, orosházai és békéscsabai 
csendőrségekkel, a nyomozás azonban hete
kig eredménytelen maradt. Péler és Pál nap
jának előestéjén végre eredménvre vezetett 
a nyomozás. Megállapították, hogv

■ kommunista ÖMzeeskUvés főfészke 
Mezőtúron van, 

baj. A feltevések szerint már tizenegy óra 
tájban megölte egy kegyetlen borotvavágás
sal a kisfiát.

A gyilkosság után ment ki az udvarra, 
akkor Ült bele a kisfia hintájába

és csak az egyik szemtanú távozása után 
ment vissza a lakásba, ahol az öngyilkos
sági kisérletet elkövette.

A szerencsétlen asszony öngyilkosságának 
elkövetése előtt kisfia iskolai irkájának 
egyik kiszakított lapjára búcsúlevelet akart 
írni. Ennek a teljesen összekuszált irka
firkának azonban csak az első két szava 
olvasható: „Hintázásnak vége . .

A hétesztendős kisfiú holttestét a pest
szentlőrinci temető halottas házába szállí
tották még az éjszaka folyamán, néhány 
perccel azelőtt, hogy Matus István villamos
kalauz éjszakai nehéz szolgálatából haza
tért kis otthonába.

Drámai jelenet játszódott le, amikor a 
késő éjszakai órákban hazatért az apa, aki 
semmit sem tudott még a megrázó esemény*  

ahol Oroszkg János 29 éves iparossegéd 
szítja a kommunista agitációt és röpiratok- 
kal árasztja el megbizottai utján a Nagy- 
Alföld földmi vesnépét.

Tegnap este csendőrök keresték fel 
Oroszkg lakását, amikor azonban Oroszkg 
meglátta, hogy a csendőrök lakása felé tar
tanok, öngyilkossági kisérletet követett el.

A nyakát berctvával elvágta, 
úgyhogy a csendőrök már csak eszméletlen 
állapotban találtak rá. Oroszkyt a kórházba 
szállították, az orvosok az öngyilkos iparos
segéd állapotát életveszélyesnek mondják.

A csendőrök nyomban házkutatást tartót 
tak Oroszkg lakásán, ahol sok kommunista 
röpiralot és a kommunista agitációra vonat
kozó bizalmas feljegyzéseket találtak, amely
nek alapján a szolnoki rendőrség még az 
éjszaka folyamán letartóztatta Tisza Antal, 
Rigó József, Huszár Mátyás. Tóth Ferenc és 
Fodor János földmiveseket, akik Oroszkg 
megbízott agitátorai voltak. Tisza Antal és 
társai kommunista tevékenységük folytán 
már

nem Ismeretlenek az alföldi városok 
rendőrségei előtt,

Tisza Antal többek között a legutóbbi Vági 
István-félo kommunista összeesküvésben is 
szerepelt és a perben jogerősen el is Ítélték. 

ről. Csak az tűnt fel neki, hogy az éjszakai 
órákban máskor teljesen kihalt utcában 
mindenki talpon volt és a tömeg az ő la
kása udvarán csoportosult.

Nem akadt senki, aki meg merte volna 
mondani az apának, hogy mi történt.

A szerencsétlen ember betámolygott a szo
bába és amikor meglátta a rengeteg vért, 
és látta, hogy se felesége, se fia nincs ottan, 
hangosan felorditott, a falhoz rohant és

össze akarta zúzni a fejét.
Rendőröknek kellett lefogni a szerencsétlen 
embert, akit nem lehetett megnyugtatni s 
akit nem lehetett lebeszélni az öngyilkos
ság gondolatáról, amikor megtudta, mi tör
tént az ő imádott kis fiával.

A rendőrség saját érdekében őrizetbe 
vette Matus Istvánt, nehogy kárt tegyen 
magában.

A Rókus-kórházban ápolt Matus Istvánné 
la vasárnap folyamán egy percre sem tért 
I eszméletre. Életbenmaradásához nagyon ke- 
I vés reményt fűznek az orvosok.

I Büntetésének kitöltése után azonban tovább 
folytatta az Alföldön agitációs munkáját és 

I jelentős része volt_a^ sztrájk megszervezésére 
irányuló mozgalo'nf*vezetésében.

Tisza Antal és társainak vallomása alap
ján Szolnokon és más alföldi városokban 
még tizenegy letartóztatás történt az éjszaka 
folyamán.

A letartóztatottak (leváltották, hogy 
moszkvai utasításra szították u sztrájk 

agitációt
és pedig a szovjet utasításait két Bécsből 
Szolnokra érkezett emigráns kommunista 
munkás, Magda Árpád és Polángi István 
hozták magukkal.

A vallomások szerint. Magda és Polángi a 
legutóbbi napokban a Szolnok melletti tanyá
kon fejtettek ki agitációs tevékenységet. A1 
csendőrök ma reggel razziákat tartottak a 
Szolnok-környéki tanyákon és a délelőtt 
folyamán már telefonon jelentették a szol
noki rendőrségnek, hogy

Magdát és Polányit az egyik gazda szé
rűjében elbújva megtalálták.

A kommunista agitátorokat letartóztatták és 
megbilincselve a csendőrségre kisérték. A 
délután folyamán a letartóztatottakat a szol
noki rendőrségre szállították, ahol nyomban 
megkezdték részletes kihallgatásukat.
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Gömbös Gyula miniszternek címezte 
búcsúlevelét

Kovács Aranka, a Baross kávéház titokzatos öngyilkosa
Tegnap este 7 óra tájban nagy riadalmat 

keltett a Józsefköruti Baross kávéházban 
egy Kovács Arnpka nevű 24 éves fiatal leány 
öngyilkossági kísérlete. A kávéház vendégel 
arra leltek figyelmessé, hogy az elegánsan 
öltözött fiatal leány, aki egyedül ült az asz- 
tálnál,

hirtelen önborotvapengét ránt elő
és mielőtt tettében megakadályozhatták 
volna, bal csuklóján átvágta az ütőereket. 
Abban a pillanatban, hogy a körülötte ülő 
vendégek felugráltak, balkezébe kapta át a 
pengét és a jobbknrján Is mély vágást ejtett. 
A következő percben eszméletlenül hanyat
lott le a leány a székről. A kihívott mentő
orvosok megállapították, hogy Kovács 
Aranka előzőleg nagymennyiségű

Ismeretlen mérget vett be
és azután vágta fel karján az ereket.

Súlyos állnpotban, eszméletlenül szállítot
ták a mentők Kovács Arankát a Rókus-

Gróf Nyáry Kálmán ellen 
körözőlevelet adtak ki
A körözölevél szerint csalással gyanúsítják 

a 25 éves földbirtokost
A büntető törvényszékről vasárnap érde

kes körözölevél érkezett a főkapitányságra. 
Egy ismert arisztokrata család fiatal tagja 
ellen szól a körözőlevél- A budapesti királyi 
büntető törvényszék gróf Nyáry Kálmán el
len bocsátott ki körözőlevelct. A fiatal arisz
tokrata a körözölevél adatai szerint Turóc- 
szentpétercn született, 1905-ben, tehát mind- 
össze huszonötéves. Foglalkozása: földbir
tokos.

A körözést csalás büntette miatt bocsá
tották ki gróf Nyáry Kálmán ellen.

Róth József budapesti kereskedő sérelmére 
követett cl csalást a fiatal arisztokrata. A 
körözölevél nem közli azonban részletesen, 
hogyan követte el a csalás bűntettét Nyáry 
Kálmán gróf.

Nyáry grófot — értesülésünk szerint — 
egy kölcsönügylettel kapcsolatban jelentette 
fel Róth József csalásért. A fiatal ariszto
krata nagyobb összegeket vett fel kölcsönkép-

Budapesten keresnek 
egy szélhámos orosházai 

banktisztviselőt
Az orosházi rendőrség értesítette a budapesti 

rendőrséget, hogy Kiss Ferenc volt orosházi 
bunkhivatalnok ravasz trükkel egy gazda nevé
ben tízezer pengőt vett fel egy tótkomlós! bank
tól és a kicsalt összeggel valószínűleg Buda
pestre szökött.

Néhány nappal ezelőtt megjelent az egyik 
tótkomlós! bankban egy mngát KovalcSlk János 
orosházi gazdálkodónak nevező férfi és birtoka 
telekkönyvi kivonatának felmutatása mellett 
10.000 pengő kölcsönt kórt a banktól. A köl
csönt kérő férfivel együtt volt Kiss Ferenc oros
házi tisztviselő is, akit a bank ügyésze még 
katonakorából ismert. Kiss Igazolta a gazda 
személyazonosságát.

A pénzt h tehermentes birtokra k! Is fizették. 
Kqvalcstk János gazda a hét végén végzési 
kapott n kölcsön betáhlázásáról. Kovalcsik nem

„ Vem hiszem, hogy nagy az én 
bűnöm" — védekezett a bíróság 
előtt a feleség, aki agyon akarta 

verni a férjét
Szándékos emberölés kísérletének bűntettével 

vádoltan állott szombaton a pestuidéki törvény
szék Zsögön-tanácsa előtt András Jánosné, egy 
pestkörnyéki gazdálkodó fiatal huszonnyolc 
esztendős felesége, aki ellen az volt a vád, hogy 

mull év Januárjában fejszecsapásokkal 
meg akarta ölni a férjét.

András, akinek fejét nz első fejszecsapás súlyo
san megsebesítette, nem vesztette el eszméletét 
és lélekjelenlétét sem. finnem minden erejét 
összeszedve

felugrott és bírókra kelt támadójával, 
és sikerült is felesége kezéből a baltát ki
csavarnia. A megtámadott férj kiáltozásaira 
elöseregleltck a házbeliek, akik a küzdő feleket 
• zétoálasitották. Az asszonyt letartóztatták, a 
Tériét pedig kórházba szállították, ahol hosszú 
Ideig feküdt betegen.

A főtárgynláson az asszony beismerte bűnös
ségét. Rossz magyarsággal adta elő védekezését 
és elmondta, hogy

■ férfi, aki Oroszországban hadifogoly 

kórházba, ahol vasárnap sem tért még esz
méletre. A rendőrség a titokzatos öngyilkos
ság ügyében erélyes nyomozást indított. Az 
életunt leány

kézitáskájában egy leragasztott levelet 
találtak, amely Gömbös Gyula honvé*  

delml miniszternek van címezve.
A levelet, amely minden valószínűség sze 
rint magyarázatát adja az öngyilkosságnak, 
vasárnap még nem tudták kikézbesiteni 
Gömbös Gyulának.

A rendőri nyomozást megnehezíti az a 
körülmény, hogy Kovács Arankának nin
csen bejelentett lakása Budapesten. A rend
őrség valószínűnek tartja, hogy nemrégiben, 
esetleg egy-két nappal ezelőtt érkezhetett 
Budapestre. Az öngyilkossági kísérletre csak 
akkor derülhet fény,

ha Kovács Aranka eszméletre tér 
és a rendőrség kihallgathatja a Rókus-kór- 
házban, amelynek 96. számú szobájában 
ápolják a titokzatos kávéházi öngyilkost.

pen Róth Józseftől, akit különböző híresz
telésekkel megtévesztett s

a felvett pénzeket nem fizette vissza.
Róth csalás miatt feljelentette Nyáry grófot 
s a rendőrség meg is Indította a csalás ügyé
ben n nyomozást. Többször idézték be a 
rendőrségre a fiatal arisztokratát, akit azon
ban

nem sikerült megtalálni,
s miután az ügyészség és a vizsgálóbíró sem 
találták meg, kibocsátották ellene a köröző
levelet.

A körözés közli Nyáry Kálmán gróf sze- 
mélylelrását Is. Eszerint a fiatal gróf közép
termetű, szeme kékesszürke, füle elálló, arca 
telt, sima, nyírott bajuszt visel. A köröző
levelet közölték'valamennyi hatósággal, ed
dig azonban nem sikerült nyomára akadni 
Nyáry Kálmán grófnak, aki állítólag külföl
dön tartózkodik.

tudta mire vélni a dolgot, feljelentést tett és 
csakhamar kiderült, hogy a gazda nevében 
Szász Ferenc orosházi iparos és Kiss Ferenc 
vették fel a tízezer pengőt. Addigra azonban 
Szász és Kiss eltűntek Orosházáról.

A rendőrségen többen jelentkeztek, akiknek 
Kiss elmondta, hogy

kivándorol Buenos Alrcsbe, 
ugyancsak kivándorlásról beszélt Ismerősei 
előtt Szász is, aki tényleg külföldre is szökött, 
mert tegnap Genuából levelet irt családjának. 
Szász a levélben értesíti hozzátartozóit, hogy 

rövidesen hajóra száll és Délamerlkába 
utazik.

A rendőrség értesülése szerint Kiss újpesti ro
konainál bujkál. A volt orosházi banktisztvise
lőről személyieirást adtak ki és remélik, hogy 
a legrövidebb Időn belül kézrekerül. (

volt, Krasznoja RJecskáról hozta Öl magá
val.

Apjának ott ötven hold földje, kis gazdasága 
volt, Jómódban, gondtalanul éltek. A fiatal 
hadifogoly azonban nagyon megtetszett neki és 
olt össze Is állt vele. A férfi, mikor hazajött, 
magával hozta öt is, semmi áron sem akart 
azonban megesküdni vele Mikor aztán meg
született az első gyennek, a falu plébánosának 
nagy rábeszélésre mégis csak megkötötték a 
házasságot. A házasélel azonban már pokol 
volt, a férj nz asszony védekezése szerint

mindennap megverte, brutálisan bánt vele 
és apró kis csecsemőjével, akit szintén 

folyton ütlegelt.
A merénylet napját megelőző estén pedig a 
férj minden holmiját összepakkolla az asz- 
sronynnk és rápnrancsolt, hogy

másnap pedig tűnjön el a háztól, mert ő 
nem tűri tovább.

Az asszonyt borzasztóan elkeserítette férje vi

selkedése, ezért aztán éjszaka, mikor minden 
elcsendesedett, /elragadta a tűzhelyhez támasz 
tot baltát és rátámadt at urára.

Nem hiszem, hogy nagy az én bűnöm, — 
mondotta felemelt fővel az asszony a blró- 
aífi előtt — hiszen én nem embert akartam 

'megölni, hanem egy állatot...
Kihallgatták a férjet is, aki még ma is viseli 

a szörnyű éjszaka emlékét. Azt rncgeröaitctte 
vallomásában, hogy tényleg elküldte at asz-

A bíróság tagjai a helyszínen tartottak 
vizsgálatot a rözsaszentmártoni relytélyes 

szerencsétlenség ügyében
Az ítélőtábla Gadő-tnnácsa most tárgyalta a 

rözsaszentmártoni lignitbányában történt rej
télyes katasztrófa ügyét. A bánya rózsaszent- 
mártoni telepén egyik üzemen kivül helyezett 
beomlasztoit akna lejárati részén, amelyet an
nakidején még nem omlasztottak be, 

egyik hánysz: Bukó József szörnyethalt 
s egyik bánjMsztársa, Sípos István, ki segítsé
gére sietett, mérgezést szenvedett. A boncolás 
megállapította, hogy Bukó halálát fulladásos 
gázmérgezés okozta.

szerencsétlenségért fílrschner József bánya
mérnököt vonták felelősségre, aki ellen gondat
lanságból okozott emberölés, és súlyos testi
sértés miatt indult meg az eljárás.

Kiadó lakások
HÁROMSZOBÁS, hallos, Paulay Ede ucca 21 — KETTŐ
SZOBÁS, uccai, udvariak. EGYSZOBÁS, komfortosak. 
Ipar ucca 3. — ÖTSZOBÁS, KETTÖSZOBÁS, komfortos, 
Ferenc körét 14. —. ÖTSZOBÁS, teremmérctö, Wekerle 
Sándor ucca 22. - UR! PALOTÁBAN HÉTSZOBÁS, 
Szentkirályi ucca 15. — NÉGYSZOBÁS úrilakások, Sem
melweis ucca 15. — ÖTSZOBÁS, dunap&rtl, FŐvám tér 
2—3. — ÖTSZOBÁS, vlllarayonbnn. Bulyovszky ucca 25. 
NÉGYSZOBÁS, hallos, Erkel ucca 20 — HÁROMSZOBÁ- 
SAK olcsón, Visegrádi ucca 53 — VILLALAKÁS, há
romszobás, Sasndi út 53. — HÁZTULAJDONOSOK MEG
BÍZOTTJA DÍJTALANUL AJÁNL LAKÁSOKAT. V!., 
ANDRÁSSY^T^R^JLjI^TELEFÓN^AU^IÍ^TS.

A törvényszék azonban Hirschnert az ellene 
emelt vád alól felmentette, 

azzal a megokolással, hogy a mérnök, aki ugyan 
felelős volt az üzemért, nem vonható felelős
ségre a haláleset miatt, mert a bánya bejárati 
részében fellépő gázömlésre senki sem gondol
hatott. Sem a szerencsétlenség előtt, sem azután 
nem történt gázömlés a bányában.

A Tábla G’adó-tanácsa az ügyben a bizonyí
tás kiegészítését rendelte el s a Tábla döntésé
nek credményeképen most

a bíróság tagjai kiszállónak ■ rózsaszent-

A.UTÓNA.PL.Ó
4-__ m^s&r'tifirékpar. motorcsónak és aviatika 4-

A győri Autó- és Motorklub csillagturája, 
szépség ghymkána-versenye

karosszéria 5-ös startszámu Hopckisch, Zupka 
karosszéria, 22-cs startszámu Packard, gyári 
karosszéria. Ezüstszalagot nyertek: 14-es start
számú Rudge-motorkcrékpár, 43-as startszámu 
Fiat, 514-es startszámu Berlina, 46-as start*

Megóvja motorját a gyors kopástól.

Vasárnap tartotta a Győri autó- és motor
kerékpár klub ez évi csillagturáját, amelyet 
szépségversennyel és ghymkánával kötött össze. 
Déli 12 óra után

a csillagtura céljához 17 motorkerékpár és 
38 autó érkezett.

Az érkező autókat és motorkerékpárokat a ver
seny vezetősége fogadta, élén dr. Seauter Ferenc 
polgármesterrel és I'fannl Jenő alezredessel. A 
jármüvek végigszaladtuk Győr városán nagy
számú közönség előtt. A Fehér Hajóban a vá
ros társadalmi előkelőségei előtt osztotta ki a 
tiz tagú zsűri, élén Kádár Imre igazgatóval, 
Vagyon Árpáddal és Pfannl Jenő alezredessel 
a szépségverseny dijait. Ezután az autó-ghym- 
kúna következeit, amelynek során az autók és 
motorkerékpárok ötletes, szórakoztató mutatvá
nyokat produkáltak. A versenyek rendezése 
minden dicséretet megérdemel. A Hszletes ver
senyeredmények a következők: Aranyszalagot 
nyerlek: 44-es startszámu Mercedes, Zupka

Beigazoitan a leggazdaságosabb aura, mert logkisebb 
a benzinfogyasztása es legnagyobb az élettartama
Teherautóul! Szemoivautúk

1 -12 tonna teherbírásra || 6 és 8 hengeres
Olcsó Arak és Igen kedvező fizetési feltételek. — Referenciákkal, amortizációs számí
tással. árajánlattal és prospektussal teljesen költségmentesen készséggel szolgálunk. 
Nemzetközi Gépkereskedelmi R.-T. Budapest, v„vtimos császárát 26.ni.100-00

szonyt a háztól, de
est csak asért telte, mert mint mondotta 

felesége folyton hazaklvftnkozott
és ezt ő igy akarta megkönnyiteni.

Dr. Ambrus József védő indítványára a biró*  
ság elrendelte több tanú kihallgatását, akik a 
védelem szerint bizonyítani fogják, hogy a falc
ban számtalan ember látta, amint András 
ütöttc-verle feleségét, mert a brutalitások min. 
denki szemeláltára at udvaron folytak le.

mártoni bányatelepre s otl a helyszínen 
vizsgálták meg a bánya bejárati részét 

és egész sereg tanút hallgattak ki az ügyben.
A Tábla ezenkívül elrendelte a szerencséiig, 

nül járt Bukó József boncolóorvosának kihall, 
gatását g véleményt kért ez ügyben az Zpozsdy. 
ügyi Orvosi Tanácstól is, úgyhogy a rejtélyes, 
különös szerencsétlenség ügyében csak akkor 
hoz ítéletet a Tábla, ha már az orvosokat ki- 
hallgatta és az Igazságügyi Orvosi Tanács véle- 
mónyét is megkapta.

A Keresztény Párt 
jubiláris gyűlése

A Keresztény Községi Párt vasárnap délelőtt 
tíz éves jubileumi gyűlést tartott a Vigadóban, 
amelynek nagyterme teljesen meglelt közön
séggel. Megjelent a gyűlésen Sipőcz Jenő pol- 
gármester is.

Joanovich Pál felsőházi tag nyitotta meg a 
nagygyűlést és üdvözölte a megjelenteket.

Wolff Károly állott fel ezután szólásra és az
zal kezdette, hogy a munka ünnepét ülik és 
megállapítja, hogy tiz év alatt elérték azt az 
eredményt, hogy keresztény a városháza. Majd 
azzal végezte beszédét, hogy megtéphették a 
zászlót, de büszkén hirdeti, hogy keresztény 
városháza nélkül nincs magyar feltámadás.

Utána Csillérg András szólalt fel. Három té
nyező szerepéről emlékezik meg hátával. Az 
egyik a keresztény tömeg, a másik Wolfl Ká
roly és a harmadik Sipőct Jenő polgármester.

Gsilléry beszéde után Wolff Károly a tör
vényhatóság tagjainak emlékplakettet nyújtott 
át, majd Joanovich Pál felolvasta Kozma Jenő 
üdvözlő levelét és a gyűlés a Himnusz elcnek- 
lésével véget ért.

számú Fiat és 514-es startszámu Phaelon-autók. 
Klubszalagot nyerlek: 10-os startszámu motor- 
kerékpár, továbbá 45-ös, 47-es, 24-es, 26-os,
32-es, 39-es, 17-es. Ghymfkána-credinények; Mo
torkerékpár: Tilka János 480 pont, Vitéz Ko
vács Gyula 452 pont, Mecsey András 370 pont. 
Autók: Mészöly Pál, Fiat 59, 232 pont, vezető 
Lazarus, Báthory Miklós MÁG 222 pont, Ermjel 
László, Ford, 215 pont, Dr. Ráct Zoltán, Tátra, 
107 pont.
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Töreky Géza fog elnökölni a 
Vay — Halasy-ügy vádtanácsi ülésén

Halasy Géza
Vasárnap délelőn küldte le Nmi, Pa 

íánbir2 / 5,irályi ® szombaton
kelt végzését, amellyel elrendeli Vau Kázmér 
miniszteri tanácsosnak a szabadlábrahelyezé- 
sét. Szombaton még csak néhány szóval hirdette 
ki a vizsgálóbíró a szabadlábrahelyezés indo- 
kait, vasárnap reggelre azonban már részlete
sen írásba volt foglalva, hogy miért helyezke
dett a vizsgálóbíró a királyi ügyészséggel ellen
tétes álláspontra.

— Nincs elegendő gyanuok arra, hogy 
Vág Kázmért megvesztegették, — Írja a 
vizsgálóbíró — illetve a fennforgó gyanú
okok nem elég nyomatékosak és alátámasz
tottak arra, hogy az előzetes letartóztatás 
fenntartása ezek alapján indokolt lehetne. 
Erre a meggyőződésre az eljáró kir. vizs
gálóbíró a rendelkezésére álló bizonyítékok
nak alapos mérlegelése után jutott.

Halasy Géza műépítész nem tagadta, 
hogy Littke Kázmér műépítésztől ka
pott províziót a részére megszerzett épí

tési munkák után.

uj cellatársa: Lühnsdorf Ferenc
Lühnsdorf bőbeszédűségének eddig nem
csak az az eredménye, hogy mintegy húsz 
katonai személy van letartóztatásban, a 
Markó-utcúban pedig öt-hat évvel ezelőtt 
elkövetett szállítási visszaélések és meg
vesztegetések miatt már hetek óta letartóz
tatásban vannak Koráb Antal dr. és Top- 
Iák Ferenc terménykereskedők, Lühnsdorf 
egykori főnökei, hanem ugyancsak Lühns
dorf elbeszélései nlnpján Indult meg az. el
járás, majd tartóztatták le tiz nappal ez
előtt Duray Gyula és Kelemen Aurél kor- 

mányfőtanúcsost is.
A belügyi építkezési visszaélések bünpörében 
már szerepeit Lühnsdorf Ferenc, még pedig 
ugy, hogy hetekkel ezelőtt cellatársa lett az 
addig tagadásban levő Littke Kázmérnak. A 
következő napon Lühnsdorf az. ügyész előtt

azután elmondotta, hogy
Liliké a cellában gyanútlanul miket kö

zölt vele
az üggyel kapcsolatban, igy megmondotta, hogy 
körülbelül mennyi pénzt adott ál Halasynak. 
hogy az továbbítsa az építési munkákat kiadó 
Vay Kázmérnak. Ezek után mar nem volt meg
állás, Littke Kázmér egymásután vallotta be a 
már ismert dolgokat.

Lühnsdorf Ferenc most uj cellába vándo
rolt, együtt van Halasy Gézával.

Érdeklődéssel várják, hogy ez az uj cellatárs 
ismét milyen eredményt tud felmutatni. Lühns
dorf, akinek a vallomása révén eddig közel 
harminc ember került letartóztatásba, mikor 
jelentkezik ismét kihallgatásra, hogy elmondja, 
miket mondott előtte Halasy Géza.

azt azonban a leghatározottabban tagadta 
és erre nézve nem is talált a vizsgálóbíró 
megnyugtató bizonyítékot, hogy ebből a 
provízióból sógorának, a megvesztegetéssel 
gyanúsított Vay Kázmérnak adott volna. 
Vay Kázmér gyanúsított viszont ezzel kap
csolatosan azt vallotta, hogy őt senki sem 
vesztegette meg és

Ideggvógvmtézewe szállították 
Botza őltanz grófot

Eioujdosott Gyuláról es Jugoszláviában akadt rá egyik ismerőse

FLY-TOX
a modern rovarirtószerek 

királya 

megöl 
legyet, molyt, szúnyogot, poloskát, 
sváöbogarat, hangyát, bolhát, totüf 

stb. és azok petéit, illetve lárváit.
Nim hagy foltofl Nem méreg

<.FLYT0X^>

vedl.eyr, !

sem Halasy Gézától, sem Littke Káz- 
mértól sohasem kapott pénzt azzal a 
rendeltetéssel, hogy ezért hivatali köte

lességét szegje meg 
és őket hivatali kötelességének megszegésé
vel előnyben vagy kedvezésben részesítse.

Vay Kázmér már a kir. ügyészség előtt 
történt kihallgatásakor azt vallotta, hoev 
csak ennek a folyamatban levő bűnügynek 
a kipattanásakor szerzett tudomást arról- 
hogy sógora, Ilalasy Géza províziót kapott 
a mások részére megszerzett munka után 
Ha ezt korábban tudta volna, ugy 

sógorával szemben is másként járt 
volna el.

Arra nézve pedig, hogy Vay Kázmérnak ez 
a bűncselekmény elkövetését tagadó vallo
mása valótlan lenne, nem merült fel ele
gendő gvanuok.

A királyi ügyészség az iratok átvétele után 
nyomban értesítette a vizsgálóbírót, hogy Vay 
Kázmér szabadlábrahelyezése ellen felfoíyamo- 
dást jelent be és ezt

a felfolyamodást részletesen meg Is kívánja 
Indokolni, a felfolyamodás elkészültéig 

pedig az iratokat magánál tartja, 
azután pedig majd továbbítja a vádtanácshoz.

A vádtanács előreláthatólag hétfőn délben 
fog először foglalkozni a belügyminisztériumi 
építkezésekkel kapcsolatos bűnüggyel. A kirá
lyi ügyészségen napokon keresztül dolgozlak a 
Halasy Gézára vonatkozó felfolyamodáson és 
a vádtanács szombaton délben kapta meg nz 
iratokat. Jankovich Tibor dr, az ügy előadója, 
nyomban hozzáfogott az iratok tanulmányozá
sához.

Mind erősebben tartja magát az a hir, 
hogv a vádtanács hétfői ülésén nem Ottru- 
bay Dezső dr., a vádtanács elnöke fog elnö
kölni, hanem

Ma reggel az egyik ideggyógyintézetbe 
szállították Bolza Alfonz, grófot a budapesti 
majd később a gyulai királyi törvényszék 
egyik kiváló és nagytudásu, jelenleg nyug
állományban lévő biráját.

Bolza gróf, aki hosszú ideig müködöttt a 
gyulai bünletőtörvényszéken, már néhány 
évvel ezelőtt nyugdíjba vonult és a városban 
közmegbecsülésnek örvendő és a város tár
sadalmi életében vezető szerepet játszó fér
fiú azóta családi körben a legnagyobb csend
ben töltötte napjait.

A múlt hét végén a család egyik tagja 
megdöbbenten jelentette be a gyulai rendőr
ségen, hogy az öreg ur nem tért haza a szo
kott esti sétájáról és

nyomtalanul eltűnt. i
A rendőrség erélyes nyomozást indított az 

ügyben, amely azonban nem vezetett ered-1

ményre és már
az a hir terjedt el a városban, hogy az 

öregur bűntény áldozata lett.
Tegnap a kétségbeesett család táviratot 
kapott, amely szerint az öreg urat a család 

I egyik tisztelője
jugoszláv területen látta kóborolni 

zilált lelkiállapotban.
A család ismerőse azonnal felismerte 

Bolza grófot és az ő segítségével még teg
nap hazaszállították Gyulára a sulyos beteg 
bírót és miután a család orvosi konzíliumot 
tartatott, Budapestre szállították és az egyik 
fővárosi ideggyógyintézetben helyezték el.

Gróf Bolza Alfonz állapota sulyos és a szo
morú eset általános részvétet kelt a várme
gyében és a gróf budapesti ismerőseinek kö
rében.

Mindenütt Kaphatói
Prospektust kívánatra küld: 
Révész Erntt és Társa
Budapest, V. Nádor-utca 30. 

Telefon: Lipót 998—25

Megvesztegetéssel és csalással 
vádolták — mert a saját villamos

jegyét felvette a földről

Töneky Géza dr., a bilntetőtörvényszék 
elnöke Ul be a vádtanács elnöki szé

kébe.
Ennek nincs semmi törvényes akadálya, 
mert a törvényszék elnöke bármikor beül
het akármelyik tanács elnöki székébe. Min
denesetre azonban élénken kommentálják 
ezt a hirt, kapcsolatban azzal, hogy Töreky 
elnök már egy alkalommal foglalkozott a 
belügyi építkezések ügyével, ő volt

a Titán-ügy főtárgy-áfás! elnöke, amikor 
tudvalévőén rendkívül alapos tárgyalás 
után hozott a törvényszék szenzációs 

indokolási! Ítéletet.
Jogászi körökben vita volt arról, hogy 
amennyiben Töreky Géza elnökölne a vád
tanácsban, tárgyalhatja-e majdan az ügyet 
mint főtárgyalási elnök. A törvény értelmé
ben ennek akadálya nincs, mert a bűnvádi 
perrendtartás 65. §-a csak azt a bírót zárja 
ki a főtárgyalásból, aki a vádtanács ülésén 
az ügyet előadta, mig a vádtanács többi 
bírái csak „lehetőleg mellőzendők'*  a főtár 
gvalási tanács egybeállításánál.

Az ügynek különben van egy szenzációs for
dulata:

Halasy Géza péntek óta cellatársat kapott 
Lühnsdorf Ferenc személyében.

A katonai takarmónyszóllilások bünpörében le
tartóztatott Lühnsdorf szerepe közismert. A 
véletlenül kipattant takarmányszállitási panama 
főszereplője, az egykori terménykereskedő. 
meglepő bőbeszédűséggel tárta fel a bíróság 
előtt a visszaélések tömegét.

Rosenthal Adolf hetvenéves kereskedelmi 
utazó Rákospaloláról jövet átszállt egyik villa
mosról a másikra és az át szállóhelyen villamos
jegyét leejlette. Rosenthal a jegyei felvette és 
amikor felszállt a másik kocsira, egy detektív 
igazolásra szólította fel, mert

ugy látta, hogy Rosenthal idegen jegyet 
vett fel a földről.

Az ősz ember tiltakozott a gyanúsítás ellen, 
mire a detektív elő akarta állítani a főkapitány
ságra. Rosenthal hivatkozott arra, hogy neki 
sürgős üzleti elintézni valója van, kérte, hogy 
ne kisérjék be, igazolta magát és

zálogul harminc pengőt akart a detektív- 
nek átadni.

A detektív csalás és megvesztegetés címén fel
jelentette Rosenthal Adolfot, akit az ügyészség 
hasonló címeken vád alá is helyezett.

Az ügyet tegnap tárgyalta a Pa/ay-tanács,

amely előtt az öreg ember egyre hangoztatta, 
hogy

a saját jegyét vette föl a földről
és hogy soha életében nem követett el semmi 
féle csalást. A detektivet sem akarta megvesz
tegetni, csak azért akart zálogot adni, mert 
azt hitte, hogy akkor nem kisérik be mindjárt 
és elintézheti a dolgát. A tanúkihallgatások 
nem igazolták azt a vádat, hogy Rosenthal a 
más jegyét vette volna fel a földről. A vád
beszéd és dr. Btiza Barna ügyvéd védőbeszéde 
után

a törvényszék felmentette Rosenthal 
Adolfot

azzal az indokolással, hogy a vádlott védekezé
sét nem sikerült megcáfolni, nincs beigazolva, 
hogy a vádlott elhasznált jegyet vett fel, már 
pedig ha bűncselekményt nem követett el, ak 
kor nem is lehetett oka arra, hogy a detektivet 
megvesztegesse. Az ügyész fellebbezett.

tévedésben volt, amikor vele házasságra 
lépett.

A keresettel szemben a feleség arra hivatko
zott, hogy noha tényleg beteg, amiatt még a 
házasságkötés nem érvénytelen. Ez a baj ugyan
is olyan természetű, hogy állandó gyógykezelés 
mellett orvosolható, hiszen könyökfájdalmai is 
igy tűntek el és a nyaki mirigyek duzzadása is 
ily módon mull cl. Az, hogy a feleség beteg, 
érvelése szerint még nem alap a házasság fel
bontására.

A gyulai törvényszék, majd a szegedi Ítélő
tábla elfogadták az asszony álláspontját és

a keresetet elutasították.
Az Ítéletek szerint gyógyítható betegség fenn
forgása nem ok a házasságkötés érvényteleníté
sére.

Most foglalkozott az üggyel a Kúria Wcszter- 
mayer-tan&csn, amely az alsóbiróságok állás
pontjával ellentétben

a házasságot érvénytelennek mondotta ki.
A Kúria indokolása szerint ugy az asszonynak, 
mint szüleinek tudniok kellett, hogy a nő ismét
lődő sulyos betegségben szenved. A hallgatással 
a vőlegényt megtévesztették, már pedig

a házasság mindkét félnél bizonyos testi és 
lelki tulajdonságokat, igy különösen a test 

és a lélek egészségét megkívánja.
Arra való figyelemmel tehát, hogy a férj gaz
dálkodó, a Kúria az ö életviszonyainál fogva 
is ugy találta, hogy a házasságot feleségével nem 
kötötte volna meg, ha tudta volna azt, hogy fe
leségének milyen betegsége van, már pedig nem 
lehet senkit sem arra kötelezni, hogy olyan há
zasságban éljen, amelynek lényeges és a házas
ság megkötésekor létezőnek hitt előfeltétele 
hiányzik.

A feleség levágott lábujja 
miatt érvénytelenítettek 

egy házasságot
A Kúria szerint a házasság megkívánja mindkét fél testi 
és lelki egészségét — Nem szabad eltitkolni a vőlegény előtt, 

hogy a menyasszony beteg
Egy hónapi udvarlás után tartotta meg az 

eljegyzését egy vidéki kisbirtokos azzal a leány
nyal, akit később feleségül vett. Az eljegyzés 
után rövid idővel, amikor már a házasságkötés 
napjáról volt szó, a nő közölte vőlegényével, 
hogy a nyakán forradások vannak, mire a férfi 
azt felelte, hogy ezeket látta, azonban nem 
tartja jelentőségteljes dolognak. A vőlegény to- 
vábbra is eljárt menyasszonya házához és ek
kor egy napon csodálkozva észlelte, hogy a 
leány alig tudja mozgatni az egyik kezét. Fel 
világositást kért, mire a nő azt felelte, hogy a

■ könyöke fáj, mert megütötte.
Ez a fájdalom hosszabb ideig tartott, mire azon
ban az esküvőt megtartották, elmúlott.

Már néhány hónapja együtt éltek a házasfe

lek, amikor egy alkalommal
a férj észrevette, hogy felesége jobblábának 

kis ujja le van vágva.
Amint ezt meglátta, otthagyta az. asszonyt. Egy 
idejüleg érdeklődni kezdett felesége egészségi 
állapota iránt és ekkor megtudta, hogy az asz- 
szony luberkulotikus betegségben szenved, amely 
hol a csontokban, hol pedig a nyirokmirigyek
ben jelentkezik. A betegsége miatt kellett a láb 
egyik ujját levágni.

Ezekután a férj keresetet indított feleséire el
len és azt kérte a bíróságtól, hogy a házasság 
kötést nyilvánítsa érvénytelennek azon az ala 
pon, hogy annak idején

felesége lényeges személyi tulajdonsága felől

Földbérlők gyűlése 
Debrecenben

A Magyar Földbérlők Országos Szövetsége 
vasárnap délelőtt alakitotta meg debreceni cso
portját a városháza dísztermében. A gyűlésen 
Hajdú és Bihar vármegyéből közel ötszáz föld
birtokos és nagybérlő jelent meg. Eszcnyi Jenő 
nyitotta meg a gyűlést, majd megválasztották a 
debreceni csoport elnökévé Szomjas Gusztáv 
nyugalmazott főispánt, alclnökökké Barcza 
Mihályt és Kovács Eleket, ügyvezető igazgatóvá 
dr. Pécsi Sándort. Eszcnyi Jenő üdvözölte az 
országos szövetség nevében a megalakult debre
ceni csoportot.

Szomjas Gusztáv ismertette a gazdák helyze
tét. Meczner Ernő gazdasági felügyelő, aki a 
földmivclésügyi miniszter képviseletében jelent 
meg az ülésen, kijelentette, hogy a kormány jól 
tudja a gazdák bajait. Felszólaltak még Rácz 
Lajos és Rufíy Vargha Kálmán felsőházi tagok, 
Dezső fi Aurél pedig a szabolcsi gazdák nevében, 
majd határozati javaslatot terjesztettek elő, 
mely után Lázár Géza soproni bérlő a kartelek 
erélyes megrendszabályozását követelte. Hód 
László, a közmunkaváltság középkori intézmé 
nyének eltörlését kívánta, öry István debreceni 
nagybirtokos a kormány vámpolitikáját vizs
gálta.

Szomjas Gusztáv elnök felvetette a kérdést, 
hogy n szövetség támogntja-e a kormány boletta- 
javaslatát.

Nagy csend fogadta ezt a kérdést, mire az 
elnök kijelentette:

— Ellenvetés nincs, ennélfogva a gyűlés ki
mondja, hogy egyhangúlag támogatja a kor
mányt.

Dr. Pécsi Sándor felszólalása után a gyűlés 
végétért.

Hölgyeim, julius 1-én, kedden indul
vására!
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A t. Ház nyári vakációja
Scitovszhy Béla belügyminiszter már megkezdte 
szabadságát — A miniszterelnök csak Schober 
látogatása után utazik Inkére — Három hónapig tart 
a vakáció — Nagy boletta-vita lesz a felsőházban

Kedden megkérdik és szerdán már nyolcórás 
ülésekben tárgyalja a képviselőhöz a bolctla- 
javaslatot és az a vélemény, hogy legkésőbb a 
jövő hét közepére befejeződik a vita és azután 
megkezdi a képviselőház nyári szünetét, mely 
az idén rövidebb lesz, mint tavaly: körülbelül 
három hónapig fog tartani.

Amint értesülünk,
Scliovszky Béla belügyminiszter inár meg

kezdte nyári szabadságát.
Bethlen Istsón gróf miniszterelnök az idén 

Is Inkén tölti a nyár legnagyobb részéi, de 
csak Schober osztrák miniszterelnök látogatása 
Után, körülbelül julius 10—12-én kezdi meg 
szabadságát.

Távolléte alatt
Vass József népjóléti miniszter helyettesíti, 

aki az idén sem megy szabadságra, aminthogy 
nem vesz magúnak .szabadságot Dréhr Imre 
államtitkár sem.

Mayer János főldmlvelésügyi miniszter a 
boletlajavaslat letárgyalása ulán az idén is 
Hévízen tölti a nyár egy részét, majd utána

hazamegy rövid időre Kompoltra.
A felsőház nyári vakációja

<sak julius közepe után kezdődhetik, mert a 
boiettajavaslatot ott csak négy órás üléseken 
tárgyalják, viszont minden jel arra mutat, hogy

a felsőházban Is erős ellenzéke lesz a javas
latnak.

Hadik János gróf, Széchenyi Aladár gróf lesz
nek a bolcttajavaslnt ellenzőinek vezérszónokai.

A javaslatnak a felsöházban történt letárgya
lása után n képviselőház — körülbelül julius 
20-ika körül — formális ülést tart, melyen át
veszik a fehőház esetleges javaslatait, illető
leg tudomásul veszik a felsőház üzenetét és 
azután október közepéig csöndcsség lesz a hi
vatalos politikában, de ugy értesülünk, hogy

a vidéken annál élénkebb lesz a politikai 
élet,

mert a különböző gazdasági egyesületek és 
egyéb mezőgazdasági testületek csak akkor fog
lak foglalkozni a boletta-törvénnyel és annak 

a gyakorlati életbe való bevitelével.

A kiráiyuteai veikőztetés
epilógusa

a rendőrségi kihallgatás után Kovács Viktor és a levet
kőztetett hölgy összeverekedtek; Kovácsot 500 oenaőre 
a hölgyet és I

A büntető járásbíróságon rendkivül érdekes 
pert tárgyalt tegnap Kovácsy dr. büntető járás- 
biró. A pereskedés még abból a furcsa afférból 
indult el, amelynek Kovács Viktor Király-utcai 
hnrisnyanngykcreskcdő és két pesti uriasszony, 
Schuiarz Andorné és Varga Józsefné voltak n 
szereplői. A hölgyek, mint emlékezetes, haris
nyát mentek vásárolni Kovács Viktor Király
utcai boltjába, miközben alaptalanul azzal gya
núsították meg Schwarznét, hogy egy pár haris
nyát rejtett el ruhájába. A gyanúsítás alapján 
az uriasszonyt az irodában megmotozták és itt 
le kellett vetkőznie. Schwarzné a tortúra után 
feljelentést tett Kovács Viktor ellen. Az ügyben 
már Ítéletet is hozott a bíróság, de

most egy ujabb per keletkezett a kínos 
afférból.

a ebben Ítélkezett n bíróság. Mielőtt ugyanis a 
bíróság a motozás ügyében Ítéletet hozott volna, 
annak rendje és módja szerint n rendőrségen 
folytak a kihallgatások. Az egyik rendőrségi ki
hallgatás utón szóváltás támadt Kovács Viktor

S/ összeverekedtek; Kovácsot 500 pengőre, 
arátnőjét 5O-5O pengőre Ítélte a járásbíróság

és Schwarzné között, akinek társaságában ott 
volt barátnője, Vargáné is. A heves szóváltás 
során

Schwarzné pofonütötte Kovács Viktort, aki 
viszont esernyőjével támadt a hölgyekre s 
valósággal széttörte az esernyőjét a kél 

uriasszony hátán.
Könnyű testisértés, becsületsértés, rágalmazás 
címén tettek feljelentést a hölgyek Kovács Vik
tor ellen, aki ugyancsak feljelentette a két uri
asszony t.

Ebben a perben most tartották meg a tárgya
lást, amelyen a vádlottak kihallgatása, valamint 
Róth - ' • .............................................................
után 
sért

Jenő dr. és Sarlós István dr. perbeszédei 
a biró Kovács Viktort könnyű testisérté-

500 pengő pénzbírsággal sújtotta,
Schuiarz Andornál és Varga Józsefnét pedig 
50—50 pengő pénzbüntetésre Ítélte el. Az indo
kolás szerint a verekedést Kovács kezdte s ezért 
őt súlyosabban kellett megbüntetni.

A fogházban ült - mialatt körözték
Lengyel Endre dr. ügy védjelöltet sikkasztás miatt körözték, mig a 

Markó-utcában ült — Amint kiszabadult, újra letartóztatták
Vasárnap reggel letartóztatta a rendőrség beszéli, a háború alatt egy olyan ezrednél tel- 

Lengyel Endre dr. negyvenéves ügyvéd jelöltet, 
akit sikkasztás minit körözött a budapesti bün
tetőtörvényszék. Nemcsak a letartóztatott sze
mélye. hanem a körözés körülményei is külö
nösen érdekesek. Lengyel Endre dr. ellen egy 
ékszerész tett feljelentést, mert egy aranyláncot 
vásárolt tőle a tulajdonjog fenntartásával, az 
esedékes részleteket azonban nem fizette, a 
láncot pedig eladta.

Amikor a vizsgálóbíró ki akarta hallgatni 
Lengyel Endrét, nem tudta megidézni. Sehol 
sem találták és ezért 1029 szeptemberében kö- 
rózölcvclet bocsájtollak ki ellene. Lengyel Endre 
1929 julius 27-ike óta egy másik ügyben letar
tóztatásban volt, természetes tehát, hogy ami 
kor az aranylánc miatt lakásán keresték, nem I 
találhatták meg.

Es míg a körözőlevél alapján Lengyel End
rét mindenfelé kutatták, addig ő tizenegy 
hónapon keresztül a Markó-utcal fogház 

lakója volt.
A múlt hét keddjén a vizsgálóbíró tizenegy hó
napi fogság után Lengyel Endrét szabadlábra 
helyezte, mire nyomban visszatért lakására. Sza
bályszerűen bejelentette magát és ekkor. derült 
ki, hogy már majdnem egy esztendeje körözés 
alalt áll, mire vasárnap újból letartóztatták. 
a A letartóztatott ügyvédjelölti különben
• legrégebben húzódó magyar bűnügy fő

szereplője.
Lengyel Endre dr., aki a magyar, román, német, 
francia, angol és holland nyelveket tökéletesen

. ---------- --- ----------z----------

jesitett katonai szolgálatot, amely a romániai 
hadműveletekben vett részt. Bukarest elfogla
lása után Lengyel Endre megismerkedett ott 
egy román ápolónővel.

Budapesti Ügyvédnek adta ki magát,

Belső Lipótvárosban
V .,Mé>rleg-utoa IS. ötemeletes a: bérbAzban 

komfortos 3-szobáa

hallos lakások
és 2-uobtla udvart, valamint komplett 

garzonlakások 
augusztusra kiadók. Bővebbet ■ beívsztnen

akinek a Kossuth Lajos-utcában és az Erzsébet- 
köruton két-két bérháza van és az ápolónőnek 
házasságot Ígért. Ezzel a mesével sikerült a 
hiszékeny ápolónőtől néhány ezer leit kicsalnia. 
Később azután Lengyel Endre elkerült Buka-

Nem kell mftr szappanhab a borotválkozáshoz.
Korszakalkotó váltosAs a borotvAlkozásnól.

Szerkesztőségi éa kiadóhiva
tal! helyiségeinket

VII., RAkóczI-ut 36. szám alól
Julius hó 15-én 

Amerika, a gyorsaság hazája, jött rá először 
arra, hogy mily rengeteg időt veszít az ember 
a borotválkozással s számtalan szerrel próbál
ták az időt megkurtltani úgy, hogy az arcra, 
bőrre kártékonyán ne hasson.

Hosszú kísérletek után sikerült Is a Morisson 
borotvakrémben egy oly szert találni, mely a 
követelményt teljes mértékben elérte, mert az 
eddigi borotválkozási Időt egyharmndra csök
kentette és emeleti n gyakori borotválkozás 
nem ártalmas, sőt előnyére van az arcnak, 
finomodik a bőr tőle.

A Morisson borotvakrém használatánál nem 
kell szappan, víz, ecset a puhitáshoz, sőt nem 
kell víz, kölni a lemosáshoz, csak Morisson 
borotvakrém, kés vagy készülék tükörrel.

Ugyanis most már, aki borotválkozni akar, 
fél perc alatt bekeni papirvaslagon arcát a 
Morisson borotvakrémmel, nem kell dörzsölnie, 
a szakáll azonnal puha s már borolválkozhatik 
az ember.

Ha elkészült, utána sem kell víz, mert az 
esetleg az arcon maradt krémet újaival a bőrbe

helyessttk Ab

restből és amikor vége lett a háborúnak, az 
ápolónő megjelent Budapesten és büntető fel
jelentést tett csalás miatt az ügyvédjelölt ellen.

Lengyel Endrét akkor letartóztatták és a Bu
karestben elkövetett csalás miatt ugy a tör
vényszék, mint a Tábla el is ítélte. Hét évvel a 
Bukarestben elkövetett csalás után került az 
ügy a Kúria elé és a Kúria mindkét alsófoku 
bíróság Ítéletét megsemmisítette. A Kúria sze
rint ugyanis Lengyel Endre dr. román területen 
követte el a bűncselekményeket, először tehát

le kell folytatni a kiadatási eljárást és csalt 
ennek a jogi kikötésnek a megtörténte után le. 
hét az ügyvédjelöltet a csalásért felelősségre 
vonni.

Meg la Indultak ■ diplomáciai tárgyalások, 
amelyek még ma Is folynak.

Lengyel Endre dr. azóta már egyszer szerepelt 
a büntetőbíróságok előtt és csalás miatt hét 
hónapi börtönre Ítélték, amelyet évekkel ezelőtt 
ki is töltött.

Megtisztítják a Dunakorzót 
a kétes elemektől

A rendőrség erélyes tisztitó munkája a budapesti utcákon
Bezegh-Huszágh Miklós főkapitány hivatalba 

lépése óta Igen sok olyan intézkedést hozott, 
amelynek az volt a célja, hogy Budapest ut
cáinak a rendjét biztosítsa. Mostanában megint 
egy uj, komoly és megszívlelendő terv foglal
koztatja a rendőrséget: Meg akarják szüntetni 
azokat a jelenteket, ameryck egyes helyeken 
már annyira szembeszökőéi voltak, hogy a pol
gárság méltán tiltakozott ellene .

Az utóbbi időben a Nagykörutat, az Andr:'-w 
utat, a Keleti pályaudvart és a Dunakorzót a 
kétes nők serege lepte el. A legkülönfélébb bot
rányok játszódlak le, mert ezeken a helyeken 
megjelentek a nők gavallérjai is, akik között 

napirenden voltak az utcai botrányok.
A főkapitány rendelkezésére, az elmúlt na

pokban a detektívek többször razziát tartottak 
a Nagykörúton, az Emke-kávéház környékén, 
a Keleti pályaudvarnál és az Andrássy-uton. A 
festett életű nők

tucatjával kerültek a detektívek gyűrűjébe. 
Valamennyit az erkölcsrendészeti kapitányságra 
vitték, ahol a rendörorvos megvizsgálta őket. 
A vizsgálat során igen sokat betegnek találtak, 
ami azt bizonyítja, hogy

ezek az állapotok nemcsak az erkölcsi, de 
a közegészség szempontjából Is Igen vesze

delmesek voltak.
De nemcsak a nőket, hanem a lovagjaikat is 

összefogdosták. Az éjszakai hölgyek lovagjai 
között rengeteg munkakerülőt és züllött embert 
szedtek össze. Ezeket

a csavargóbirőság elé állították
és Gráf Elemér dr. járásbiró, a csavargóbirőság 
elnöke, sorra sulyos Ítélettel sújtotta őket.

Ezeken a helyeken a szigorú razziák óta már 
javultak az állapotok. A rendőrség most azzal 
a tervvel foglalkozik, hogy a Dunakorzót is 
megtisztítja a kétes elemektől.

Lamotte Károly pénzügyi tanácsnok 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak a 

nyolcmillió dolláros kölcsön felhasználásáról
Évi 3,220.000 pengő terhet jelent a függő kölcsön fölvétele

A főváros törvényhatósági bizottsága pénteken 
megszavazta a nyolcmillió dolláros kölcsön föl
vételét. Ezt az összeget a főváros az elfogadott 
előterjesztés alapján három részletben veszi fel. 
A Hétfői Napló munkatársának alkalma volt e 
hatalmas kölcsön felhasználásáról beszélgetést 
folytatni dr. Lamotte Károly tanácsnokkal, a fő
város pénzügyi ügyosztályának vezetőjével. Min
denekelőtt aziránt érdeklődtünk, hogy ennek a 
nyolcmillió dolláros függő kölcsönnek a felvé
tele milyen terhekkel fog járni a fővárosra 
nézve.

LAMOTTE KAROLY 
pénzügyi tanácsnok 

a következőket mondotta a Hétföl Napló mun 
katársának:

— A nyolcmillió dolláros kölcsön a felvétel 
szempontjából három részletre oszlik.

A kölcsön felét, vagyis négymillió dollárt 
a Községi Takarékpénztár közvetítette a Ncw- 
Yorkból és Londonból. Ennek a függő kölcsön
nek a terminusa két esztendő. A kamat nincs 
precizirozva. A newyorki kamatláb érvényes 2.8 
millió dollárnál, a többi 1.2 millió dollárnál pe
dig a mindenkori londoni kamatláb a döntő. 
Ma ez azt jelenti, hogy

2 8 millió dollár után hat és fél százalékot, 
1.2 millió dollár után pedig hét százalékot 

fizet a főváros.
A kölcsön második részletét, kétmillió dollárt az 
Angol-Magyar Bank folyásit 7.25 százalékos ka
matláb mellett, a további kétmilliót pedig a 
Hitelbank, a Leszámítoló Bank, a Kereskedelmi 
Bank és a Hazai Takarék adja. Itt a kamatláb 
hét százalék. A Községi Takarékpénztár által 
közvetített négymillió dolláros kölcsön két esz
tendős, a hazai pénzintézetek által nyújtott köl
csön csak másfél évre szól. Általában tehát

az egész kölcsön után körülbelül hét száza
lékot fizet a főváros, ami évi 3,220.000 pengő 

kamatterhet jelent.
Szükségesnek tartom azonban hangsúlyozni, 
hogy mindaddig, amig ez az összeg nem kerül 
felhasználásra, addig a kamatterheket a kama
tozás részben fedezi.

A nyolcmillió dolláros kölcsön felhasználásá
ról Lamotte tanácsnok ezeket mondotta:

— A ml pénzértékünkben 46 millió pengőt 
tesz ki a felvett kölcsön összege.

Harmincmillió pengőt igényel a vízmüvek és 
az elektromos müvek legsürgősebb beruhá

zási programjának a végrehajtása.
Tizennyolcmillió pengőt a vízmüvek fejlesztési

dörzsöli, miután a krém teljesen ártalmatlan, 
sőt bőrflnomitó hatású.

A Morisson borotvakrém révén tehát a borot
válkozási Idő */|-ra  csökken, nem kell hozzá 
víz, ecset vagy szappan. Semmiféle ártalmas 
anyagot nem tartalmaz, a kést nem rontja, 
ellenben az arc, simább, a bőr finomabb lesz. Mi
után a Morisson-krém zsirtalan, igy nem pisz- 
kít. még a ruhára sem kell úgy vigyázni, mint 
a szappanhabnál.

A Morisson borotvakrém nem romlik, évekig 
eláll, Igen praktikus s amellett nagyon gazda
ságos. Miután antiszeptikus, az eddig a borot
válkozás után szokásban volt kőlnlvlzezés most 
már elmaradhat, tekintve, hogy a Morisson 
borotvakrém igen kellemesen van illatosítva.

Akár magunk borotválkozunk, akár a bor
bélyhoz megyünk, óriási időmegtakarítást ké
nyelmet érünk el n Morisson borotvakrém hasz
nálatával s egész biztosan sokkal kevesebb 
borostás áliú embert látunk majd, mint eddig

Dr, S, l,

programja vesz igénybe, tizenkétmillió pengő 
marad az elektromos müvek részére. A többi 
tizenhatmillió pengőre a régebben elhatározott 
közmunkák végrehajtásánál van szükség. Ami
kor a főváros a húszmillió dolláros kölcsönt 
felvette, a kidolgozott nagy beruházási pro- 
gram végösszege 116 millió pengőt tett ki. A 
felvett kölcsön pedig csak 10! millió pengőt 
képviselt. A fölmerült tizenötmillió pengős dif
ferenciát a háztartási megtakarításokból akar
tuk előteremteni. Ezek a háztartási megtakarí
tások csak a zárszámadásokban kerülnek ki
mutatásra. A főváros tanácsának az volt az 
álláspontja, hogy a jelentkező megtakarításokat 
forgótőke formájában kell értékesíteni és ilyen 
értelemben ezeket az összegeket a Vásárpénztár, 
kapta meg, minthogy ennek az intézménynek 
a főváros tanácsa más módon nem tudott forgó
tőkét biztosítani. Ehhez a tizenhatmillió pengő
höz jut most hozzá a főváros, amely a kölcsön 
fölvétele révén most már abba a helyzetbe ke
rül, hogy régi beruházási kötelezettségeinek is 
eleget tehet.

Megnyitották a kozmetikai, 
divatipar! és iUrdőpropaganda- 

kiállltást
A Nemzeti Szalonban tegnap délelőtt tizen

egy órakor nyitották meg ünnepies keretek kö
zött a „Nő" művészeti, kozmetikai, divatipari 
és fürdő-propaganda kiállítást. A kiállításon 
számos ismert nevű budapesti cég mutatta be 
legmodernebb divatujdonságait, valamint mű
vészeti kozmetikai cikkeit. A kiállítással kap
csolatosan a Filtex Rt. divatrevüt rendezett, 
amely mindennap délelőtt tizenegy órától egyig 
és délután öltől hétig látható.

— A födolog, — mondják a Filtex urai — a 
magyar asszonyoknak kész, gyönyörű ruhák 
formájában bemutatni az árut, ez az a rek
lám, amely feltétlenül hat, és tényleg meg va
gyunk róla győződve, hogy a Filtex r.-t. ezen 
szezonzáró, reprezentáló bemutatkozása teszi a 
felkiáltó jelet az után a hallatlan karrier után, 
amelyet a Flltex-gyártmányok az utolsó év alatt 
befutottak. Meg vagyunk győződve arról, hogy 
ha van ínég olyan hölgy, aki nem csináltatott 
magának ruhát ezekből az anyagokból, e kiállí
tás után komplettirozni fogja garderobját egy
két olcsó gyönyörű Filtex-anyaggal.

— A kiállításnak ismét egyik legnagyobb att
rakciója a Filtex divatbemutató, amely mint 
divatbemutató Is a világ minden részében meg
állná a helyét, de az, hogy mindezeket az áru
kat kezdettől egy magyar gyár készíti, egész 
különös érdekességet ad a divatbemutatónak.

A gyönyörű divatrevü felvonulása után 
alkalmunk volt a Filtex r.-t. igazgatójával be
szélni és megkérdeztük, van-e kézzelfogható 
eredménye a cég reklámtevékenységének?

— Ar eredmény sokkal nagyobb, mint ami
lyenre számítottunk és ezt a szezonzáró divat
bemutatót Igazán csak azért csináljuk, mert a 
rendezőblzoltság igen kedves felszólítására nem 
mondhatunk nemet. Reklámra azonban ma 
már nincs szükségünk, mert a szó legszorosabb 
értelmében ki vagyunk rabolva és a legnagyobb 
kellemetlenségeink vannak, ha egy-egy anyag
ból valamely vevőnk utánrendelési akar eszkö
zölni s nem vagyunk képesek szállítani. Elvünk 
t. i. az, hogy egy-egy mintát csak igen kis 
mennyiségben hozunk piacra, nehogy a hölgye 
kel uniformizáljuk és tényleg elérjük azt. hogy 
a mi anyagainkra nincs rápecsétclve a gyár 
jellege és még a legrulinirozollabh hölgyek is 
párisi anyagoknak tartják áruinkat.

Igazán minden Irányban elismerésremélló a 
Filtex r.-t. működése és ma már alig van 
magyar hölgy, aki na hordaná asaket az anya
gokat.
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Izgalmas szembesítések 

a szigeti rendőrgázolás miatt
Mint ismeretes, különféle bejelentések alapján egy budapesti orvost vettek gya

núba, hogy az ő autója gázolta el a Marglt-szlgeten Gulácsi II. József rendőrt. Az orvost 
már többizben kihallgattak a rendőrségen és szakértőkkel vizsgáltatták meg az autóját, 
amely ma is a főkapitányság garázsában áll.

Most újabb tanuk akadtak. Az egyik tanú, egy volt csendőr, azt vallotta, hogy a 
gázolás napján látta a kocsit, amelynek a sárhányójára emberi hajszálak voltak ta
padva. A másik pedig azt vallotta, hogy neki száz pengőt igéitek arra az esetre, ha nem 
tesz vallomást arról, hogy a gázolás napján hol látta az autót.

Az orvos tiltakozott a gyanúsítás ellen és tanukkal igazolta, hogv a gázolás napján 
nem járt a Margitszigeten, hanem csak a Margit-köruton.

A két terhelő tanút vasárnap szembesítették a főkapitányságon az orvossal. Az Iz
galmas szembesítés során a tanuk föntarlotlák a vallomásukat, viszont az orvos is meg 
maradt a maga igaza mellett.

Az Ügyet igy még nem lehetett tisztázni. A kocsi továbbra is a főkapitányságon ma
radt, tovább folyik a vizsgálat és a rendőrség bírósági szemle elrendelését fogja kérni 

Kispesten éjszakánként sorban 
állnak a vízért

diós * mindig vigyáz,

A jummttalpu vászoncipö
csak ezzel a védjeggyel valódi

A fővárosból viszik a vizet és
A kánikula beálltával olyan veszedelem sza

kadt a közel negyvenezer főből álló Kispestre, 
amely könnyen katasztrófát idézhet elő, ha — 
amire még gondolni is borzasztó — a vörös ka
kasnak véletlenül eszébe jutna, hogy oda re- 
püljön.

Röviden:
Kispesten nincs víz!

Egy csepp sem. Ami néha-néha előesepereg a 
csapokból: arra ugy vigyáz a város, hogy egy
szerűen

este fél 10-től reggel háromig tartja csak 
nyitva a csapokat és a nap többi részében 
a lakókra bízza, hogy segítsenek magukon.

Kispesten javarészt munkás emberek laknak, 
akik este 6 óráig a gyárakban, műhelyekben 
vannak elfoglalva és amikor este fáradtan ha
zaérkeznek:

mehetnek a közkutakhoz sorbaállanl, egy-
'gy vödör vízért, hogy másnapra a család

juknak legyen vizük.
Éjszakánként 100—200-as csoportokban álldo
gálnak a vízért és nem egyszer tumultuózus je
lenetek történnek, amelyek annyira veszedel
mes arányokat öltenek, hogy

a kispesti kapitányság vezetője jónak látta 
rendőröket Is kivezényelni, hogy a rendet 

fentarthassák.
A Sárkány-utca egyik sarkán előfordult pél
dául az elmúlt éjszaka, hogy egy ember három 
vödör vizet szerzett, mire a mögötte állók kia
bálni, dulakodni kezdtek:

FoKozűdű hőséget jósol 
a Meteorológiai intézet

Még hetekig tarthat a kánikula
a nyugati légáramlásnak, azonban minden jel 
szerint hétfőtől kezdődően az újabb déli hő
áramlatok következtében a meleg csak foko
zódni fog s könnyen lehetséges, hogy

napokon, sőt heteken át tartó nagy hőség 
fog uralkodni az egész országban.

Vasárnap délben Budapesten a hőmérő ár
nyékban 28 fok Celsiust mutatott. A minimu
mot Debrecenben mérték, ahol 15 fok Celsius 
volt a hőmérséklet, a legnagyobb meleg Tur- 
kevén volt: 33 fok Celsius. Eső a vasárnapra 
virradó éjszaka az egész ország területén csu
pán egy helyen volt: Szegeden. A külföldön is 
csak kevés helyütt volt csapadék, igy az oszt
rák Alpokban és Bécsben. ahol 21 fok Celsius 
volt a vasárnapi hőmérséklet.

A Meteorológiai Intézet egyébként vasárnap 
az időjárásról a következő prognózist tette 
közzé:

— Ma mérsékelten meleg, helyi zivatarokra 
hajló idő, hétfőtől kezdve hőemclkedés és is
mét túlnyomóan száraz Idő várható.

A főváros lakossága vasárnap természetesen 
a evfiirő meleg miatt inár a kora reggeli órák-

A napok óta tartó hőség csak fokozódott a 
vasárnapi napon. A Hétfői Napló munkatársa 
beszélgetett vasárnap a budapesti Meteorológiai 
Intézet prognózis-osztályának vezetőjével, aki a 
különböző külföldi rádiójelenlések alapján utalt 
arra, hogy

a meleg Időjárás előreláthatólag foko
zódni fog.

A nyugatról felénk áramló hűvösebb tengeri 
levegő, amely Németországban és Ausztriában 
a hőmérsékletet erősen lecsökkentette, Magyar
ország felett nem igen tud elhelyezkedni, mint
hogy délvidékről nagymennyiségű meleg lég
tömegek húzódlak Magyarországon át a Kár
pátokig és

a meleg levegő megrekedt az ország terü
lete felelt.

Szombaton és vasárnap még volt némi hatása

FLEURON
UJ ÁLLATREGÉNYEINEK HŐSEI
EGY-EGY KÖTET P 2.20 BEKÖTVE P 3.50

vödrönként 20 fillérért árusítják ,
— Ne vigye el mind a vizetl Hagyjon ne

künk isi De még nagyobb lett a lárma, mikor 
egy másik emberről kiderült, hogy már har 
madszor jött vízért, amelyet

vödrönként 10 fillérért eladott olyanok
nak, akik a sor végén állottak és akikre 

csak órák múlva került volna a sor.
Mások ugy segítenek magukon, hogy lajtokban 
Budapestről visznek ki vizet és akár csők más 
házalók, sorra járják a kispesti külterületen 
fekvő poros, kövezetlen utcákat, kínálják az 
„árul“:

— Vizeli Friss pesti vizet vegyenekl 
Vödrönként 20 fillért kérnek a vízért, sőt 
a messzebb fekvő területeken 30 filléren

alul nem is árusítják
és a lakók még ezt a horribilis árat is szívesen 
megfizetik, mert ma Kispesten a legkeresettebb 
,élelmicikk" — a viz.

A viztelenség ügyében egyébként szombaton 
este vitéz Válya Gyula kispesti polgármester 
elnökletével rendkívüli közgyűlést tartottak, 
amelyen elhatározták, hogy

hétfőtől kezdve csak az (Hlői-ut egyik ol
dalán zárják cl a csapokat, míg a másik 

oldalán nyitva hagyják.
Félnaponként változtatják a vízszolgáltatást, 
hogy igy a város lakossága mégis vízhez jus 
són. Egyúttal elhatározták azt is, hogy küldött
séget menesztenek a csepeli vízmüvekhez és 
azt kérik, hogy erősítsék meg a vízszolgáltatást, 
mert a mostani helyzet könnyen végzetessé 
válhat . 

A legitimisták
A Magyar Férfiak Országos Szent Korona 

Szövetsége vasárnap délelőtt alakította meg 
soproni fiókját, amelyen a magyar legiti
mista vezér férfiak nagy számmal jelentek 
meg. Résztvett az alakuló gyűlésen Apponyi 
Albert gróf. Ilunyady Ferenc gróf és Baracs 
Marcell országgyűlési képviselők, Széchenyi 
József gróf, vérségi Nagy Elek volt vatikáni 
követ, Pinerics István felsőházi tag, Östör 
József és Flandorfer Ignác országgyűlési 
képviselők és Göbölös Árpád ny. őrnagy.

A Soproni Kaszinó dísztermében — me
lyet zsúfolásig megtöltött a közönség — 
vitéz Keö József nyitotta meg az alakuló 
gyűlést, lelkes szavakkal üdvözölve a meg
jelenteket. Beszéde közben érkezett meg a 
terembe Thurner Lajos polgármester és 
Gévay Wolff Lajos alispán kíséretében Ap
ponyi Albert gróf, akit lelkes éljenzéssel fo
gadott az egybegyűlt közönség.

A tisztikar megválasztása után Vitéz Keö 
József elnök bezárta nz alakuló ülést, majd

D ANTE-KIADAS

bán a strandfürdőkbe menekült Valósággal 
megoslromolták az összes pesti és budai strand
fürdőket, uszodákat; a pestkörnyéki fürdözö- 
helyeket is ellepte a közönség.

Valamennyi strandfürdőnek rekordnapja 
volt a vasárnap, 

amikor is többen fürödtek, mint tavaly a 
júliusi kánikula legmelegebb napjaiban.

A strandfürdők és uszodák vasárnap már 
kora reggel

rendőri kivezénylést kérlek a fürdők be
járói és pénztárai elé, ahol sorban állt a 
közönség, hogy megválthassa belépőjegyét.

A csillaghegyi strandfürdőben tizenegyezren fü
rödtek vasárnap. Rendkívül sokan keresték fel 
a Széchenyi strandfürdőt, ahol annyi ember 
fordult meg, mint amennyi a fürdő fennállása 
óta egyetlen napon sem fürdőit a városligeti 
stranduszodában. Csak nagy rendőri készenlét
tel tudták a fürdőpénztáraknál a rendel fenn-

Hét halálos áldozata uan i 
A vasárnapi kánikula több halálos áldozatot 

követelt. Rengetegen keresték fel a fürdőket s 
akiknek olt nem jutott hely, vagy pénzük nem 
volt, a szabad vízben kerestek enyhülést. Sokan 
közülük ott lelték halálukat.

Budapesten
a lágymányosi ingyenstrandon Pinéli János 19 
éves napszámost sodorta el a Duna,

a Római fürdőnél
Kiss András 33 éves kocsis lelte halálát, 

Dunaharasztin
Tóth Sándor 51 éves földmives fürdés közben 
súlyosan megsebesült, súlyos sérüléssel kórházba 
szállították.

Szegeden
Abonyi Imre 20 éves diák került a Tisza örvé
nyébe. Holttestét sem sikerült kihúzni..

Nem akarjuk a törvényes királyt 
átsanzsirozni - mondotta Apponyi

tartani s este a jegyszáinlálás alkalmával ki
tűnt, hogy közel hétezren fürödtek az aránylag 
kis strandmedencében.

Több mint hétezer fürdövendég fordult meg 
a margitszigeti strandfürdőben, ahol időnként 
a túlzsúfoltság miatt beszüntették a jegyeladást. 
Az óbudai strandfürdőben kétezren fürdőztek, 
a Császár- és Lukácsfürdő uszodáiban hatezren, 
a Dunanszodában négyezer ember fordult meg 
s a Gellért-hulláni fürdőben, amelyet a legelő
kelőbb fővárosi közönség szokott felkeresni, 
több mint kétezren fürdőzlek.

Sokan már reggel félhétkor bennvoltak a 
fürdőben,

korán reggel érkezett a Hullámfürdőbe a fürdő 
napos vendége, Auguszta főhercegasszony is.

A nagy meleg miatt néhányon rosszul is let
tek. A mentők több Ízben nyújtottak első se
gélyt és szállították lakásaikra azokat, akik a 
hőség következtében elájultak az utcán.

i vasárnapi stranflolásnaK
Szombathelyen

Horváth Mária gyulamajori fiatal leány a Rá
bában fiirdött. A viz elsodorta s már csak hol
tan tudták kihúzni a vízből.

A késő esti órákban újabb halálos fürdési 
balesetekről érwkeztek jelentések.

Újpesten,
a Dunasor 6. számú ház irányában Szalag Ist
ván 27 éves mázolósegéd elmerült. Holttestét 
a fiirdőzők kihúzták s az újpesti halottasházba 
vitték. A csepeli Dunaágban Várad! Imre 19 
éves földmives fűlt a vízbe. Holttestét a csepeli 
halottasházba szállították.

A forró napsütéses vasárnap a mentőknek is 
sok dolgot adott. Hat esetben vonultak ki a 
melegtől rosszul letteknek első segítséget nyuj-

soproni gyűlése
BARACS MARCELL

szólalt fel, aki azzal kezdte, hogy szívesen 
tett eleget Apponyi Albert megtisztelő kí
vánságának, hogy eljöjjön Sopronba, a hű
ség városába, hogy hűséget hirdessenek a 
magyar alkotmányosság iránt, fíecsiiletet és 
tisztességet akarunk a magyar közéletben — 
mondotta — s azt akarjuk, hogy vissza
nyerje a nemzet önkormányzatát, ősi alkot
mányát az alkotmányos királlyal együtt.

HUNYADI FERENC gróf
kitért beszédében a pucshirekre és kijeién-*  
tette, hogy ilyesmiről még csak szó sem le
het. 4 magyar legitizmus puccsra sohasem 
gondolt és nem is fog gondolni.

A következő szónok
APPONYI ALBERT gróf

azzal kezdte, hogy örömmel jött Sopronba, 
elsősorban is azért, hogy beszámolhasson 
azoknak a híreknek a valótlanságáról, ame
lyeket a királykérdéssel kapcsolatban mos
tanában célzatosan terjesztenek idebent és 
a külföldön.

Tiszteletben tartja — úgymond Ma
gyarország miniszterelnökének világos ál
lásfoglalását, hogy

Magyarország trónjának tényleges be 
töltése e pillanatban nem időszerű.

— Nekem a miniszterelnök ezen állás
pontja ellen kifogásom nincsen. Ottó király
nak most bekövetkezendő nagykortisága 
családi vonatkozású, de felelősségem tuda
tában kijelentem, hogy

a még nem tisztázott és fenyegetővé 
válható külpolitikai helyzet mellett nem 
akarjuk a törvényes királyt hazahozni.

Ne tételezze fel rólunk senki, hogy mi a 
törvényes királyt ál akarjuk sanzsiroznt és 
a mi helyzetünket netn szabad összezavarni 
más nemzetek romantikájával. Mi a király
kérdést a magyar alkotmány tiszteletben- 
tnrtásával akarjuk megoldani

Apponyi beszédét nagy lelkesedéssel fo
gadta a közönség, majd üdvözlő táviratit 
küldöttek Ottó királyfinak és ezzel a gyű
lés véget éri.
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HÍREK A Dunába ugrott 
és magával rántotta a feleségétLetartóztatták a mező**  

őrt, aki rálőtt a sétáló 
szerelmespárra

Szombathelyről jelentik: A szombathelyi 
rendőrség ma letartóztatta Orbán János 
mezőőrt, aki

puskalövésekkel súlyosan megsebesí
tette Török Lajos Szombathelyen szol
gáló honvédet és Horváth Ilona gyön- 

gyösszőllősl leányt.
Török meglátogatta a leányt Gyöngyösszől- 
lősön s amikor visszaindult Szombathelyre, 
a leány egy darabig elkísérte Törököt. A 
szerelmes pár az országúton 
mezőőrrel; szóváltás 
bán között, majd

■ mezőőr lekapta 
vérét és több

támadt
találkozott a 
Török és Or-

vadászjegy-válláról 
lövést adóit le.

Törököt fején, karján és combján, Horváth 
Ilonát vállán sebeoitette meg a golyó. Ugy 
Törököt, mint Horváth Ilonát életveszélyes 
állapotban szállították a szombathelyi kór
házba. Orbán a rendőrségen azzal védeke
zett, hogy Török támadt rá s ő csak

önvédelemből használta fegyverét. 
!Az ügyben tovább folyik a nyomozás.

—- Görgey József beszámolója. A barcsi kerü
let országgyűlési képviselője vitéz. Görgey Jó- 
ssef vasárnap tartotta kerülete székhelyén, Bar
cson beszámolóját, melyen résztvett Sztra- 
nyavszky Sándor belügyi államtitkár is. Görgey 
beszámolója után Sztranyavszky Sándor mon
dót hosszabb beszédet és hangsúlyozta, hogy a 
tisztviselői karnak féltékenyen kell őrködnie re
putációja szeplőtlcnsége felelt. A gyűlés távirati
lag üdvözölte a miniszterelnököt.

— A mészárosok viharos gyűlése. A buda
pesti mészáros ipartestület vasárnap dél
előtt a régi képviselőházban rendkívüli köz
gyűlést hivott egybe, hogy döntsön a tagok 
egy részének indítványa fölött, amelyben a 
hentesipartestülettel való egyesülést követel
ték. Kollár Gábor elnöki megnyitója ulán 
azonnal elrendelték a szavazást, amely rend
kívül viharos külsőségek között folyt le. 
összesen 572 szavazatot adtak le, amelyből 
373 az egyesítés ellen, 198 mellette szava
zott. mig 1 érvénytelen volt. A szavazás után 
nz elnök kihirdette a döntést, hogy az ipar
testület nem egyesül a hentesekkel. Az ered
mény kihirdetése ulán turbulens jelenetek 
játszódtak le a gyűlésen, úgyhogy az ülést 
fel kellett függeszteni. A zajos jelenetek még 
a közgyűlés folytatása illán is folytatódlak 
s csaknem tettlegességre került a sor. míg 
végül is sikerült a szembenálló feleket le- 
csendesíteni.
( —- A diplomáciai akadémia nj magyar tagja. 
Szófiából jelentik: Párisi jelentés szerint 
Rudnay Lajos szófiai magyar követet a nem
zetközi Diplomáciai Akadémia tagjává válasz
tották.

— Tömeges fegyelmi ügyek a kecskeméti vá
rosházán. Ezen n elmen múltbeli számunkban 
megírtuk, hogy több fegyelmi eljárás indult a 
kecskeméti városházán s igy többek közt Szel- 
ner Ferenc városi aljegyző ellen is fegyelmi el
járás indult, de Szelner nem jeleni meg ügyé
nek tárgyalásán s azt hitték róla, hogy eltűnt. 
Most Szelner Ferenc annak közlésére kért ben
nünket. hogy ő nem tűnt cl. hanem Budapesten 
tartózkodott s fegyelmi ügyétől kifolyóan — 
amely az erdészeti ügyekkel nincs összefüggés
ben — a város közönségét semmiféle károso
dás nem éri.

— Református lelkészbeiklatás Gyulán. Vasár
nap iktatták be Gyulán lelkész! tisztségébe Har 
sányi Pál esperest eddigi gyomai lelkészt. A be
iktatást Baltazár Dezső püspök végezte, majd 
b presbitérium diszgyülést tartott és annak ke
retében n különböző felekezetek képviselői üd
vözölték nz uj lelkészt. A beiktatás után dist- 
ebéd volt, melyen számos felköszöntő hang
zott cl.

— Dunnbogdány hőseinek emlékszobrn. Va
sárnap délután József királyi herceg felavatta 
Dunabogdány 125 hősi halottja emlékszobrát. 
Az ünnepségen részivel! a kerület képviselője, 
Almásy László a képviselőház elnöke is, aki nz 
ünnepséget követő lakomán a kormányzót kö
szöntötte fel, nüg Hufnagel dr. pápai kamarás 
József királyi herceget üdvözölte. Az ünnepségen 
megjelent Pékár Gyula képviselő Is.

— Fenyegető leveleket kaptak a miskolci 
fajvédők. Miskolcról jelentik: A miskolci rend
őrség érdekes ügyben indított nyomozást. A nn- 
pokhan n miskolci fajvédő és sznbadklrályvá- 
Inszló törv.-hatósági híz tngok és a helyi foj- 
védőlnp szerkesztői litografikus utón sokszoro
sított fenyegetölovelcket kaptnk. amelyekben 
cgv Ismeretlen „jÓRkaratu legitimista'' megfe
nyegeti őket azzal, hogy legitimista rezsiinválto- 
zás cselére, amely rövidesen bekövetkezik, ugv 
járnak, mint 1810-ben az nradi vértanuk A 
rendőrség megállapította, hogy a leveleket a 
budapesti 72 es postahivatalban adták fel. A fe- 
nycgetölcvelek ügyében a nyomozási Buda 
pestre is kiterjesztik.

— Házasság. Gábor Magda és Melllnger 
György junius hó 29-én vasárnap házasságot 
kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)

— öngyilkos szakácsnő. A Szlnnyei Merse- 
utca 9. számú házban vasárnap hajnalban gáz
tól megmérgezte magát Csordás Mária 38 éves 
szakácsnő. Életveszélyes állapotban vitték a 
bienlők « Rókus-kórházba.

— A Weekend Élet legujubb száma számos 
tidekcs. Illusztrált cikket, humoreszket kereszt- 
Vjlvényt közül. Mulalvúnyszh.n a !... .'híva- 
ki küld: V., Ügynök-utca 8.

Újvidék, junius 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Halálos tsaládi dráma játszódott le va
sárnap este az újvidéki hajóállomáson. Dasz- 
kalov Jordán 34 éves bolgár kertész a hajó- 
hídról feleségét magával rántva, a Dunába ve
tette magát. A hajóról azonnal mentőcsónakot 
engedtek le s reflektorfény mellett a szeren
csétlen pár után eveztek.

A vízben ekkor már élethalálharc folyt a 
bolgár kertész és felesége között, aki nem

— Ellenzéki kisgazdapárt alakult Derecs
kén. Vasárnap délelőtt a biharmegyei De
recskén Független Földműves- és Kisgazda
párt címmel uj, ellenzéki kisgazdapárt tar
totta alakuló gyűlését, amelyen nemcsak Bi- 
har-megyéböl, de Hajdú- és Békés-megyéből 
sőt a Dunántúlról is sok kisgazda vett részt. 
A gyűlésen vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre is 
beszélt, aki különösen a királykérdéssel fog
lalkozott és azt hangoztatta, hogy ezt a prob
lémát a magyar nép akarta ellen nem lehet 
megoldani. Tiltakoznak tehát minden ilyen 
kísérlet ellen, mert nálunk senki részére sincs 
olyan visszatérés, mint Romániában volt. 
I látta Uray Gyula határozati javaslatot ter
jesztett elő, amelynek értelmében kimond
ják, hogy nem csatlakoznak egyik párthoz 
sem, hanem megalakítják vármegyénként a 
független kisgazdapárt járási szervezeteit. A 
gyűlés a Himnusz éneklésével ért véget.

— Egy volt őrmester sorozatos szélhámos
ságai. Miskolcról jelentik: A miskolci rendőr
ség sorozatos csalások miatt körözölevelct 
adott ki Fáim Ernő volt őrmester ellen. Fahn 
a miskolci pénzügyigazgatóság főtisztviselőjé
nek adta ki magát és állásnélküli emberektől 
pénzt csalt ki azzal, hogy a pénzügyigazgatósá
gon altisztnek alkalmazza őket. Ezzel a szélhá
mossággal mintegy harminc állásnélküli szegény 
embertől csalt 2—300 pengőt. Fahn a szegény 
emberek okmányait is elkérte és a pénzzel, va
lamint az okmányokkal együtt megszökött. 
Megállapították, hogy Fahn csak néhány hét 
óta lakik Miskolcon. A miskolci rendőrség az 
ország valamennyi városának rendőrségével 
közölte a szélhámos személyleirását.

— Megölte apósát és önként jelentkezett. 
Bajáról jelentik: Megdöbbentő gyilkosság tör
tént Zomborban. Lalosevits Rajkó zombori 
gazdálkodó vasárnap délig mulatott, majd dél
ben ebédelni ment apósához. Tucakovics Milán
hoz, aki szemrehányást tett vejének része
geskedése miatt és követelte tőle, hogy ezer- 
dináros tartozását fizesse meg. Lalosevits össze
veszett apósával, aki kést rántott rá, mire 
Lalosevits vadászfegyverével lelőtte apósát. A 
gyilkosság után ügyvédjéhez ment, akinek kí
séretében az ügyészségre ment, ahol önként 
jelentkezett. Laloscvitsct letartóztatták.

— A közigazgatási bíróság megsemmisítette 
a nagykanizsai városi választásokat. Zalaeger
szegről jelentik: A mull év novemberében tar
tották meg Nagykanizsán a törvényhatósági 
választást, amelyet a vármegyei igazoló választ
mány több szabálytalanság miatt megsemmisí
tett. Fellebbezés folytán az ügy a közigazgatási 
biróság elé került, amely most értesitette a 
vármegye főispánját határozatáról, amellyel a 
közigazgatási biróság elrendeli, hogy Nagy
kanizsán uj törvényhatósági választásokat tart
sanak

— Verekedés a Népszállóban. Szabó Istvón 
33 éves szabóseged vasárnap reggel az Aréná
ul 150. számú házban lévő Népszállóban vala
milyen kölcsönadott pénzösszeg fölött össze
verekedett Schmcrcz Dezső 30 éves szobafestő
vel és Schmercz József 26 éves szobafestő
segéddel. Verekedés közben Szabó a két 
Schmerczet ollójával súlyosan megsebesítette. A 
sérülteket a mentők n Rókus-kórházba vitték, 
a szurkáló szabólegényt pedig a rendőrök elő
állították a VI. kerületi kapitányságra.

— Az ellenzéki pártok gyűlése Csepelen. 
Vasárnap délután Csepelen a küszöbön álló 
községi választások alkalmával az ellenzéki 
pártok gyűlést tartottak, amelyen Fábián 
Béla, Gál Jenő, Pakots József országgyűlési 
képviselők és Szabó Béla pestvármegyei bi
zottsági tag is résztvettek. A gyűlést, ame
lyen körülbelül kétezer ember vett részt, 
Náday Károly elnök nyitotta meg, utána a 
a szónokok azt hangoztatták, hogy a csepeli 
választásnak országos jelentősége van, mert 
a csepeli választók most a választások alkal
mával fogják bebizonyítani, hogy a magyar 
nép igenis érett a titkos választásra. Ezután 
még éles kifakadósok hangzottak el Konc? 
csepeli jegyző magatartása miatt, aki. 
amint Szabó mondotta, túllépve hatásköréi 
néni adminisztrál, hanem inkább politizál. 
Azl reméli, hogy a hétfői választáson végetér 
Csepelen az eddigi rezsim és a független 
dolgozó polgárok korszaka következik.

— Befejeződött a debreceni szemészeti 
kongresszus. Debrecenből jelentik: A Ma
gyar Szemészeti Társaság huszonkettedik 
kongresszusa szombaton kezdődött Debre
cenben. A szombati program kiemelkedő 
pontja dr. Grósz Emil professzor érdekes 
előadása volt. Tegnap, vasárnap délelőtt az 
egyelem szemészeti klinikáján folytatódott a 
kongresszus, melynek során tizenegy előadás 
hangzott el. Délután a társaság tagjai, mint 
Debrecen város vendégei n Hortobágvra rár» 
dúllak ki és nz esti órákban utaztak haza

akart öngyilkos lenni
s a vízben halálos erőfeszítéssel próbálta ma
gáról lefejteni férjének viz alá huzó karjait. A 
dunai hajósoknak az asszonyt sikerült is meg
menteni, de

■ férfi elmerült a habokban
és holttestét sem tudták eddig megtalálni.

Az asszonyt idegsokkal szállították az újvi
déki kórházba, ahol a kihallgatás során elmon
dotta, hogy a férje féltékenykedése idézte elő a 
tragédiát.

— Megsemmisítették a hevesmegyei szol- 
gablróválasztásokat. Egerből jelentik: A 
közigazgatási biróság tizenhét szolgabiró- 
választást semmisített meg, mert a szolga- 
birákat a főispán elnöklete alatt ülésező 
törvényhatósági bizottság köz felkiáltással 
választotta meg s nem titkos szavazással, 
amint azt a törvény előírja. Uj szolgabirá- 
kát majd csak a szeptemberi közgyűlésen 
választanak.

— Botrányt rendezett és verekedett egy gim
náziumi tanár. Zalaegerszegről jelentik: A vá
rosban tegnap este kínos botrány játszódott le. 
Szüts Iván reúlgmnáziumi tanár ittas állapotban 
felkereste Herboly Ferencet, a Zalavármegye 
cimü lap felelős szerkesztőjét, a szerkesztő 
Vörösmarty-utcai lakásán. Az ittas tanár han
gos botrányt rendezett és követelte, hogy a 
szerkesztő italt adjon neki. Mikor a szerkesztő 
ezt megtagadta, Szüts Iván Herbolyra támadt 
és ütlegelni kezdte. A botrány híre hamar el
terjedt a városban és élénk feltűnést keltett. 
Szüts Iván ma reggel nyilatkozatot telt közzé’ 
a másik helyi lapban, amelyben elégtételt ajánl 
fel Herbolynak. Herboly Ferenc azonban a saj
nálkozást nem fogadta el, hanem feljelentést 
tett a rendőrségen és a gimnázium igazgatósá
gánál is a botrány ügyében. A botrány fejle
ményei elé Zalaegerszegen élénk érdeklődéssel 
tekintenek.

— Lovaglás ügy a szegedi színházi botrány 
körül. A szegedi Városi Színház körüli botrá
nyok egy ujabb fejezethez érkeztek el. Németh 
Antal, a Városi Szinház volt rendezője provo- 
kállatta dr. Pálffy Józsefet, a szegedi szinház 
intendánsát s lovagias elégtételt kért tőle, mert 
állítólag a szinügyi bizottság egyik ülésén Né
meth feleségéről egy olyan sértő kijelentést tett 
volna, amely Németh Antalra nézve is súlyosan 
dehonesztáló. A segédek összeültek, hogy meg 
állapítsák a párbaj feltételeit.

— Letartóztattak egy vaskereskedőt. Vasár
nap délelőtt letartóztatták sikkasztás miatt a 
főkapitányságon Dévényi Béla 35 éves 35 éves 
fővárosi vaskereskedői, aki hitelbe vásárolt 
nagymennyiségüárut s azt azután napi áron, 
jóval alul adta el. Kihirdették előtte a letartóz- 
tatási végzést s átkisérték az ügyészség foghá
zába.

— A Magyar Nemzeti Bank felhívása 
részvényeseihez. A Magyar Nemzeti Bank 
felhívja szavazatra jogosított részvényeseit, 
hogy amennyiben az 1931. évi közgyűlés 
tagjaiként annak ülésén megjelenni kíván
nak, legkésőbb 1930 julius 31-ig legalább 25 
darab Magyar Nemzeti Bank részvényt tegye
nek le, vagy kössenek le a Bank budapesti 
főintézeténél vagy valamely fiókintézeténél.

A vasárnapi pólómérkőzések. A Magyar Polo 
Club nemzetközi mitingjének vasárnapi pro
gramját a „Magyar Polo Club Handicap Kupa" 
első fordulója és a honvédelmi miniszter által 
a katonai sporthét keretében adományozott 
díjért való döntő mérkőzés töltötték ki. Először 
az „Oakfleld" mérkőzött a „Snakes"-e\ és 
győzött liys:6-ra a „Snakes” ellen. A nap az 
I. tüzérosztály csapatának eseményes küzdelme 
volt a Jászkun Huszárok csapatával. A mérkő- 
“'■*  " ------ ít mutató Jászkun

nyerték az utolsó pillanatban elért 
nehéz küzdelem után 3:2 arányban. 
„Gogols" mérkőzése következett a 
előnnyel induló „Red devils" ellen, 
nagy hendikepdifferencia segítségével

zést az egyöntetűbb formát 
Huszárok "*  ‘ ‘ ‘
góljukkal 
Végül a 
ioy« gói 
melyei a ________r__________ ___
a berliniek nyertek 14:12% arányban.

— Az izraelita községkeriileti közgyűlés. A 
hatodik izraelta községkerület képvseiőlestülete 
vasárnap délelőtt a pesti izr. hitközség dísz
termében tartotta évi ülését. Báró Kohner 
Adolf elnök az elnöki megnyitó beszéd során 
részletesen beszámolt a községkerület munkál
kodásáról, dr. Endrei S. Henrik kerületi elöl
járó az évi jelentést ismerlette. Stern Samu, n 
pest izr. hitközség elnöke a hitközség köszö
netét tolmácsolta a VI, községkerület működé
séért, majd dr. Osztern Lipót felszólalása után 
nz ülés dr. Endrei S. Henriket, a községkerülel 
nlclnökévé választotta.

O A Magyar Keleti Tengerhajózási Rt. dr Sci- 
lovszky Tibor elnöklete alatt tartott közgyűlé
sén az 1929. üzletévre 30 fillér osztalék lizcté- 
sét határozták el. A szelvényeket a Hitelbank 
váltja be.

O A Mogyiir Kdrllsrlvhelők Fogyrartd’l. 
Termelő é. FrUkeallő Sibvelkerete nagy érdek
lődé, melleit Inrtotlo meg évi rendc, klizgy“' 
lését. Petényi Zsigmond báró elnök megnyitó
beszédé ulán az igazgatóság évi jelentéséi tár
gyalták amelyből kitűnt, hogv a szövetkeze 
1920. évi áruforgalma 32.9 millió pengő volt. 
A szövetkezel törzsüzlclrészlőkéje a 
pengőnként! befizetéseiből 735.903 pengőt 
995.924 pengőre emelkedett. A szövetkezet múlt 
évi tiszta feleslege 320.583 pengő, amiből or 
százalék osztalékot és két százalék vásárlást 
visszatérítést fizet a tagoknak. A közgyul 
Tarián Vlmos vezérgazgntó és Borbás Gáspár 
dr iigvvezctő igazgató helyesléssel fogadott 
szerű ‘felvilágosításai utón egyhangúlag elfő-

— Zala vármegyében megkezdődött az aratás.
Zalaegerszegről jelentik: Péter Pál napján egész 
Zala vármegyében megkezdődött az aratás. A 
becslések szerint az idei termés holdanként át
lag nyolc métermázsa butát, hét métermázsa 
rozsot, ugyanannyi árpát és hat métermázsa 
zabot hozott. Délzalában egyes helyeken tizen- 
két-tizennégv mélermázsa búza és 12—13 mázán 
rozs termett Annál rosszabbnak Ígérkezik Za
lában a gyümölcstermés mert a száraz időjárás 
miatt férgesek a gyümölcsök. A balatonmentl 
szőlőknek viszont kedvez az idő és szépen fej- 
’Mnek. ,„V1U ...... .......................................... ............

— Morisson borotva crémc víz, szappan és I garlta az előterjesztett zárszámadásokat és a
ecset nélkül puhítja a szőrt. I üzleti jelentést. 

— Megmérgezte magát egy ápolónő. A’ 
Csengery-utcai Hollandia szállodában szom
baton éjszaka nagymennyiségű morfiummal 
megmérgezte magát Paternai Aranka, a 
Charité-kórház 28 éves ápolónője. A men
tők teljesen eszméletlen állapotban vitték 
be a Rókus-kórházba, ahol még nem lehe
tett kihallgatni. Az ápolónő búcsúlevelet irt 
a Charité főnökasszonyának, Zwack Margit
nak, azonkívül a rendőrségnek is. A rend
őrségnek mindössze azt irta az életunt 
ápolónő, hogy a betegek számára kiadott 
morfiumból gyűjtötte össze a nagyobb meny- 
nylségü mérget, amellyel az öngyilkossági 
kisérletet elkövette. Életuntsága okát nem 
jelölte meg, csak arra kérte a rendőrséget, 
hogy ha meghal, a boncolást mellőzzék.

— A mulatság vége: mcgszurkálta a rendőrö
ket. Egerből jelentik: Egy földmives-táncmulat- 
ság során négy fiatal legény garázdálkodni kez
dett. Egy rendőr csendre szólitotta fel őket, de 
a legények a felszólításnak nem engedelmesked
tek, hanem dulakodni kezdtek a rendőrrel és 
ennek segítségére siető társával. Dulakodás 
közben Panusz János 24 éves tiszafüredi legény 
kést rántott és Kovács János rendőrt nyakán és 
mellén életveszélyesen, Bárczy László rendőrt 
pedig mellén megsebesítette. Panusz azután el
menekült.

— A makói sörgyár terve a Vendéglősök 
Egyesülete előtt. Megemlékezett a Hétfői Napló 
arról, hogy a vendéglősök körében milyen nagy 
izgalmat és megütközést keltett a makói sör*  
gyár alapítási terve, amelynek mozgatója Bedö 
István volt sörgyári igazgató és Posch Gyula, 
a Vendéglősök Országos Egyesületének titkára. 
A sörgyáralapitás terve miatt a Vendéglősök 
Egyesületében is válság tört ki és Orbán Zoltán 
Géza elnököt, aki a gyáralapitás ellen foglalt 
állást, elmozdították tisztségétől. A Vendéglősök 
Egyesülete ma délután a Kőműves-féle vendég
lőben gyűlést hívott egybe, amelyen a sörgyár 
ügyével foglalkoznak. A gyűlés elé nagy érdek
lődéssel tekintenek a vendéglősök körében.

Ha pénzre van 
szüksége
budapesti vagy budapeat-környékl házra, telekre *a  
építkezésre, gyorsan éa előnyösen kaphatja 
hosszabb törlesztésre

SOLTI LAJOS BuSanest^7'ví, ^Gró! 
Tisza IsivAn (volt FUr«lö-utca) 10.

— A Zalavármegyei Ipartestületek Szö
vetségének közgyűlése. Nagykanizsáról je
lentik: A Zala vármegyei Ipartestületek Szö
vetsége ma délután tartotta évi közgyűlését 
a nagykanizsai városházán. A közgyűlésen, 
amelyen több budapesti kiküldött is részti 
vett, több felszólaló foglalkozott az általát 
nos gazdasági helyzettel és valamennyien 
élesen kritizálták a kormány gazdasági po
litikáját.

— A Magyar Vörös-Kereszt Egylet működése. 
Tartalmas kis füzetben adta ki a Magyar Vörös 
Kereszt Egylet az 1929. évről szóló jelentését, 
mely részletesen ismerteti az egylet értékes mű
ködését. Egyébként az egylet címe a megválto
zott viszonyoknak megfelelően „Magyarország 
Vörös Kereszt Egyesülete'1 változott.

— Eltűnt egy gimnazista. Sigmond Antal 
állampénztári tanácsos, aki a Juranics-utca 
13. számú házban lakik, vasárnap reggel 
bejelentette a főkapitányságon, hogy Pál 
nevű 16 éves gimnazista fia tegnap este el
ment hazulról és azóta nyomtalanul eltűnt. 
Az ötödik gimnazista két tantárgyból meg
bukott a vizsgán és ezt annyira a szivére 
vette, hogy barátai előtt öngyilkossági, szán
dékát hangoztatta. A rendőrség mindent 
megtett a fiatal diák felkutatására, de a va
sárnap folyamán sehol sem akadtak a nyo
mára. A nyomozás nagy eréllyel folyik to-

utolsó előadásai
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Ötezer iparos viharos 
nagyőyülése Miskolcon Már csak néhány hétig

tart a végleg megszűnő
Miskolc, junius 29.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Ma délelőtt 
Borsod-, Gömör-, Heves- és Abauj-vármegyók 
iparosai viharos nagygyűlést tartottak a mis
kolci Korona-szálló nagytermében.

Az Izgalmas iparos nagygyűlésen mintegy 
ötezer iparos vett részt

és az ülés mindvégig izzó hangulatban folyt le. 
A nagygyűlést Huszka Vilmos volt képviselő, a 
miskolci ipartestületek elnöke nyitotta meg. 
Majd Kovács Lajos ipartestületi titkár tartott 
nagy beszédet, amelyben azt fejtegette, hogy a 
bolettarendszer bevezetése általános árdrágítást 
von maga után. A szónok olcsó hitelt követelt 
a kisiparosság részére s követelte a közmunkák
nak német mintára való kiírását és pedig oly
módon, hogy az iparosok a munka befejezése 
után harminc napon belül megkapják járandó
ságaikat a hatóságoktól.

Füredi Lajos ipartestületi vezető
■ forgalmi adó eltörlését követelte,

azzal az indokolással, hogy az iparosok és ke
reskedők műhelyében, illetve boltjában

ma már csak a végrehajtók csinálnak for
galmat.

A szónok hivatkozott arra, hogy Hegedűs Ló
ránt volt pénzügyminiszter, aki a forgalmi adót

bevezette, ma már szintén a forgalmi adó Ki
törlését követeli. Hermann Miksa volt kereske
delemügyi miniszter is rámutatott legutóbb egy 
beszédében az iparosság bajaira. Ugy látszik, a 
miniszterek csak akkor látják tisztán a helyze 
let, ha már megbuktak.

Ezután Solt Géza miskolci kisiparos egyszerű 
szavakkal arról beszélt, hogy

a kisiparosság a nyár derekán munka nél
kül áll. Erre percekig tartó tomboló vihar 

tört ki.
A jelenlévők viharosan tüntetlek a kormány 
gazdasági politikája, a forgalmi adó, az Orszá
gos Társadalombiztosító Intézel és a boletta
rendszer ellen.

Végül Reisinger Ferenc, Miskolc külső kerü- 
leténck szociáldemokrata országgyűlési képvise
lője bírálta a kormány gazdasági politikáját, 
majd a nagygyűlés határozati javaslatot fogadott 
el, amely szerint a nagygyűlés

memorandummal fordul a kormányhoz 
és a memorandumban összefoglalt panaszok és 
kívánságok alapján kéri a megfelelő intézkedé
sek haladéktalan megtételét.

A nagygyűlés ezenkívül táviratot intézett a 
kereskedelemügyi miniszterhez és táviratban 
kért sürgős intézkedést a kisiparosság nyomorá
nak enyhítésére.

el-

FLEISCHMANN
vezetése alatt álló Commarcia Textil Rt.

árwMg
8V. Károly-körút 22. (Röser-baár átjáróhoz)
rendkívüli oUső árusítása.

Ezen igen rövid Ideig tartó árusít'sunk 'artama alatt az összes 
raktáron lévő árukészleteinket, mint: a legjobb niinőrégü lét fi
ái női szöveteket, orepe de chincket, creorgelte-selymeket, hc’eu- 
gye-vásznakaf, damacz'-árukat, ze íreket, butorripszeket, holt r- 
kelméket, bureltekel (térti öltönyökre és kosz*.  Úrnőkre) s minden

nemű textilárukat a legolcsóbb árak mel ett árusi juk.

A legkedvezőbb bevásárlási alkalom!

Egy veszedelmes szatir 
garázdálkodása Kőbányán
Kislányokat támadott meg, akik közül az egyiket 

kórházba kellett szállítani
A főkapitányság sérülési osztályán napok 

óta folyik a nyomozás egy bestiális, beteges 
hajlamú férfi kézrekeritésére.

Az elmúlt napokban egy kőbányai mun
kás hatéves kislányát megszólította az utcán 
egy férfi. Barátságosan beszélgetni kezdett 
vele, cukrot adott neki és

magával csalta egy közeli kis rétre.
'A kislány néhány óra múlva sírva állított be 
a szüleihez és

zokogva panaszkodott a cukros
bácsira",

aki bántotta őt.
A szülei a rendőrségre siettek és feljelen

tést tettek. Megindult a vizsgálat és a rend
őrség

kórházba utalta a kislányt,
orvosi vizsgálat céljából, hogy megállapít
sák mi történt vele.

Pár nap múlva Kőbányának egy másik 
utcájában történt hasonló esel egy kisleány
nyal. Ezt a kislányt a rendőrorvos vizsgálta 
meg és megállapította, hogy a bestiális em
ber nem tudta végrehajtani a szándékát, 
mert ugylátszik

valaki arrajárt és megzavarta.
A két eset szereplőjének a személyleirása 

megegyezik. Nyilvánvaló, hogy
egy és ugyanaz a személy követte el a 

támadásokat.
A rendőrség szigorú nyomozást indított a 
veszedelmes szatir elfogatására.

Kcverkot köpenyke'mék
Kamgarn öltönykelmék .S 
ségfl, 140 o-n széléé, nagy vá aeztékban P 

Divatöllönykelmék
140 cm szélei ....................................  P

Eredeti angol férfikamnarn la..._. P 
Eredeti anr,ol sötétkék és fékéit 

kamgarn és kasmír 151

Divatos Tweed köpenykéiméit
14'J cm széles.................... P 10.80, 9.70

Pepita ruhakelme PJ.W , „ 
Eolin, la
Crepe Caid
Eredeti francia tiszta se
lyem ruhaanyag
les,.......................... .. ......................  P 3.98
Crepe de Chinek

egész nehéz minőségben bőséges szín
választékban .............................................  P

475
8.90
5.20

19.50

14.50
6.80
1.45
3.60
320

3.55

6.30

Wlosómiiselyem....... P ,.M
Eredeti francia voile

g.önyöiü klminUc.lsban ...................... P
ez in tartó, nagy válasz
tók lián ............................ PMoso voile

Kelengyevászon
Zefirek .....  _ P
Rayéköper l,rn»'.ón^rsp»... P
Nanszung-batiszt " 
Frottirkelmék^X1*’..* -?? 
Cérna-Georgette

100 om széle-, nagy Bzinvilanztékban P

Francia mintázott Georgette

Tavaszi női kábátok
nagy választókban.......................  t' 29-

Női harisnya
Flór selyemzokni 
Selyemjambók ...

Pl.08.—,92,
........ » P-.78

1.25
1.38 

-.79
1.43 

—.69 
-.98 
-.83
2.35

—.98
1.65

19 — 
-.69 
-.88 
—.68

Saját érdekében tekintse meg ai úházunkat és kirakatainkat, ahol minden cikk 
jó minőségéről és olcsós igáról meggyőződést szerezhet

Már csak néhány hétig

Julius húszadikán startol 
a Justice tor Hungary

Vásárhelyi Lajos, az Amerikai Magyar 
Népszava sportrovatvezetője, aki a minap 
Budapestre érkezett, New Yorkban, közvet
lenül elindulása előtt a Hétfői Napló szá
mára meginterjúvolta Magyar Sándort, a 
detroit—budapesti repülőút pilótáját.

Az ujságiró érdeklődésére a pilóta a kö
vetkezőkben nyilatkozott a Hétfői Napló 
részére:

— Immár semmiféle akadálya sincs an
nak, hogy az óceáni utat megtegyem. Egy 
magyar származású amerikai emberbarát a 
minap tízezer dollárral hozzájárult a „Jus- 
tice fór Hungary" repülési akciójához s igy

együtt van a vállalkozáshoz szükséges har
mincezer dollár. A repülőutat előrelátható
lag

kiállítása megnyílt
a Nemzeti Szalonban. Erzsébettéri kioszk

A kiállítás mindaxt nyújtja, ami egy 
modern asszonyt érdekeL

julius húszadika
körül fogom megtenni. Mielőtt indulok, tár
sammal, Endresz Györggyel együtt

Amerikában nagyobb távrepülést 
szünk: Los Angelesből New Yorkba 

pülünk.
— Erre a repülésre azért van szükség, 

hogy kipróbáljuk repülőgépünk teljesítő-, 
fogyasztó- és akcióképességét.

— A „Justice fór Hungary"-va\ egyéb
ként napok óta

rendszeres repülőgyakorlatokat végzünk 
a tenger felett ködös, szeles időben, 
hogy hozzászokjunk az óceán-uthoz. 
Chamberlain, Lewin és Lindbergli kü
lönben személyesen elmondották az 
óceán átrepülésével kapcsolatos tapasz
talataikat s ők Is teljesen bíznak abban, 
hogy a kétüléses Lockheat Sirius típusú 
repülőgépen teljes sikerrel fogjuk meg

tenni az utat Budapestig.
—* Feltétlenül kedvező időben akarunk 

repülni, — mondotta tovább Magyar Sán
dor. — Detroitból Indulunk s New York fe
lett, mielőtt a tengerpart fölé érnénk, a le
vegőben, utazás közben egy másik repülő
gépről benzinkészletet veszünk fel. Erre a 
kissé körülményes benzinfelvételre azért 
van szükségünk, mert a startolásnál nem 
akarjuk nagymennyiségű benzinkészlcttel 
megterhelni a könnyű gépet. Én és repülő
társam, Endresz György, aki kiváló, kép
zett pilóta,

te-
re-

a legteljesebb mértékben bízunk a lég
vonalban számított közel hétezer kilo

méternyi repülőút teljes sikerében 
előreláthatóan, számításunk szerint julius 

vagy huszonegyedikén
s
huszonkettedikén, 
már Budapesten lehetünk.

Magyar Sándor megemlítette még, hogy 
többen ajánlkoztak, hogy a „Justice fór 
Hungary"-n megtegyék a detroit—buda
pesti repülőutat. Több pilóta arra akart 
vállalkozni, hogy

a „Justice fór TIungary“-ból repülés 
közben New York felett ejtőernyő se-

gltségével leereszkedjék. Magyar Sán
dor azonban semmiféle produkciót sem 
enged meg repülőgépével kapcsolatban 

s harmadik személyt sem visz magával az 
óceán-utra, már csak azért sem, mert a kis 
repülőgépben mindössze ketten férnek el.

A repülőajánlatokon kivül Magyar Sán« 
dór, mint elmondotta, tömeges

házassági ajánlatot 
is kapott. A nőtlen pilótának, aki elutazása 
előtt nagy összegre köt életbiztosítást család
tagjai javára, közel kétezer amerikai hölgy 
tett házassági ajánlatot.

A kidfUtds fénypontja a

Ft CT EX KEVÜ
Dénes modellek.

Naponta d. * tt—t-ig és d. u. 5—7-ig.

— Jancsó Benedek dr. temetése. A rész
vét impozáns megnyilatkozása mellett, több
száz főnyi előkelő gyászoló közönség jelen
létében temették el vasárnap délután a far
kasréti temetőben a székelység nagy halott
ját: Jancsó Benedek dr. egyetemi tanárt. A 
gyászszertartást a temető halottasházában 
S. Szaniszló páter végezte. Az első gyász
beszédet Benedek Sándor v. b. t. t., a köz
igazgatási bíróság másodelnöke mondotta, 
aki az összes erdélyi egyesületek nevében 
búcsúztatta a halottat. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia nevében Szádeczky-Kardoss 
dr. egyetemi tanár, a Werbőczy-gimnázium 
nevében dr. Korpás Ferenc igazgató, a Tár
sadalomtudományi Társaság nevében dr. 
Dékány István, a Magyar Nemzeti Szövet
ség képviseletében dr. Ajtay József, a szé
kely főiskolai hallgatók nevében pedig Ver- 
nes Gyula búcsúztatta az elhunytat. A sír
nál Barabás Endre főigazgató a Magyar 
Statisztikai Társaság és a Népies Irodalmi 
Társaság nevében búcsúztatta Jancsó Bene
deket, akinek sírját elhalmozták koszorúk
kal.

gyönyörű ünnepélyre hivatalos volt a Gép
gyárosok Egyesületének, valamint a Gyár
igazgatók Klubjának összes tagja. Az elő*  
kelő, 500 főnyi közönséget — amelynek so
raiban feltűnően sok és gyönyörű toalettek*  
ben pompázó szép hölgy jelent meg — Asch- 
ner Lipót, az Egyesült Izzólámpa vezérigaz
gatója, felesége és fia társaságában fogadta. 
Az ünnepélyen Tolnay Kornél, az Államvas*  
utak volt elnöke mondott felköszöntői a 
népszerű vezérigazgatóra, majd Aschner ve
zérigazgató köszöntötte a vendégeket. Ez*  
után szólásra emelkec.etl dr. Székely Imrei 
kormánvfőtanácsos, aki szép beszédben a 
jelenlevő Vészi Margit írónőt üdvözölte. Az 
előkelő vendégsereg jókedvűen élvezte a gar*  
den-party nyújtotta szórakozásokat és so
káig maradt együtt.

csuk
EJ

1

— Gyárigazgatók nagyszerű garden-partyja 
Budán. Nagyszabású garden-party kereté
ben avatták fel tegnap az Egyesült Izzó
lámpa és Villamossági Társaság tisztviselői
nek budai üdülőtelepét, amely a festői 
békásmegyeri szigettel szemben terül el. A

SHELL
Újabb nagy árleszállítás

Például: p 10.-
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SZÍNHÁZ - MOZI
Tetemrehivó gyászbeszéd 
Garas Márton filmrendező 

sírja fölött
„Ezren es ezren környékezték hírért, kenyérért és most 
mind távol maradtak**  — mondta a néptelen temetésen, 

a nyitott sírnál Lakner Arthur filmdramaturg

Bethlen gróf a Lidón inkognitó
ban pihente ki a londoni 

tárgyalás fáradalmait
Apponyi gróf az Excelsior strandján — Cannesban csak a 
benszülöttek türdenek — Egy magyar fiú és egy argentínai 
táncosnő szövetkeztek Montecarlo bankjának fölrobbantására 
Amikor a szisztéma csődöt mond — Noteszlapok a Riviéráról

Csütörtökön reggel h szidó kórház egyik 
közös termében kiszenvedett Garas Márton, 
az egykor híres drámai színész, aki később 
mint a legelső magyar filmrendezők egyike 
aratott nagy sikereket.

Az utóbbi években lehanyatlóban volt a 
kiváló színész és rendező csillaga. Balsors 
üldözte és mindezeken felül gyötrő betegség 
támadta meg. Garas a legsúlyosabb állapot
ban volt már, mikor Budapestre érkeztek 
vele hozzátartozói és alig néhány napig 
ápolták a zsidó kórházban, mikor örökre 
lehunyta szemét. Fiatalon őrölték meg a 
testi szenvedések és lelki csalódások —' 
negyvenhat éves volt.

Vasárnap délelőtt féltizenkét órakor te
mették el Garas Mártont a rákoskeresztúri 
temetőben. A gyászszertartásra gyülekező 
hozzátartozói megdöbbenve tapasztalták, 
hogy pályatársai közül

úgyszólván senki sem jelent meg 
a végtisztességen. Alig néliáng ember lézen
gett a szertartásteremben, ahol a pap bú
csúztatta el. Messze, a zsidó temető külső 
részébe vitték aztán Garas Márton koporsó
ját, amelyet családján kivül csupán egy-két 
gyászoló követett. Az elföldelés alkalmával, 
a nyitott sírnál aztán

meglepő esemény 
történt. Odaállt a sir elé Lakner Arthur film

SZÍNHÁZI napló
£c zajlott tehát a Féld Matyi premier, 

amelyen mégis csak Féld Matyit ünne
pelték, bárhogyan jelez is tizenkét társszer
zőt a szinlap. A „Jaj, de kivagyunk", mint 
minden Féld Matyi bohózat az utóbbi hóna
pok aktualitásából gyúródott egy jól össze
dagasztott egésszé. A közönség sokat is mu
latott és tapsolt. Czinober Muki figuráját Ka
bos Gyula játszotta kitünően, mig Gandhi 
alakjában Máig Gerő utazott a közönség ne
vető idegeire. Fejes Teri régen volt olyan jó
kedvű mint most, külön elismerés illeti Lé
szag Katót, aki finom megjelenésével és szép 
hangjával hatott. A többi szerepekben külö
nösen Fodor Artúr, Békássy István, Somiár 
Zsigmond, Kmochné és Keglevich Marietta 
dicsérendő.

Vasárnap este játszott utoljára a Vígszín
ház, amelynek ez volt a szezonzáró elő

adása. A Vígszínház is bezárt és ezzel az ösz- 
szes téli színházak elkezdték aludni nyári ál
mukat. Elérkezett tehát a budai és a város
ligeti színházak szezonja, az igazi telivér 
nyári szezon. Mivel a Krone cirkusz is el
utazik. talán több jut a közönségből Budára 
és a Városligetbe.

JARDIN
Erzsébet klrAlyné-ut 1. Telofon: Zugló 70—07

UJ MŰSOR

ÍJLENCLOS’
Soff-RIc.

r rdekes színházi átcsoportosulásról sut- 
tog a fáma. Ezek szerint Bársony Rózsi 

a Fővárosi Opcrettszinházhoz szerződött át, 
és Dclly Ferenc az Operettszinház volt bon- 
vivánja, a Király Színházzal irta alá a szer
ződését. Kertész Dezső eddig még nem szer
ződött sehova. Arról is beszélnek, hogy 
Góthék aláírták a Magyar Színháznál szerző
désüket, amely őket a jövő szezonra a Ma
gyar Színházhoz köti.
KT etnesak színházi és művészi körökben, ha- 

J * nem a közönség előtt is kellemes meglcpe- 
tást keltett az a hir, hogy Rátkai Már
ton a jövő szezontól kezdve visszaszerződött 
a Király Színházhoz. Ez a kvalitásos szí
nész. aki közel 25 éven át volt tagja a Király 
Színháznak, két éve különböző színházak
nál próbált gyökeret verni. Nem kétséges

Az utóbbi időben, amióta a Szent István 
napi ünnepek egyre nagyobbszabásuak let
tek, Ripka főpolgármester a színházakat 
körlevélben szólította fel arra, hogy a Szent 
István-hét tartamára szakítsák meg nyári 
szünetüket és nyissák meg kapuikat a Pestre 
érkező külföldiek és vidékiek előtt. A szín
házak több éven keresztül eleget tettek en
nek a felszólításnak és majdnem kivétel nél
kül játszottak a Szent István-héten. Sajnos 
azonban

ez a szentlstvánheti színházi szezón

dramaturg — az egyetlen, aki megjelent 
Garas Márton volt kollégái közül — és 
gyászbeszédet tartott.

— Hívatlanul beszélek fölötter, Garas 
Márton, — mondotta — hívatlanul, mert 
hiszen nem olyan temetés jutott osztályré
szedül, mint aminőt hatalmas talentumod, 
nagyszerű alkotásaid révén megérdemeltél 
volna. Én

szemtanúja voltam, mikor ezren és ez
ren tolongtak az ujtód előtt.

Mind a te jóindulatodért versengett, mind a 
te réveden remélt kenyeret és dicsőséget, 
mind mosolyogva mutatta az érted való ra
jongást — és most hol vannak ezekl Távol. 
Azért búcsúztatlak én el hívatlanul! Garas 
Márton, ne érezd a sírodban a nagy csaló
dást, ne érezd az emberi gyarlóság okozta 
fájdalmat — pihenjél békében.

Garas Mártonnak a sirt körülvevő hozzá
tartozói, felesége és gyermekei döbbenetes 
meghatottsággal hallgatták Lakner Arthur 
drámai gyászbeszédét. Az elhunyt filmren
dező hátrahagyott családja egyébként a leg- 
szörnyübb helyzetbe került. Utolsó ingósá
gaikat tették pénzzé, hogy a haldokló Garas 
Mártont hazahozassák és most egy sokat 
szenvedett, agyongyötört asszony és négy 
vörösre sirt szemű, árván maradt leányka 
tekint reszketve a gonosz sors elé ...

azonban az, hogy Rátkai egy pillanatra sem 
érezte magát igazán otthonosan egy színpadon 
sem és az sem kétséges, hogy a Király Szinház 
is nélkülözte régi tagját, akit a közönség mégis 
legszívesebben a Király Szinházban lát viszont. 
Azok a béketárgyalások, amelyek a Király Szin
ház és Rátkai között megindultak, sikerre ve
zettek és Rátkai Márton mától kezdve újra tagja 
annak a színháznak, ahol legnagyobb sikereit 
aratta.
TS ardos Géza a debrecen—szolnoki színi- 

kerület igazgatója társulatához szerződtette 
Horváth Lucyt, a Rózsahegyi-sziniiskola és Eré
nyiné Rossi Rosina énckiskolájának most vég
zett, kitűnő tehetségű növendékét.
T\ ezsőfíy László és Bársony István veze- 
U lése alatt álló Omnia-kabaré első hónapi 
műsorának szép sikere volt. Mig a többi al
kalmi kabaré nem tudott megbirkózni a 
nyári meleggel, addig ez az uj kis szinház jól 
tartotta magát. Most készül uj műsorának 
bemutatására, amelyet szombaton este tarta
nak meg.

Az Operaházban még most sem fejeződ
tek be a jövő évi szerződtetések. Szá

mos kitűnő énekes és énekesnő áll a bizony
talanság előtt. Annál feltűnőbb tehát az 
Operaháznak az a dicsérendő ténye, hogy 
már három fiatalt váratlanul leszerződtetett. 
Ezek Báthy Anna, Orosz Júlia és Eckert Szi
dónia. Operaházi körökben azt suttogják, 
hogy Radnay igazgatónak ezekkel a szerződ
tetésekkel kétféle célja volt, egyrészt, hogy a 
Városi Színháztól elszippantson jó operai 
erőt, másrészt sakkban tartsa a magasabb 
igényekkel jelentkező tagjait._______________

C ACRÉC7RII vendéglő 
jAjiLjÁLÍI suvog-utca7.

Legszebb ki'étAn. 50-en vtllamog. Csak 20 tok meleg 

A Belvárosi Szinház, amelytől Lengyel Meny
hért tegnap vált meg, folytatja szerződte

tést tárgyalásait. Eddig két szerepre kötötte le a 
szinház Titkos Ilonát és két szerepre Gaál Fran
ciskát. Gaál Franciska, aki a jövő szezon kezde
tén a Vígszínházban játszik, a Belvárosi Szinház
ban nem folytathatja a Fruska sikersorozatát, 
amely váratlan bonyodalmak elé állítja a szin- 
házat. ______________________________________

RFPBIIA” ReKetow Cirkusz varieté ||DbUI VN II Városliget, Tel.: Aut. 180-35. 
A vezető julluat műsor este 8 órakor éa délután 1 
órakor IO kUlfMIdl ultrái cló. Helyárak este 1 pengő
től ti pengőig (utalvánnyal a fele), d. u. 50 fillér öl 3 pen

gőig (uta vány nemiét vényéé) _____

Farkas Imre, a napokban fejezte be uj ope
rettjét, amelynek cime: „A markotányosnő"

Ismét egy katonadarab, amely azonban nem a 
katonatisztek, hanem egy táborban élő, termé
szetesen csinos nőszemély körül bonyolódik.

Cannes, junius 29.
Olyan meleg van, hogy a Croisette világ

szép sétányán a pálmák is barnára perzse- 
lődtek. (Némi vigasz ez a kánikulában ful
ladozó Pestnek.) A Palmbeach-kaszinója ; 
azonban dolgozik. Százezer frankok pilla
natok alatt úsznak el, mig a hús tengerben 
csak a benszülöttek úszkálnak. A cannesiaké 
a nyári szezón. Ennek megfelelően leszálltak 
a magas lóról a párisi cégek üzletei (amelyek 
még nyitvatartanak), a legtöbben azonban 
kék olajfestékkel fedték be kirakataikat és 
kiírták, hogy „nyári szünet". (Akárcsak a 
pesti színházak.)

Juan les Plns.
Itt aztán fürdenek a pestiek is. Amerikai jach

tok az öbölben és Charon professzor, a testkul
túra mestere amerikai, angol, francia, kínai és 
svéd hölgyek között tornáztatja a plage on a 
Váci-utca és a Duna-korzó ideszabadult vörös
barnára sült dámáit. De hogy itt is erősen 
nyári szezón van, ezt a következő kis epizód 
jellemzi. Juan les Pinsböl autocaron Nizzába 
igyekeztem, egy olyan autóbuszon, amelyre 
„service regoulier" volt kiírva. Antibes határá
ban leáll a sofőr és felszólít minket, (két öre
gedő délfrancia dáma és egy angol fiú ült még 
az autóbuszon) hogy vagy szálljunk le, vagy 
fizessük le a menetűi j kétszeresét mert csak igy 
érdemes neki Nizzába vinni. Este tiz óra volt 
az országúton. Mit lehetett mást tenni, mint a 
különös zsarolónak fizetni. Próbálja utána csi
nálni ezt egy magyar autóbusz, rögtön Ázsiát 
kiáltoznak a külföldiek!

# Nizza.
Az egyik hotelben, ahol megszálltam, várat

lanul egy nyúlánk, mosolygó fiatalember kö
szön rám magyarul, ö a hotel direktora, idegen 
fogadója és mindene egyszemélyben. Feketézés 
közben szenzációs életregény bontakozik ki az 
alig huszonháromé vés fiatalember elbeszélésé
ből: Előkelő, gazdag családja az érettségi után 
pénzt tett a fiatalember zsebébe, vonatra ül
tette és tanulmányútra küldte Páris, London 
felé. A fiatalember azonban csak Montecarlóig 
jutott el. Életében először volt sok, nagyon sok 
pénz a zsebében, gondolta hát, hogy megnézi 
Albert herceg csodás kastélyát, na és — a hír
hedt játékkaszinót. Mindkettő nagyon tetszett 
a fiatalembernek, de különösen a harmadik: 
e9!l gyönyörű argentínai táncosnő, aki egy ül
tében a játékasztalnál szédületes gyorsasággal 
nyert össze száztizezer frankot. A fiatalember 
végzetesen beleszeretett a spanyol táncosnőbe, 
aki lovagját csakhamar beavatta a rulett tit 
kaiba. A Hotel Paris terrasszán szembenülve a 
ragyogóan kivilágított és színpadiasán agyon 
reflektorozott palotával (az öngyilkosok kert
jének szomszédságában) született meg az uj 
szisztéma, — amely holtbiztos. A fiatalember 
elfeledkezett Parisról, Londonról és csak a nő 
és a kártya érdekelte. Természetesen mindkettő 
cserbenhagyta. A fiatalember egyszerre csak 
arra ébredt, hogy a hotel lefoglalta csomagjait, 
és a szó szoros értelmében tennisznadrágban 
állt a pazar hotel kapui előtt. Két sous volt a 
zsebében, a többi hatvanezer frank hiányzott. 
A monacói hegyek között kőtöréssel kezdte — 
a feltörést. Kegyetlenül sokat dolgozott — de 
sikerűit. Most egy hotel vezetője. Jó lenne, ha 
ennek a derék fiatalembernek előkelő pesti csa 
ládja tudomást venne arról, hogy a fiú milyen 
pompásan kiállta az élet legtragikusabb fordu
latait és mennyire talpraállt — a salát erejéből

Monaco.
A montecarlói Café Páristól egy szűk kis 

Az idén Szent Istvánkor 
nem nyitnak ki a pesti színházak 
Az eddigi balsikerek késztették a színházakat erre az elhatározásra

utcácska vezet a francia határig. Ennek az 
utcának egyik fele Monaco a másik Francia*  
ország. Egy bűnöző, akit a fehérruhás ma*  
nacoi rendőr üldözött, természetesen erre 
menekült. Átfutott az utca franciaországi ol
dalára és onnan mutatott szamárfület a ha
tár integritását tiszteletben tartó monacói 
rendőrnek.

Milano.
A csodaszép milánói temetőbe vezetőm 

először egy síremlékhez vezet. A napfényben 
izzó fehér márvány obeliszk tetején diadalmasan 
ágaskodik a fasiszta jelvény. Kísérőm magya
rázza: a fasiszta párt állította annak a két sze
rencsétlennek emlékére, akik Milano utcáin a 
kommunisták bombamerényletének lettek áldo
zatai. Háromszázharmincezer lírába került —' 
teszi hozzá csendesen.

Milyen jó dolguk van az olaszoknak, ők két 
áldozatnak „állítottak" monumentális siremlé- 
két. Nekünk vájjon milyen nagyot kellene „téri 
ve zni?"...

Lldo.
Ahogy kiszállok a Santa Lucia pályaud

varon a milánói expreszből, egy igen isme
rős, ősz, szakállas ur ötlik szemembe. Last 
san megindul, én követem. Mindketten be*  
szállunk a vaporettoba és hajókázunk a Lido 
felé. Tüzet adok neki — magyar Stambulra 
gyújt. Semmi kétség: ez a mi Apponyink. 
Pihenni jött, nem foglalkozik politikával. Az 
Excelsiorba szállt és késő délutáni órákban 
a strand kényelmes nádfoteljéből nézi a gyö*  
nyörü olasz naplementét.

A magyar elit politikai élet egy másik nagy 
vezéralakja, Bethlen István gróf három na
pig teljes inkognitóban szintén a Lidó ven
dége volt. A Hotel des Bains elsőemeleti 
tengerre néző appartmanjában pihente ki a 
londoni tárgyalás fáradalmait a miniszter*  
elnök. Ebédjét, vacsoráját a szobájában fo*  
gyasztotta el, amelyet a hotel személyzete 
szerint csak egyetlenegyszer hagyott el. Sante. 
Lazaroban, az örmények kolostorát kereste 
fel és barátságosan elbeszélgetett az örmény 
priorral és egy magyar származású baráttal. 
Az előkelő látogatást a kolostorban meg is 
örökítették. Van a Lazaronak egy lapja, 
amely ünnepélyes alkalmakkor jelenik meg. 
Ebben a lapban láttam Bethlen gróf fény
képét, amint a prior és a magyar barát kö
zött ült. Bethlen senkit sem fogadott a hotel
ben, senkivel sem tárgyalt, nem telefonált, 
nem táviratozott és amikor részletesebben 
érdeklődtem a szálloda igazgatójánál, csak 
ezt a nem egészen udvarias megjegyzést te
hettem el:

— A miniszterelnök is éppen olyan ven*  
dégűnk volt, mint a többi; mi egyáltalában 
nem kisértük figyelemmel, hogy mivel tölti 
idejét.

A miniszterelnök az inkognitóját azonban 
igy sem őrizhette meg, hiszen sok magyar 
él a Lidón, igy a mellette levő szobában dr. 
Faragó Kornél kórházi főorvos, szemben 
pedig Vágó Géza magyar származású olasz 
bankár és még egy sereg magyar, német, 
olasz vendég lakott, akik — ha másból nem, 
de a világlapokban megjelent fényképei után 
— nyomban felismerték a zárkózott urat.

Stób Zoltán.

igen rosszul sikerUlt.
A tapasztalatokon okulva, az igazgatók 

egymás között elhatározták, hogyha az 
idén Ripka főpolgármester felszólítja őket 
a színházak megnyitására, ez elöl

udvarias formában kitérnek, 
ha csak a főváros bizonyos garanciát nem 
nyújt a színházak látogatottságára vonat
kozóan. A Nemzeti Szinház természetesen 
nem csatlakozott a színigazgatók ezirányu 
mozgalmához és ez Szent István napjaira 
kinyitja kapuit.

nyári vásárának árat
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Fürdőcikkek ... 6.80Női filc'< alapok
a legújabb modulok szerint

Cikkeink ezrei mélyen leszállított áron
Postai megrendeléseket a nyári vásár alatt a portóköltség felszámítása mellett 

utánvétellel szállítunk. Meg nem felelő áruért a pénzt visszaadjuk.

MOST VÁSÁROLJON!
Női szalmakalapok < on .

idényutáni kiárusítása........................... I .QU-LU1

Férfi atléta trikó _ no
fehér és fekete, bármely nagyságban ...**•»* O

Fekete férfi úszónadrág > ne
minden nagyságban ...........   _. ... J

Férfi kombinált fürdőinké t qp
Női gyapjú fürdőruha

kétréssos. színes divatbordűrőkkel és osikokkal 9.80 
(külön kásák és nadrág) .............................. ...

Frottirutánzatu strandkabát Q 9n
hosszn ujjal, női és férfi ................. ... ... „ ... O.Z.U

Frottír fürdőköpeny inán
hosszú ujjal, a legszebb talonokban _ _ • O.OU

DA?‘..,’?^«^“!0,er 3.50 HŐI és RVermekrUllAk Nőibrekátővesharis»yatartó2.l8

Pongyola 340
Jó mosóvoálból, osinos fazonokban — _ — ... "O

Kerti ruha 4 no
kitűnő mosó muslinbóL..............................................*+.UO

Teniszruha c 90
kitűnő panamából, fehér éa drapp U.fcO

Mflselyemkomplé 94 on
elegáns kivitelben, retlkflliel együtt ......... fcHiOU

Crepe de Chine ruha inon
tissta hernyóselyemböl, a legújabb fasonokb ■ O.OU 

Selyemfényű puplinbtaz aqo
Gyermek játszóruha _ qn
Gyermek játszóruha i oo

színes rajé sefirből, minden nagyságban...................... • .OO

Gyermek tiroli nadrág 7
bőrerós vászonból 3-as (-J-2O fill.) — —

Leányka mosóruha 9 qp
bájos fazonban, 46. se. (4-20 flllj — _ _ fcvö

Leányka puplinruha p cn
ízléses kivitelben, 45. se. (4-20 fill.) „ „ v.vU

Fiú burettvászon öltőny 7 cn
a legjobb kidolgozással, 1. se. (4-60 Hll.) _. * •OU

mosó izhp _ 30 Női fehérneműek N.% ±.“‘kézel5s kez,,n 1.50

Női nansouk kombiné 9 90
színes, ssélM osipke éa himsésdisnel _ „ ...

Szoknyakombiné
la selyemfényű sanghalból, dúsan oefpkésve, 6,30 
ajour éa himsés dísszel, bármely sninbeu.........

Szines nansouk női hálóing n no
galléros divat fazonban ...............

rHÓDCllClyu müselyem kombiné g gg
Csikós miiselyem nadrág i -jn

Jó minőségben . .............................................. 1 ./O

Sifón félkötény, női -.78
Kosaras melltartó OQ

Jó sifonból, csipkéévé ... .....................  — " OO
Melltartó dupla tflllből . qp
Szines müselyem kombiné 2.18

„AnlKO" a valódi selyemha- — . - . —S. .OSeftd" selyemflór harisnya
risnya 2.65 FíSTTl dlVatCiKkeK 2 98

Oxford ing külön gallérral 4.60
Panama apacsing r

elsőrendű kivitelben .................  U.DU

Selyemfényű puplining jn

Rövid gombos alsónadrág i ep
fehér és színes ............................................. • •

Félkemény divatgallér _ >jp
Divat magánkötő qp

Cémaflór zokni . 7n
sima ée dlvatmintás, elsőrangú ktritelbea... ... 1 •/ O

L“±^".Joppe________8 30
Burett vászonöltöny ipon

Gyermek szandálok bőrbéléssel
28— 80 szám 31—35 szám Cipők

Fehér gyermek sokerli
0—3 szám 4—9 azám

6.80 7.80 48 fillér 68 fillér

Vászoncipő la gumitalppal j gg 

Női teniszcipő chromtalppal 6.50

Női divatszandolet tn on
bőrsarokkal................................... — — — — 1 U,OU

Női troteur cipő t o rn
tartós minőség „.................. 1 O.UU

Női divatcipő ■ R
francia sarokkal, világos és sötét ............. • D-UU

Férfi barna bagaria félcipő | g gg

.. 5.45 Selymek, szövetek, vásznak F,ir«.xs6bSr kezt,n. . . . . 7.30

Nyersselyem q fin
nyers selnben, Só cm. seéles mtr. ._ . .................O.UU

Crepe de Chine 0 qp
tlsata hernyósolyem, minden sala, mtr. _ O«*rO

la Crepe de Chine e nr
tinta állati selyemből, mtr........................ ... . ’J-O’-I

Tiszta selyem georgette 7
Foulard selyem 9 no

punr mintákban, 94 cm. ssóiee, mtr............ fc.uO

Crepe de Chine újdonság e no
divatos, mintás, 100 om. Méles, mtr. ... ... . J«vU

Mosó crepe _ rp
minden színben, mór ,aJO

Muszlin _ p9
kitűnő monóvoál, nagy választékban, mtr . -Ofc

Cérnagrenadin 1 on
120 om. széles, bordűrős mintákkal, mtr............ • OU

Strandkabátanyag ■ cn
színes mintázattal, mtr......................— —

Mosó müselyem i pp
Kamgarn férfiöltőnykeime < 4 on

tiszta gyapjú, 146 om. seélea, mtr.._ ... ... 1 *T.OV

GyapjnkrepeUa . 80
női ruhára, minden aslnbea, 100 om. seélee, mtr. »«OU

Kitűnő frottír-törülköző « qp
színes bordűrökkel .................................— • -1/0

Kockás abroszkelme 9
kerti abroszra, 140 em. sséles, mtr. _ ______ fc.M’U

Elsőrangú batiszlsifón ■ qo
no cm. széles, mtr......................................  • •*>O

Szines nansouk _ qp
női fehérneműre, 80 cm. szólóé, mtr. .. _. ".JJO

60 cm. fodros selyemgummi - .36

Flanellfakaró - 40 SzŐRVeCiek Nyu.?ágy g 70
kitűnő minőség, virágos vagy koekáa................. u.TV tiszta lonhusattal és lábtartóval..................... V./O

Futószőnyeg . 40
Jó strapa min. oca M om. seélee, mtr.... — ... •

Strapa ágyelő q nn
rojtozott, 140x66 om. nagyság, mtr. ... ... O./U

la Moket sezlon-átvető qp__
Velour ebédlő szőnyeg 07__

nyírott, kitűnő minőség, ........................... V/,

la gyapjú ebédlő szőnyeg oo__
perzsamintás, 800x200 om. nagysság ._ „ OO,"“ 

Stór függöny g go
etamlnbói, fodrozva és oslpkósve ... . VJ.OU

Rúkúczi-ui 74. DIVtíSíÖiHOK Rúkóczi-ut 74.
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H ÉT FŰI SPORTNAPLÖ
A kétszázas mezőny teljesítménye áll 
Budapest atlétikai bajnokságainak 

második napi eredményei élén
Raggambi 21.8 mp-es rekorderedménnyel lett bajnok, de még az 
ötödik is 22.3 mp-et futott. Zsitvai 49.8 mp-et futott 400-on, 
Marvalits 46.09-et dobott diszkosszal, Késmárki 187 cm-t ugrott 

magasba. — Donogán kiesett a diszkoszvetés döntőjéből
Egy héttel a magyar atlétika legnagyobb ese

ménye elölt rendezték meg a budapesti kerület 
atlétikai bajnokságait. A bajnokság melleit még 
a magyar-finn mérkőzés is olt lebegett a ver
senyzők előtt s mintegy főpróbája volt a min
den idők legnagyszerűbb eseményének, hogy 
feleletet adjon e kérdésre: vájjon felkészülten 
várja-e a magyar atlétagárda Európa első atléta 
nemzetét?

Nos, a felelet minden tekintetben kielégítő. 
Atlétáink talán még sosem voltak Ily jó for
mában s állíthatjuk, hogy méltó együttest 

állíthatunk ki északi rokonaink ellen.
Már szombaton megdőlt két rekord Balogh 

és Nagy Géza révén, mig Gerő F. hátszéltől tá
mogatva beállította a 100-as rekordot.

A vasárnapi eredmények élén vitán felül a 
300 -as mezőny teljesítménye áll. Hiszen a fenn
átlő rekordnál 0.2 mp.-el jobb idő alatt győző 
Raggambi után az ötödiknek beérkező Hajdú 
is 22.9 mp.-et futott! Kár, hogy az oldal-hátszél 
miatt valószínűleg nem lehet rekord az ered
mény.

Nagy meglepetéssel végződött a 400 méter, 
ahol Zsitvay csinált váratlan betörést. Igaz, hogy 
nem is annyira a győzelme, mint inkább a meg
lepő szép finis után elért kitűnő ideje volt az 
esemény.

De nem is ez volt a legfőbb meglepetés, ha
nem a diszkoszdobás.

Donogán ugyanis lehetetlen bizonytalanul 
dobva 4123 eni-es gyenge eredménnyel ki

esett a döntőből!
Donogán az amsterdnmi olimpiász óta nem 

dobott ilyen keveset. Csak nem képzelte talán 
mngát ismét az olimpiászon?

A többi versenyszám közül kiemelkedik a 400 
m. gátfutás, ahol az FTC jutott megérdemelt 
bajnoksághoz Kovácsy révén, mig a töbM szá
mokban favorilgyőzelinek voltak jó eredmé
nyekkel.

Kár, hogy fenn, a tribünön elhelyezett mega- 
főnből a közönség zaján keresztül csak hang
töredékek jutottak el a kissé félreeső helyen 
fekvő sajtópáholyba.

Részletes eredmények:
200 m. sík futót.

Bajnok: Raggambi István (BBTE) 21.8 mp. or
szágos rekordl 2. Paku (TFSC) 22 mp, 3. Gerő 
III. G. (MTK) 22.1 mp. 4. Solt (BSE) 22.2 mp, 5. 
Hajdú (FTC) 22.3 mp — Ilyen jó 200-as me
zőny még nem futott magyar pályán. Az első 
négy helyezett egyéni rekordot futott! Hajdú 
Indult a legbelső pólyán, mellette Raggambi 
ment, majd Gerő, Nagy J., Paku és Solt volt a 
sorrend. A második start kitünően sikerült s 
Raggambinak sikerűit legjobban elkerülni a 
starttól. Gerő pályaelőnyét már 50-né behozta s 
onnan fokozatosan elhúzva, a célegyenesbe 
már egy méter előnnyel fordult. A második 
százon Gerő 111. Nyomult fel, de az utolsó mé
terek kétségbeesett küzdelmében az igen szé
pen küzdő Paklinak háromnegyed méterrel si
került a második helyet biztosítania. Fél-fél 
méter a helyezettek között.

400 m. síkfutás.
Rajnok: Zsitvai Zoltán (BBTE) 40.8 mp, 2. 
Szeley (BBTE) 51 mp, 3. Magdics 51 mp. — 
Barsi távoliélében nem várt nagyszerű ered
ménnyel győzött Zsitvai s ha még megszorítot
ták volna, bizonyára még ennél jobb időt is tu
dott volna futni. Az első 100 méteren, de még 
200 nál is nagyon le volt szakadva Zsitvai s 

Fogalommá lett

Inguásápunk
julius 5-én (szombaton) 

visszavonhatatlanul veget ér!
Mindenkinek saját érdeke a még raktáron lévő

pengős 
ingekből minél előbb vásároljon.

Vidékre utánvéttel

LUSTIG EDE RÁKÓCZI UT 2
Minden eddigi műsorunknál mulatságosabb a júliusi! 

Premier f-én (kedden)
Ma. hétfőn n junius! műsor utolsó előadása. NvArl Komédia Orfeum Városliget,
Hermina-ut 65. Angolpark kijáratánál. Városi pénztár: Jókai-tér 10. Tel. 180 —20, 255--10-

Szeley bajnoksága már csaknem biztosnak tet
szett. A harmadik százon azután felnyomult és 
amikor befordultak a célegyenesbe, már egyvo 
nalban volt Szeleyvcl. Itt azután csodálatos 
szép finissel szinte faképnél hagyta a társasá
got s fölényesen győzött.

1500 m. síkfutás.
Bajnok: Szabó Miklós (MAC) 4:10.8 mp. 2. 
Gyulay (MAC) 4:11 mp, 3. Ferihegyi (MTK) 
4:13.6 mp, 4. Eper (ESC) 4.14.4 mp. — Igen 
lanyha tempóban indult a mezőny Szabó veze
tésével s 62.5 mp-es 400, majd 2:12 mp-es 800 
után még az egész mezőny együtt volt. Az 1200 
méter ideje 3:24 mp volt s Szabó a cél előtt 200 
méterrel fogott finisbe. Gyulai megpróbálta 
ugyan felvenni vele a harcot, de Szabó a célegye
nesben oldalt nézegetve, biztosan győzött. Feri
hegyi a finisben verte Épért.

10.000 m. síkfutás.
Bajnok: Szerb Elek (MAC) 33.58.8 mp, 2. Ma

jorosi (ESC) 34:15 mp, 3. Gégény (ESC) 34:55 
mp. — E verseny csak hosszutávfutó sportunk 
gyarlóságának kídomboritására volt jó. Szerb 
16.27 mp-es 5000 méter után biztosan győzött. 
De hol lesznek majd reprezentánsaink a finnek 
ellen?!

110 m. gátfutás.
Bajnok- Jfihn (MTK) 15.9 mp, 2. Orbán 

(BBTE) 16.6 mp, 3. Várnai (MAC) 17.4 mp. — 
Orbán és Várnai kiugrásai után csak harmadik 
startra indult a mezőny. Orbán került el leg
jobban a starttól s 4 gátig vezetett is, de olt 
megingott és Jfihn befogta s hazai viszonylat
ban jó idő alatt győzött. Várnai a finisben nyo- 
u.'nH fel a harmadik helyre.

400 m. gátfutás.
Bajnok: Kovácsy Gyula (FTC) 57.8 mp, 2. 

Ferenczy (MAFC) 58.2 mp, 3. Kertész (FTC) 
58.8 mp. — A tavaly még az ifjúsági sorban 
küzdő Kovácsy első komoly erőpróbája nem 
várt sikerrel járt. Ferenczy csak négy gátig 
állta a sarat, onnan a fialni ferencvárosi meg
lepő szép stílusban futva elhúzott és biztosan 
két és fél méterrel győzött.

Magasugrás.
Bajnok: Késmárki Kornél (BBTE) 187 cm,

2. Orbán (BBTE) 184 cm, 3. Bácsalmási Péter 
(TFSC) 181 cm. — A rossz elugróhelyen Kés
márki eredménye respektábilis. A 174 és 184 
cm-lől eltekintve, minden magasságot elsőre 
ugrott, a 187-el pedig harmadszorra ugratta. 
Utána megpróbálkozott a 191 cm-el is, de két
szer ütötte, mir-e harmadszor mór nem ugrott. 
Orbán is jó formában van, igaz, hogy a 181 ne
hezen ment, de a 184-et magasan felette vitte. 
Bácsalmási kétszer csak a fejével húzta le a 
184-et.

Pasztőrözött palacktej
Hármasugrás.

Bajnok: Bácsalmási Péter (TFSC) 1370 cm, 
2. Ujfaluczky (FTC) 1341 cm, 3. Kovács (BEAC) 
1323 cm. — Bácsalmásy harmadszorra érte el 

fenti eredményét, amellyel első bajnokságát 
nyerte Ez a szám volt még, amelyik a legala
csonyabb nivón mozgott.

Sulydobás.
Bajnok: Darányi József (MAC) 1478 cm, 2. 

Kiss (MBSE) 1351 cm, 3. Bácsalmási (BEAC) 
1312 cm. — Darányit kivéve az egész mezőny 
mélyen formáján alul dobott. A sok 13 méteres 
dobó alig tudta elérni a 12 métert. Darányi is 
első dobásra 1384 cm-t dobott, azután 1418-at, 
majd kétszer kilépett. Legjobb eredményét ötö
dik dobásra érte el, amely Budapest bajnoki

A Pannon-nyolcas nem állott starthoz 
a Széchenyi-emlékversenyen 

és igy a row ower-ben indult Hungária a végleges magyar 
reprezentánsa a városközi nyolcasnak

Remek napsütéses időben, előkelő és szép 
közönség részvételével evezték le vasárnap 
délután a nemzetközi nagy regatta második 
napjának versenyeit. A margitszigeti evezős
pálya provizórikus tribünjein szebbnél-szebb 
női toalettek adtak gyönyörű keretet a ver
senynek, amelyen a közéleti és társadalmi 
előkelőségek közül ott láttuk Heinrich Fe
renc nyugalmazott kereskedelmi minisztert, 
Ártotta olasz követet, az olasz követség sze
mélyzetével, Szukováthy Imre dr.-t, a Test
nevelési Főiskola igazgatóját és a sporttár
sadalom számos kiválóságát.

A nemzetközi regattának az olasz olim
piai bajnokegyüttes, a bajor és az osztrák 
kajak-egyesületek részvétele adta meg a 
nemzetközi jelleget. Fájdalom, technikai 
okok miatt nem volt módunkban a világ
híressé vált olasz olimpikonokat első klasz- 
szisu versenyben küzdelemben látni. Győ
zelmük és elért idejük még igy is imponáló, 
habár érthető okokból nem fejtették ki tel
jes erejüket. A második nap klasszikus ver
senyszáma, a Berlin—Budapest—Bées vá- 
rosközi nyolcasverseny harmadik próba
mérkőzésének kijelölt versenye lett volna.

A Pannónia azonban nem jelent meg a 
startnál és Igy a Hungária row ower- 
ben evezte le a versenyt. A hagyomá
nyos nyolcasmérkőzésen tehát a Hun
gária szeniornyolcasa fogja képviselni 

a magyar színeket.
A Magyar Evezős Szövetség a modern 

rendezési technika legraffináltabb eszközeit 
használta ki és igy valóban élvezetes küz
delmeket látott a közönség, amely ezúttal 
elsöizben a starttól a célig végigélvezhette a 
versenyeket a Magyar Motorhajózási Rész
vénytársaság ötvenkétüléses gyorsjáratú 
motorhajóin, amelynek segítségével a ver
seny minden fázisát kényelmesen áttekint
hették.

Külön említést érdemelnek az osztrák 
Adolf Anderlie és egy fiatal magyar cser
késztiszt, Osváth György kajakon végzett 
ügyességi mutatványai, amelyek artistáknak 
is becsületükre váltak volna.

A rendezés körül Perger Ferenc dr. kor
mányfőtanácsos, a MÉSZ elnöke, Ábray 
Zoltán dr. alelnök és Kalliwoda Ferenc 
igazgató szereztek ujabb érdemeket.

Vásárhelyi Béla-emlékverseny: Junior vidéki 
négyes kormányossal. Győztes: Tisza Szegedi 
Evezős Egylet (dr. Rádly, Schaffer, Baja, Rácz 
dr. stroke, Schenk cox. 7 p 19.8 mp. Két hajó
hosszal nyerve. 2. Váci Sport Egylet 7 p 26.6 
mp.

Állami dij: Junior-négyes. Győztes: Sirály 
Evezős Egylet (Kormos, Schwarcz, Biró, Fejér 
stroke, Simon cox) 7 p 10.7 mp. 2. Műegyetemi 
Evezős Club 7 p 17 mp.

Junior szkiff. 1. Vértes János (FTC) 7 p 42.1 
mp. 2. Back Ottó (Szegedi Csónakázó Egylet). 
Indult még Szendey András (Neptun), aki a táv 
nagyrészében vezetett, de 1900 méternél, ami
kor Vértes befogta, föladta a versenyt.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
vándordíja: Ujoncnyolcas kormányossal. Indul
tak: a Műegyetemi Evezős Club, a Duna Buda
pesti Evezős Egylet, a Hungária Evezős Egylet 
a Pannónia Evezős Club és az FTC- Viszon
tagságos és háromszor sikertelen startkisérlet 
után 500 méternél a Ferencváros vezet, de 
nyomban felnyomul a Hungária, majd a Nem
zeti is. 1000-nél, 1500-nál és 1900-nái is meg
tartja az FTC vezetőpozicióját. 1900-nál a Nem
zeti és a Szegedi Regatta Egylet feladták a ver
senyt.

Győztes: az FTC magyar hajóban 6 p 37 mp 
alatt két hajóhosszal. 2. Hungária EE 6p 45.6 
mp alatt egynegyed hajóhosszal. 3. Duna Evezős 
Egylet 6 p 47 2 mp alatt.

Lisznyay Damó Tihamér emlékverseny: Non 
cox kettős. Indultak: a Hungária Evezős Egy
let Gőte—Kauser és a Budapest Evezős Club 
Szabó—Ballya pair-onr-ja. Győzött fölényesen, 
10 hosszal a Hungária 7 p 44 mp alatt. 2. BEC.

Oppler Pál-emlékverseny: Egyes főverseny. E 

rekord. Kiss is ötödikre érte el legjobbját, mig 
Bácsalmási utolsóra.

Diszkoszvetés.
Bajnok: Marvalits Kálmán (BTC) 4609 cm, 1 
Egri (MAC) 4388 cm, 3. Bertalan (BBTE) 4259 
cm. — A verseny egyik legnagyobb meglep*  
tése volt a diszkoszvetés. Donogánnak egyilí 
dobása sem sikerült s a várt 47 méter helyett 
4123-al kiesett a döntöböll Marvalits fokozato
san javítva, ötödikre dobta legjobbját, <• 
kétszer dobott 45-ön felül. Egrinek három do- 
bása volt 43-on felül.

versenyszámra egyedül ifj. dr. Szendey Béla ne
vezett, akit azonban a zsűri felmentett azon kö
telezettsége alól, hogy a versenyt egyedül evezze 
végig. A verseny igy elmaradt.

Kürthy Dezső-emlékverseny: Nyolcas kormá
nyossal. Indultak: a Hungária, a Szent István, 
a Sirály és n Tisza Szegedi Evezős Egylet. Ki
tűnő start után a Szent István küzdi magát az 
élre, mig a Hungária 100 méternél evezőtörés 
miatt feladja a versenyt, amely azután a Sirály 
és a Szent István elkeseredett párharcává vált 
Ez a helyzet végig megmaradt, mig a finisben 
a Sirály diadalmaskodott.

Győztes: a Sirály Evezős Egylet (Ródosl, Peri, 
Meizel, Schwarcz, Biró, Bruchsteiner, Kormos, 
Fejér stroke, Simon kormályos) 6 p 44.4 mp 
nlatt egynegyed hajóhosszal. 2. Szent István 6 
p 53.2 mp. 3. Tisza Szegedi Evezős Egylet.

Vendégek versenye: Négy evezős verseny kor
mányossal. Indultak: egy magyar, egy osztrák' 
és egy olasz négyes. A Váci SÉ, a Wiener Ru- 
derclub Pirat és a Pullino d-Isola Istria négye
sei. 100 méternél az olaszok már öthosszal ve
zetnek és ettől kezdve erősen növelik előnyüket 
és végeredményben húsz hosszal győz 7 p 06 
mp alatt a Váci Sport Egylet előtt, amely 7 p 
37.2 mp alatt futott át a célon, harmadikként 
hagyva magamögött a Wiener Rudcrclub Pirat.

Dr. Sofró Béla-emlékverseny: Junior non cox 
duhlő. Három induló. Győztes: a Neptun Buda
pesti Evezős Egylet Kovacsics—Szendcy-duhlója
6 hosszal, -7 p 24.8 mp-es idővel. - 2. Mac dr. 
Felde—Gaál dublója 7 p 35.4 mp. 3. Duna Bu
dapesti Evezős Club (Sajó—Leichtmann 7 p' 
45 mp-el.

Négyevezős verseny kormányossal. Indult öt 
négyes. Győztes a Szegedi Regatta Egylet (Birn, 
Adler, dr. Abonyi, Kormos stroke, Ladányi kor
mányos) 7 p 19.3 mp alatt. 2. Műegyetemi Eve- 
7Ös Club 7 p 23.1 mp. 3. Budapest Evezős Club
7 p 33.4 mp.

Gróf Széchenyi István-emlékvcrseny: Szenior
nyolcas kormányossal. Egyben a Budapest—i 
Berlin—Bées városközi nyolcas harmadik próba
versenye. Indult egyedül a Hungária. Időt nem 
mértek. A Hungária-nvolcas tagjai: Götz Gusz
táv, ifj Kauser Árpád. Hüttner Romuáld, Kauser 
István. Véli Rezső, Sághv Kálmán, Ivacskovics 
Elek Machán Tibor stroke, Molnár László kor
mányos.

Faltboot-kettős kormányos nélkül. Indultak! 
a BBTE (Gubányi—Kontúr), az österreichi- 
scher Kajak Verband (Brabetz—Demus), a 
Kanu Véréin Nürnberg, továbbá versenyen kí
vül a Magyar Kajak Egyesület két kajakkal. 
Győztes: a Knnu Véréin Nürnberg (Timborn— 
Wacke) 9 p 45 mp. 2. österrcchischer Kajak 
Verband 9 p 52.2 mp. 3. BBTE.

Nemes, a Postások versenyzője 
győzött a bosszutávu országúti 

bajnokság első futamában
Hatodszor rendezte a Magyar Kerékpáros 

Szövetség országos összetett futamu, hosszu
távu, összesen négy futamból álló bajnoki 
kerékpárversenyét. Elsőnek a Budapest—Sze
ged közötti 160 kilométeres országúti bajnoki 
verseny került vasárnap eldöntésre.

Reggel negyed hét órakor a soroksári or
szágút 11. számú kilométerkövénél 132 induló 
állott menetkészen. A versenyzők nagyrészc a 
rekkenő hőség ellenére is végigfutolta a távot. 
A rossz állapotban levő országút Szeged hatá
ráig erősen próbára tette a versenyzők képes
ségeit.

Át első bajnoki verseny győztese Nemes, 
a Postások tehetséges versenyzője.

Ellenére annak, hogy először kapott defektet 
és ez két kilométerrel vetette őt vissza, hátrá
nyát sikerült behoznia. Lnjosmizse után Vida 
és Szenes robbantották szét a mezőnyt, később 
Istenes került az élre. Kiskunfélegyháza ulán 
Vida lemaradt és hátrányát a célnál nem tudM 
behozni. A verseny végeredménye a következő:

1. Nemes Postás 5 óra 20 p. 24 mp. 2. Istenes 
UTE 5 óra 21 p. 3. Huszkn Világosság 5 óra 
25 p. 55 mp. 4. Vida II. UTE 5 óra 26 p. 55 
mp. 5. Kék UTE 5 óra 27 p. 56 m. 6. Thom 
Postás 5 óra 27 p. 57 mp. 7. Schmidt MTK 
5 óra 29 p. 56 mp (első kezdőversenyző). "• 
Neubauer Poslás (második kezdőversenyző). 
Szenes MTK. 10. Posch UTE (első haladó.
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Befutott a Vasas az első ligába ...

Legyőzte a VAC-ot 2:l-re éa így az utolsó akadály 
is eltűnt az utjából

h minden évben meg-megujuló botrányos 
finálé ezúttal sem maradt el. A futballszövetség 
gondoskodott róla, mert nincsenek lefektetett 
szabályai s a vitézókat rendesen a sóhivatalba 
küldik. Ismeretesek az idei osztályozó-heccek: 
Vasas—Attila—Vác FC... és még kitudja mi 
less • folytatása. Node tegnap még ■ Vasas— 
Vae FC novemberben megkezdett, februárban 
folytatott s Péter-Pálkor befejezett bajnoki 
meccséről volt szó. Nagy volt a készülődés s a 
kánikulai hőség még fokozta az Izgalmakat. A 
Vác amerikai játékosokat akart szerződtetni, a 
pesszimisták botrányt sejtettek ... s végered
ményben

minden szenzáció elmaradt: a Vasas simán, 
zökkenő nélkül győzött. Győzelme megér
demelt volt a még nagyobb gólarányu is 

lehetett volna.
A kis homoktenger, a Nova-pálya fennállása 

óta nem látott még ennyi közönséget: 3500 el
szánt drukker szorongott a kis gyufaskatulya- 
pályán. Ar első félidőben nyomasztó Vasas
fölény, a Vác csak rajtaütésekkel eaperimentált.

A 23-ik percben komért követő kavarodás után
Rrunecker szerezte meg a vezetőgólt, de a 
labda még előbb az egvlk Vác védőjátékos 

lábát is érintette.
Szünet után Is a Vasas tartotta kezében a mécs
esét, de a Vác is elég gyakran jutott szóhoz. 
A 28-ik percben

Neumann szabadrúgásból kiegyenlített, 
majd a 38-Ik percben Urbancslk lt-esből 

bebiztosította a győzelmet (2:1).
A győztes csapatban a halfsor, különösen 

Kiss Gábor és Burger kitűnő volt, kívülük Rótt- 
ler és Bruneckcr vált ki. A Vác FC-ben a köz
vetlen védelem s a csatársorban Haar elégített 
ki. Braun Cslbl árnyéka önmagának.

A meccs után a Vasast lelkes ünneplésben 
részesítette a közönsége. <

— Négyszer vertük meg ebben a szezonban 
a Vác FC-t, most már talán csak jogerős ... — 
mondották — de egy újabb Attila-mérkőzós 
lehetőségéről senki sem akart hallani .. Ivan- 
csics biró kitünően látta el tisztét.

Csabiét
Kiválogatták a finn-magyar 

atlétikai mérkőzés résztvevőit
Julius 5-6 a magyar sporttörténelem nagy 

napja. Ekkor ütközik meg a finn és a magyar 
atlétagárda s a port minden barátja aggódva 
lesi, hogy milyen eredménnyel fog megbikózni 
a magyar atlétagárda észak kicsiny, de az atlé
tikában Amerika nyomában járó nemzetével. A 
feladat, amely a magyar csapatra hárul, nem 
csekély. Hiszen a finn válogatottal nem egy 
világnagyság látogat el hozzánk! Purje, Issholla, 
Posti, Sjöstadt, Lindrath, Kanttá, M. Járvinen 
mind-mind elismert nagyságai a atlétikának s 
a velük felálló finn válogatott legyőzése olyan 
dicsősége volna atlétáinknak, amely egyszerre 
az elsők sorába emelné atlétikánkat a nagy 
urópai konkurenciában-

A nagyjelentőségű viadalra vasárnap este ej
tette meg a MASz válogató bizottsága a váloga
tást s a következő csapatot jelölte ki:

100 m: Gérő, Raggambi; 200 m: Raggambi, 
Sugár; 400 m: Barsi, Sugár; 800 m: Barsi, Szabó;

1500 m: Szabó, Gyulay; 5000 m: Szerb, Heveié; 
10 km: Szerb, Hevele; 110 gát: Baross Jahn. — 
Magas: Késmárki, Orbán. Távol: Balogh, Paitz. 
Rúd: Karlovits, ZsufTka. Súly: Darányi, Kiss. 
Diszkosz: Marvalits, Egri. GGerely: Szepes, Ta
kács. Svédstaféta: Géné F., Raggambi, Sugár, 
Barsi.

Ugyancsak vasárnap futott be a MASz-be a 
finn szövetség távirata, amelyben közük

a végleges finn válogatott csapatott, 
amely a a következő:

100 m: Koponen, Virtanen; 200 m: Koponen, 
Virtnnen; 400 m: Jansson, Huhta; 800 m: Purje, 
Jansson; 1500 m: Purje, Lehiinen; 5000 m: Leh- 
linen, Isoholla; 10 km: Isoholla, Posti; 110 gát: 
Sjöstadt, Vilén; Magas: Reinicka, Dahlmann. 
Távol: Tolamonissi, Lae. Rúd: Lindrath, Salo. 
Súly: Alarotu, Hassinen. Diszkosz: Kenttá, Lind- 
stedt. Gerely: Penttilá, M. Járvinen.
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julius 12-én
IX., Calvin-tér 7 IV.. Károly-körut 10

IV., Ferenclek-tere 2

A tizenhatéves Lenkey Magda a legújabb magyar 
női aszórekorder

1 perc 17.2 mp-re Javította a 100 méteres hölgy-gyorsuszás 
rekordját — Tóth Ilonka uj 400 méteres rekordja 6 perc 35.2 mp.

Ugylátszik, hogy az úszásban egyetlen vasár
nap sem múlhat el rekord nélkül.

A ül. kér. TVE országos versenyén ugyanis
— ellenére a korai szezonnak — Ismét két 
rekord lett a múlté és két rekorddal lett 
gazdagabb az egyre fejlődő magyar uszó

sport.
A rekkenő melegben a Császárfürdő medencéje 
köré rándult ezerfőnyi közönségnek tehát meg 
volt a kárpótlása. Az agilitásban ismét a höl
gyek vezettek s mind a két rekordot ezúttal is 
nők usztdk Igaz viszont, hogy a többi verseny
két induló két rivális is volt: Tóth Ilonka és 
ilyen meglepetésben részesítsék az úszás híveit. 
A meglepetésnek a másik részét azután a vízi- 
E szolgáltatta. Az a vizipóló, amely — vall-

>e őszintén — az úszás közönségének ki- 
zedrészét alkotja. Ennek a közönségnek 

azonban kellemetlen meglepetésben volt része. 
Nem annyira a mutatott játék, mint inkább a 
mérkőzést vezető biró gyenge játékvezetése 
miatt A versenyrendezés terén hiba az az újí
tás, amelyben vasárnap volt részünk, hogy az 
uszószámok közé, mintegy kettéosztva azokat, 
beleékellk a vizípólőmérközéseket. Mert a 
pálya felállítása s az úszásra aztán ismét alkal
massá tétele oly hosszadalmas és idegekre 
menő, amelyet elsősorban a közönségre való te
kintettel. másodsorban, a sajtó munkájára való 
tekintettel sem nevezhetünk észszerű újításnak.

Tóth Ilonka a rendes vasárnapi rekord
szállító.

A hölgyek négyszázméleres olimpiai próba- 
versenyénen pusztán két induló volt, de ez a 
kéét induló két rivális is volt: Tóth Ilonka és 
Mailász Gitta. Tóth JJonkg ezt a vasárnapot 
sem engedte el rekord nélkül és hasonlóan az 
eddigi úszásaihoz, ezúttal is szemet gyönyör
ködtető stílusban, köqyedén úszta végig a tá- 
volt. Mailász Gitta már az első száz méter után 
elmaradt s ezután szemmclláthalóan belenyu
godott a vereségébe. Eredmény: 1. Tóth 8 P
■'ii i ni .i ■ i

35.2 mp, országos rekord! 2. Maliász 6 p 
56.4 mp.

50 m. ifjúsági gyorsuszás. Három összevont 
előfutam alapján: 1. Libertini (UTE) 29.4 mp, 
2 Nagy (FTC) 29.6 mp, 3. H dl (MTK) 29.8 mp.

3X50 m. vegyesstaféta 111. o. 1. UTE 1 p 47 
mp, 2. III. kér. TVE 1 p 48.2 mp, 3. MTK 1 p 
52.9 mp.

100 m. gyorsuszás L o. Mészöly kivételével 
szép mezőny került össze a startnál a tisztelet
díjas versenyre. Szabados, Wannie II., Székely 
és Boros erős harca volt ez az elsőségért 
Wanie András fölénye kétségtelen volt, a nagy 
küzdelmet a második és a harmadik helyért 
vívták. És itt örvendetes meglepetés volt Szé
kely jó ideje. Eredmények: 1. Wannie II. 1 
01 mp, 2. *”---- '■ ’ * “ A - •
03.4 mp.

Lenkey

n
I-Wannie I. 1 p 0.3 mp, 3. Székely 1

Magda a II. osztályból rekorderré 
lépett elő.

méteres másodosztályú hölgy-gyors-A 100 ....... ..............................„„
uszát Ismét meglepetést hozott. Olyan mezőny
ben, amely nem Ígért Bokát, s amely különösön 
próbára sem tehette Lenkey Magda tudását, 
rekord született. Négy induló közül Lenkey 
mindjárt az élre kerül és végig vezetve, fölénye
sen győz. Eredmény: 1. Lenkey (III. kér. TVE) 
1 p 17.2 mp, országos rekord, 2. Csányi (FTC) 
1 p 29.4 mp, 3. Tusák (FTC) 1 p 34 mp.

4X50 méteres ifjúsági gyorsuszó staféta. 
Népes mezőnnyel indult, két egyesület állította 
starthoz ifjúsági úszóit. Eredmény: 1. MTK 1 p 
56.6 mp, 2. MAC 2 p 02,2 mp, 8. SzUE 2 p 
05 mp.

100 méteres elsőosztályu hölgy-hátuszás. I. 
Szőke Kató (NSC) 1 p 32 mp, 2. Vermes Magda 
(FTC) 1 p 37.4 mp.

200 m éteres I. o. mellúszás: 1. Hild (UTE) 
3 p 02.4 mp, 2. Fcuchlinger (FTC) 3 p 07 mp,
3. Heller (MTK) 3 p 00.6 mp. \

100 méteres ifjúsági hölgy-mellúszás 1. Bécsi 
(III. kér. TVE) 1 p 41.8 mp, 2. Gergely (FTC) 
1 p 45 mp, 3. Schnilzler (MTE) l p 46 mp

A szegediek hazavltték Herendi Arthur 
vándordíját.

Vlllanyvilágitás melleit, a késő esti órákban 
került sor a 4X200 méteres gyursuszó-slaféta 
leuszására, amely az FTC, a III. kér. TVE, a 
SzUE és nz UTE csapatait vonzotta a starthoz. 
A atafélát nagy fölénnyel a szegedi úszók nyer
ték. Eredmények: I. SzUE 10 p 16.4 mp, 2. UTE 
10 p 50.8 mp, 3. FTC II p 28 mp.

Nagy izgalom és bírói tévedés 
közepette egy góllal győzött a 

MAC az MTK ellen 
MAC—MTK 2:1 (1:0)

A MAC esapata: Becker—Csorba, Ivády— 
Keserű 11., Vértesy, Kánássy, Halász II.

MTK csapatu: Bory—Hazai, Róth—Szabó- 
Keserű L, Brandy, Homonnai.

Kezdésnél az MTK ért labdát először. Né
hány passz és Vitéz Jónás biró kétszer, is hi
báz. Az MTK csapkod; a MAC frontban van s 
Vértesy labdája kapufáról csúszik le. Utána 
Brandy labdája fut kapu fölé. A MAC ezután 
erősen támad, Vértesy pillanatra szabadon ma
rad s ez elég is, mert Hidász átadását Homonnai 
már nem éri cl s a labda a hálóba süvít. 1:0. 
Egymásután fújja le ezután a bíró Homonnai!, 
sőt egy gyönyörű akcióját szabaddobással bün
teti. Homonnai ezután taktikát változtat és a 
védelemből ismét a csatársorba megy. Jó MTK 
támadás köztien vége a félidőnek.

A második félidő bevezetőjében vitéz Jónás 
égiszén hibás Ítélkezései dominálnak. De ami
kor a közvélemény moraja már kissé kellemet 
len megállapításokba téved, vitéz Jónás végre 
Halász faultjáért Keserű ,1-et négyméteres bűn- 
elődobással tünteti ki. 1:1. Ezután az MTK-nak 

óriási helyzete van, de Hazai fölé lő, amikor 
Keserű I. tiszta helyzotben van. Homonnai egy
másután oldja meg a legnehezebb helyzetekei 
is. Izgalom a tribünökön és izgalom a vízben. 
Brandy tisztán knp egy labdát, *-'■  
menthetetlennek látszik a helyzet, 
számit s a labdát Beckerbe lövi.
helyzet volt, annál is inkább, mert ezután vitéz 
Jónás ismét akcióba lép: téved, Homonnai 
nécyméteren kívüli faultjáért négyméterest ítél 
s Vértesy bevágja 2:1, 8 ezzel eldőlt a mérkőzés 
sorsa.

végiguszik, 
de rosszul 

Meccsdöntő

A m. kér. TVE taktikai fölénye 
ellenére is vészit

UTE—ül. kér. TVE 7:6 (3:4)
UTE csapata: Bródy—Sárkány, Kékesig 

Sustrovlts—Musitz, Csele, Róbert.
III. kér. TVE csapata: Váradi — Barna, Kövess 

- Halassy, Bozsi Németh, László.
Németh az első félidőben hátvédet játszik, s 

ez elegendő ahhoz, hogy a III. kerület pompás 
kombinációi szépen kifejlődhessenek. Jónás biró 
megjelenését hatalmas pfujjal fogadják. Az első 
félidőben minden kezdésnél a III. kerületé a 
labda. Néhány másodperc, Németh Halassylmz 
passzol. Kékcssy rosszul fogja Halassyt és 1:0. 
Azután Barna leúszik, de bombáját Bródy ko
losszális formában védi. Majd Csellé lesz veszé
lyes, de fautolják. A gól azonban nem várat 
soká magára. Sárkány Cseléhez passzol, ez 
végig úszik, Németh csak nézi, amikor a center 

labdája iveltcn a hálóba esik (1:1). Musitz 
fautolása miatt Barnát kiállítják és a következő 
pillanatban ismét gól (2:1). De az UTE sem 
hagyja magát, Halassy szabaddobását

Bozsi kapja, hatalmas erővel lő, Bródy az 
egyik kezével kivédi ugyan a labdát, de ■ 

másikkal beüti (2:2).
Ezután Váradyt Czele fautolása miatt kiál

lítják. négyméteres (3:2). Rögtön ezután Ismét
lődik az eset, most azonban Sárkányt állítják 
ki, Halassy a négyméteresből egyenlít: (3:3). 
Majd Czele és Róbert összjátékából újabb gól 
(4:3).

A II. félidőben Németh csatár lesz, ettől rög*  
tön élénkebb lesz az iram:

nagy a tűz a vízben.
Az első gólt azonban mégis az óbudaiak érik 
el, szabaddobásból. Musitz átadását Róbert ka
pásból zúgva a bálóba küldi (5:3). Ezután meg
fordul a mérkőzés sorsa. Jónás Sustrovitcsot 
gyorsan kiállítja és László Németh átadásából 
ugyancsak gyorsan gólt lő (5:4). Halassy szn- 
baddobá.sa Némethez kerül, aki elmerülve is 
remek gólt lő (5:5). Pattanásig feszült idegek 
mellett Kékessyt kiküldik a vízből, Czele négy- 
méterest dob, de a kapufa véd.

Utána óriási küzdelem és közelharc, köz
ben Lászlót Bródy knokautolja,

ismét négyméteres, László bevágja: (5:6). Né
hány kiállítás után Bozsi leúszik s közelről is
mét javít (5:7). A III. kerület összeszedi magát 
s utolsó pillanatban Musitz szabaddobását R<5- 
bert bevágja (6:7).

Pozsony—München—Párizs— 
Antverpen—Drezda—Stock

holm—Prága: nagy túrára indul
nak a vizipolózók

Vasárnap összeállították a túrára Induló A 
B csapatokat.

Az A csapat ufvonala:
Pozsony, München, Párizs, Antverpen, Drezda, 
Stockholm, Prága. Indulás julius 8-án. A csa
pat: Bródy Ivády, Homonnai, Halasy, Vértesy, 
Német, Keserű /. Tartalék: Sárkány.

A B csapat útvonala:
Milhtadt, Innsbruck, Milano, Trieszt. Indulás 
julius 11-én öasze&Wiltis: Bory, Laky. Tóth, Hay, 
Kánásy, Musitz, Czele. Brandy, Rajki II.

Az usrótura tagjait csak vasárnap jelölik ki.

(NORGE ICE SPIRIT)
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MESE—BSzKRT 5:1 (4:0).
i Ígér, juniua 28.

(A H. N. tud. telefonjel.) A MESE mindvé
gig fölényben volt és a hazai közönség bizta
tása közepette gyors gólokkal lepte meg ellen
felét. Biró: Simkó.

Petnebázy Imre szegedi főhad
nagy a hadsereg modern 

pentatlon-bajnoka
Vasárnap volt a Hadsereg Sporthét utolsó 

napja. Ekkor tartották meg a I.udovika Akn 
demia parkjában a modern pentatlon utolsó 
részét, a terepfutást, amelyet Petnebázy Imre, 
a szegedi Hunyadi János 9. honvédgyalogez
red főhadnagya nyert meg nagyszerű idővel.

Petnebázy a futásban aratott győzelmével 
nagy ponfelfint^el megnyerte egyúttal ■ 

honvédség modern pcntatlonversenyét.
A futóverseny mezőnyét percenkint 'indították 
és ennek eredménye a következő: 1. Petneházy 
Imre főhadnagy, Szeged, 13 p. 45.2 mp. 2. 
Jöós Miklós főhadnagy, -Balassagyarmat, 13 p. 
54.7 mp. 3. Kisfaludy Péter főhadnagy, Buda
pest, 14 p. 03.2 mp.

A modern pentatlon végeredménye a követ
kező; 1. Petneházy Imre gyalogos főhadnagy. 
Szeged, 19. 2. Kisfaludy Péter főhadnagy, Bu
dapest, 28. 3. Pap-Kökénycssy Sándor főhad
nagy, Eger, 28. 4 Benárd Ágost tüzér, 28. 5. 
Jo0s Miklós főhadnagy, Balassagyarmat, 33. 6. 
Pados Lajos főhadnagy, Győr, 36. 7. Farkas 
Béla tüzérfőhadnngy, Debrecen, 38. 8. Báró 
Berg Tibor tüzérfőhadnagy, Budapest, 40. 9
Vitéz Dávidházy István százados, Sopron, 42 
ponttal.

A jászkun-huszárok legyőzték a 
tüzéreket a lovaspóló-bajnokság 

döntőjében
A Hadsereg Sporthét utolsó napján, vasár

nap délután a margitszigeti pólópályán ját
szotta le a budapesti első tüzérosztály a buda
pesti jászkun huszárezred csapata ellen a hon
védelmi miniszter dijáért a döntő mérkőzést. A 
megjelent nagyszámú előkelő közönség soraiban 
olt volt Bethlen István gróf miniszterelnök, 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, Arlotta 
olasz követ, meghatalmazott miniszter, Jouard 
ezredes francia katonai attasé, Kárpátiig Ka- 
millo honvédfőparancsnok, Suvy István altá
bornagy, szombathelyi vegyesdandárparancs- 
nok, Kozmofszky József altábornagy, pécsi ve- 
gycsdandárparanc.vnok, Röder Vilmos altábor
nagy, Rédy Kálmán altábornagy, Ágota altábor
nagy, az OTT társelnöke, v. Rappaich Richárd 
tábornok, lovassági szemlélő, Nagyszombalhy 
Miksa, Nack Emil, v. Kalándy Imre, Izsépy 
Aladár tábornok, városparansenok, Lubkovich 
tábornok, Folkusházy, Megay Ernő tábornokok, 
v. Tárczay Fcllcides Román miniszteri tanácsos 
stb. A két katonai pólócsapat dr. Rakovszky 
Ivén ny. belügyminiszter bíráskodása mellett 
játizolla le mérkőzését.

A mérkőzést a budapesti jászkun huszárok 
csapata nyerte 3 2 arányban. A győztes huszá
rok csapatát Tóthvárndy Asbóth András száza
dos, Mihályi Iván fhgy., v. Lipcsey Márton ez
redes és Dépold Miklós őrnagy alkották, a 
lüzérc.sapntban pedig Bödiger György, Hániory 
Gaszlon, Szcnlpály Imre és Kovács Dezső ját
szóit.

B ’iosüsa uiioodgysszaii
Ara- és PodgyArabiztositó RT- 

__ z _ kész kötvényei azöMzesAllo'
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KÜLFÖLDI SP0RTHDPLÓ
A Ferencváros nagyszerű győzelmet aratott 

Lengyelország bajnokcsapata fölött
(A Hétfői Napló tudósit ójának távirati jelen tizenkétezer néző nézte végig s lelkesen ünne- 

tése.) A Ferencváros csapata ma itt játszott pelle Magyarország fiait. A gólokon Kohut, lán- 
Lengyelország bajnokcsapatával, a Polónia (. ................ .... cos, Toldi és Túrái osztozott. A Polonia nemzel-
•gvüttcsével s a kiváló magyar együttes 5:0 (2:0) közi mérkőzésen meg ily nagy gólarányu vere-

. __ , a „A.VA.Ail szenvedett.
együttesével s a kiváló magyar együttes o.u (a.uj közi nierKozcscn uj 
arányú fényes győzelmet aratott. A mérkőzést séget sohasem szenvedett.

A Bocskay pompásan szerepelt Zágrábban
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) A debreceni Bocskay együttese szombaton 
csak nehéz győzelmet tudott kicsikarni a Grad
janskival szemben (3:2) mig másnap a legkivá
lóbb zágrábi csapat, a HASK ellen 4:1 (0:0) 
arányú nagy gólarányu eredménnyel sikerültUIUIIJM —..J — —-------------o
végezni. A Bocskay ezúttal ragyogó játékot mu-a Bocskayt.

Az 
fel

látott be Zágrábban s beigazolta jó hírnevét, 
első félidőben a HASK masszív védelme még 
tudta tartóztatni a kitűnő technikás Bocskay 
csatársort, de szünet után Teleki, Markos, majd 
ijmet Markos és Teleki által lőtt szebbnél-szebb 
gólok a mérkőzés megérdemelt győztesévé telték

A Bástya mindkét napon győzött Eszéken
Eszék, junius 29.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen 
lése.) A szegedi Bástya szombaton az ottani 
Slavia csapatát 5:0 (3:0) arányban késztette 
megadásra, majd másnap, vasárnap a kerület 
bajnokcsapatával, a Gradjanskival mérkőzött s

A tizennyolcéves kerékpáros 
ujoncversenyzők

A Magyar Kerékpáros Szövetség a tizennyolc 
éven aluli ifjúsági versenyzők részére országúti 
kerékpárversenyt irt ki, amelynek mezőnye va
sárnap reggel hét órakor startolt a soroksári 
országút 11. számú kilométerkövétől. A fiatalok 
első versenye a starttól Alsónémedin keresztül 
Fclsődabasig és a starthelyig vissza terjedő öt
ven kilométeres útvonalon vezetett. A negyven 
induló közül tizennyolc ért el standardon belüli 
időt. Az első hat versenyző a Szövetség ezüst 
érmeit nyerte. Eredmények:

1. Horváth József MTK 1 óra 42 p. 45 mp., 
2. Albrecht Péter BSE 1 óra 42 p. 46 mp., 3. 
Schall Imre Fővárosi Kcrékpáregylet 1 óra 
42 p. 47 mp., 4. Magyar István Pamutipari Sport
egylet 1 óra 42 p. 48 mp., 5. Németh Kálmán 
Postás Sport-Egylet 1 óra 42 p. 49 mp., 6. Bach- 
mann József Csepeli Torna-Kör 1 óra 42 p. 
50 mp.

A PSC mellett a Testvériség 
esett ki az amatőr 1. osztályból

Végre tehát befejeződött a nagy harc. Hetek 
óta dúlt a harc a kiesés körül, hogy hetekig 
kétségben tartsa a futball társadalmát az egyik 
kiesőt illetőleg. Mert a Pestújhely sorsa már 
régen megpecsételődött. Csak a második kieső 
vö|t .kétséges s nz is eldiilt ma: A Testvériség 
esik eggyel lejjebb.

A vasárnapi eredmények:
Postás—MTK 1:1 (1:0).
BTC—FTC 4:1 (2:0).
BSE—Testvériség 1:1 (1:0).

Hl. Kér. TVE—BSzKRT 5:1 (1:1).

szállító fis emeli
öerenüezúseKel,

továbbá

legjobb minőségben 
és kivitelben szállttá

Magyar Waggon- 
és Gépgyár R.-T.

Budapest. V., Deák Ferenc-utca 18 
Telefon: Automata 818-50, 818-59 

Távirati cim: Rába. Gyártelep: Győr

LÓSPORT

azt nehéz küzdelem után 3:2 (0:2) arányban 
győzte le. A Bástya kényelmes játéka nem elé
gített ki. A Gradjanski óriási lelkesedéssel kez
dett, már két góllal vezetett, amikor szünet után 
Possák cs Szedlacsik révén egyenlített a szegedi 
csapat. Az utolsó percekben Possák révén sike
rült a Bástyának megszerezni a győztes gólt.

X Julius 12-én nemzetközi professzionista 
boxmérkőzés iesz. A julius 12-iki nemzetközi 
professzionista boxmérkőzés minden eddigit 
felül fog múlni ugy sportbelileg, mint méretei
ben. A rendezőség csak a legkiválóbb botoló
kat szerződtette erre a mérkőzésre. A legjobb 
olasz professzionista boxoló Grnilio

Vasárnapi sporthírek
x Rendőrtisztek országos vivő- és céllövő- 

versenye. Székesfehérvárról jelentik: Vasárnap 
fejezték be az országos rendőrtiszti vívó- és 
céllövőversenyt. A kardvívás végeredménye a 
következő: Egyénileg: 1. Schréder Gyula (Buda
pest). 2. vitéz Szereday József (Szombathely). 
3. Duha Jenő (Pestvidék). 4. Dingfelder Imre 
(Pestvidék) 5. Eckl Viktor (Peslvidék). 6. Ur- 
bancsik Ede (Debrecen). 7. Nagy János (Győr). 
A győztes Schréder Gyulának 8, a másodiknak 
helyezett Szereday Józsefnek, valamint a har
madiknak helyezett Duha Jenőnek 7—7 győ
zelme volt. Csapatversenyben: 1. Pestvidék 21 
ponttal. 2. Szombathely 18 ponttal. 3. Budapest 
10 ponttal. 4. Debrecen 6 ponttal. A céllővőver- 
senyben egyénileg: 1. Plniér Arnold Budapest 
97 ponttal, aki a székesfehérvári rendőrtiszti
kor Teller Gyula vándordíját nyerte. 2. Ha- 
raszthy Vince Budapest 96 ponttal. 3. Dombay 
Jenő Szombathely 95 ponttal. 4. vitéz Boskó Mi
hály 95 ponttal. A harminc helyezett közül hu
szonöt tiszteletdijat kapott. A huszonhetedé
nek is kilencven pontja volt. A céllövőcsapat- 
versenyben: 1. Szombathely 5380 ponttal. 2. 
Budapest 5350 ponttal. 3. Pestvidék 5290 pont
tal. 4 Székesfehérvár 5280 ponttal. 5. Szeged 
5140 ponttal. 6 Debrecen 5050 ponttal.

X Sebestyén Arnqld-emlékverseny. A Sebes
tyén Arnold emlékére megrendezett egyórás 
futóversenyt vasárnap este fél nyolc órakor tar
tották meg a Vérmezőn. A homokos talajon a 
versenyzők annyira kimerültek, hogy csak há
romnegyed óráig bírták az jramot s igy a ver
senyt a tervezett egy óránál hamarább be kel
lett fejezni. A verseny utolsó három körét a 
futók égő fáklyával kezükben futották végig, 
hogy ezáltal is kifejezést adjanak a verseny 
kegyeleti jellegének. A második körben a fu
tók egy perces megállással adóztak volt elnö- 
küknek. A verseny mai győztese a Mai Nap 
(Bodó Béla, Vargha Béla) lett az Az Est csa
pata előtt, 3. at Uj Nemzedék, 4. Magyar
ország, 5. az Újság. 6. a Pesti Tőzsde, 7. a 
Frisj Újság, 8. a Kis Újság.

X A keleti kerület atlétikai bajnokságai. Deb
recenből jelentik: Vasárnap folytatták a keleti 
kerület atlétikai bajnokságait, amelyen egy két 
jobb eredményt értek el az atléták. így kiemel
kedik Gál 174 cm-es magasugrása, Szobonya 
23.2 mp-es 200-a és Stolp 1299 cm-es suly- 
dobása.

__ _ r____________ _____  ___ > Bernas- 
coni biztos résztvevője a mitingnek. Amióta Itt 
járt, azóta három Európabjanokaspiránst vert 
meg. Ellenfele az osztrák Wesselitsch vagy pe
dig a csehLctoivszky lesz. Személyváltozás csak 
csak abban az esetben lesz, ha vagyaz egyik 
vagy a másik ellenfél lesz elfoglalva. Magyar 
részről a szenzációs formában lévő Holcman- 
nak egy osztrák vág yolasz ellenfelet fognak 
hozni. Balázs István is indul ezen a versenyen. 
Micsicsák, a másik magyar szintén német el
lenfelet kap. A legifjabb prifinak, Fás Imrének 
az ellenfele szintén külföldi bnxoló lesz.

X Az NMSE az első osztályban. Az NMSE 
vasárnap játszotta utolsó bajnoki mérkőzését a 
SzAC ellen s azt 4:1 (2:0) arányban legyőzte. 
Az NMSE ezen győzelmével bekerült az I. osz
tályba.

X Románia sportvasárnapja. Futball: Kolozs
vár: Románia—Universitalea 6:2 .1:1); Arad: 
AMTE—Glória 4:3 (1:2), HAKOAH—Bánátul
(Arad) 2:1 (1:1); Temesvár: Bánátul—Bukaresti 
CFR 4:1 (4:0); Torda: Üveggyár—Sparta 5:1 
Í2:l); Brassó: Brasovia—BMTE 1:0 (0:0), IAR— 
Victória 3:2 (IX)). — Az Aradon megtartott or
szágos atlétikai versenyen a következő jobb 
eredményeket érték el: rúdugrás: Biró (KAC) 
360 cm, diszkoszvetes: Havalek (AAC) 39 m. 
60 cm., magasugrás: Biró (KAC) 171 cm. 2. Ste- 
fan (AAC) 171 cm. A magasugrás csapatver
senyt a Temesvári AC nyerte 158.6 cm .átlaggal. 
2. az Aradi AC 156.2 cm. átlaggal. — A Maroson 
megtartott folyambajnoksági uszóversenyen 
5000 méteres távon Miklós (AAC) győzött 43 per
ces idővel Ziegler (Universitalea) ellen. A csa
patversenyt az AAC nyerte. Az Aradon megtar
tott evezős bajnokságok eredményei a követ
kezők: I. osztályú négyes: Maros EE, Palánkos 
négyes: Hellas, hölgyek dija: Temesvári Előre, 
skiíT: Pilát (Aradi Hellas), dublo kormányos 
nélkül: Aradi HE, dublo kormányossal: AMTE. 
női néTves: Aradi Hajós Egyesület.

Példás nyerte a báré Wenck- 
heim Béla emlékversenyt

A kánikula hatása erősen meglátszott a vasár, 
napi lóversenyek közönségének sorain, mert 
már a törzspublikumból is sokan nyaralni mén*  
lek. Nem ártott azonban a sportnak, amely 
mindvégig szines és érdekes volt. A program 
eseménye a derbymiling utolsó klasszikus ver
senye, a Br. Wenckheim Béla-emlékverseny volt, 
melyben a magas favorit Nippon csúfos kudarcá
val végződött. A versenyt imponáló stílussal a 
starttól a célig vezetve Festetics herceg Példása 
nyerte meg istállótársa Creola előtt. Nippon 
semmi szerepet sem játszott a versenyben s 
mint utolsó ment át a célon. Hasonlóan csődöt 
mondott a Dréher-istálló másik nagy favoritja, 
Portaferry, amely szintén helyezetlenül futott.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Lovasberényi ménes Tinódi 

(5) Esch, 2. Daloló (2*A)  Lynch, 3. Ardennes 
(10) Csuta. F. m.: Lelkem, Indiscreet, Porta- 
ferry. 3»/» h., ’/th. Tót.: 10:70, 29, 21. — IL 
FUTAM. 1. Márk istálló Jokő (l‘/« Esch, 2. 
Vcrmouth (12) Péter, 3. Jane Eyze (5) Gutái. 
F. m.: Djeritő, Samothrake, Pihegő, Turkana, 
Ma Cherie, Tüzes, Sohase, Csatlós, Sanyi, l’/t 
h., 2 h. Tót.: 10:26. 16, 78, 21. — in. FUTAM. 
1. Festetics herceg Példás (2% Esch, 2. Creola 
(3) Csuta, 3. Wotan (4) Schejbal. F. m.: Wahr- 
haft, Nippon. 2 h., 3 h. Tót.: 10:40. 18, 20. — 
IV. FUTAM. 1. Horvát Ákos Siker (6) Esch 
Gy., 2. Starlight (pari) Schejbal, 3. Betyár (3) 
Hulme. F. m.: Tourtereau, Pálma, Tékozló, Pá
linka, Tárnok, Volhynia, Motalka, Pretty Bella, 
Ladiladilom, Semmi baj. Cigánymenyecske, 
Marcella, Csegez, Úri muri, Rakéta. Fejh., 3 h< 
Tót.: 10:122. 23, 24, 17. — V. FUTAM. 1. Dre- 
her J- Girou^tte II. (4) Gutái, 2. Mirjatn (8)' 
Csuta, 3. Toto (5) Lynch. F. m.: Cipou, 
Pásztó, Tam Diu, Cortina, Mungó, Sárkány, 
Borcsa, Ki tudja?. Bambusz, Farsang, Porto, 
Madár, In Time, Annabál, Anno Santo, Rózsa
bimbó II., Jagnjilo. ötnegyed h., 2 h. Tót.! 
10:55. 20, 24, 32. — VI. FUTAM. 1. Mr. Gábriel 
Fababa (6) Kaszián F., 2. Szanda (16) Klim- 
scha, 3. Marcsa (2) Csuta. F. m.: Vlasta, Kar
dos, Fogj njeg, Románc; Moselwein, Gyöngyike, 
Funny, Olcsó Jancsi, Dáma II., Apor, Szigligeti 
Istvánka. 2 h., 1% h. Tót.: 10:70. 26, 103, 18.

A favorit Álba nyerte a német derbyt. Vasár
nap Hamburg, Hansa-város eseménye a német 
dqrby volt, amelyet ma futottak le a horni pá
lyán. Gyönyörű időben óriási közönség nézte 
vígig a derbyt, amelyben az összes nevezetlek, 
Adebar kivételével, indultak. A versenyt S. A< 
Oppenheim báró Álba lova .nyerte az ausztráliai 
Munroval nyergében. Az első 1000 méterig a me
zőny együtt futott és á tempó sem volt gyors. 
Ezer méter után Álba az élre tört és innen kezd
ve diktálta a versenyt, melyet a kitűnő mén 
2:32.4 jó idővel nyert meg. Herakles, mely 
Sturmschnellével együtt ezer méterig vezetet^ 
visszaesett. Ladrot Schmidt energikus lovaglás
sal hozta be a második helyre. Eredmény: 1« 
Oppenheim báró Álba (lov. Munro), 2. A. C< 
Weinberg Ladro (lov. O. Schmidt), 3. A. C« 
Weinberg Gregor (lov. Turtle). Futott kilenc ló'« 
Tót.: 14, 12, Í5 ,29.

A Magyar Lovaregylet 
július hó 5.. 6. 12., 13.. 19., 20.. 28., 27-én versenyt 
tart. Versenyek kezdete d.. u. 3.30 óra. Helyárakt 
I. hely uraknak 6 P, hölgyeknek 4 P; II. hely 2.50 P» 
III. helv 80 fillér. Páholyülés 8 P. Ring 10 P. Totaliza- 
tör. vendéglő minden helyen. Közlekedés villamoson 
I., II. heyhez & 29. sz., III. helyhez 24., 38. sz. kocsik- 
kai. HÉV-en I.. II.. III. helyhez. Autóbuszjárat „AM 
kocsikkal Vörösmarty térről 2.18—3.05 óra között. „0“ 
kocsikkal Oktogon térről 2.15—3.10 óra között.
Vissza az V. futam után. — Egyszeri átszállásra is 

érvényes jegy ára 1 P
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Kiadú lakúsokl
BimhO-uica 1-3-5. szám 

'szemben a statisztikai hivatallal' 
eav-effv t. 8. 4 és 5 szobás lakás hallal. 

Ugyanitt Ualethelylaégek.
fflargii-körutaa.h^bun

4 szobAs lakAs hallal.
kivitel Olcsó bérek Bővebbet a 

hclyezlnon vagy telefonon Aul 208-29

X A honvédelmi miniszter fogadóestje a 
Tiszti Kaszinóban. Gömbös Gyula honvédelmi 
miniszter vasárnap este a Tiszti Kaszinó összes 
helyiségeiben fogadó estet tartott a Hadsereg 
Sporthét befejezése alkalmából. A reprezentatív 
esten a társadalmi és katonai élet kiválóságai 
is megjelentek. Ott Voltak Szcitovszky Béla és 
Mayer János miniszterek, József királyi herceg 
és József Ferenc dr. királyi herceg, Wlassicli 
Gyula báró, Ágotha vezértanácsnok az OTT 
képviseletében, Haász István tábori püspök, 
Sigray Antal gróf, Rakovszky Iván, Andrássy 
Géza gróf, Dréhr Imre állarrttilkár és a teljes 
tábornoki kar. Gömbös hadügyminiszter üdvö
zölte a megjelenteket és kijelentette, hogy min
den évben meg fogja rendeztetni a Hadsereg 
Sporthetét, mert a tiszteknek clöl kell járni a 
sport terén is. Majd kiosztotta a dijakat.
x Délszláv futbnlleredmények. Zombor: 

Zombori Sport—Bácska 4:1 (10). Alszövelségi 
bajnoki dönlömérkőzés. A zomboriak azonban 
igy sem léitek az alszövetség győztesei, mivel az 
előző mérkőzésen a Bácska 7:1 arányban győ
zött s igy jobb gólarányával ő lett a bajnok. — 
Zcnta: SAND—ZAC 2:1 (2:0). — Kikinda: Ko- 
sovo—Serbia 1:1 (0:0).

X A wQuer durch Wien**.  Bécsből jelentik: A 
..Quer durch Wien" folvambajnokság a követ
kező eredménnyel végződött: I. Riedl (EWAG) 
46 p 16 mp. 2. Dhoren (Hakoah). 3. Unterbcr- 
ger (EWAG). A folyambajnokság távja 7 és fél 
kilométer volt.

X Uj német gerelyvető-rekord. Berlinből je 
lentik: A „Kampfspiele" vasárnapi versenyei 
során Weimann 6559 cm-es dobásával megjaví
totta n német gerclyvető-rekordot, amelyet ed
dig a königsbergi Molles tartott 64.9/ cm-rcl j

Herceg Odescalchi Miklós nyerte 
a Magyar Ugró Derbyt

A Hadsereg-sporthéttel kapcsolatosan rende
zett országos lovasmérkőzések befejezönapján a 
Nemzeti Lovarda concourspályáján zsúfolásig 
meglelt a tribün előkelő közönséggel. Ma került 
eldöntésre a Magyar Ugró-Derby, amelyet her
ceg Odescalchi Miklós nagyszerű lovaglással, 
hibapont nélkül nyert meg. ö volt az egyetlen, 
aki hiba nélkül végezte a versenyt. Ugyancsak 
ma került eldöntésre az Olympiai díjlovaglás, 
melynek nyertese Socz Dezső őrnagy volt, a va
dászugratást pedig Schaurek Ottmár nyerte. —■ 
Nagyszerű küzdelmet hozott az urlouasnőlc díj
ugratása, melyei holtversenyben báró Berg 
Dieda és Pauly Hartmanné nyerlek meg.- Az 
Ugró-Derbyben súlyosnak látszó baleset történt. 
Lakos őrnagy ugyanis elbukott Kosztpénz nevű 
lovával, s bár mellén megsérült ugy ö, mint lova 
súlyosabb baj nélkül került ki a bukásból A 
részletes eredmény a következő:

Vadászugrás: Indult 80 ló. ’l. Szent György*  
istálló Erdő (lov. Schaureck Ottmár), 2. Király 
András Ametist (lov. Szilágyi Dezső), 3. Magyar 
Balázs Sláger (lov. (Tulajdonos). — Ugró-Derbyt 
Indult 25 16. 1. Herceg Odescalchi Miklós Kls- 
heclen lov. Tulajdonos, 2. Tisza-concours-istálló 
Béni lov. Cseh Kálmán, 3. Pásztói-istálló Bajtárs 
lov. Binder Oltó. — Olympiai díjlovaglás: 1. 
Solcz Dezső Bábolna lov. Tulajdonos, 2. Szt. 
György-istálló Csintalan lov. Kempner Pál. — 
Urlovasnők díjugratása: Indult 20 ló. 1. Hun
gária conc.-istálló Kimono lov. Pauly Hart
manné, 2. Gr. Vay Miklós Marcammy lov. br. 
Berg Dieda, 3. Hungária conc-istálló Levendula 
lov. Pauly Hartmanné. 
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Dr. Fényes szakorvos 
vér. bőr- nemfbetotreknok rendel egész nap. V1IM RAkócnl-ut M. I. em. t. Róktisssl szemben.
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Dr. ELEK HUGÓ
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