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Sulyos autószerencsétlenség érte Éber Antalt
ómig én élek, a királykérdést i SiíöMőB 
függetlenül, csak a magyar ors%jyiié- 

sen keresztül oldhatjuk meg
- mondotta Bethlen István szenzációs debreceni beszédében

itass József a „politikai rágcsálókról**,  
függetlenségről

Debrecen, jul. 6.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.) 

Bethlen István gróf miniszterelnök vasár
nap választókerületében: Debrecenben nagy 
beszédben számolt be választói előtt az ál
talános politikai, gazdasági és külpolitikai 
helyzetről, megemlékezett a királykérdésről 
és válaszolt a kormányellenes támadá
sokra is. Bethlen miniszterelnököt Vaus Jó
zsef, Klebelsberg Kunó és Gömbös Gyula 
miniszterek, több államtitkár s mintegy fél
száz képviselő kisérte el debreceni útjára.

Izgalmas légi utazás 
viharban

Reggel félkilenc órakor a Mátyásföldi re
pülőtérről repülőgépen indult útnak Bethlen 
István gróf Debrecen felé. Már a kora reg
geli órákban ott állott a repülőtéren az 
ezüstös testű gép, hogy a miniszterelnököt 
Debrecenbe vigye. Fél kilenc felé járt az idő 
amikor Bethlen István gróf Gömbös Gyula 
honvédelmi miniszter és titkára: Kassai- 
Farkas Béla dr. min. tanácsos társaságában 
a repülőtérre érkezett, ahol jókedvűen, 
cigarettázva szemlélte meg a repülőgépet. 
Elmondották a miniszterelnöknek, hogy a 
gép utolsó szegéig magyar gyártmány. A 
miniszterelnök beszállóit, a gépbe, amely 
néhány perc mulva a levegőbe emelkedett. 
Amikor a miniszterelnök gépe Hajduinegye

Bethlen István
Fél 1 órakor az Arany Bika dísztermében 

megkezdődött a gyűlés. A pódiumon felál
lított íróasztal mellett ült Bethlen kíséreté
vel. Mintegy másfélezer ember gyűlt össze a 
teremben s a szálló előtt is nagy tömeg vára
kozott, hogy a megafonok közvetítésével 
hallgassa a beszédet.

R<ifl!l Vargha Kálmán felsőházi tag, a 
debreceni egységespárt elnöke nyitotta meg 
n gyűlést s felkérte

Bethlen István grófot.
beszédének megtartására.

Mélyen tisztelt nngvgvülés. kedves Polgártár- 
M'k! kezdette beszédét a miniszterelnök. 
Amikor a debreceni polgárok ezelőtt néhány 
nappal az újságban olvasták, hogy Debrecen 
képviselője hazajön beszámolni, talán egy ki
csit csodálkoztak, hogy miért éppen ebben az 
időpontban amikor a mezőgazdaság cl van fog- 
l 'iva az aratással be kell takarítani az életet, 
amikor n városi polgár ebben a kánikulában a 
hűvös, friss levegőt a hegyekben keresi, vagy a 
•engerpartján, a magyar tengerpartján, a Bala
tonon.

Nem jöttem sem beszámolót tartani, sem 
progritnimhcszédet mondani, hanem azért jöt- 
fem. mert szükségesnek láttam, hogy az ország
gyűlés kapuzárása előtt mielőtt a nyári szünet 
N'cgkezdötíik a politikai életben, mielőtt az or- 
g7“Myüléiből elhangzó szó elnémulna és át
adatnék a magyar közélet tisztán a zsurnalisz-

hatúrába ért a nyugodt, kellemes légi uta 
zást ‘r'.- '' ...

hirtelen kerekedett vihar zavarta meg.
A pilóta, hogy a vihart elkerülje, keleti 
irányba nagyobb kerülőt tett. így azután 

körülbelül félóra késéssel szállott le a 
miniszterelnök repülőgépe az izgalmas 
légi utazás után a debreceni epreskerti 

repülőtéren,
ahol már nagy tömeg gyülekezett. Hadházi} 
Zsigmond főispán és Vásáry István polgár
mester üdvözölték a miniszterelnököt, aki 
rövid beszédben válaszolt az üdvözlésekre, 
majd elmondotta, hogy milyen kellemesen 
telt el a vihar dacára is a légiutazás. A re
pülőtérről az Arany Bika szállóba hajtatott 
Bethlen István gróf s itt visszavonult a szo
bájába s jegyzeteket készített beszédéhez. 
Mialatt a miniszterelnök a szobájában tar
tózkodott, a szálló épülete előtt gyülekezni 
kezdett a tömeg, hogy a miniszterelnök be
szédét meghallgassa.

Déli 12 órakor érkezett Debrecenbe a 
gyorsvonat, amellyel a Budapestről érkező 
képviselők jöttek le. Mintegy negyven képvi
selő érkezett meg Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszterrel és Petri Pál, Sztra- 
nyavszky Sándor, Ángyán Béla. Darányi 
Kálmán államtitkárral az élén. Vass József 
népjóléti miniszter Dréhr Imre államtitkár 
ral automobilon utazott Debrecenbe.

gróf beszéde
tikának, amely zsurnalisztikának 

ebben a diktatúra alatt szenvedő országban 
a háromnegyed része ellenzéki állásponton 

van
és amely ebben a diktatúrában mindent meg 
irhát, elsősorban azt írhatja meg, amit a kor
mány tervei és cselekvései ellen kritikaként fel 
akar hozni.

A gazdasági krízis
Kezdem az első kérdésen, amelyre vonatkozó 

Ing az utóbbi időkben mindent elkövettek, hogy 
a magyar körvélemény tisztán ne lásson, 

a gazdasági kérdésen.
Egy világgazdasági krízis közepette állunk, egy 
olyan világgazdasági krízis közepén, amelyhez 
foghatót talán Magyarország Is. de más államok 
Is nem szenvedtek cl hosszú évtizedek, sőt év 
századok óta sem

A világgazdasági krízis velejárója minden 
nagy háborúnak.

Ezután a miniszterelnök arról beszélt, hogy a 
háború következtében milyen súlyos krízis kö
vetkezeit*  be Magyarországon. A fogyasztás, tér 
mclés, c. mezőgazdaság. az ipar egyformán su
lyos válságba került s a vámvédelmi irányzat 
nem csökkentette, hanem tetézte a bajokat. Ezt 
a vilngkrizist nem kerülte el Magyarország sem 

Ezután igy folytává a beszédét Bethlen:
— Ml lobét a mi teendőnk?

Az első teendőnk az, hogy ne rekrimlnáljunk. 
ne egymást vonjuk felelősségre, ne egymás fe

jéhez vagdaljuk, azt, hogy baj van az országban, 
hanem mindenki tehetsége szerint ott abban a 
kis sajkában, amelyben együtt élünk és pusz
tulunk, megfogja a munkál, evezzünk előre 
egymással barátságban, egymással harmóniá
ban és mindenki adja ki a mega részéről a leg
jobbat, ami benne lehet.

— A mi feladatunk az, hogyha a hullám el 
nyeléssel fenyegeti meg kis sajkánkat, ugy kor 
mányozzuk azt, hogy fel ne boruljon és majdan 
eljusson újból a hullámhegyre.

Bethlen István ezután foglalkozott azokkal a 
támadásokkal, amelyek a kormány gazdasági 
politikája miatt hangzottak el, majd a bolelta- 
javaslatról beszélt s kijelentette, hogy akik a 
javaslatot kifogásolták, nemrég még

krokodilus könnyeket sírtak a mezőgazda
ságért, most pedig egyszerre a fogyasztók 

miatt esik meg a szivük.
— Beszéltek a költségvetés megnövekedésé

ről — folytatta Bethlen —, de elfelejtik, hogy 
a háború óla állandóan szaporodtak az állam 
terhei. Beszéltek a kultusztárca költségvetésé 
nek megnagyobbodásáról is, de elfelejtik, hogy 
milyen szüksége van az országnak a vidéki 
kultur centrumokra, mert ha Budapesten a 
Kossuth Lajos-utcában feldobnak egy kézigrá
nátot, akkor felfordul az egész ország, ha nin
csenek vidéki centrumok. Szemrehányást tesz
nek a külföldi kollégiumok felállítása miatt. 
Hát maradjunk kultúrában az egyoldalú né
met orientáció mellett? 400 évig német orien
tációban éltünk.

most visszanyertük függetlenségünkéi s 
nem vagyunk odaláncolva senkihez.

Azt is mondják, hogy az ipari vámvédelem 

A választójog, a kírálykérdés és a 
külpolitikai helyzet

Bethlen István beszéde további során 
a választójog reformjáról, a királykér

désről és a külpolitikai helyzetről 
beszélt:

— Áttérek — mondotta —- most más té
mára. Radikális reformokat sürgetnek. En
nek érdekében folyik a mai kormányzat és 
rezsim befeketitése sokszor a külföldön is 
azért, meri remélik, hogy ennek révén a kül
föld majd reánk diktál olyan külső refor
mokat. amelyek segítségével hatalomra jö
hetnek. Belpolitikai kérdéseket magunk kö
zött intézzünk cl! Ha a mai nehéz viszonyok 
között ellenzem a radikális reformokat, ugy 
ennek az az oka. hogy a gazdasági krízist 
nem akarom még politikai nehézségekkel 
is tetézni.

Ha a gazdasági krízis s/.ünőfélben lesz, 
eljön majd az ideje annuk, hogy meg
tegyék a választójog reformja terén Is 
azokat a lépéseket, amelyek benne van

nak programmnnkban,
amelyek végrehajtása azonhan azért késik, 
mert tudjuk, hogy ez nemcsak teoretikus 
kérdés, hanem gyakorlati

luhengése az oka a krízisnek. Ha mindenütt 
emelik a vámokat, lehetetlenség, hogy mi csök
kentsük a vámtételeket. Már készen van az 
uj ipari törvény az iparpártolás énlekében s 
ezt ősszel a képviselőház elé terjesztjük.

— Azt is állítják, hogy azért van krizis, 
mert nem tudtuk megszervezni a hitelt.

Hágából u magyar pénzügyi függetlenség 
aranygyapjával tértem vissza.

A hágai tárgyalások eredménye az volt, hogy 
pénzügyi téren a trianoni békeszerződésből 
folyó terhektől bizonyos fizetések ellenében 
véglegesen szabadultunk és visszanyertük pénz
ügyi függetlenségünket. És akkor, amikor er
ről folyt a tárgyalás, a képviselőházban,

az ellenzék opfánspanamát csinált ebből a 
kérdésből,

hogy elhomályosítsa azt a sikert, amelyek nép
szerűtlenségét a kormányra akarták bántani.

Ezután arról beszélt Bethlen, hogy az utóbbi 
időben egyre gyakrabban lanszirozzák egy na
gyobb európai gazdasági vámunió megteremté
sének tervét.

Én azt a gondolatot — mondotta a minisz
terelnök —, hogy Európában vámunió lé

tesüljön, Időelőttinek tartom.
A középeurópai államok bizonyos konföderá
ciójáról pedig szívesebben nem beszélek. Ez 
politikai s nem gazdasági kérdés és lia gazda
sági köpenybe is nyújtják nekünk, azért mö
götte a farkasbőrt érezni lehet. Ellenben

arról lehet szó, hogy az érdekelt államok 
gazdái összefogjanak az exportárak meg

állapítása tekintetében,
hogv egymásnak aló ne kínálják az áruikat.

hatalmi kérdés s mert nem akarjuk kiszol
gáltatni az országot olyan elemek kezébe, 
amelyek megmutatták már egyszer, hogy a 
nagy nemzeti érdekekkel miként tudnak sá
fárkodni.

— Vannak mások is, akik a krízist akar
ják kihasználni a trónkérdés ötletsz,erü 

fölvetése érdekében.
Nem a vezető legitimista köröket értem, 
mint gróf Apponyi Albertéi, aki a maga sop
roni beszédében minden vonalat inegszaki- 
tolt maga és azok közölt, akik ezzel a tűzzel 
játszanak, örömmel állapítom meg ezt erről 
a helyről, mert magam vagyok gróf Apponyi 
Albert legnagyobb tisztelője. Azonban

minden pártnak az uszályába felelőtlen 
elemek kapaszkodnak.

Hónapok óla külföldi lapokból, de kül
földi suttogásokból is tudjuk, hogy igenis 
vannak felelőtlen elemek, amelyek ilyen tűz
zel játszani próbálkoznak. Nem mondom, 
hogy ezek túlságosan komoly elemek, azon
ban gyakran egy szál gyufa is elégséges 
ahhoz, hogy a puskaporos hordó felrobban-

politikai kérdés, hasson. Suttogásokról hallunk, hogy a mt*
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íriszt erei nők azért volt Angliában, hogy az 
angol kormánnyal a restauráció kérdésében 
megegyezzék, hogy a miniszterelnök meg
egyezett Mussolinival abban, hogy Ottó fő
herceget a magyar trónra emelik, hogy Fran
ciaországban most már jobb szemmel néz
nék a restaurációt, hogy a kisántánt-államok 
közül is egyik vagy másik nem avatkoznék 
a dologba. Sót odáig mennek, hogy a Kor
mányzó Ur öfóméllósága személyéi is ugy 
Állítják be (e szavaknál a hallgatóság felál
lóit és éltette a kormányzói), mint aki meg
lepetésszerűen, puccsszerű restauráció érde
kében készüli volna azt a hatalmat, melyet 
a nemzet reá ruházott, felhasználni. Ezek a 
mende mondák külföldön visszhangra talál
tak s ma is tele vannak a külföldi lapok 
ilyen híresztelésekkel. Kötelességemnek tar
tom tehát, mielőtt nyári szabadságra megy 
a magyar parlament, mielőtt a politika zaja 
elcsendesedik, hogy felvilágosító szót mond
jak a magyar nemzet felé erről a kérdésről, 
nehogy akadjon köztünk valaki, aki felüljön 
az ilyen bujlogatásnak. vagy suttogásnak.

— Külpolitikailag ez a kérdés nem vál
tozott. A nagyhatalmak nem változtat
ták meg álláspontjukat a mai napig sem 
ebben a kérdésben. Állítom, hogy az, 
aki puccs révén a trón kérdését megol
dani próbálná, a legnagyobb veszélyt 

idézné elő az országban.
'Állítom ezt annak tudatában, hogy ebben az 
évben végigmentem az európai országokon, 
megfordultam sok fővárosban s tudom, hogy 
az egyes kormányoknak mi a felfogása. De 
tovább megyek.

Amíg én élek, híven fogok ragaszkodni 
ahhoz a meggyőződésemhez, hogy ezt a 
kérdést nemcsak a külföldtől függetle
nül, hanem magunk is csak az arra hi
vatott szerv, a magyar országgyűlésen 

keresztül oldhatjuk meg.
A külpolitikai helyzetről szólva kijelentette 

Bethlen, hogy
a hágai egyezmények elintézték a repará- 

clót.
és egy sorozataiét azoknak a kérdéseknek, 
.amelyek tiz év óta mérgesítették a viszonyt 
szomszédainkkal, akikkel hajlandók vagyunk 
gazdasági együttműködésre, egy jobb atmosz
féra azonban csak akkor fog létesülni, ha n 
magyar kisebbségi kérdés kezelése megválto
zik. mert legjobb szándékunk mellett sem vár
hatja tőlünk a világ, hogy megfeledkezzünk 
magyar testvéreinkről, akik a trianoni szerző
dés következtében más államok fönnhatósága 
alá kerültek.

Ma már Magyarország — fejezte be beszé
dét a miniszterelnök — Európa népei közt 
más szerepet játszik, mint 10 évvel ezelőtt.

Ma már nem vágunk izolálva, körülvéve, 
hogy szisszenni sem tudunk. A magyar kül
politika főpillére az olasz-magyar barátság, 
amely nemcsak papíron álló szerződés, hanem 
a lelkekben élő igazság is és a magyarság 
egyik erőssége. Anglia is megbecsüli Magyar
országot, Franciaország ugyancsak megértőbb 
politikát folytat velünk szemben. Németország
gal jóviszonyban vagyunk s barátsági szerző 
dést kötöttünk Lengyelországgal Görögország
gal, a fajrokon Törökországgal. Jóviszonyt tar
tunk fenn a szomszédos Ausztriával is. Uj 
Európára kétségkívül szükség van, s ebben te
vékenyebben vehetünk részt most már mi is 
Az európai nemzetek között szükség van a ko
operációra, de ez csak valamennyi nép egyen
lőségén és szabad niühelyi munkáján épülhet 
fel. Hiszünk abban, hogy ezt a nemzetet ilyen 
kooperáció keretében azon a fokon tartsuk, 
amely őt a Duna medencéjében megilleti.

A miniszterelnök ezzel befejezte beszédét s 
a terem közönsége nagy tapssal fogadta a be
szédet. Ezután Hűidnek István rövia beszédben 
méltatta Bethlen István gróf 10 éves munkáját, 
majd Désy Géza beszélt.

— Bennünket „gárdának" csúfolnak — mon
dotta Désy. — Mi büszkék vagyunk erre a csú
folódásra, mert tudjuk, hogy amikor Bethlen 
Istvánt követjük, az országot és a nemzetet 
szolgáljuk. Mi a magyar feltámadásért harco
lunk. s nem a népszerűség mézesmadzagjáért.

Végül Vass József népjóléti miniszter szólalt 
fel, s beszédében kifejtette, hogy a kormány 
nem légüres térben s a nemzettől elszakadva 
dolgozik, hanem együtt dolgozik n nemzettel, 
amelynek ki kell termelnie önmagából nz. igazi 
nemzeti öntudatot. Ez a kormány elég de
mokrata ahhoz, hogy csak az igazi rágcsáló
kat: a patkányokat, egereket irtja ki Budapest 
utcáiról. — fejezte be beszédét, — a politikai 
rágcsálókat pedig csak figyelemmel kiséri, de 
nem tartja őket annyira fntosnak, hogy elle
nük bármiféle akciót indítson.

Bethlen a felekezeti 
gyűlölködés ellen

A gyűlés Vass József beszéde után 2 órakor 
véget ért és utána az Aranybika éttermében 200 
terítékes bankett volt, amelyen Hadházy Zsig
mond főispán mondta nz első felköszönlőt n 
kormányzóra. Majd Bethlen István gróf Debre
cen városát köszöntötte fel s igen érdekesen 
nyilatkozott a felekezeti kérdésről.

— Debrecen a felekezeti türelmesség városa 
— mondta Bethlen. —-

Ahol nincs felekezeti türelmesség, ott nincs 
felvilágosodás sem.

Debrecenben jól érzi magát a katolikus, pro 
testáns, zsidó egyformán, fin igy tartom ezt 
helyesnek, mert

akik magyar földön frlekczetvfazályt »«l- 
tanuk, nem magyar emberek.

Ezekben a nehéz időkben viszályt szitázd fele- 
kezetek, foglalkozások és társadalmi osztályok 
között, bűn és vétek a nemzet ellen.

Ezután
Gömbös Gyula

beszéli:
— Én most bcrukkollam * a katonának a 

fegyvere nem a szó, hanem maga a fegyver. 
Eddig nem la kerestem alkalmat, hogy politikai 
gyűléseken szerepeljek, de most lejöttem ide. 
mert a miniszterelnököm beszédet tartott itt.

■— Én bennem gyermekkorom óta élnek a 
40-cs országgyűlés eszméi és szerintem az a 
helyes politika, amely az állam függetlenségét 
biztosítja. Engem, akit szeretnek az erő rep
rezentánsának nevezni, állítom, hogy csák
óig nemzet életképes, amely az állami függet 
lenségét biztosítani tudja.

Gömbös után
Klebelsberg Kunó gróf

Mit mondanak az egységespártí képviselők 
a királykérdésről

A debreceni gyorsvonaton, amelynek há
rom küiönkocsijában utaztak Debrecenből 
Budapestre az egységespárti képviselők,

az egéaz utón cgyszólván másról sem 
volt szó, mint Bethlen Istvánnak a ki

rálykérdésben tett nyilatkozatáról.
A legitimista érzelmű képviselők körében ez 
a felfogás Bethlennek a királykérdésben tett 
nyilatkozatáról:

— A miniszterelnök nyilatkozata — mon
dották a Hétfői Napló munkatársának — 
nem jelent állásfoglalást, a miniszterelnök 
beszédének az a rezüméje, hogy ha meg
oldásra kerül a sor, csak akkor foglal állást 
a kormány.

Azt mindenesetre helyeselnünk kell, 
hogy a miniszterelnök éles harcot hir-

Gömbös Gyula 
feltűnő nyilatkozata Ottó 

királysága ellen
„Téves, hogy én az Albrecht kombináció hive volnék"

Berlin, jul. 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése ) A Dér Montag c. berlini jobboldali 
lap vasárnap este megjelent száma szenzá
ciós nyilatkozatot közöl, melynek cime:

A magyar Mussolini kinyilatkoztatja: 
Habsburg Ottó ellen vagyok!

A lap egész oldalnyi terjedelemben közli ez 
alatt a cím alatt Gömbös Gyula honvédelmi 
miniszter nyilatkozatát, amely nyilatkozat
ban Gömbös többek között kijelenti, 

hogy Ottó visszatéréséről szó sem lehet 
s Gömbös nem azért volt Ottó ellen, 

mert Albrecht mellett volt.
Most is, mint minden időben, ellenzi a le 
gitiinizmust s szabadkirályválasztást akar.

— Mindig kerültem — úgymond, — hogy 
nevemet királyjclölésekkel kapcsolatban

Vasárnapra megoldódott 
a Rókus-kórház titokzatos 

betegének rejtélye
A Hétfői Napló munkatársa derítette ki, hogy Zakariás 
Bélának hívják, állástalan magántisztviselő, aki junius 

18 án öngyilkosságot követett el
Az orvosi világot és budapesti rendörfökapi- 

tAnyságot egyaránt foglalkoztatja annak a két 
titokzatos fiatalembernek az ügye, akiket a 
Rókus-kórház sebészeti osztályán kezelnek, s 
akik elvesztették emlékezőtehetségüket s nem 
tudják, ml történt velük, hogyan sérültek meg 
és kerültek a kórházba.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap láto
gatást tett a Rókus-kórház elsőemeleti sebészeti 
kórtermében, ahol az egyik titokzatos fiatalem
bert ápolják, akiről tegnap derült ki, hogy Pa- 
nasits Jánosnak hívják, intelligens fiú, aki 
azonban, hogy megélhessen, a villamosvezetést 
tanulta ti.

Pnnaslts János vasárnapra teljesen magá
hoz tért

s mikor megkérdeztük tőle, hogy mi történt 
vele, a következőket mondotta el:

— Tegnap még alig voltam eszméletnél, de 
most már —• orvosaim megállapítása szerint is 
— teljesen ép és normális vagyok. A mai déli 
orvosi vizsgálat után közölték velem, hogy 

holnap már mint gyógyult beteget el Is bo
csátanak ■ kórházból.

Csak azt nem tudom, hogyan kerültem ide. A 
mentők a Gellérthegy oldaláról, a Szlrtes-utról 
szállítottak a Rókusba, ott talált rám egy 
rendőr, eszméletlen állapotban. Azt bizonyo
san tudom, hogy én nem mentem fel saját lá
bamon a Gellérthegyre. Arra emlékszem, hogy 
hazulról az üllői ül felé mentem.

as ÜHől-uton támadhattak rám valami Is
meretlen kábítószerrel s talán autón vagy 
kocsin vittek a Gellérthegyre a Szlrtes-utlg.

Ezt közöltem a detcktivekkcl is, akik ma újból 
kihallgattak s akik előtt kijelentettem, hogy 

támadóim politikai ellenségeim közül ke
rültek ki.

Jugoszláviában ugyanis belekeveredtem a poli
tikába, a politizálás miatt ellenségeim üldöztek 
és bosszúval fenyegettek meg.

Néhány lépéssel odébb, a 106-os számú kór
teremben fekszik a Rókus-kórház másik titok- 
tatot betege, akinek nevét vasárnap a délutáni

szólalt fel, aki kifejtette, hogy oly poli
tikai rezsim életrevaló, amelyet egy vetető 
irányit. A reszort miniszterre nem a vezetés 
feladata vár. Ezután Debrecenről, mint egye
temi városról beszélt s Debrecen fejlődésére 
ürítette poharát.

A bankett több felszólalás után délután 4 
órakor ért véget. A miniszterelnök a bankett- 
után báró Vay László főispán zsákai birtokára 
utazott s innen utazik vissza Budapestre. Vass 
miniszter Kalocsára utazott, Klebelsberg és 
Gömbös miniszterek a képviselőkkel együtt 
visszatértek Budapestre, ahová este fél 10 óra- 

1 kor érkeztek meg.

detett minden puccsszerű kísérlettel 
szemben,

mert minden ilyen kísérlet a mi felfogásunk 
szerint is a legitimizmus eszméjének legna
gyobb kárára vannak.

A szabadkirályválasztó érzelmű képviselők 
igy nyilatkoztak:

— A mi felfogásunk szerint a miniszter 
elnök nyilatkozata

bizonyos mértékben már állásfoglalást 
jelent.

Bethlen István ugyanis beszédében azt jelen
tette ki, hogy a külföldtől függetlenül az 
arra hivatott szerv, a magyar országgyűlésen 
keresztül oldható csak meg a kérdés. Ebből 
a nyilatkozatból mindenki világosan meg
ítélheti Bethlen István kijelentéseinek jelen
tőségét.

emlegessék. Téves az a hiedelem, mintha én 
az Albrecht-kombinációnak volnék a hive. 
Már csak azért is, mert hiszen Horthy Mik
lós Magyarország kormányzója. Azt nem le
het kívánni, hogy minden országban legyen 
egy Mussolini, azonban adott esetben egy 
szenátusszerü kormány zótestület alakítása 
a legalkalmasabb a királyi jogok gyakorlá
sára.

Ottó szerencsétlenség lenne az országra, 
Ausztriát is esetleg puccsra késztetné a 
mai köztársasági államforma ellen, rom- 
badöntené Németország álmait Is, de 
kellemetlen volna Olaszországgal szem
ben is, a klsantantról nem is beszélve.
A lap az interjú után ezeket jegyzi meg: 
—. Gömbösről a jövőbén még sokat fo

gunk hallani.

órákig megállapítani még nem sikerült. A Hét
fői Napló munkatársa néhány percig beszélge
tést folytatott az ismeretlen beteggel, akinek 
ágytábláján neve helyett két betű áll: N. N. 
Ismerősnek találtuk a titokzatos fiatalember ar
cát, aki többszöri kérdésünkre sem tudta meg- 
mondani hogyan hívják, egyre csak azt hajto
gatta. hogy magántisztviselő. A Hétfői Napló 
munkatársa, akinek ismerősnek tűnt a titokza
tos fiatalember s ugy emlékezett, hogy az a Jó- 
zsef-köruton lakott, vasárnap a kora délutáni 
órákban sorra járta a József-köruti házakat és 
csakhamar megállapította, hogy a

József-körut 49. számú házban
junius 18-án, tehát azon a napon, amelyen az 
ismeretlen fiatalembert a Rókus-kórházba szál
lították, a második emelet 75. számú lakásból 
hivatalosan kijelentettek egy fiatalembert, akit 
Zakariás Bélának hívnak s akinek a szeméig- 
leírása megegyezik a Rókus-kórházban mintegy 
három hét óta ápolt titokzatos fiatalember sze- 
mélyleirásával.

Rauchbauer Jánosné, aki a lakás tulajdonosa, 
elmondotta, hogy rokona,

Zakariás Béla, a Magyar Fém- és Lámpa- 
árugyár volt tisztviselője

két év óta, amióta állását elveszítette, nála la
kott aliérletben. A fiatalembert a esik vármegyei 
Szépvlzen lakó édesatyja, dr. Zakariás István 
orvos segélyezte, aki három hónappal ezelőtt el- 
hunyt. Azóta Zakariás Béla a legnagyobb nyo
morban élt, alig tudta magát fenntartani.

Az elkeseredett fiatalember junius 18-án reg
gel váratlanul azzal fordult rokonához. Rauch
bauer Jánosnéhoz. hogy elutazik egy Ismerősé
hez vidékre, aki őt nyaralásra hívta meg. Zaka
riást ekkor szabályszerűen kijelentették abban 
a hlszemhcn, hogv vnlóban valahová vidékre 
utazott

Rauchbauer Jánosné fia, Zakariás Béla 
unokaöccse, kérésünkre elJIMt velflnk a Rókus- 
kórházba

és a 106-oa számú kórterem titokzatos be
tegében felismerte rokonát. Zakariás Bélát. 
A beteg barátságosan ttdvMile onokoOenét, 

aUaek se arca Ismerősnek tűnt fej 
de nem tudott vimiaemlékean! arra, 

art, hogy hívják ée hogy rokona/^
Rauchbaueréknak határozott az a meggyőag. 

désAk, hogy
aa állástalan Zakariás elkeaeredésébea l*.  

gyilkossá lett,
a kelenföldi pályaudvar közelében, — ahol rá
talállak — a vonat elé vetette magát, am
azonban nem gázolta halálra, csupán jobbk»N 
ját metszette le tőből. A fiatalember bizonyin 
a szörnyű tragédia alkalmával veszítette el em
lékezőtehetségét. A budapesti főkapitányság 
kiküldötteinek, több neves orvosszakértőnek és 
idegprofesszornak jelenlétében egyébként ma, 
hétfőn, ugy Zakariás Bélát, mint Panasitt JA. 
nőst alaposan megvizsgálják s úgynevezett ko
ponyafelvételt készítenek róluk, hogy megállt, 
pitsák azokat a különös, ritka szervi elváltozó, 
sokat, amelyeket náluk a katasztrófa előidézett

Román Kálmán.

Megdrágul a pesti uiz
A (Óváros vazetöseoe kitart az áremelő 

javaslat mellen
A főváros 46 milliós függőkőlcsönéből a lég. 

nagyobb összeg, 22 millió a Vízmüvek részére 
jut, amely ennek felhasználásával Óbudán uj 
vizmütelepet épít és a káposztásmegveri tele
pet kibővíti, továbbá uj főnyomócsöveket fék. 
tét le a vízszolgáltatás megjavítása érdekében. 
Már annakidején, amikor az üzem fejlesztésé
ről először szó volt, a főváros vezetősége j®. 
lezle, hogy

■ nagyobb&zahása beruházást csak a ta
rifa megdrágításával tudja végrehajtani, 

mert a mai bevételek nem fedeznék a befek
tetett tőke törlesztését és kamatait. Akkor 31 
százalékos áremelésről szólt a javaslat, d« a 
bizottsági tagok eleve tiltakoztak minden ilyen 
kísérlet ellen.

Most, hogy a beruházások megkezdődnek, az 
illetékes ügyosztály ismét előállott drágítás! 
javaslatával.

A pártok vezetői azonhan most, a községi 
választások előtt húzódoznak mindenféle ár
emeléstől, mert a választásokra nem a legjobb 
korteseszköz a közszolgáltatások megdrágítása. 
Hir szerint, ha másként nem lehetséges, csak 
a választások után drágítják meg a tarifát, 
ugy. hogy

az uj egységárak január 1-én lépnének 
életbe.

A bizottsági tagok arra hivatkoznak, hogy a 
Vízmüvek múlt évi zárószámadása több, mint 
3 millió pengő tiszta felesleget eredményezett. 
Ezzel szemben a fővárosnál azt az ellenvetést 
teszik, hogy a múlt évben csak azért volt ilyen 
kedvező a pénzügyi eredmény, mert a tavalyi 
száraz nyáron sok viz fogyott, viszont nem 
tehet számítani arra, hogy ez a nagy fogyasz
tás állandósul.

Magyar Légiforgalmi RT.
NYÁRI MENETREND

Vasárnapokon aa alábbi menet-end érvényest

Érvényes 193S augusztus Sl-U
7.00 17.00 ind. BUDAPEST Jrk. 9 45
840 18.40 érk. WIEN tad. 8.16 17.05

7.00 ind.
8.40 érk.

BUDAPEST 
WIEN

érk. 
ind.

10.30
9.00

s.00 tad BUDAPEST érk 18.60
H.lü érk P?CS ind 15.44

Ind PÉCS érk. 15.30
U.40 érk KAPOSVÁR Ind t6.10

Naponként, vasárnap kivéte lvel.
Aa autók indulnak: Budapesten a TadászkOrt-szállA 

tói 45. Wíenbcn a Bristoltól 40. Pécsett a Tau«z- 
banktó! 30. Kaposváron a Somógymegyd Takarék 

tói 30 perccel a repülőgép indulása előtt.
Felvilánositáa 4a legyváltás; Magyar Légiforgalmi Rt 
IV.. Váci-utca 1 Tel : 80S-88.. Központi Menetjegy 
Ir-'da éa az őssses fiókok. Wlenben: Luftrelaebureao 

Klretnerring 6 Telt R 28190
LEVELÉT ÉS CSOMAGJAIT KÜLDJE LÉGIPOSTÁN! 

Dllssabésért forduljon szállítási MztdlyonkhMi 
Tel t Aut. 8S8-80.

Erdély és Bánát
legjobb és legelterjed
tebb magyar kisebb
ségi napilap ja aa

Bmtoi Hírlap
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Két fiatal leány borzalmas 
ciankáli-tragédiája

—»<i—— ■ ■ ---
Mérget szerzett a barátnőjének egy szobalány és rábeszélte, hogy ülje meg 
magát, mert meg akarta kaparintani az állását — Az egyik lány meghalt, 

a másik megsziikiitt a méregpohár elől
Vasárnap reggel a Rókus kórház úgyne

vezett öngyilkos szobájában meghalt egy 
fiatal, 19 éves szobaleány. Viola Erzsébet a 
neve, egy előkelő belvárosi családnál szol
gált és néhány nappal ezelőtt

ciankáll mérgezéssel
bzáHitották a mentők a kórházba.

A főkapitányságon napok óta folyik már 
a nyomozás a rejtélyes ciankális mérgezés 
ügyében, amely vasárnapra

szenzációs fordulatra vezetett.
'A detektívek nyomozásuk során ugyanis 
megállapították, hogy a szerencsétlen sorsú 
Viola Erzsébetnek a legjobb barátnője, egy 
Lengyel Róza nevű szintén fiatal szoba
leány volt, aki egy fővárosi vegyésztelep 
mérnökénél teljesített szolgálatot. Erre a 
nyomra Viola Erzsébet vőlegénye vezette a 
détektiveket, aki elmondotta, hogy haldokló 
menyasszonya, mikor szombaton délután 
rövid időre magához tért, elmondotta néki, 
hogy

Lengyel Rózával közösen határozták el, 
hogy eiankállval mc>ölik magukat. 

Lengyel Róza a ciankálit a vegyészmérnök 
laboratóriumából szerezte és két pohár víz
ben oldotta fel a halálos mérget.

Egyszerre ürítették ki a méregpohara
kat,

Viola Erzsébet rögtön rosszul lett és nem 
tudott már róla, hogy mi történt Lengyel 
Rózával.

Ezen a nyomon haladva a detektívek 
megállapították, hogy

Lengyel Rózának semmi baja sem tör
tént

Még két napig a mérnöknél szolgálatban 
maradt, azután pedig felmondás nélkül el
távozott és jelenleg ismeretlen helyen tar- 

A detektívek rögtön arra gondoltak, hogy 
Lengyel Róza, aki a haldokló szobaleány 
yallomása szerint barátnőjét rávette az ön
gyilkosság elkövetésére, 

az egész ciánkáli adagot Viola Erzsébet 
poharába keverte, mig ő maga tiszta 

vizet Ivott.
A nyomozás során gyanuokok merültek 
már fel arra vonatkozón is, hogy miért kö
vette el a borzalmas bűncselekményt a fia
tal Lengyel Róza. Az ismeretlen helyre me
nekült szobaleánynak van itt Pesten egy 
állásnélküli unokatestvére, akinek szeretett

Véglegesen megszűnt 
a Kettűshereszt verszOuetség

A forradalmak utáni időknek egyik rej
telmes és titkos alakulata volt az úgyneve
zett Kettőskeresztt Vérszövetség, amelynek 
valódi hivatását és célját nem igen tudta 
senki, bár voltak, ^tárgyalások, amelyeken 
sok szó esett erről titokzatos alakulatról. 
Az utóbbi időben nem sokat hallottunk róla, 

de tény az. hogy a Vérszövetség való já
ban fennállott.

Arról értesülünk most, hogy a szövetség ve
zetői beszüntették a szövetség működését 
és erről a tagokat is értesítették. A szövet- 
ségnek vidéken is voltak csoportjai és ezek 

Gyújtogatás okozhatta a 
kénutcai tűzvészt

A szombati nagy tűzvész ügyében, amely | igy ez a körülmény azt a gyanút ébresztette 
a Hungária Kénsav és Műtrágyagyár kén- fel a Hungária Műtrágyagyár vezetőségében, 
utcai telepén három hatalmas faépületet de a helyszínen elsőnek megjelenő tüzoltó- 
pusztitott el a berendezésével és anyagkész- tisztekben is, hogy 
létével együtt, erélyes nyomozást indított a .. ,, , . „
rendőrség. A körülbelül' 2—3 millió pengő BJuJtogalás okozhatja a veszedelmes 
kárt okozó tűzvész helyszínén ugyanis meg-' tüzet,
állapították, hogy a tűz egy olyan épületben I mely az egész gyártelep, sőt a szomszédos 
keletkezett, melyben nem folyt a munka, I hatalmas üzemek épségét is veszélyeztette.

volna jó helyet szerezni. Mivel pedig a sze
rencsétlen Viola Erzsébet kitűnő helyen 
szolgált, ebbe

a szobaleányi állásba szerette volna be
juttatni saját unokatestvérét.

A főkapitányság előterjesztése alapján a 
vizsgálóbíró soronkivül adta ki az elfogató
parancsot Lengyel Róza ellen, aki után hét
főn reggel már az egész ország rendőrsége 
és csendőrsége kutatni fog.

közül — hír szerint — egyik-másik to
vábbra is élni és működni akart, de a veze
tők határozott kívánságára ezeknek is for
málisan fel kellett oszlatni csoportjaikat.

A szövetségnek azokat a vezetőit, akik 
közhivatalt láttak el, olyan beosztásba he
lyezték, hogy most már sem idejük, sem 
módjuk nincs arra, hogy a szövetség ügyei
vel a legcsekélyebb mértékben is foglalkoz
hassanak.

A Kettőskereszt Vérszövetség tehát most 
már véglegesen és teljesen megszűnt.

(NORGE ICE SPIRfT)

norufigjégszesziöi
fázik egész Budapesti 

Üdít — jóghldag 
Illata: partöm!
MINDENÜTT KAPHATÓI
Üvog|e: 68 íH16r.

Telep: VI., Llszl Farsnc-tAr ti. szám.

E gyanuokok alapján a főkapitányságról 
vasárnap egész sereg detektívet küldtek ki a 
tűzvész színhelyére, ahol megállapították a 
detektívek, hogy

nemrégiben több munkást bocsátottak 
el a gyár szolgálatából

és igy nem látszik lehetetlennek, hogy vala-« 
melyik munkanélkülivé vált munkás kö
vette volna el a gyújtogatást. Erre azonban 
még pozitív bizonyítékok nem merültek fel 
és lehet, hogy a nagy hőség következtében 

öngyulladás 
okozta a tüzet.

Hétfőn délelőtt tartják meg a tűzoltóság, 
a rendőrség és a kerületi mérnöki hivatal 
kiküldöttei a hivatalos tüzvizsgálatot és erre 
az eljárásra vár a feladat, hogy a tűz kelet
kezésének okát kétségtelenül megállapítsa.

A hatalmas tűzvész szomorú tapasztalata, 
hogy az oltás munkáját rendkívül megnehe
zítette az első időben az a körülmény, hogy] 
kevés viz állott a tűzoltóság rendelkezésére.

A tűzvész alkalmával tizenkét sebesülés 
történt főként amiatt, hogy a csizmán ke
resztül a kénsav összemarta az önfeláldo- 
zóan dolgozó tűzoltók lábát. A sebesültek 
állapota a vasárnap folyamán jobbra for
dult. A legsúlyosabban sérült Vargha Károly 
tűzoltót, akinek az egyik szemét a kénsav 
kimarta és akinek a melle, karja, lába is 
megégett, a Szent István-kórházban ápolják, 
Az ő állapota rendkívül súlyos,

valószínűen elveszti egyik szemevllágát.
A tüzoltófőparancsnokságon nagy részvétté, 
beszélnek a hős tűzoltóról, aki a munka íz*  
galmában nem törődött a saját testi épségé
vel és a legnagyobb áldozatot hozta meg a 
maga részéről a hatalmas gyártelep meg
mentéséért.

“a 5672 hölgvuásárló
bizonyltja a 14 napos monstre olcsó

vásárom sikerei, - 24.570 =
A nagy vásár néhány ára :

Fíírdőcik’ ek
Fürdőtrikók, elsőrangú gyapjúanyagból bordűrrel, egybeszabott vagy kétrészes, 

minden nagyságban és színben........................................................... P 16.80, 12.80, P 9.80
Strandkabátok kitűnő anyagból, divatminták, színei nap és vízállók...........................P 9.50
óriási választék fürdőcipő, fürdősnpka, rövid és hosszú fürdőköpenyekben. Meg- 

vesztegetően olcsó árak.

Ruhák
Grenadinruhák, gyönyörű divatmintákban........................................................................
Crépe de Chine-selyemruhák (hernyóselyemből) minden divatszínben P 32.50, 
Vászonruhák, sport- és tenniszre kiválóan alkalmas.......................................................
Bembergselyemruhák, gyönyörű választékban és színekben . P 25.30,
Habselyemruhák a legújabb divatszinekben és fazónokban............................................
Jumper szövetruha, utazásra, sportra kiválóan alkalmas elsőrangú gyapjúszövetből 
Foulardruhák. valódi hernyóselyemből, divatos mintákkal............................................
Nagy és kis estélyi ruhák, táncruhák a legszebb színekben elsőrendű anyagból, 

leltári árakon kerülnek eladásra.

P 9.80
P 29 50
P 11.80
P 21.50
P 25.30
P 29.80
P 32 50

Fehérn n mü-osztály
Műselyem trikónadrágok, minden színben és nagyságban . . . . . t t » • P 2-20 
Fortuna (Excellent) selyemnadrág, kitűnő anyagból 3.50
l'áncnadrágok, csipkedisszel ........................................... . . » . P 3.50
Nadrágkombiné la balisztanyagból, csipkedisszel ...........................■ ■ ■ • ■ * P 3.80
Nadrágkombiné, csikós Milanese-anyaghól, csipkedísszel hibátlan P 5.80
Nadrágkon^biné, habselyem, excelent, kézi hímzés és csipkedisszel • • » » P 11.80 
la nadrág- és szoknyakoinbiné ............................................................................... • . P 8.80
llálóingek, nansuk-anyagból.......................................• •■•*i>iiiaiP  5.20
Zsebkendő óriási választékban, divatszinekben ....................................................................... P —,35

Pongyolák
Pongyola elsőrendű bembergselyemböl, ízléses kivitchen.................................................P 15.80
Pongyola elsőrendű crepe anyagból, japán mintázással, strandra kiválóan alkal

mas, színtartó....................................................................................................... P 8.50
Valódi japán pongyolák, otthonra és strandra, óriási választékban.

Kabátok
Tiszta gyapjúszövetből.......................    P 19.90
Divatos angol kabátok, elsőrendű minőségű gyapjúszövetből, végig bélelve . . P 32.80
Legújabb átmeneti kabátok, már az őszi szezón első darabjai, minden szinben

selyemmel végig bélelve.................................................................... .... P 42 80
Igen nagy választék legújabb modellekből, leltári árakon

Kötött- és szövött-osztály
Fehér tennisz-pullover selyemmel átszőve..............................................................................P 6.50
Színes gyapjú-pullover. kiváló minőségű..............................................................................P 7-50
Tiszta gyapjú kötöttkabátok legújabb angol divat........................................................P 19 80
Ruhák, gyapjú és műselyem trikóból, minden színben, divatos fazónokban ..PH1
Kötött sportruhák, két- és háromrészes, tiszta gyaflúanyagból, utazásra, kirán

dulásra nagyon alkalmas, bámulatos olcsó árakon.

Harisnyák
Női selyemflórharisnyák, összes színekben, elsőrendű minőségben . . ( . P 1-75
la selyemharisnyák, párizsi divatszinekben, hibátlan , . . . , * • ( . . P 3.—
Divatkesztyűk....................................................................................................................................... P 1.90
Selyeinkeszlyűk minden színben ( r •• P 6.80
Mosóbőr-kesztyűk, la minőség.......................................• » « f • t » r • » • P 7 40
Crepe de Chine-sálak. legújabb párizsi mintákkal P 6 80
Vállkendők crepe de Chine-bői, gyönyörű színekben P 9.80

Nagy választék szövőt- és selyemmaradékokban.
Szőrmekabátok Igen nagy választékban az 1930-1931 évre, csodálatosan 

olcsó szezonelőtti árakon kerülnek eladásra.
Kiválasztás esetén díjtalan megőrzés. 

'Nagy választék ugy nemes, mint közönséges szőrmékben)

m darab salat mohelvemben kószáit 
alkalmilag összevásárolt tömegárul divatháza, IV, Kossuth Lajos-u. 9
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Leíiner Zsigmond vezér**  
igazgató kétszázezer pengős 

munkaügyi pőre
A Pyramis megvásárlásának epilógusa a Kúria előtt

lének vesérlgaagalója, Kollmann Adolf, az 
Avena Terményforgalml rt vezérigazga
tója éa Rosenthal Imre terménynagykeres

kedő ellen.
A vád szerint ugyanis Haás, Kollmann és Ro
senthal a katonai bíróság által már elítélt ma
gasrangú katonatiszteket megvesztegették, ré
szint pénzzel, részint más ajándékokkal és ezen

Talán az eddig ismert munkaügyi porok leg
nagyobbja dőlt el az elmúlt napokban a királyi 
Kúria elölt. Több mint kétszázezer pengő vég
kielégítésről és évi tizenhatezer pengő nyugdíj
ról volt szó az ügyben, amely végül az alperes 
takarékpénztár győzelmével végződött.

A Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzá
logbankja Igazgatósága 11)25 júniusában 

azonnali hatályú elbocsátó levelet 
küldött a bank vezérlgazgntójánnk, Leitncr 
Zsigmondiak. Az elbocsátás nagy feltűnést kel
tett, mert Leitncr Zsigmond a Közjelzálog egyik 
alapitója és harmincnégy éven át volt vezérigaz
gatója, aki egy jelentős részvénypakettnek is a 
birtokosa. A vezérigazgató azonnali hatályú el
bocsátását az igazgatóság azzal okolta meg, 
hogy

Leltner Zsigmond nem járt el a vezérigaz
gatótól joggul várható köteles körültekin

téssel, ,
amikor előscgilette hogy a bank igazgatósági 
tagjai megvegyék az azóta csődbe került Pyra
mis részvényeit.

f.eitner Zsigmond nz azonnali hatályú elbo- 
esájtást jogtalannak tartotta. Ezért nz elbocsáj- 
tást nem is vette tudomásul, hnnem pört indí
tott és a járásbíróságtól nagyősszegü végkielé
gítést és tizenhatezer pengő nyugdíj megítélését 
kérte, mint amely jogosan jár neki. A munka
ügyi perben a Közjelzálog részletesen kifejtette, 
hogy

a Pyramls részvényck megvásárlását Lclt- 
ner Zsigmond mozdította elő, 

holott a vezérigazgatótól elvárható lett volna a 
nagyobb körültekintés. Abban az időben a 
Pyramis már fizetésképtelen volt és hiába ál
doztak a Köz jelzálog igazgatásági tagjai száz- 
milliárdnál is nagyobb összeget, mert a Pyra- 
mlst nem tudták megmenteni az összeomlástól, 
sőt majdnem ráment erre a balul sikerült Pyra

Alaptalanul vádolták 
a gázolással dr. Weiser Lajost
Vasárnap kiderült, hogy a vádaskodó altiszt azért jelen

tette föl, kogy megkapja az ezerpengős jutalmat
A margitszigeti rendőrgázolás miatt 

közel egy hónapig tartó nyomozás után be
fejezték a vizsgálatot dr. Weiser Lajos, az 
Uj Szent János-kórliáz főorvosa ügyében. A 
tegnap megtartott bírói szemle, amely a fő
kapitányságon folyt le, semmiféle uj meg
állapításra nem vezetett.

lényeges változás állott be azonban 
vasárnap

a két kórházi altiszt vallomását illetően. 
Fürjes János altiszt ugyanis kijelentette 
első vallomásával ellentétben, hogy uérnyo- 
mokat egyáltalán nem látott az autón. A 
sárhányón nem hajfürtöt látott, hanem 
három darab hat centiméter hosszú fekete 
hajszálat. Erről azonban mór megállapilotta 
a rendőrség, hogy a húrom fekete szőrszál 
arról a takaróról kerülhetett az autó sár- 
hányójára, amellyel Weiser dr. autóját a 
kórházban be szokták takarni. Különben is 
a szerencsétlenül járt Gulácsi II. József egy
részt szőkehaju volt, másrészt a nagy me
leg miatt haját, állandóan borotváltatta. Az 
állítólagos hajszálakat különben is akkor 
látta a kórházi -altiszt, amikor a rendőrségi 
szakértők már háromszor is megvizsgálták 
nz autót és azon Sethmi gyanúsat nem ta
lállak.

Ugyancsak vasárnap Molnár Ferenc, n

A biróság elé kerül az öt év 
előtt leleplezett szénapanama

A vádlottak: két Igazgató és egy kereskedő — Holnap 
tárgyalja az ügyüket a vádtanács

A sok újabban-fölmerült közszóllftási panama katonai közegeket megvesztegették. A katonai 
nyomozása közben ■ egy •évekkel- ezelőtt nagy .............
port felvert panama kap nktnaNlást: a-bünte- 
tőtörvényszék vádtamicsa -kedden,' jálins -8-án 
kezdi tárgyalni az őt évvel ezelőtt kipattant 
szériaszdllitási panamát. A . honvédlörvényszék 
már majdnem húrom .cszfendövol ezelőtt letár
gyalta ennek nz ügynek a katonai részét és

súlyos börtönre ítélte a katonai vádlotta
kat, egy volt hadbiztos-ezredest éa két volt 

hadbiztos-alezredest.
A honvédtörvényszék megállapította annak

idején, hogv a katonaság részére történő szál
lítások körül visszaélések történnek, a szállí
tási szabályzatot nem tartják he és ni illetékes

FOXTOM ÜWEk A l’IIIIAKS?
u«y vegyen H1KKIÍR-gyárából 
rén-, vasbu őrt, ágyneműt, 
gyermekkocsit és kerti vosbutort 
vu, Buhón).utca zje (ArkAd-baaAr)

mis vásárlásra maga a Köz jelzálog is.
A Központi járásbíróság

mint munkaügyi biróság, az azonnali hatályú 
felmondást érvénytelennek mondotta ki, meg
állapítva, hogy a vezérigazgató rögtöni elbocsáj- 
fására nincs kellő ok.

A törvényszék
Schtvicker-tanácsa, mint felebbezési biróság, 
megsemmisítette ezt az Ítéletet és elutasította 
f.eitner Zsigmond keresetét. A törvényszék sze
rint ugyanis a bank megfelelően megokolta, 
hogy miért volt jogában azonnali hatállyal el- 
bocsájlam állásából a vezérigazgatót. A törvény
szék ítélete rendkivül részletességgel ki is ter
jeszkedett az egész Pyramis vásárlásra és Leit- 
ner Zsigmondnak a megvásárlás körüli szere
pére, rendkivül lesújtó véleményt mondva a 
vezérigazgató cselekedeteiről.

A felülvizsgálati kérelmet most tárgyalta 
o Kúria.

A felek jogi képviselőjének több órás előadása 
ulán a Kúria elnapolta a tárgyalást azzal, hogy 
nyolc nap mulva kihirdetik az Ítéletet, de addig 
igyekezzenek a felek békés megegyezést létesí
teni.

A békesség nein jött létre, mire a Kúria íté
letet hirdetett, amely szerint

Leltner Zsigmond felülvizsgálati kérelmét 
elutasítja

és jogerősnek mondja ki a törvényszék ítéletét. 
A Kiírta szerint ugyanis a törvényszék minden 
tekintetben helyesen mérlegelte a beszerzett bi
zonyítékok alapján f.eitner Zsigmond vezérigaz
gatónak cselekedeteit, amelyek valóban olyanok 
voltak, hogy ezzel a vezérigazgató

jogos okot szolgáltatott az azonnali hatályú 
elbocsájtásra

és az ezzel együttjáró szerződésszerű igények 
teljes elvesztésére.

másik altiszt
Írásban visszavonta egész vallomását 

és Írásban jelentette ki, hogy azért állította, 
hogy az orvos száz pengőt Ígért neki, ha 
hamis ndatot mond a rendőrségen az autó 
hazatérésére vonatkozóan, mert erre

Fürjes biztatta fel, aki szerette volna az 
ezerpengős jutalmat megszerezni.

Kihallgatták egyébként a rendőrségen a 
Szent János-kórház egyik betegét és ápolóját 
is, akik állítólag látták volna, hogy dr. 
Weiser Lajos másfél óra hosszat mosta ko
csiját a kritikus éjszaka. A két tanú kije
lentette, hogy őket is Fürjes kérte meg 
arra, hogy ezt vallják a rendőrségen.

Fürjes János altisztet egyébként a történ
tek után a njár előbb elkövetett szabályta
lanságok miatt sürgősen

elbocsátották a kórház kötelékéből.
A rendőrségen tehát a vasárnap folyamán 

véglegesen tisztázták dr. Weiser Lajos or
vos szerepét, akit a közeli napokban hivata
losan is

rehabilitálni fognak.
Még csak azt várja meg a rendőrség, hogy a 
végső szakértői vélemények is befussanak 
és ezek alapján történik meg majd a hetek 
óta alaptalanul gyanúsított orvos teljes 
rehabilitálása.

törvényszék megállapításai alapján indult meg 
a vizsgálat a királyi ügyészségen is, amely 
rendkívüli alapossággal folyt. A vizsgálat ada
tai alapján azután

a királyi ügyészség megvesztegetés büntette 
címén vrtdnt emelt Ilaás Béla, a .Magyar 
Földbérlők és Földbirtokosok Szövetkeze-

wziositsa uiiDOdgyfiszan
\rn- ée PodgyAasbittoRhó RT- 
kén kötvényei nz össces álló' 
Ű.Aokon utalási Iro 
dákban kaphatók.

Állandó kiállítás!
CyAri Vll, HsUé-atcs a. TeL i J. 4X4-lg

Tárgyalás közben érkezett meg 
a körözőlevél a vádlott ellen

Csalás miatt elítélték, a kőrözőlevél miatt letartóztatták
Érdekes szélhámos került tegnap a büntetö- 

járásbiróság elé. Kuttler Károly volt tisztviselőt 
több budapesti és fehérmegyei kereskedő csa
lásért jelentette fel, mert Kuttler

moílűgynöknck adta ki magát, 
filmhirdetések céljaira pénzeket vett fel és a 
kicsalt összegeket saját céljaira forditotta.

Kuttler tagadta a bűncselekmények elkövetését 
és azt állította, hogy a panaszosokat nem is is
meri. A sértettek kihallgatása közben megérke
zett a debreceni ügyészség körözése, amelyet 
Kuttler ellen azért adtak ki, mivel a debreceni 
törvényszék területén már régebben egész sereg

csalást követett el különböző trükkökkel. A bőn*  
tető járásbíróság a perbeszédek után 

egyhónapi fogházra ítélte el Kultlert, 
aki fellebbezzen az ítélet ellen, mint mondotta: 
„ártatlansága tudatában**.

Amikor Kuttler távozni akart a tárgyalásról, 
a járásbiró közölte vele, hogy bár az egyhóna- 
pos fogházbüntetés még nem jogerős.

a debreceni Ügyészség megkeresése alapján 
letartóztatta.

A biró fogházörért csengetett és a dadogva til
takozó és mentegetödzö Kuttlert az ügyészség 
fogházába szállítják.

A budafoki barlanglakások 
borzalmai

Lecsúszott korestiodöK. bötistas tisztuiseiök es munMsok foknak 
a busz motor moiysogu barlangokban - ft öeiUgvminisztar el

rendelte, hogy oszlassak lel a bariangvarost
Budafok környékén, sziklákba vájt barlan

gokban, sötét, dohos, egészségtelen odúkban 
több mint hatszáz ember lakik már évek óta. 
Az idők folyamán egy népes, élénk 

barlangváros
fejlődött ki, amely zavartalanul élte a maga 
furcsa, nyomorult, agyonhajszolt életét. A föld 
alatti, primitív odúk lakóinak ügyével soha, 
egyetlen hatóság sem törődött.

A budafoki barlang lak ásókat legnagyobb
részt szegény sváb munkások, napszámosok, 
halászok lakják. Ezenkívül igen

sok tönkrement kereskedő, lecsúszott B-- 
listás tisztviselő, munkás 

és más hasonló rossz anyagi helyzetben lévő 
ember talált itt menedéket családjával együtt.

A sziklaüregeknek megvannak a maguk tu
lajdonosaik. Hogy miképpen jutottak a bir
tokhoz, senki sem tudja.

Egy-egy ilyen 15—20 méterre a föld alatt 
lévő barlanglnkásnak az évi bére 50—60 pengő. 
Vannak pincék, melyekben három-négy család

öregeit, fiatalok, gyerekek egymásra zsú
folva, nemre való tekintet nélkül 

húzzák itt meg magukat, elzárva paptól, leve
gőtől, állati sorban tengődve. •

A budafoki barlanglakások között akadnak 
úgynevezett „jobb**  és „tetszetősebb*  odu-há- 
zak is, amelyeknek évi bére meghaladja a 100—

Nem lefiet a pincért a rossz 
fiiszolgálás miatt fiidobni

A törvény elöbbrevalő a fiávéssxafima szofidsainál — 
mondja a bíróság

Bozsejovstky István pincér pert Indított a 
munkaügyi bíróságon a Monico kávéház tulaj- 
ílonosa, Göncztj István ellen és előadta, hogy 
őt a kávés minden felmondás nélkül állásából 
elbocsátotta. Kérte ennek következtében a bíró
ságot, hogy az ipartörvény érteimében öt, mint 
iparossegédet megillető 15 napi felmondási időt 
állapítsa meg és napi 10 pengő kereset figye
lembevételével a kávést 150 pengő megfizetésére 
kötelezze.

A dr. Draskóczy Pál járásbiró előtt megtar
tott tárgyaláson a keresttel szemben a kávés 
ügyvédje azt a védekezést terjesztette elő, hogy 
a pincért jogában állott azonnali hatállyal 
elbocsátani, mert

a vendégeket nem szolgálta k! megfelelően.
A biróság anélkül, hogy további bizonyítást 
folytatott volna le, ezek után meghozta Ítéletét 
és a kávést 30 pengő megfizetésére kötelezte. 
Az Ítélet indokolása szerint az, hogy a pincér 
a vendégeket nőin szolgálja ki megfelelően, 

nem ok az azonnali elbocsátásra.
Ennek következtében a felmondási időre járó 
keresményt a pincér joggal követelheti. A bíró
ság azonban hasonló perekből megállapilotta 
azt, hogy az ipnrlörvényben előirt 15 napos fel
mondási idő helyeit a kávésszakmában

3 napos felmondás van szokásban 
és ezért csupán három napi járandóságot Ítélt 
meg a felperesnek.

A biróság ítélete ellen dr. Kiss S. Sándor, a 
pincér ügyvédje fellebbezéssel élt a budapesti 
törvényszékhez.

Most hirdette ki a fellebbezési biróság dön
tését, amellyel n járásbíróság Ítéletét megvál 
toztatla, a keresetnek

egész terjedelmében helyt adott 
és a kávést a követelt 150 pengő megfizetésére 
elmarasztalta.

őr Ítélet elfogadja a járáshirőság döntésének 
azt a részét, amellyel megállapította, hogy n 
vendégek kiszolgálása körül észlelt panaszok 
nem szolgálhatnak okul az azonnali elbocsá

a réven különböző szállítási kedvezésben 
sültek.

A vádirat ellen kifogásokat jelentettek be, 
amelynek tárgyalását kedden kezdi meg n ,44. 
tanács. Ha a vádtanács vád alá 'helyezi a tér. 
ménykereskedöket, úgy ősszel már főtárgya, 
lásra is kerül a bfintetötörvényszéken az 
év előtti szénaszállitási panama.

120 pengőt és ezekben csak egy-két család 
lakik.

Az élet hajótöröttjei és szerencsétlenjei 
semmi veszedelemre sem gondolva lengenék 
itt éveiket. Egy egész generáció nőtt fel a bu
dafoki barlanglakásokban, ahol — természe
tesen — a bűnözés is állandóan virágzott. A 
szörnyű nyomorianyára most váratlanul ka
tasztrófa csapott le egy hatósági intézkedé*  
alakjában.

A belügyminiszter ugyanis e héten átirt a 
vármegyének,

hogy a budafoki barlanglakásokat haladéin 
talonul oszlassa fel, illetve telepítse ki.

A vármegye szigorú urai a belügyminiszté
rium utasításának eleget téve, kiszálltak • 
helyszínre és érlcsitették a szerencsétleneket, 
hogy a barlangokat záros határidőn belül 
hagyják el, mert ellenkező esetben 

kényszereszközökkel távolitják el őket.
A belügyminisztériumi váratlan intézkedés 

leírhatatlan elkeseredést és félelmet váltott ki 
a budafoki barlanglakók között. A boldogtalan 
emberek tiltakoznak a kilakoltatás ellen és 
elhatározták, hogy

valamennyien felvonulnak a belügyminisz
térium elé

és kérni fogják az illetékes hatósági faktort 
változtassa meg intézkedését és ne legyenek 
hajléktalanná többszáz embert.

tásra. A felmondási idő terjedelmére nézve 
azonban a törvényszék az ipartörvény rendelke
zését tekintette irányadónak. Nem kétsége*  
ugyan, hogy a kávésszakmában az alkalmazot
tak felmondási ideje a gyakorlatban tényleg 
három nap,

ez a szokás azonban nem nlkalmas arra, 
hogy a törvény intézkedését lerontsa, 

mert a pincérekre nézve nem a lábrakapott szo
kást, hanem magát az ipartörvényt kell irány
adónak tekinteni.

V. J.

Kiadó fonások!
Blmbú-ulca 1-3-5. szám

szemben a statisztikai hivatallal 
egy-egy 3, 4 és 5 szobás lakás hallal- 

Ugyanitt üzlethelyiségek.

Margii-kOrui 43. XT-
4 szobás lakás hallal.

Elegáns kivitel Olcsó bérek Bővebbets 
helyszínen vagy, telefonon Aut

Dr.HÜJOfflgSV.z. Korwo. 
■BHUaMaMMSuaaHBHBBi rendel 10 ée 2-4-4 

jJóMeLktirut X. m. h Fért! és női betegeknek.
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Titokzatos mádon eltűnt
200 üveg aiandék-pezsgő 

a letartóztatott Balásy száza
dos lakásáröl

• “MUíciös fejleményei - uiabn
Kihallgatások, újabb letartóztatások küszöbön

Az építkezési panamák bűnügyében rend
kívül jelentős események fognak történni a 
legközelebbi napokban. Sztrache Gusztáv dr. 
főügyész irányította eddig a nyomozást és az 
ügy referense, vitéz Széchy István dr. kir. 
ügyész, minden részletről azonnal infor
málta a főügyészt és az ö utasításai alapján 
történtek a további intézkedések. Szomba
ton hatheti

nyári szabadságra utazott Sztrache fő
ügyész

és csak augusztus második felében veszi át 
ismét hivatalát. Általánosságban azonban 
a főügyész kiadta az utasításokat Széchy 
ügyésznek, valamint részletesen megtár
gyalta a kérdést jelenlegi helyettesével, Ba
róthy Pál dr. főügyésszel is. Ennek a tanács
kozásnak az alapján tette meg Széchy 
ügyész az intézkedéseket és osztotta be a 
jövő heti programmot, hogy melyik napon, 
kit hallgasson majd ki és milyen építkezési 
panamákat vizsgáljanak át az ügyész mellé 
beosztott detektívek.

Az ezer üveg pezsgőről
már hosszas kihallgatások folytak Széchy 
ügyész előtt, de az ügynek ez a része a ki
hallgatásokkal még nincs lezárva. Egy ma- 
gasrangu minisztériumi tisztviselő, aki nem 
a belügyminisztériumban teljesít szolgálatot, 
fél napon keresztül állott az ügyész előtt és 
adott részletes felvilágosítást azokra a kér
désekre, amelyek kapcsolatban állanak az 

ezer üveg pezsgő ajándékozásával.
Bűnügyet aligha lehet csinálni ebből a két
ségtelenül nagyobb mennyiségű, mint értékű 
ezer üveges ajándékból, mert az illető mi
niszteri tisztviselőnek nem kellett meg
szegnie semmiféle hivatali kötelességet, nem 
kellett kedvezésben részesíteni senkit sem, 
csak megajándékozták azért, hogy

ne vegyen észre olyan dolgot az iratok 
között, ami előnyös az illető vállalko
zóra és amely ügy tulajdonképpen a 

belügyminisztériumra tartozik.
Ez az akta ugy ment keresztül a hivatalos 
kezeken, ahogy a vállalkozó elgondolta és 
ahogy az 5 érdekeinek az megfelelt. Útköz
ben a másik minisztériumban is meg kellett 
járnia egy rövid utat és ott sem történt 
fennakadás, a vállalkozó pedig ezt a gyors 
elintézést honorálta az ezer üveg pezsgővel. 
A nyomozás szálait kiterjesztették arra is, 
hogy az ezer üveg pezsgőt az illető minisz

Elmebeteggé nyílvánították 
a Tanítói Almanach kiadóját

Kiszabadult a fogházból Novák János iskolaigazgató, aki 
négyvenötéves korában beállt pincérínasnak és 112 rendbeli 

óvadéksikkasztást követett el
Miskolc, julius 6.

Ismeretes, hogy Novák János nyugalmazott 
mádi elemi iskolai igazgatót a miskolci ügyész
ség utasítására január 15-én letartóztatták és 
ellene száztizenkétrendbeli ügyben eljárást in
dítottak.

Novák a múlt év nyarán és őszén az óvadé
kos alkalmazottak tömegét vette föl, akiknek 
pénzén Tanitói Almanachot akart kiadni. A 
mintegy húszezer pengőre rugó összeg azonban 
elúszott és Novák a vállalkozáson rajtavesz
tett.

Novák letartóztatását Steltk dr. vizsgálóbíró 
fenntartotta, majd öt vizsgálati fogságba he
lyezte. A vizsgálati fogságot a vádtanács Is 
jóváhagyta, sőt

vagyonára bűnügyi zárlatot és bűnügyi-

Spanyolországba
TrlMtből Ind. Jnllns *VAn K• ATURNIA éri Ak-
motorhajón Gibraltárba érk. ang. 4>én
A Gibraltárból ind aug. 10-én
^■^■■■■■■■IvulcANIA óriás 

mororhajón i
Nápoly-a érk. ang. lí-én,
onnan Roma—Firenze—Ve- |
neztán át viaaaa Budapestre,
• világ leeesodAlatoi'abb I

Xfi I- P»n»« I
II. o.xt. 460 p»n||4

UulelM lel woUAl ■
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teri tisztviselő rendelkezései szerint kinek 
szállították és ezek között ráakadtak az il
lető rokonaira és jóbarátaira, akik húsz, 
ötven és száz üveges tételekben részesültek 
a pezsgő ajándékban.

Miközben az ezer üveg pezsgő útját ku
tatták a detektívek, rájöttek arra, hogy 

kétszáz üveg pezsgőt kapott Balásy 
László csendőrgazdászati százados, 

aki a belügyminisztériumban teljesít szol
gálatot. Széchy ügyész áthozatta Balásyt a 
Margit-köruti katonai fogházból és felvilá
gosítást kért tőle a pezsgőre vonatkozólag, 
Balásy azt mondotta, hogy közvetlenül le
tartóztatása előtt valóban kapott kétszáz 
üveg pezsgőt és ez letartóztatása idejében 
érintetlenül a lakásán is maradt. Hogy ott 
van-e még lakásán a pezsgő, azt nem tudja, 
amikor pedig felvilágosították, hogy a laká
sán egyetlen üveg pezsgőt, sőt még üres 
üveget sem találtak, tűnődve csóválta a fe
jét és azt hangoztatta, hogy előtte is talány,

ki szállíthatta el a pezsgőt a lakásáról és 
hová vihette eL

Széchy ügyész különben az elmúlt napok
ban ismételten kihallgatta Littke Kázmért. 
Littke korábbi beismerő vallomását megtol
dotta olyan uj részletekkel, amelyek ugyan
csak

terhelők Halasy Gézára és Vay Káz- 
mérra.

Halasy zavaros válaszokat adott az újabb 
kérdésekre, általánosságban megcáfolta 
Littke vádjait, de közben

ismételten elszólta magát.
Az elszólásnak könnyű volt megtalálni a hi
vatalos iratokon alapuló valószínűségét és 
azután már hiába próbálta visszavivni az 
elszólást, mert kétségtelennek látszott, hogy 
amit Littke mondott az megfelel a valóság
nak Vay Kázmér sógora bizonytalanságával 
szemben határozottan tagad mindent.

Az ítélőtábla szünet! tanácsa Keresztesy 
Gyula dr. táblabiró vezetése mellett való
színűleg csak

szerdán foglalkozik Vay Kázmér és Ha
lasy Géza szabadlábra helyezési kérel

mével.
A Tábla döntése után gyors tempóban fog 
megindulni azután a további vizsgálat az 
ügyben és a jelenlegi adatok alapján is elő
relátható, hogy rövidesen újabb letartózta
tások lesznek.

biztosítási végrehajtást rendeltek eL
Az ügyészség 56 rendbeli csalás és 11 rendbeli 
sikkasztás büntette miatt emelt ellene vádat, 
s egyben indítványozta, hogy 45 rendbeli újabb 
sikkasztás miatt is folytassák le ellene az el
járást.

Novák János nem elégedett meg a fogház 
bán a száztizenkétrendbeli üggyel, hanem azok 
helyett, akik nem jelentették föl, az újabb

följelentések sorozatát ontotta önmaga el
len.

Ezekután védője Bartos Géza dr., a budapesti 
lakáshivatal volt ügyésze, jelenleg ujdiósgyőri 
ügyvéd, Novák elmeállapotának megvizsgálását 
kérte.

Bartos dr. előadta, hogy védence nem bűnös, 
hanem beteg, mert az orosz, szerb ús olasz 
frontokon súlyos idegbajt szerzett és lelki 
egyensúlyát sebesülése és a gránátlégnyomás 
fölborította.

öt évvel ezelőtt vendéglőt nyitott. A vendéglő 
már állt, amikor a volt igazgató-tanító

negyvenötéves korában pincérinasnak ment 
egy étterembe. Egy esztendő telt el, amíg föl
szabadult és újabb két esztendőbe került, amig 
az italmérési engedélyt megkapta. A védő han
goztatta azt is, hogy Novák jóhiszeműen járt 
el, csuk ...» kereskedelmi ügyekben járatlan, 
vétette el az óvndéknlt kezelését.

A beadványra a miskolci törvényszék elren
delte Novák elmeállapotának megvizsgálását. 
Hőnigsfeld Jenő dr és Fliegler István dr mis
kolci törvényszéki orvosok megvizsgálták No- 
vákot és őt mindketten

elmebetegnek találták.
Az elmebeteggé való nyilvánítása után Nová 
kot szabadonbocsátották a fogházból és összes 
csalási és sikkasztási ügyét megszüntették. De 
a kisemberek pénze végérvényesen odaveszett 
és a Tanítói Almanach sem lát már napvilágot

C A 7F lí vendéglő3 /i 3 T L 3 H Süveg-utca 7. •
Legssebb MMtto. SMs vHlom-. Crak » tok nőies

Nagy nyári

leltári árusítás! 
rendkívül leszállított árak

mellett megkezdődött

PERLÁRUHÁZ
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■ .......

Rídíkülrablás miatt elfogták 
a hatvani postarabtót

Azzal védekezik, hogy nem ő a rabló, hanem maga is 
a tettest üldözte

A főkapitányságon tegnap rablás bűntettének 
gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyez
ték Krausz László autószerelőt.

Krausz László igen érdekes módon került a 
rendőrség kezére. Tegnapelőtt este Neuberger 
Józsa traflkosnő hazafelé tartott a lakására, 
mikor a kapu előtt hirtelen egy fiatalember ug
rott eléje,

kiszedte kezéből a kézitáskáját 
és futásnak eredt.

A traflkosnő segélykiáltására összecsődültek 
a járókelők és mikor a traflkosnő megmutatta, 
merre szaladt a támadója,

üldözőbe vették.
Néhány percig tartó izgalmas hajsza után az 
üldözők

elfogtak egy férfit,
akiben a traflkosnő felismerte a támadóját.

Az elfogott embert rendőrnek adták át, aki 
a főkapitányságra kisérte. Kihallgatása során 
kiderült, hogy Krausz László a neve, 34 éves, 
autószerelő, aki

Hajnali motorszerencsétlenség a Jőzsef- 
köruton négy életveszélyes sebesülttel

Egy budapesti csalid katasztrölija a m artonvísárl országúton
A vasárnapra virradó éjszaka éjfélutáni há

rom óra tájban súlyos kimenetelű karambol 
történt a józsefköruti Bodó kávéház előtt. Egy 
oldalkocsis motorkerékpár, amelyen 4 személy 
foglalt helyett, mintegy 30 kilóméteres sebes
séggel

neklrohant egy automobilnak.
A motorkerékpár, amelynek Bp. AS—.920. a 
rendszáma és amelyet Kerekes Pál 20 éves 
sofTŐr vezetett, a Bp. 28—383. rendszámú auto
mobilnak vágódott neki, amelyet Láng Ferenc 
fogtechnikus vezetett s amelyben rajta kivül 
dr. Martin János orvos foglalt helyet. A motor
kerékpár hátsó nyergén Kerekes Pál sofTŐr 18 
éves Ferenc nevű öccse,

■z oldalkocsiban pedig két nő ült:
Steiner Magdolna, húszéves szobaleány és Stel 
ner Sándorné, aki a Magdolna-utca 20. számú 
házban lakik.

Az összeütközés olyan nagy erővel történt, 
hogy a motorkerékpár összetört és az autó is 
súlyosan megrongálódott Az autóban ülőknek 
semmi bajuk nem történt, de

■ motorkerékpárnak mind ■ négy utasa 
szerencsétlenül járt.

Kerekes Pál koponyatörési szenvedett, öccse, 
aki fejjel belezuhant nz autóba, súlyos agyráz 
kodást és homloktőrést szenvedett. Steiner 
Sándorné pedig agyrázkódást és koponyaalapi 
törést.

Az életveszélyesen sérült négy motorkerék
pározót

a mentők szállították be a Szent István kór
házba. A József-köruton óriási riadalmat kel

; nem először szerepel
a hatóságok elölt. Esztendőkkel ezelőtt az em
lékezetes hatvani postnrablásban szerepelt 
Krausz László és ekkor

ötévi fegyházra ítélték.
Büntetésének egyrészét azóta már ki is töltötte 
és

éppen mostanában feltételes szabadságra 
engedték.

Krausz László kétségbeesetten tiltakozott a 
gyanúsítás ellen. Azt állította, hogy véletlenül 
éppen arra járt és mikor hallotta, hogy rablás 
történt,

maga te beállt as üldözők közé és ■ rablót 
hajszolta,

tehát csak tévedésből nézték öt az üldözöttnek.
A rendőrségen nem fogadták el Krausz László 

védekezését és a gyanuokok alapján
letartóztatták.

Holnap az ügyészségre viszik és a vizsgálóbíró 
dönt majd további sorsáról.

tett a súlyos karamból, a késő éjszakai órákban 
több száz főnyi tömeg verődött össze, ugy, 
hogy a rendőrök csak nehezen tudták a ren
det fentartani a rendkívül izgalmas karambol 
színhelyén.

Katasztrófa az országúton
Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt 

vasárnap délelőtt a martonvásári országúton 
is. Vida Károly budapesti kelmefestő, akinek 
a Fő-utca 39. szám alatt van műhelye, felesé
gével és két gyermekével motorkerékpáron a 
Balaton mellé indult egy kis ünnepi pihenőre. 
A kerékpárt maga Vida Károly vezette, mig 
mögötte tizennyolc éves leánya, az oldalkosár
ban pedig felesége és ötéves Vilmos fia helyez
kedett el. Gyors iramban haladtak a mnrtonvá- 
sári országúton, amikor eléjük került egv pa
rasztszekér. A motorkerékpárt megállítani már 
nem lehetett,

nekiment teljes erővel ■ szekérnek h ősz 
szetörve, belefordult az ut melletti árokba.

Vida Károlyné életveszélyesen sebesült meg, 
összetörte a fejét, leánya és fia ugyancsak sú
lyos sebesüléseket szenvedtek, mig a motorve
zető apa, Vida Károly aránylag könnyebben se
besült meg.

A martonvásári csendőrség a kispesti men
tőket hívta ki a szerencsétlenség színhelyére, 
akik a mentőautóval rövid idő alatt ki is ér
keztek és az életveszélyesen megsérült tiriasz- 
szonyt, valamint a súlyosan sérült leányt és 
fiát a János szanatóriumba szállították, mig 
Vida Károly sebeit a helyszínen kötözték be a 
mentők. A csendőrség megindította a nyomo
zást a szerencsétlenség okának kiderítésére.
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Két színigazgató éjszakai afférja 
a kölcsönös elszerződtetések miatt

Hangos szinházpolltlkal vita a kö utón — avagy ki Ígért rá többet?
A pesti szinigazgatók a szezón zárása 

Után bizony nem utaztuk el a Riviérára, hogv 
kipihenjék az elmúlt viharos év fáradalmait, 
hanem itthon maradtak, hogy Jól felkészül
jenek a harcra — az uj szezónra. Ennek a 
harcnak előcsafározósa folyik most a szín
házi irodákban, kávéházukban, Intim, madár 
sem látta zugocskákban, no meg a Kör
úton, ahol egyik éjjel egyre hangosabbá váló 
vitatkozásnak voltak tanúi a járókelők. A 
két hangosan vitatkozó ur színigazgató volt. 
Az egyik Lázár Ödön, a Király Színház igaz
gatója, a másik Sebestyén Géza, a Városi 
Szinház igazgatója, akik meglehetősen éles 
hangon hányták egymás szemére a szerintük 
nem kollégiális eljárást.

— Te voltál az, aki ráígértél minden ta
gomra! — kiáltotta az egyik.

— Te csábítottad el az egész gárdámat! — 
replikázott a másik, szenvedélyes hangon.

Körülbelül ebben a hangnemben tárgyal
tak, egyre élesebb hangon, ugy hogy

■ Járókelők kezdték körülvenni a nem 
éppen barátságos hangon vitatkozó két 

úriembert.
Természetesen csak beavatott tudhatta, hogy 
ml előzte meg ezt az éjszakai botrányocskát 
s a két eddig barátságban álló szinigazgutó 
ősszeveszését. Az történt ugyanis, hogy ami-1 
kor Scbestyénék megkapták a Fővárosi Ope- 
rellszinház bérletét is, egy kicsit jobban kö-1 
rülnéztek a használható színészek között, I
miDt ahogyan eddig tették, sőt egy kicsit lett az eredménye. Ez okozta a körúti csa 
átkalandoztak olyan területekre is, amelyek tát, a szervezkedési harc hangos polntjét.

Omnia kabaré
n a Az óriási sikerű julius! kacagó

nMVOS*  műsor minden este tói 9 órakor.
Telefon József 301—25.

Szokolay Olly Amerikába 
szerződik

J. Schubert ma Pestre érkezik, hogy amerikai színházi 
vállalatai számára lekösse a primadonnát

Kábeltdcgrammal jelezte Budapestre érkezé
sét J. Schubert, a nagy amerikai szinhóztröszt 
vesére. Marton Sándor színpadi kiadónál. 
Ugyanakkor levelet kúpot! Harmath Imre, nz 
ismert opercttlibrettista John Vajdától, egy 
Amerikában élő színházi és irodalmi ügynökség 
magyar vezetőjétől, hogy .1. Schubertét ö irá
nyította Budapestre, mégpedig azért, hogy meg
ismerkedjen feleségével, Szokolay Ollyual, akit

Schubertunk agy ajánlott be, mint Amerika 
egyik jövendő revilcNlllagát.

A levejet egy Schuberttól érkezett másik kú- 
beltelegramm követte, amelyben

Schubert Szokolay Ollynak la bejelenti 
érkezését

A Jobb mint otthon
avagy

Vay Kázmér „Finom kis lakás“-a
A Nyári Operettszlnhózhnn most mutatták he 

• „Jobb mint otthon" cimü fordulatos és ki
tűnő vígjátékot, amelyet idegen eszme után 
Stella Adorján és Harmath Imre Írtak meg öt
letesen. Kevesen tudják azonban, hogy a „Jobb 
mint otthon" cimü zenés vígjáték nem más. 
mint a „Finom kis lakás" cimü francia vígjáték 
változata, amelyet annak Idején

■ belügyminisztérium betiltott.

Rengeteg kellemetlenséget okozott akkor ez a 
szintlázi affér, amelynek nem kis része volt 
abban, hogy a Fővárosi Opcrettszinház Falud!- 
rezsimje megbukott. A „Finom kis lakás**-!  lici
tál Jenő adaptálta magyarra, a kedves színházi 
munka teljesen elkészült, a premier Is ki volt 
tűzve, sőt — akkor még ez is megtörtént — a 
jegyek is előre elkeltek. Akkor hirtelen villám 
csapásként zudult a színházra: a belügyminisz
térium Illetékes faktorai.

végső fokon Vay minis a tért tanácsom ■ da
rabot betiltotta.

A Finom kis lakást most „Jobb mint otthon'' 
ra mázolták át és a véletlen különös Játéka 
folytán

éppen aznap hozták színre, amikor az 
Ogyészaég Vay Kázmér ellen halvan rend
beli visszaélés ügyében rendelte el a szi

gorú vizsgálatot.
Nem különös?. . Milyen furcsa grimasza ez 

a sorsnakl? A Jobb mint otthon előző formájá
ban nem jelenhetett meg színpadon és amikor 
a letiltási végzés miatt a színészek deputócióban 
indultak Vay Kármérhoz. ennek csak előszobá

Műsorváltozás a színházak műsorában 
julius 1-től 31-ig

Ny*ri  Komédia Ortoum. Angolpark mellett. Júliusi kacagd esték, nagv kül
lőid! attrakciókkal. Kezdete este 9-kor. VaUrnap délután 5 órakor.

már nem voltak szabadok. így szerződtették 
elsőnek Sziklai Józsefet, a Király Szinház 
nagyszerű táncoskómikusát, akinek már 
szóbeli szerződése volt a Király Színházzal. 
Lázár Ödön, a Király Szinház igazgatója ek
kor azzal felelt, hogy — mindenki örömére 
- visszaszerződtette a Városi Színházból, — 
termésleleten nagyobb gázsival, — fíátkai 
Mártont. Sebestyének ekkor hirtelen leszer
ződtetek Lázár igazgató elől az ö fölfede
zettjét és a Király Szinház üdvöskéjét, Bár
sony Rózsit, ami szintén érzékeny vesztesé
get'Jelent a Király Színháznak. Ez szintén 
nem hagyta magát és elszerződtette a Fő
városi Operettszinháztól Delly Ferencet, 
mire Sehestyénék azzal feleltek, hogy Kertész 
Dezsőt kötötték le, — természetesen magú 
sabb gázsival.

Ez a szervezkedési harc, mely fölfor
gatta a két színház müvészszemélyzetét 

éa talán egy kissé egészségesebb
vérkeringést öinleszt majd a krónikusan 

sablónoa szereposztásokba, 
természetesen ez nem ment minden anyagi 
áldozat nélkül. A kereslet és a kínálat tör
vénye szerint a színészek kissé felhajtották 
áraikat és miután ez a szervezkedési harc 
végleg lezajlott, a szinigazgatók nem kis 
meglepetéssel tapasztalták, hogy az egymás- 
közötti vetélkedésnek

büdzséjük alapos megterhelése

A szerződtetésnek azonbnn sulyos akadálya 
van, amennyiben Szokolay Olly nem tartózko
dik Budapesten, hanem Abbáziában üdül. Nem 
valószínűtlen azonban az, hogyha Schubert né
hány ezer kilométert tett azért, hogy Buda
pestre jöjjön Szokolay Olly leszerződtetésére, 
még incgreszklrozza az utat Abbáziáig is, ahol 
egy egész sereg színésznő és színész sóuárgó 
tekintetének asszisztenciája mellett kötheti meg 
Szokolay Olly amerikai szerződését. Nagyon 
érdekes, hogy Szokolay Olly lenne a második 
magyar primadonna, aki a Schubert-tröszt kö
telékébe tartozna. Kosáry Emmyt is Schuberlék 
szerződtették Amerikába.

jáig juthattak el, mert a tanácsos ur a titkáré 
val kiüzente:

— Ilyen emberekkel nem tárgyalok. A ren
delet marad, a színdarab nem kerülhet a publi
kum elé.

A Finom kis Inkáit most mégis bemutatták 
A darabra, amely különben tele van tűzdelve 
Vay Kázmér viccekkel (így űzetnek az írók!), 
csak Vay Kázmér nem mondhatja mostani hely 
relében, hogy „főbb mint otthon".

* A Kremo-esnlád és a nagy Gerard egészen 
bizonyosan Budapest kedvenceivé válnak a jú
liusi műsorban is. Krcmoék olyan csodálatos 
mutatványt produkálnak, hogy nem túlzás, ha 
azt mondjuk, hogy szinte a lehetetlenséggel 
határos pontosan megfigyelni munkájukat. Ge- 
rardék, — ami nagy sió — talán még jobbak, 
mint valaha voltak. Legalább is eat mutatja az 
a negyedóráig tartó kacagás, amely valósággal 
megremegteti az újonnan épített pazar fényű 
„Beclvál" A cirkusz julius! műsora olyan hu
szonkét számmal azórakoilatja a közönséget, 
nmelyre büszke lehet a főváros. Bebizonyoso
dott, hogy na igazgatók valóban világvárosi ni 
vön tudják tartani a cirkuszt és hogy Budapes
tet járó Idegen, aki ezt a műsort megnézi 
kénytelen megállapítani, n budapesti „Bocivá" 
legalább olyan Jó, mint bármely kőzépeurópai 
cirkusz műsora

SZÍNHÁZI napló
A Vígszínház a jővő szezónra elveszítette és 

bizonyára nélkülözni fogja Dayka Mar
gitot, a tavaly feltűnt kitűnő színésznőt, akit 
ez a szinház nem kis áldozattal és merész
séggé Idobolt az elsők közé. Dayka Margit
nak anyagi differenciái támadtak a 
Vígszínházzal, amely csak 1200 pengő 
fizetést akart adni neki, akinek a Belvárosi 
Színház 1500 pengőt ígért. Dayka Margit a 
Belvárosi Színházhoz szerződött.
/W ig u többi színházak a legóuatosahban foty- 
1 tátják szerződtetési tárgyalásaikat és egy 
egész sereg jelentéktelen kis színész mellé vesz
nek egy.egy nagyobb fizetésű sztárt, addig a 
Magyar Szinház már egy sereg kitűnő és talán 
drága színésszel szaporította törzsuárdáját. 
Emiatt azután a Magyar Szinház igazgatósága 
és Lakatos László dramaturg között vélemény- 
különbség volt, ami valószínűleg Lakatos 
László távozásával jár. A kitűnő iró ugyanis 
két olyan színészt ajánlott és forszírozott szer
ződésre, akiknek a Magyar Színház kénytelen 
volt lényegesen nagyobb gázsit adni, mint 
amilyent ezek a színészek tavaly „élveztek1' és 
amennyit — a színház szerint — megérnének 
I Magyar Színház egyébként ma újabb szerző- 

■lést irt alá, leszerzödtette Rubinyl Tibort, a 
'•‘óvárosi Művész Színház kitűnő tagját, akire 
'■fllönöscn a karakter-bonviván szerepkörében 
"ár nagy feladat.

F'oil másik nyári színházról van szó, ahol 
aztán gázsi egyáltalában nem akad. A 

színészek jóideje nem kaptak fizetést. Ép- 
■ien ezért a konkurrens nyári szinház igaz
ait ója igy szólt az előbbi szinház kötelé
kébe tartozó egyik színészhez:

Kedélyes traccs 
Miss Magyarországgal,

ikl a siófoki strandon elmeséli, hogy kérője akadt, de kosarat 
adott neki, egyébként pedig készül az érettségire és a Miss 

Európa választáson már sminkelni fogja magát
sutok, Julin, «.

(A Híl/Sl NaplA ludAM/Alót.) A dótoki 
xtrandnak — amelyen most ott található „tout 
Budapest" — uj primadonnája van: Mise Ma
gyarország, a tizenhétéves Szaplonczay Éva, 
a debreceni leánygimnázium nyolcadik osztá
lyának tanulója.

Pünkösd vasárnapján koronázták' szépség
királynővé Szaplonczay Évát, aki édesanyjá
val néhány nappal ezelőtt érkezett Siófokra. A 
nyaralók telkesen ünnepelték a kis Évát, — ez 
volt az első eset, hogy egy Miss Magyarorszá
got Idehaza Is ünnepeljenek.

Siófokon a napokban htre járt, hogy a 
fürdőhelyen egy titokzatos látogató tartózkodik, 
akt

Csehszlovákiából autón Jött Siófokra Szap
lonczay Éva kedvéért

és mint kérő saját személyében magával hozta 
Miss Magyarország szerencséjét.

Pabszt Bébi, a tavalyi Miss Magyarország 
hasonlóan romantikus házassága óta csaknem 
természetesnek tartják, hogy Mias Magyar
országért autón Jelentkezik a nagybirtokos, 

ki mindig dúsgazdag és nőtlen. Csakhamar 
' Merült azonban, hogy

a kérő es esetben nem ezcrholdak ura, ha
nem egy textllgyár boldog tulajdonosa,

Csehszlovák iában élő magyar ember. A siófoki 
pletyka csakhamar tudni vélte azt is, hogy az 
“Ijegyzést még ebben a hónapban megtartják- 
X Hétfői Napló munkatársa meginterjúvolta 
Miss Magyarországot, aki éppen sültette magát 
a kánikulai nappal, egyszerű sporldresazébcn a 
bársonyos homokparton.

— Nem szégyenli magút, föltételezi rólam, 
hogy hetedik gimnázisla fejemmel férjhez- 
megyek — mondja kacagva- — A kérő tényleg

A Budapesti Orvosszövetség harca 
aF ővárosiKözmunkákTanácsával
A Közmunkatanács megvota az orvosok margitszigeti szabadjegyét 
Az orvosok erős küzdelem után visszaszerezték a szabadjegyuket

A Közmunkatanács elnöksége és a Budapesti 
Orvosszövetség vezetősége között hónapok ólo 
elkeseredett. ádáz harc folyt az orvosok mnr- 
gltszigeti azabadjegyc kérdésében. Ugyanis ré
gebben az

az orvosi Igazolvány egyúttal szabad belé
pést biztosított a Margitsziget terűiéiért.

At évek óta érvényben lévő intézkedést ai Idén 
Rakovszky Iván, a Közmunkatanács elnöke ha
tályon kivül helyezte és fenntartotta magának 
a jogot, hogy

esek annak ar. orvosnak ad szabadjegyet a 
Margitszigetre, akit ö erre érdemesnek tart,
A budapesti orvosok a Közmunkatanács elnö

kének ezt a váratlan rendelkezéséi magukra 
nézve nagyon sérelmesnek találták és az orvosi 
kar testületé is akcióba lépett a rendelet el
len A Szövetség az 1Ő7(i-ik közegészségügyi 
törvény alapján arra az álláspontra helyezke
dett, hogy minden orvos magyar fürdőhelyen 
szabadon folytathat gyakorlatot és igy n Mar
gitszigeten is, amely gyógyhely,

A törvény aicllemr szerint tehát aa orvo
soknak azahad belépésük van a Margitsziget 

területére. ,
Miután a Közmunkatanács elnöke az orvosok

— Ml az, ti is oberammeryaui színészek 
vagytokf

— Hogy-hogyf
— fiát passziójátékosokl

TJM mi tagadás, a Krope-cirkusz elvitte a 
** pénzt s a nyárt ssinházak nem mennek 
ugy, ahogy ezt várták. Rájött erre az egyik 
nyári színházigazgató, aki végigjárta az öltöző
ket ezzel a furcsa kéréssel:

— Látjátok, a színház rosszul megy, enged
jétek el a gázsitok egy részét. Nem bírom fizetni 
a horribilis gázsit!

Mit gondol a mélyen tisztelt közönség, ml 
lett ennek az eredményét A két háromszáz 
pengős esti felléptldljas sztárok összefogtak és 
kijelentették, hogy egy fillérrel sem játszanak 
olcsóbban, a görlök és az aprócska kis színé
szek azonban „lejebb mentek" az igényeikkel. 
A Fővárosi Operettszinház uj szerzőt avat, 

amennyiben Szilágyi Ödön és Eisemann 
közösen irt operettjét, az „Autószerelem“-et is 
idei programjába vette.

Premier után
Az fímnla-kabaré juliuM műsorát ismét 

egy egész sereg kitűnő egyfelvonásos és ma
gánszám tarkítja. Ebben a kabaréban egy 
egészen uj és friss naiva tehetséget, Bállá 
Zsuzsii, fedezeti fel egyelőre csak a közön
ség, de egész biztosan később a szinigazga
tók is. A Frizzo akrobatikus táncparodista 
külön sort érdemel. A Bársony—Dajbukát- 
pár ezúttal is a műsor . gerince. Rendkívül 
sokat mulattak Szász Ila, Vidor Ferike ma- 
gánszámain, majd a darabokban Dezsöffy 
Lászlónak, Jávor Pálnak, Gyarmathy Ma- 
riannenak, Anday Bélának, Déri Hugónak 
tapsoltak. A júliusi műsor kitűnő.

Itt Járt, tényleg gyáros, tényleg autón jött, az 
is igaz, hogy a Felvidékről, csak abban téved, 
a fáma, bogy én igent mondtam volna. Bizony 

kiadtam kérőm útját, 
pedig egész kedves ember volt, egy képeslapon 
látta az arcképemet, gondolt egyet és id'robo- 
gotL De azt hiszem, nagyobb sebességet kap 
csőit be. amikor visszafelé fordította a rudat, 
mert én határozott nemet mondtam.

— Már nem Is vett részt a tegnapi bálon, 
amelyet az én kedvemért rendeztek a amelyen 
sikerült karrikalurákat készítettem, mert raj
zolni, festeni akarok, még legalább három-négy 
évig. Higyje el,

rajrtudásomra sokkal kényraebb de Mm- 
kébb vagyok, mint ■ szépségklrálynA-vá- 

1 aratásra.
— Karikatúrák készítésén kivül Ady-verse- 

ket magolok nagy buzgalommal. Zilahiak va
gyunk és én már egész kislány koromban ma
gamba szívtam az Ady-kulluszt. Kérőm kihall*  
gátolt a versekből s megkérdezte, melyik Ady- 
verg tetszik nekem a legjobban. Mondottam, 
hogy „A ml urunk, a pénz". Az felelte a ké
rőm: stimmel, a pénz őnála van, menjek hozzá. 
De hiába. ,

La akarom tenni az érettségit: ősszel be
iratkozom a nyolcadikba

és tovább rajzolok. Még egy dolog érdeke! ter
mészetesen: a Miss Európa-vdlasztás. Erre ok
vetlenül benevezek. Eddig, egész Debrecen, • 
tanúm, még

sohasem sminkeltem magam,
de a Miss Európa-választáson sulbadobom ezt 
az ózdi elvet: azt hiszem, ilyen fórt mégsem 
adhatok konkurenseimnek ...

Ezeket mondta el Szaplonezay Éva vidáman 
és fesztelenül a siófoki homokon.

kérelmét nem honorálta, felfogásából engedni 
nem akart és a szabndjegy élvezetét megvonta, 
egyes orvosi társaságok a harc terére léplek és 

bojkottot hirdettek ■ Margltralget ellen.
Voltak olyan orvosok la, akik betegeik között 
határozottan propagandát hirdettek a sziget 
ellen.

A budapesi orvosok erélyes fellépés*  végre 
jobb belátásra késztette a Közmunkatanácsot 
és ebben az ügyben az illetékes faktorok kon
ferenciára ültek össze. A napokon keresztül 
tartott tanácskozás végre la a budapesti orv* ’ 
sok győzelmével végződött és a vitás kérdést 
közmegelégedésre Intézték el.

Kimondotta a Közmunkatanács, hogy 
minden orvosnak, aki ■ Margitsziget főor
vosától szabadjegyet kér, azt haladéktala

nul ki kell adni.
A harc ezzel véget ért és mólói kezdve a búd*  
pesti orvosok ismét díjtalanul mehetnek a Ma*  
gitszlgetre.

Dr. Fényes ■aakorvoa
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Éber Antal vezérigazgatót 
autóbaleset érte vasárnap 
a lajosmizsei országúton
A sof törje ki akart kerülni egy parasztszekerei 
és az autó egy utszéli fának rohant - Éber Antal 

és Papp József az IPOSz elnöke megsebesült
Vasárnap délután könnyen végzetessé vál

ható szerencsétlenség érte a magyar közgaz
dasági élet egyik kiválóságát, Éber Antal kor- 
mányfőtanácsost, a Magyar-Olasz Bank al- 
elnök-vezérigazgatóját.

A kecskeméti ipartestület a közelgő kama
rai választásokkal kapcsolatban

meghívta Kecskemétre
az ipari és kereskedelmi érdekeltségek és in
tézmények meglátogatására Éber Antalt, aki 
elfogadta a meghívást és vasárnap reggel 
autón utazott Kecskemétre. Vele együtt uta
zott Papp József, az Ipartestületek Országos 
Szövetségének elnöke, Füredi Lajos, a szö
vetség tiszteletbeli igazgatója, valamint az 
IPOSz néhány vezető embere.

Kecskeméten nagy szeretettel fogadták 
Éber Antalt, akinek bemutatták az ottani ke
reskedelmi és ipari érdekeltségek vezetőit.

Délután öt óra tájban indult vissza 
Budapestre

a kíséretével Éber Antal. Két autón jöttek. 
Éber Antal nyitott túrakocsija haladt elöl. 
Az autót egy sofTŐr vezette. Mellette ült Fü
redi Lajos, a hátsó ülésen pedig Éber Antal 
és Papp József foglaltak helyet. A másik 
kocsi, amelyben a kiséret többi tagjai ültek, 
körülbelül hatszáz méternyire haladt mögöt
tük.

Lajosmizse határában jártak, mikor n 
szerencsétlenség bekövetkezett. A lajosmizsei 
országúton a sofTör, aki 50 kilométeres se
bességgel vezette a kocsit, szabályosan

meg akart előzni egy előttük haladó 
parasztszekereL

Abban a pillanatban, mikor tülkölt és kanya
rodni akart, hogy előzzön, a parasztszekér 
kocsisa, ahelyett hogy helyet adott volna, 
be akart kanyarodni az országút jobbolda 
Iáról nyíló dülőutra, amely egy közeli tanya 
felé vezetett

A sofőr, mikor látta, hogy a parasztszekér 
szabálytalanul befordul, hogy elkerülje az 
összeütközést, maga is hirtelen a diilőut irá
nyába akart bekanyarodni. Hasztalan volt 
azonban az igyekezete, a parasztszekér ko
csiséinak hibájából már nem lehetett elkerül
ni a szerencsétlenséget:

a hirtelen kanyarodás következtében a 
túraautó nekirohant egy utszéli fának.

K kocsi eleje súlyosan megrongálódott, a 
Szélvédő üvegtáblája hangos recsegés-ropo
gással bezuzódott és az autó utasai a hirte
len zökkenés következtében egymásra zu
hantak. Pillanatokig porfelhő kavargott a 
Szerencsétlenség helyén és mikor a porfel
hő eloszlott, látni lehetett, hogy milyen sú
lyos következményekkel járt a baleset. Az

I autónak mind a három utasa megsebesült. 
Éber Antal a halántékán, a szeme táján 
zúzott sebeket és bal lábszárán csont- 
repedést szenvedett. Ezenkívül még több 
könnyebb, zuzott sebet kapott. Papp Jó
zsef arcát több helyen összevagdalták a 
szélvédő üvegszilánkjai. Füredi Lajos ar 

cán és kczefején sebesült meg.
Közben, mig a baleset történt, utólérte 

őket a mögöttük haladó autó, amelynek 
utasai nyomban segítségükre siettek. Leszáll
tak a kocsiról és mivei Éber Ahtal és Papp 
■József állapota súlyosnak látszott,

mindkettőjüket átültették a saját autó
jukba,

amely teljes sebességgel robogva indult Bu
dapest felé, hogy orvosi segítséget szerezze
nek. Füredi Lajos pedig a kiséret többi 
tagjaival visszamaradt és egy később arra 
jövő autón tért vissza Budapestre.

Az a kocsi, amelyik Éber Antalt és Papp 
Józsefet hozta, nyomban a Pajor-szanató
riumhoz hajtatott. Azonnal értesitették Ilültl 
Hiimér dr. professzort, aki néhány perc 
múlva már megérkezett a szanatóriumba és 
hozzáfogott, hogy segítséget nyújtson.

Éber Antal és Papp József sérüléseit 
bekötözték és összevarrták és mind
kettőjüket a szanatórium egy-egy kü- 

lönszobájában vették ápolás alá. 
Mindkettőjük állapota kielégítő és az orvo
soknak az a véleménye, hogy rövidesen föl
épülnek.

A szerencsétlenül járt harmadik utast, 
Füredi Lajost, aki később érkezett Buda
pestre, szintén a Pajor-szanatóriumban kö
tözték be, állapota azonban egészen könnyű, 
ugy, hogy segélynyújtás után hazament a 
lakására.

Éber Antal hozzátartozói a késő esti 
órákig mitsem tudtak a balesetről és csak 

a Hétfői Napló értesítése alapján tudták 
meg, hogy mi történt.

A Hétfői Napló munkatársa a hozzátartozók 
közül elsőnek Éber Antal vejével, Münich 
Aladár bankigazgatóval beszélt, aki miután 
meghallotta a szerencsétlenség hírét, nyom
ban a szanatóriumba sietett, hogy megláto
gassa az apósát.

Ezután már futótűzként terjedi el a hir 
a pénzügyi és közgazdasági körökben és szá
mosán érdeklődtek a szanatóriumban Éber 
Antal állapotáról. A hir nagy riadalmat kel
tett, de mindenki megnyugvással vette tudo
másul, hogy a baleset aránylag szerencsésen 
végződött.

a motoros vizirendőrség azonban, Lélek Jó
zsef rendőrfelügyelő vezetésével egész nap 
járta a partokat s a rendőrök figyelmeztették a 
kirándulókat, hogy

csak az elkerített helyen szabad fürödni, 
miután a múlt vasárnapon is sorozatosan fór 
dúltak elő a szabad Dunában való fürdőzés kö
vetkeztében halálos szerencsétlenségek.

A rendőrségen, ahol rengeteg munkát okoz a 
Dunába fulladt személyek agnoszkálása, meg
állapították, hogy az idén a dunai fürdőzés ha
lottal között egyetlenegy nő sem akadt Amel 
lett szól ez a megállapítás, hogy

a nők sokkal óvatosabbak fürdés közben, 
mint a férfiak,

A motoros rendőrök legalább a Duna hüs hab
jai fölött teljesítettek szolgálatot, társaik azon
ban még mindig

vastag posztóruhákban kinlódtnk az Izzó 
napban

az ufcakereszteződéseknél, miután a beígért 
nyári ruhák kiosztása, amelyet a derék köz
rendőrök sohasem áhítottak jobban, mint most, 
— még mindig késik. ’

A szabad Dunán való fürdés
ma is halálos áldozatot követelt.

Toldy Béta fiatal magántisztviselő, a pest
erzsébeti Dtinaágban fürdőit. A Király-major 
környékén mélyen beúszott a folyó közepe felé, 
amikor hirtelen görcsöt kapott, s mielőtt még 
segélykiáltásaira a part közelében tartózkodók 
mentésére siettek volna, elmerült. Holttestét 
egy óra múlva találták meg.

Estére két újabb áldozata akadt a strand 
nak. Winder Albert 29 éves cégvezető a meny
asszonyával strandolni ment a szentendrei 
Dunaógba. Fürdői közben görcsöt kapott és

a menyasszonya szemeláttára elmerült.
A másik szerencsétlenség a Római-fürdőnél 
történt, ahol Csöglei József 17 éves asztalos a 
Dunába fulladt.

FLY-TOX
a modern rovarirtószerek 

királya 

megöl 
■egyet, molyt, szúnyogot, poloskát 
svábbogarat, hangyát, bolhát, tétül 

stb és azok petéit.illetve lárváit
Nem hagy lőttel l

Ügyeljen a
Nem méreg

védiegyet !

Mindenütt Kapható i
’rospektust kívánatra küld 
llévéaz Ernő és Túrán 
ludapcst, V. Nádor-utca S0.

Telefon: Lipót 998-25

„ A letartóztatott
Kelemen Aurai Kcrrnssiytötanácsos 
tizenötezer pengős íuukkUlcsDne
Kelemen Aurél kormányfőtanácsos és 

Duray Gyula terménykereskedő, a Duray és 
Kelemen tennénynagykereskedelmi cég bel
tagjainak előzetes letartóztatását, mint is
meretes, néhány nappal ezelőtt az ítélőtábla 
is fenntartotta. A bűnügy iratai most visz 
szakerültek a királyi ügyészségre és

már készül is a vizsgálati indítvány a 
két előkelő terménykereskedő ellen.

Az ügynek most egy érdekes újabb fordu
lata van.

Kelemen Aurél, aki különben ügyvezető 
társelnöke a Magyar Atlétikai Clubnak és 
előkelő társadalmi pozíciót tölt be, a múlt 
évben a parlamentben nyilvánosságra ke
rült baromflkölcsönökben is szerepelt. A ' 
földművelésügyi miniszter annak idején I 
egy felszólalás kapcsán a ház asztalára I 
tette a baromfikölcsönben részesítettek jegy-

zékél és ezek között szerepelt Kelemn Aurél 
is.

Pestkörnyéki tyukfarmjára

tizenötezer pengő kamatmentes köl
csönt kapott Kelemen Aurél tiz évi idő

tartamra.

Most váratlanul értesítette a földművelés
ügyi miniszter Kelemen Aurélt, hogy a 
tyukkülcsönt azonnali hatállyal felmondja 
és az erről szóló értesítést a fogházba küld
ték Kelemen Aurélnak.

A letartóztatott temiénynagykercskedő 
aligha tud vagyona felett most ugy diszpo
nálni. hogy abból a tizenötezer pengőt 
azonnal ki lehessen vonni Ebben az eset
ben pedig a kölcsönre fedezetül lekötött 
tyukfarmol esetleg cl kell árverezni, hogy 
az állami kölcsönt visszafizethesse.

Nem tart sokáig a kánikula I

Hétfőn délben érkezik Schober 
osztrák kancellár Budapestre

Olaszország után nálunk volt vasárnap a legnagyobb 
meleg — Táblás ház a strandokon — A szabadevezős 

premier nem sikerült
A hetek óta tartó kánikula utón vasárnap 

délelőtt mindenki azt hitte: végre bekövetkezik 
a hőség csökkenése. Az égboltozat beborult és 
délelőtt tizenegy óra körül meg is eredt az eső, 
•mely azonban negyedóránál tovább nem tar
tott. A meteorológiai intézet érdeklődésünkre 
közölte, hogy

Budapesten kívül vasárnap csak kevés he
lyen volt esőzés,

igy az ország északnyugati részén és Debrecen
ben volt kisebb eső.

A reggeli órákban Olaszország után Ma
gyarországon volt a legnagyobb a meleg.

Az Atlanti-óceán felöl beáramló hűvösebb lég
tömegek vasárnap eljutottak Magyarország fölé 
is és ez idézte elő szórványosan, inkább csak 
az ország északnyugati részén a zivatart és a 
kisebb esőzéseket. A tenger felöl beáramló 
levegőn négy öt fokkal csökkentette a hőmér
sékletet. , amely azonban az ország több helyén 
így is elért

33—34 fok Celsiust.
A tenger felöl hazánk területére eljutott pá

rás légtömegek csnk fiziológiailag csökkentették 
a hőmérsékletet, mert vasárnap a levegő elvi- 
•elhetetlenebbül fülledtebbé vált, mint az 
előző napokon. Ezt éppen a párával telített le
vegő okozza, amely megakadályozza a test pó
rusain át történő kipárolgást A meteorológiai 
intézet megállapítása szerint, valószínűnek lát- 
•rik. hogy egy darabig még ilyen fülledt marad 
a levegő, azonban, bár az időjárási helyzet még 
nem mutat arra, hogy országos esőzések fognak 
következni, valószínű, hogv

általános Időfordulás előtt állunk, aminek 
következménye a hőség csökkenése lesz.

A budapesti meteorológiai intézet egyébként 
vasárnap az időjárásról a következő prognó
zist tette közzé:

Helyi zivatarok és a hőség csökkenése vár
ható.

Vasárnapra méltón vártak rekordlátogatott- 
•Agot a budapesti és pestkörnyéki strandok. A

reggeli zápor nem is riasztotta el a tömegeket 
'a a várakozásnak megfelelően

„ „táblás ház“ volt valamennyi strandon.
A Palatínus strandfürdő pénztárai előtt már 
a kora reggeli órákban sorbaálltak a jegyekért 
és a nap folyamán körülbelül

hatezer jegyet adtak el.
k Gellért-hullámfürdö drága jegyeiből körül

belül kétezer fogyott el a fülledt kánikulai va
sárnapon. Az utolsó helyig zsúfolt volt a Szé- 
csényi-strand is és már a délelőtti órákban nem 
lehetett jegyet kapni a Duna-uszodában sem. A 
túlzsúfoltság miatt a pestkörnyéki

strandok pénztáraitól Is tömegesen távoztak 
el jegy nélkül a hőségtől meggyötört em 

berek
A strandok és a nyóri üzemek körülbelül 

kilencvenezer liter ásványvizet vásároltak a 
szombatesti és a vasárnapi fogyasztásra a 

főváros ásványvlzüzemétől,
amely eddig ennek a mennyiségnek a felét-sem 
adta el egy-egy nyári napon A kánikulai va 
sárnap krónikájához tartozik még, hogy 

vasárnap volt az u| szabadevezős-rend pre- 
mlérje a Dunán és a bemutató bizony elég 

rosszul sikerült.
A belügyminisztérium a szigetmonostori elöljá
róság és a szabadevezősök vezetőivel kötött 
megállapodásához képest kirendelte ugyan a 
csendőröket a partok védelmére, a szigetmo 
nostori elöljáróság hétvégi határozata értelmé
ben azonban még a csendőrök által őrzött he
lyeken sem engedték meg mindenütt a kikötést 
és körülbelül

kilencezer szabadevezősnek meglehetősen 
rövid sávokon kellett elhelyezkedni, 

amely nem volt könnyű dolog és a sokat üldö 
zött pesti evezősök keserű kifakadásokban ad 
tok kifejezést elégületlenségiiknek.

Az afrikai hőségben persze
Ismét a szabad Dunában fürödtek a kirán

dulók,

A magyar kormány meghívására Schober 
osztrák kancellár hétfőn reggel Bécsből Bu
dapestre indul és egy óra 12 perckor a ke
leti pályaudvaron érkezik meg. A kancellár 
kíséretében jön Ambrózy Lajos gróf, bécsi 
magyar követ és Jünker osztrák követ. Még 
útközben beszáll a kancellár vonaljába 
Calice Ferenc budapesti osztrák követ is.

A kancellárt megérkezése alkalmával ün
nepélyes fogadtatásban részesítik a pálya 
udvaron, ahol a kormányzó és a miniszter 
elnök képviselői fogadják, majd a Duna 
palotában levő lakására megy,

de még hétfőn délután kihallgatáson je
lenik meg Horthy Miklós kormányzó
nál, majd utána meglátogatja Bethlen 

István gróf miniszterelnököt is.

A megállapított program szerint a kancel
lár ezután a magyar közélet több vezető 
tagjánál adatja le névjegyét. Estefelé séta- 
kocsizást tesz a városban és este a minis/ 
terelnöknél ünnepélyes diné, utána pedig 
fogadás lesz.

Kedden délelőtt Schober kancellár a vá
ros nagyobb közintézményeit, többek kö
zött a Mezőgazdasági Múzeumot is és a par
lament épületét tekinti meg, majd délben 
Walkó Lajos külügyminiszternél tesz látoga
tást és délben az osztrák követség vendége 
lesz. Délután Schober kancellár Dunapalota- 
szállóbeli lakásán a magyar sajtó képvise
lőit fogadja. Este a Park klubban Walkó 
Lajos külügyminiszter dinét ad tiszteletére. 
A kancellár kedden utazik el.

Okvetlen tekintse meg

látványosságszámba menő mintatermeit
ahol finom művészi bútorok már alábbi árakon kaphatók:

Hálószoba 1600 P-től, ebédlő 1750 P-től, 
uriszoba 1100 P-töl.

Ülőgarnitúrák, zab. molymentes:

1 kanapé, 2 karosszék 530 P-től felfelé.
120 teljesen berendezett mintaszobából álló kiállítás.

Budapest, VII., Rózsa.utca ss.
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HÍREK
Ma vizsgázik Ottó 

királyfi
Luxemburg, julius 6.

A lapok jelentése szerint, Ottó királyfi 
három hétig a clervauxi apátságon időzött, 
•hol

vizsgám készült.

Egész napját kitöltötték a tanulmányai. A 
múlt hét szerdáján Zita királyné automobi
lon jött érte és magával vitte, Julius 4-én 
kezdődtek a vizsgák. Oltó királyfi ezen a 
napon

letette az elaő vizsgáját 
és ma lesz a második vizsgája.

— A győri iparosság nagygyűlése. A győri 
Iparosság vasárnap — mint Győrből jelentik 
— impozáns tiltakozó nagygyűlést tartott a 
győri Lloyd Testület székházában. A nagy
gyűlést, amelyre 1800 Iparos vonult fel s 
amelyen megjelent Fellter Ferenc dr. pol
gármester, Petz Lajos dr. felsőházi tag, Ma- 
lazíts Géza országgyűlési képviselő és szá
mos testület képviselője, Marschall Béla el
nök nyitotta meg. Több felszólalás után a 
nagygyűlés határozati javaslatban kimon
dotta, hogy követeli a forgalmi adó eltörlé
sét, megfelelő kisipari hitel nyújtását, a kar
tellek megrendszabályozását, a ntunkásbiz- 
tositói járulékok kamatainak csökkentését, 
az iparban alkalmazott női munkaerők le
építését s a közszállitások normál érték
árainak megállapítását. A naggyiilés a hatá
rozati javaslatot felterjesztette abelügyi, a 
kereskedelmi és pénzügyminiszterhez. A 
nagygyűlés Malusits Géza, Győr város kép
viselőjének beszédével ért véget.

— Jelölés az Iparkamara elnöki és alel
nöki tlaztaégelre. A Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamura most lefolyt választása után 
érthető izgalmak előzik meg a főváros ipa
ros és kereskedő köreiben a kamara elnöké
nek és alelnökeinek megválasztását. Vasár
nap ejtették meg a próbaszavazást, amely
nek során az elnöki tisztségre a legtöbb sza
vazatot a jelenlegi elnök, Betatiny-Braun 
Artúr, mig a két alelnöki tisztségre a legtöbb 
szavazatot Székács Antal és Szurday Róbert 
kapták. Az elnök- és az alelnökválasztást 
pénteken ejtik meg.

— Magyar szerkesztők Kopenhágában. Ko- 
penhágából jelentik: Hétfőn reggel a magyar 
Bajtó képviselőinek nagyobb csoportja érkezik 
a magyar külügyminisztérium sajtófőnökének. 
C«dk[/ grófnak éa a skandináv slajtónttasénuk. 
Lelfler dr.-nak kíséretében Kopenhágába. A 
magyar sajtó képviselői a három északi főva 
rost látogatják meg.

Dobo

LEGJOBB
A

— ítéletidő a Balaton mellett. Tapolcáról le- 
lentik: Hatalmas vihar száguldott végig vasár
nap a zalamegyei Lesencetomaj községben. A 
villáin becsapott Rapoltai Nagy Jenő ügyvéd 
villájába, amely porrá égett. A vihar tovább
rohant Németfalu irányában, ahol rettenetes 
felhőszakadássá hatalmasodott. A hívők éppen 
a templomban imádkoztak s a felhőszakadás 
valósággal bezárta ökot s ki sem mozdulhat
tak. A hegyekről sebes áradatban hatalmas 
victömegek zuhantak a falura, oly hatalmas 
rönköket sodorva magukkal, hogy azokat a 
vihar elvonulása után három ember sem volt 
képes megmozdítani. A felhőszakadás három
negyedóra hosszat tartott. Ez idő alatt telje
sen tönkretette a kis falu termését. A kár 
nagy.

— Halálos szerencsétlenség játék közben. 
Szegedről jelentik: Sulyos szerencsétlenség tör
tént Szeged-Alsótanyán, Pap József módos gaz
dálkodó házában. A gazda hároméves kisfia az 
Udvaron játszadozott társával — felmásztak a 
gynlupnd jctejvre és innen ugráltak a földre. A 
gyulupnd megbillent, a kis Pnp-fiu leesett és a 
súlyos gyalupad rázuhant A hároméves gyerme
ket osszelapitva, rendkívül súlyos sérülésekkel 
szabadították ki a pad alól, azonnal autóba tet
ték. hogy beszállítsák Szegedre, de mire beértek 
a kórházba, a fiú sérüléseibe belehalt.

Ha nénzre van 
szüksége
hn<tnr>f'«tl vngv hudapeat-környékt hász*. telekre ** 
ópükozésre, nvnrsan Cs clőnyltarn kaphatja 
honvnhh tilrlre?(énre

SOLTI LAJOS WndnnrM.1 V.. ÍJrót 
Tlosa látván (volt L'Ur<lö-utca) tO.

— Novella-pályázat. A Párisi Hírlap 160 frank 
első és 50 50 frank második és harmadik di
ja* novellapályázatot hirdet, amelynek egyet
len feltétele csak az, hogy az elbeszélés tárgya 
• párisi, illetőleg a franciaországi magyarok 
élale legyen. A pályamunkák augusztus 1-ig a 
Ubrairie Vniversum, ,1.1 rue Masarlne, Paris fl. 
címre küldhetik be.

Orkán dühöngött Békéscsabán
Lesodorta a háztetőket és elpusztította a gabonakereszteket

Rékéscaaba, julius 6.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A hetekig 

tartó hőség után ma a déli órákban Békés
csabán és környékén

orkánszerű szélvihar dühöngött,
amely mindenütt nagy pusztításokat okozott.

A hatalmas erejű szélvihar több helyen 
leszakította a házuk fedelét, Békéscsabán 
pedig a nagyobb házakról valóságos cserép
eső hullott, úgyhogy

több járókelő megsebesült.
A vihar jelentékeny károkat okozott a kör
nyéken Is, amennyiben a már keresztekbe 
rakott gabonát szerteszét szórta és sok he
lyütt valósággal kicsépelte.

Viharok külföldön
Vasárnap viharos időjárás vonult végig egész 

Európán. Mindenfelé dühöngött az orkán, pusz
iitól! a szélvész és felhőszakadás zudult le.

Ilécshen
jszuka 1! órakor nagy záporeső vonult végig 

— A Dunába ugrott egy fiatal leány. Vasár
nap délután hat órakor, a járókelők tömegétől 
zsúfolt Margltlűdról a Dunába vetette magát egy 
fiatal lány. A pesti part közelében horgonyzó 
dunai mentőmotoros rendőrség Adrema nevű 
inon lőcsónak jón két rendőr segítségére sietett 
nz öngyilkos leánynak, akit az. utolsó pillanat
ban sikerült megmenteni. A mentők megállapí
tották, hogy Gombás Valériának hivják, gyári 
inunkásnő és a Bajnok-utca 31. számú házban 
lakik, öngyilkosságának okáról nem lehetett 
kihallgatni, mivel eszméletét még az esti órák
ban seih nyerte vissza. A Rókus-kórházban

— Felrobbant egy tllzljátékgyár. Neurgork 
ból jelentik: A New-Yersey államban lévő 
Asbury Perk városában sulyos szerencsétlenség 
lörtént. Egy tüzijátékgyár eddig ismeretlen 
okból a levegőbe röpült. Többen meghaltak, 
igen sokan megsebesültek. Eddig négy bolt
testet hozlak napvilágra a gyár romjai alól.

— Lugkőoldatot Ivott egy celldöinölki 
írlleány. Cdklömölkrő! jelentik: Egy tragi
kus sorsú urileány öngyilkossága tartja iz
galomban Celldőmölk közönségét. Horváth 
Mária celldömölki urileány vasárnap látoga
tóban volt fivérével a zalagelsel községi jegy
zőnél, akivel összeveszett. Az összeveszés 
után azonnal hazautazott s otthon luglcő- 
zrldatot ivott,- mire segítség érkezett, már 
szörnyű kínok között meg is halt. A csend- 
’írség megindította a nyomozást, hogy mi 
késztette a fiatal leányt öngyilkosságra.

— Elsült a revolver, háromhavi fogház. 
Zalaegerszegről jelentik: A zalaegerszegi tör
vényszék könnyelműségből okozott sulyos testi 
(értés miatt három hónapi fogházra Ítélte 
Sötét Lajos nemesgulácsi leventeoktatót, Sötét 
a múlt év decemberében borozgatás közben 
Peresztegl Lajos lakatossegéd leventének forgó
pisztolyát mutatta, majd játékosan ráfogta a 
pisztolyt. A revolver elsült és a golyó a levente 
gyomrába fúródott, A fiatalembert sulyos sebe
süléssel szállították a tapolcai kórházba, ahol 
élet és halál közölt lebegett hónapokon keresz
tül s csak most hagyhatta el a kórházat. Az 
ügyész súlyosbításért fellebbezett.

— A kecskeméti gy Unt öles- éa zöldaég- 
kivitel. A kecskeméti teherpályaudvar for
galmi irodájának most elkészül félévi mér
lege szerint ac esztendő első felében 644 
zöldséggel és gyümölccsel megrakott vágón 
hagyta el a pályaudvart és 25.127 métcT- 
inázsa árut szállítottak el Kecskemétről. A 
termények legnagyobb része külföldre ment, 
még pedig Bées, Linz, Prága, München, 
Drezda, Berlin, Hamburg, Ostende, Svájc, 
Pária, Breslau, Innsbruck, Brünn, Leipzlg. 
stb. állomásaira irányítva. A múlt esntendő- 
vcl szemben lényeges csökkenés vehető 
észre a forgalomban. Emelkedés csak a cse
resznyében és meggyben van, amely 58 va- 
•’ónnal haladta túl a múlt évi forgalmat.
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— Kivándorló munkások megható búcsúja a 
magyar határon. Nagykanizsáról jelentik: 
.Szombaton éjszaka egy kfllönvonnt érkezett 
Nagykanizsára Szombathelyről, amely 480 se
lyemgyári kivándorlót hoZott magával, akik a 
franciaországi selyemgyárakban kaptak mun
kát. A Hétfői Napló munkatársa beszélt a ki
vándorlókkal, akik nagyon szomorúak voltak s 
könnyezve mondották, hogy nem volt más vá
lasztásuk csak ez. mert nincsen remény, hagy 
n sárvári selyemgyár. ahol azelőtt dolgoztak, 
még egyszer megkezdje munkát. Sárváron 
bensőséges ünnepség keretében búcsúztatták el 
őket h katolikusok meggyóntak az evangéliku
soknak pedig Úrvacsorái osztottak. Mielőtt a 
vonal átment volna a szerit határon. Mttrnke- 
reszturnál leszálltak a selyemgyári munkások 
és slrvn csókolták meg a magyar földet.

— Nagy leltári árusítás folyik rendkivül le
szállított árak mellett n Thököly-uti Pcrl-áru 
házban. Ezt a rendkívül kedvező vásárlási al 
kaluiut mindenki siet kihasználni.

a városon, köröskftrü! • főváros környékén 
helyi zivatarok voltak.

Badenben
is nagy esőzés volt és Jég is esett. • 

Maimban
és a város környékén vasárnap éjjel felbösza- 
kadásszerü zivatar pusztított, amelyet jégverés 
kisért. A környékbeli gyümölcstermő helyeken 
mindenütt elverte a termést a jég. Tönkremen
tek a főzelék- és szőlőtermések is.

A jégverés olyan hatalmas volt, hogy
térdig érő jég

födte a mezőket és szőlőket.
Spanyolország

különböző tartományaiból érkező hirek szerint, 
mindenfelé pusztít a vihar. Santanderben két 
embert, Sorig közelében ugyancsak kettőt, a 
környéken pedig négy embert sújtott le a vil
lám, úgyhogy

a villámcsapásoknak nyolc halottja van.
A vihar 40 falu termését pusztította el. Helyen
ként tyúktojás nagyságú jég esett.

— A miskolci monstre dalosveraeny. Mis
kolcról jelentik: Ma tartották meg Miskol
con a 12. daloskerület első monstre dalos
versenyét. Ez a keiület Borsod, Heves, Gö- 
mör, Zemplén és AbauJ megye dalosait fog
lalja magában. Reggel 9 órakor dr. Hodobay 
Sándor polgármester elnöklésével díszköz
gyűlés volt a városháza nagytermében. A 
közgyűlés után a miskolci Nemzeti színház
ban és a Korona-szálló nagytermében 36 
dalárda részvételével megkezdődött a ver
seny, amelynek eredménye a következő: 
A vegyeskari csoportban első a miskolci 
Szent Cecília Énekkar; a népdalcsoportban 
első a Felsömiskolci Dalkör, második a Me
zőkeresztesi Református Dalegylet; a nehéz 
müdal-csoportban első a Diósgyőri-vasgyári 
„Jó Szerencse" Dalkör; a kezdők csoport
jában az Egri Izraelita Dalkör ;a könnyű 
inüdalcsoportban az Ózd-Gyári Olvasóegy 
leti Dalárda.

— A Győr—Baden városok közti labdarugó
mérkőzés a magyar csapat 3:1 (0:1) arányú
győzelmével végződött. Az első félidő gólját a 
badeniek részére Máté lőtte. A szünetben zászló
csere és beszédek voltak. A második félidőben 
Nagy egyenlített és Kovács két további gólt lőtt. 
Közben a játék a felhőszakadás miatt rövid 
ideig szünetelt. A magyarok a meccset megér
demelten nyerték meg. A mérkőzést Franken
stein (Bées) vezette.

— A Tour de Francé ötödik napja. A Tour 
de Francé országúti kerékpárosverseny ötödik 
szakaszának (Vannes-Lesables, 202 km.) győz
tese a francia Leduquet 6:35:24 mp.ee! Pelis- 
sier, Binda, Aerts és Bertcel Olaszország és 
Németország előtt.

— A Rábába fulladt egy budapesti url- 
leány. Szombathelyről jelentik: Megdöb
bentő szerencséllenség történt vasárnap 
délután a Szombathely melletti Csákány 
községben, ahol Holzer Irén budapesti úri 
leány egy nagyobb társasággal a Rábába 
ment fürdeni. A fiatal urileány azt hangoz
tatta, hogy kitűnő úszó s a Rába-hidról 
ugrott a folyóba Mind mélyebben, mélyeb
ben merészkedett a sebes folyású Rábába. 
Végül is egy örvénybe került. Á leány ekkor 
segítségért kiáltott, azonban már haszta
lanul siettek segítségére, elmerült a ha
bokba. Holttestét órák mulva vetette ki a 
víz pár kilométerrel lejebb. A szerencsét
lenséget a leány édesanyja a partról végig
nézte. Idegsokkal szállították a szombat
helyi kórházba. Holzer Irén holttestét a 
család Budapestre szállíttatja.

— Esztergályos János beszámolója. Pécsről 
jelentik: Esztergályos János, Pécs külső kerü
letének szociáldemokrata képviselője ma tar
totta beszámolóját, amelyen körülbelül ezer 
választója jelent meg. Esztergályos beszédében 
többek között a titkos választójogot követelte 
és az esküdtszék intézményének, valamint a 
gyülekezési és sajtószabadságnak visszaállítá
sát sürgette. Utána Propper Sándor beszélt ha
sonló szellvmhon, Kéthly Anna pedig a holelln- 
rendszer várható hatásaival foglalkozott. A 
gyűlés mindvégig a legnagyobb rendben 
folyt le.

— KaMzafurók garázdálkodtak vasárnap 
éjsaaka. Vasárnap éjszaka kasszafurók jár
tak a Medichémia Gyógyáru rt. Hölgy-utca 
14. szám alatti Irodahelyiségében. A tettesek 
megfúrták az Irodahelyiségben álló két pán
célszekrényt és egy vaskazettAt, ezenkívül 
fölfeszltellék az összes fiókokat s minden 
kezük ügyébe kerülő pénzt és értéktárgyat 
elvittek. Hogy milyen értékű volt a zsákmá
nyuk, még nem tudták megállapítani. A 
rendőrség keresi a kasszafurókat.

—- Tflr a Győri Finom posztógyárban. 
Győrből Jelentik: Vasárnap délután a 
Richards Richard Győri Flnompoiztógyár 
egyik rongyfeldolgozó telepén tfiz keletke
zett. A tüzet a tűzoltóság még csirájában el- 

1 fojtotta. A kár Jelentéktelen. Szakértői meg
állapítás szerint a tüzet öngyulladás okozta,

Ujabb leépítések a fővá
rosi pénzintézeteknél

Néhány nap előtt erélyes cáfolatot tett körié 
a Mercur uáltóűzlcti részvénytársaság azokra a 
közleményekre, amelyek as intéseinél keres*,  
tülvltt nagyarányú leépítésekre vonatkosiak. 
Esen cáfolattal szemben hileles forrásból siár. 
mazó értesülésünk alapján közölhetjük, hogy 
julius elsején a Mercur tizenkét tisztviselőjének 
mondott fel. Ugyanakkor mondott fel legré- 
gibb, évtizedek óta szolgálatot teljesítő hivatali 
altisztjének is. Nagyarányú leépítést vitt vég. 
hez a Mercur az érdekkörébe tartozó Óceán 
konzervgyárnál ts.

A közgazdasági életben azonhan még ennél 
is nagyobb szenzáció erejével hatolt, hogy a 
Nemzeti Hitelintézettől ugyancsak julius fisé, 
jén húsz tisztviselő kapott felmondó levelet. A 
húsz tisztviselő közölt két cégvezotő is van. A 
felmondást az intézet a gazdasági viszonyok 
sulyos helyzetével indokolta és valamennyi 
tisztviselőnél kívánja a felmondási idő kitől, 
tését.

zsoidös Polgárt ói 
középiskolai mapAn- 
vtzsrAkra, érettségi, 
rt. VU, DohAny-u, 4

— Letartóztatták A lm ed la ezredest, a 
portugál forradalom vezérét. ( A Hétfői 
Napló tudósítójától.) A lisszaboni rendőrség 
második napja nyomoz egy leleplezett ki. 
rálypuccs ügyében. Kiderült, hogy a monar- 
chisták összeesküvést szőttek és Duarte 
Nume portugál királyi herceget akarták 
trónra emelni. A monarchista párt elnökét, 
Figueredo professzort három másik politi. 
kussal együtt elfogták. Vasárnap tovább 
folyt a nyomozás és sikerült kikutatni hogy 
Almeida ezredes volt a királypuccs katonai 
vezére. Almedia ezredest letartóztatták. 
Ugyancsak letartóztattak vasárnap még né- 
hány polgári személyt is, akiknek szintén 
szerepük volt az összeesküvésben.

X A Ferencváros fölényes győzelme Po
zsonyban. Pozsonyból jelentik: A Ferencváros 
csapata vasárnap a Bratislava ellen Játszott, 
amelyet fáradtan és rekkenő hőségtől tikkad- 
tan, de fölényes játék után 4:0 (3: 0) arányban 
győzött el. 4000 néző volt jelen a meccsen, 
amelynek góljait Turay (2), Toldi és Táncos 
lőtték. Obitz helyett a második félidőben Tő- 
rös állott be.

— A Bocskay kettős győzelme Kassán. 
Kassáról Jelentik: A debreceni Bocskay 
szombaton és vasárnap Kassán szerepelt. 
Első nap a kassai AC-ot 4 :1 (2 : 0), másnap 
pedig a kassai Törekvést 3:2 (2:0) arány*  
bán győzte le.

— Az ifjúsági labdarugók csapata szenzációs 
győzelmet aratott. Szmirnából jelentik: A A/H-L 
válogatott—Aktay 4:3 (i:1). Az ifjúsági labda
rugó válogatott a szmirnai bajnokcsapat ellen 
szenzációs győzelmet aratott. A magyar együttes 
már 4:1 arányban vezetett, amikor a pártos bíró 
az ifjúságinak négy szabályos gólját annullálta, 
sőt két 11-est is Ítélt a magyar együttes ellen- 
Az ifjúsági csapatban különösen a csatársor volt 
igen jó. Góllövők; Nagy (8), Halasi. A győztes 
ifjúsági csapatot a közönség nagy ünneplésben 
részesítette.

— Domgörgen győzött. Kölnből jelentiki 
Heinj Domgörgen szombat éjjel egy nemzet- 
közi boxmérkőzés keretében a nála 11 fonttal 
nehezebb olasz Bonaglio Michele kisnehézsulyu 
Európabajnok ellen 10 menetben pontozással 
győzött.

— Francia kommunisták megtámadták a 
lengel konzulátust. A lillei kommunisták 
szervezete vasárnap tüntetést rendezett az 
ottani lengyel konzulátus előtt. A tüntetők 
megrohanták az épületet, kövekkel beverték 
a konzulátus ablakait és egyéb módon is 
megrongálták a házat. A rendőrség csak 
nagy erőfeszítéssel tudta szétkergetni a tá
madó tömeget. A kommunisták röpcédulá
kat szórlak szét, amelyből kiderült, hogy 
azért tüntettek a lengyelek ellen, mert Len
gyelországban halálra ítéltek három kom
munistát, A szovjet most Európaszerte 
bosszutüntetéseket rendez Lengyelország 
ellen.

— Halálos szerencsétlenség gyflmölesszedéa 
közben. Halálos szerencsétlenség történt ■ 
dombóvári szőlőkben, ahol most szüretelik a 
meggyet. Kovács Jánosné munkaközben eg.V 
magos létra tetejéről a főidre zuhant Koponyá
ját egy hatalmas kövön szétroncsolta. Azonnal 
meghalt. — Mtndszentkála községben pedig 
ugyancsak meggyszedés közben leesett a fáról 
Markoviét Károly gazda. Egy szőlőkaróra zu
hant, amely szinJe felnyársalta a szerencsétlen 
embert. Életveszélyei sérülésekkel szállították 
be a tapolcai kórházba, ahol röviddel a beszál
lítás után meghalt.

— Ecset, via, szappan nélkül borotvál • 
Morrison-créme.

Kiadó lakasoK
Kcttöszobda udvari, komfortos lakások. Ipar-vlca 3. — 
ötazobda. komfortos. RAday-utca 84. — NégyssoMf utcát 
Király-ütés RA. — ölszobás urlInkAs, József-kArut ®3. *•  
Hétszobás saját központi fűtéssel. Erzsébet- körül 3”. •• 
HAromszn! és. hallos lakósok. Paulay Edeutca ít. — 
Hóromsiobés utcai, Viscgródf-utca 53. — Négysrakás, 
hallos, Erkcl-ulca 20. — ötszobós, Punaparton. I'övóm- 
tér S—8. — Négyszobós, komfortos. Semmelweis-utea D- 
lléftulHjdonosoli mcgbhnttia dljlnlnniit ajénl lakósokat.
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Ahol nincs bessz

1 pipi mindenesetre vonzó éa bizony at em
beréi ezrei szeretnék megtudni ezt az adreszt 
Hogy a kíváncsiság sokáig ne gyötölrje az olva
sót, eláruljuk, hogu az a hely, ahol .nincsen 
bessz, fl Rikóczbuton Múlható és a Magyar 
Divatcsarnok nyári vására a pontos elme A ki
tűnő áruház valóban kiírhatja ezt a jelmonda 
tót cégében, mert ez az az áruház, amely a nyári 
pásárok terén unióban rekordot tart Egy hete 
kezdődni a nagy nyári vásár és máris hatvan 
ezer embert számoltak meg a pénztár ellenőrző 
gépei. Hatvanezer ember — hatvanezer vásárló, 
amely olyan tekintélyes szám egy nagy áruhá' 
életében le, hogy erre csak a legritkább esetben 
van példa.

\ ♦
Ha a látogatottságnak ezt az óriási számát 

ésszehasanlitjuk az árak kis számjegyeivel, ak
kor kijön a nyári vásár sikerének matematikai 
egyenlege. Ahol löbbek közölt 18 pengőért egy 
remek férfi burett vászonöltönyt, t pengő 98-ért 
pedig kombinált fűrdőtrikót, 5 pengő GO-ért pa 
szama apacsinget és 48 fillérért félkemény divat 
gallért és — hogy a hölgyeket se hanyagoljak 
el, — exkluzív selyemnadrágot f pengő Mért 
hibamentes selyemharisnyát i pengő fíö-ért női 
gyapjú fürdődresszt pedig 6 pengő 50 ért, ’pon 
gyolát már 3 pengő 48-ért lehet kapni — az a' 
áruház valóban megérdemli ezt a nagy sikert I

— Gázol az autó. A Vérmező-utca 2. szánt u 
ház előtt Takács iúzsot 39 évc» napszámost el
ütötte a Bp. 19—018, rendszámú autó, amelyut 
Bajza József sofőr vezetett A súlyosan sérült 
munkást a mentők nz Uj Szent János-kór- 
nazha vitték. — A Muzcum-kőrut és a Főherceg 
Sándor-utca sarkán Krisztiéi István 34 éves 
munkást a Bp. 24-043. rendszámú autó ütötte 
cl, amelyet Palkó József sofőr vezetett A súlyo
san sérült Krisztiéi Istvánt a Rókus-lcórházba 
vitték. A rendőrség mindkét gógolás ügyében 
erélyes nyomozást Indított.

Halálozás. Dr. Blum Róbert ismert fővá
rosi orvosi, aki pénteken váratlanul meghall, 
hétfőn délután félnégy órakor temetik a rákos 
keresztúri temető halnttasházáhól. Az elhunyt
ban B Virágh Géza törvényhatósági bizottsági 
tag, főszerkesztő teMvérbátyját gyászolja

— Három vágón fa a kecskeméti fatelep 
hiánya. A Hétfői Napló múlt heti számában 
már beszámolt arról, hogy a kecskeméti városi 
fatelepen észlelt hiányok miatt eljárást indítot
tak. A fegyelmi választmány az ügy iratait az 
ügyészségre tette át. Az Indokból kitűnik, hogy 
nz előző hírekkel ellentétben, amelyek a tél fo
lyamán még 50 vágón fa hiányáról beszéltek, 
a hivatásos szakértők csak 3 vágón hiányt álla
pítottak meg. A fahiány ügyében Müller Viktor 
főerdőőrt felfüggesztették állásától, Bakkay Jó
zsef föerdőmestcr ellen pedig fegyelmi vizsgá
lat van folyamatban,

| — Öngyilkos lett a*  őrszobÁn egy ;
rendőr. Vasárnap hajnalban Rukoaazenl 
mihályon a 8-as aaámu rendőri örszobáu 
Kassa István 84 íves rendőr szolgálati fogy 
verővel öngyilkossági szándékból fejbe
lőtte nugát. Az örszoba legénysége a fegy
verdörrenésre riadt fel éj a rendőrök két
ségbeesetten rohantak eszméletlenül el
terülő társuk icgitségér?- Azonnal kihívták 
a mentőket, akik megállapították, hogy az 
életunt rendőr életveszélyes, sulyos sérülést 
szenvedőit. Beszállították a Rókus-kór
házba. A családos rendőrt még nem lehetett 
kihallgatni, mert nem tért eszméletre és 
rendőrtársai sem tudnak felvilágosítást 
adni, életuntságónak okáról.

— Pesti szélhámosokat fogtak Zalaeger
szegen. Nagykanizsáról jelentik: Két szél
hámos fiatalembert fogott el a zalaegerszegi 
csendőrség, akik az égési vármegyét véglg- 
szélhámoskodták, mint a Társadalmi Egye
sületek Szövetségének megbízottai és a Hi
szekegy cimü röpirntra gyűjtőnek előfizető
ket. A szélhámosokat beszállították a zala
egerszegi ügyészségi fogházba, ahol válla
lóra fogták őket. Személyazonosságukat 
étidig még nem sikerült megállapítani, 
mindössze annyit tudtak meg, hogy Buda
pestiek.

I — llcflhy Richárd bankigazgató ellen el
fogatóparancsot adott ki a törvényszék. A 
budapesti királyi büntetőtörvényszék el" 
fogatóparancaot adott ki llefthg Richárd 
volt bankigazgató ellen, aki ügyeivel an
nakidején hónapokon keresztül foglalkoz
tatta a. nagy nyilvánosságot. Az elfogató
parancs szerint, llefthy Richárd alaposan 
gyanúsítható azzal, hogy háromszázmillió 
korona értékű váltót csalt ki dr. Ötvös Bá
linttól, azzal a fondorlatos megtévesztéssel, 
hogv az ellenértékűi szolgáló váltókat mór 
letétbe helyezte a Pénzintézeti Központnál. 
A nyomozás megállapításai szerint, a szó
ban forgó váltók egy részét Hefthy Richárd 
ahelyett, hogy letétbe helyezte volna, a 
Földhitelintézetnél leszándtoltntta, miáltal 
súlyos károkat okozott dr. ötvös Bólint
nak. Az elfogatóparancsot vasárnap dél
előtt küldte meg a törvényszék a budapesti 
főkapitányságnak,

— Megszökött egy fegyene. A csendőri sajtó- 
Iroda Jelentése szerint n hartui (egyház egyik 
fegyencc, Székely István, aki négy évi fegyház
büntetéséi töltötte ki, munkaközben az intézet 
ruhájában megszökött. A szökött fegyene ismer
tető jele: halknrján lövéstől eredő nagy seb. A 
hatóságok megtelték az intézkedéseket » 
éves Székely István kézrekerltésére.
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Idegizgató küzdelem után 85:76 

arányban győzte le a magyar 
atlétacsapat a félelmetes finneket

Három magyar rekord dőlt meg a versenyen
Szabó 3.59.8 mp-el 1500-on— Szepes 6640 cm-el a gerely vetésben állított fel uj rekordot 
Orbán nyerte a magasugrást, Késmárki negyedik — Donogán a diszkoszvefés győztese 

4535 cm-el — Jarvinnen 6825 cm-es dobással nyerte a gerelyvetést
Megtörtént a világraszóló eset: fölényesen 

győzte le a magyar allétagárda azokat a fin
neket, akiket eddig csak tisztelni és félni 
tanult Európa és Amerika. Felesleges itt 
minden kommentár. A tény beszél ön
magáért:

Nurml nemzetének válogatott legényei 
reális küzdelemben, egyenlő fegyverek 
csatája közben vereséget szenvedtek. 
S ezzel a magyar atlétika Ismét beérke

zett a nagyok közé.
Iámét a „mumusok**  közé. TalpraálH, ujr.i 
nagy lett s momentán: első az erősek között. 
Joggal helyezhet a magyar társadalom min
den babért és elismerést a húsz válogatott 
magyar atléta elé: megérdemlik. Csak igy 
tovább a világ ámuló szeme előtt, ez lesz a 
leghatékonyabb propagandája egy marok
nyi nemzet ősi erejének.

♦
A kétnapos nagy viadal megmozgatta a 

sport társadalmának minden rétegét. Nagy 
és előkelő közönség volt tanúja a magyar 
győzelemnek, s hogy rekord e téren nem 
született, azt egyedül a rekkenö melegnek 
tudhatjuk be. Á társadalmi és politikai élet 
kiválóságait még ez a meleg sem riasztotta 
vissza. Az első nap Klebelsberg Kuno gróf és 
Andrássy Géza gróf képviselték a hivatalos 
politikai és sporttársadalmat.

A második napon Horthy Miklós kor
mányzó és neje is megjeleni.

A mintaszerű rendezés a MASz érdeme, 
amely mindent megtett, — s ezt sikerrel is, 
— az atlétika népszerűsítése érdekében. A 
modern technika minden eszközét igénybe
vette. Dinamikus hangszórók ontották a szó
rakoztató zenél és mikrofónok gondoskod
tak arról, hogy a párhuzamos versenyek 
minden fázisáról kellően értesülhessen a kö
zönség s maga a rendezés oly gyors, mond
hatnék: oly üzembiztos volt, hogy méltó ke
retet adhatott a nagy eseménynek. Gondos
kodtak arról is, hogy az egyéb sportesemé
nyek eredményeiről azonnal tudomást sze
rezhessen a közönség. Általában a futball és 
az atlétikai rendezés között ezúttal is nagy 
volt a különbség az atlétika — javára. Pedig 
a MASz ezen a versenyen sem keresett . .. 
Feltűnően nagy volt az érdeklődés a ver
seny iránt a hölgyek körében s ezt a hatást 
fokozta még az is, hogy a grand-toilettekben 
válogatott szépségek vonultak fel. Még né
hány Ilyen verseny s az atlétika nem panasz
kodhat többé a mostoha sorsra.

*
A nagyszerű győzelmen kivül még néhány 

nagyszerű eredmény is emlékezetessé teszi 
az első finn-magyar atlétikai mérkőzést. Így 
elsősorban ki kell emelnünk az 1500-méteres 
síkfutást, ahol

Szabó Miklós az első 4 percen belüli 
magyar 1500 méteres eredményi futotta!
Jó egynéhány évtizede van már annak, 

hogy az angol Vilson a világ első 4 percen 
l>elűli 1500-as eredményét futotta. 1930 ju
lius 6-án, az FTC-pálván, ’ a finn-magyar 
mérkőzésen érte el először magyar futó a 
bűvös 4 perces határt.

A másik csodás verseny a gerelyvetés volt, 
ahol három világklasszis vivott soha el nem 
felejthető versenyt.

A verseny egyetlen kellemetlen meglepe 
lése számunkra a magasugrás volt. Kívüle 
Marvalits nem érte el rendes formáját, mig 
a többiek mind-mind kiteltek magukért s 
hathatósan segítettek a fényes diadal kivívá
sában.

Részletes eredmények:
100 m. síkfutás.

1. Raggambi (Mngyar) 10.7 mp. 2. Solt (Ma
gyar) 10.8 mp. 3. Sjöstedt (Finn) 11 mp. 4. 
Virtanen (Finn) 11.1 mp

Első start rossz: Raggambi kilép a lyukból. 
Másodszorra a belső pályán induló Sjöstedt ug
rik ki kissé, a starter elereszti a mezőnyt, de 
nincs baj. A két magyar pár lépés után már az 
élen van. sőt 60-ig ugy All a helyzet, hogy baj
nokverés lesz. Solt háromnegyed méterrel fut 
Raggambi előtt, de nz utolsó harmincon Rng
gambi kétségbeesett finissel beéri Soltot és si
került bedobásával fél méterrel meg is verni. 
A két finn pillanatig sem volt veszélyes

Pontverseny.
1. Magyarország 40 pont
2. Finnország 39 pont

400 m. síkfutás.
I. Barsi (Magyar) 49.6 mp. 2. Sugár (Magyar) 

50.6 inp. Ilnhta (Finn) 51.2 mp. 4. Jansson 
(Finn) 53 mp.

Nem volt nagy verseny. A két magyar erősen 
kezd s Sugár 100-nál Huh’át. Barsi pedig 150- 
nél Janssont éri be. Inén párosával futnak a 
fordulóig, ahol a legnagyobb meglepetés Sugár 
lelassítása. Barsi a fordulóban erősít s a cél
egyenesbe már mintegy méter előnnyel fordul 
Sugár előtt, aki azonban nem veszi fel a harcot 
s csak Huhtúra figyelve fut be. Jansson teljesen 
versenyen kivül igen gyenge harmadik.

Pontverseny.
1. Magyarország 57 pont.
1. Finnország 42 pont.

1500 m. síkfutás.
1. E. Purje (Finn) 3 p 57.6 mp. 2. Szabó Mik

lós (Magyar) 3 p. 59.8 mp. Magyar rekord! 3. 
Lehtinen (Finn) 4 p. 11.4 mp. Gyulay (Ma
gyar) 4 p. 15 mp.

A magasugrók 185-néI tartanak, amikor feláll 
az. 1500-as mezőny. Legbcliil Purje, mellette 
Szabó, majd Lehtinen, végül Gyulay. Szabó 
ugrik cl a startnál, de 50 méternél Lehtinen 
vág élre nyomában Purjevel. 300-nál Gyulay a 
válogatott viadalokban szokásos taktikáját kö
veti: élre vág. De nemhogy lelassít, de még erő
sít s a 400 ideje 59.4 mp. Csöngetéskor Purje 
inár messze elöl jár s ekkor Szabó is elhagyja 
Lehtincnt. A közönség tomboló biztatására erő
sít Szabó, az óriási zsivajban még az 1200 mé
ter idejét som hallani, de hiába nyújtja Szabó 
a lépést, a távolság nem akar fogyni közte és 
Purje között. Vájjon mcgszülctik-e az első 4 
percen belüli magyar 1500-as eredmény? Purje 
a célegyenesben már visszanéz, Szabó kétségbe
esetten finisei s 12 méterrel Purje után fut át 
a célvonalon. Még pár pillanat s hirdetik az 
eredményt. Szabó 3 p. 59.8 mp! Az első 4 per
cen belüli magyar eredmény! Szép verseny volt.

Pontverseny.
2. Finnország 49 pont.
1. Magyarország 61 pont.

Magasugrás.
1. Orbán (Magyar) 185 cm. 2. Dahlmann és 

Reinikka (Finn) 185 cm. 4. Késmárki (Magyar) 
180 cm. Nagy, de egyúttal kellemetlen meglepe
téssel végződött a magasugrás s csupán a sze
rencsén múlott, hogy nem vesztettünk néhány 
pontot. Az elején még minden simán ment. A 
180-ig mindenki elsőre ugrik mindent, a 180-at 
Dahlmann csak másodszorra. A 185-nél történik 
meg azután a baj. Mert bár nagy örömre Or
bán elsőre átjut rajta, Késmárki üti. Nemcsak 
ö, de Reinikka is. de még Reinikka legalább 
harmadszorra átviszi, Késmárki nagy megrökö
nyödésre üti. Kiesett. Orbán tehát egyedül ma
rad a két finnel. De magasabbra már egyitől sem 
telik. A 188-at mindhárman ütik, mire kezdetét 
veszi a holtverseny eldöntése. A 185-öt mind
hárman ütik; a két finn csak hajszálnyira, a 
182-öt azután az először Orbán átviszi. Nagy az 
öröm. Dehát a finnek? Előbb Dahlmann ugrik 
— leveri. Azután Reinikka. Mindenki lélegzet
visszafojtva figyel. És Reinikka ugrik — leveri. 
Nincs tovább. Orbán első.

Pontverseny.
1. Magyarország 67 pont.
2. Finnország 54 pont.

Diszkoszvetéa.
1. Donogán (Mngyar) 4535 cm. 2. Renttfi 

(Finn) 4405 cm. 3. Marvalits (Magyar) 4403 cm 
4. Lindstedt (Finn) 4135 cm.

A vászonszalagos mérés alapján előbb Mar- 
valitsot hirdették ki másodiknak 4406 cm-el és 
Kenttfi-t harmadikunk 4401-el. Utólag azután 
acélszalaggal lemérték a két eredményt s ekkor 
kitűnt, hogy . .. nos, egy kis tévedés történt. 
Aminek a fenti, helyesbített sorrend lett az ered-, 
ménye... Elsőre Kenttfi dob legnagyobbnt: 
4401. Marvalits 4395-öt, Donogán 4347-et dob, 
mig Lindstadt 40-en aluli dobásnál kilép. Má
sodik dobásra Donogán megembereli magát s 
4535-öt dob. mig Marvalits lapos dobásával is 
4406-ig jut el. A továbbiak során azután már 
nem változik a helyzet. Lindstedtnek ötödik do
básra sikerül túljutnia a 41 méteren, míg Mar
valits 4480-as dobásnál kilép. Kár volt érte. 
Ezzel második lett volna.

Pontverseny.
1. Magyarország 74 pont.
2. Finnország 58 pont.

10.000 m. síkfutás.
1. Posti (Finn) 33 p. 06.6 mp. 2. Isohollo 

(Finn) 33 p. 06 8 mp. 3. Hevele (Mngyar) 33 p.

Bernasconi jmius 12-én

Buda pesten boxoi

33.4 mp. 4. Majorosi (Magyar).
Ez volt az a szám, ahol a legkevesebb vi/et 

zavartunk. 2500 méterig még együtt ment He
vele a két finnel, ott Posti megugrott, majd 
Isohollo is gondol egyet és felsprintel. így He
vele egyedül marad s a finnek futják a maguk 
egyenletes köreit minden különösebb izgalom 
nélkül. A 3000 ideje 9 p. 38.6 mp, 5000-é 16 p. 
15 mp. A két finn ezután fokozatosan elhúz és a 
célegyenesben Posti kicsit nyújtja a lépését, 
Isoholló Posti mögött annak a vállait nézi 
nyers figyelemmel s végül minden finis nélkül, 
gyöngt idő alatt befutnak.

Pontverseny.
1. Magyarország 77 pont.
2. Finnország 66 pont.

Gerelyvetés.
1. M. Járvinen (Finn) 6825 cm. 2. Pentillá 

(Finn) 6686 cm. 3. Szepes (Magyar) 6640 cm. 
Országos rekord! 4. Takács (Magyar) 5968 cm.

Első dobásra csak Járvinen mutat valamit. 
Igaz, hogy ez a valami 6138-at jelent. Szepes 
megelégszik 5620-al, mig Pentillá kh. 61 méteres 
dobásnál kilép. Másodszorra Járvinen pici, 42 
méteres dobása kelt feltűnést, mig Szepes egy
szerre 6335-re javít, PenttilS meg 6379-et dob. 
Mi lesz még itt? És tényleg, harmadik dobásra 
Penttilá gerelye tuljut a magyar rekordot jelentő 
vonalon. Hm, Szepes tehát harmadik. De nincs 
sok idő a töprengésre. Mert Szepes rohan már, 
azután száll a gerely és a két finn dobásán túl 
fúródik a földbe. Óriási tombolásban tör ki a 
közönség s azután kihirdetik 6585! Dehát kár, 
hogy még a finnek is dobnak. Mert következőre 
Jiirvinen csudálatosát dob: 6856. És a fájós 
lábbal, sántikálva álló Penttilünek is segít az 
irtózatos berántása, mert 6707-et dob. Hiába 
dob azután Szepes 6655-öt, csak harmadik ma
rad. Szép verseny volt nagyon.

Pontverseny.
1. Magyarország 80 pont.
2. Finnország 74 pont.

Svédstaféta.
1. Magyarország (Solt, Raggambi, Sugár, 

Barsi) 1 p. 57.4 mp. Országos rekord! 2. Finn
ország (Virtanen, Tolamo, Sjöstedt, Huhta) 1 p.
59.4 mp.

A finn csapat indul a belső pályán, a magyar 
a másodikon. Solt a külső pályán futva is rá
ver Virtanenre, de Raggambi nem sokat hoz 
Tolamon. Az első 100 at elkényelmeskedi, a 
másodikon meg csak akkor fut el, amikor To
lamo a pálya szélére lépve kizökken. 200-on

A MASz és MUSz ma délelőtt együttesen tiltakozik 
a kultuszminiszternél a futballmeccseknek a tilalmi időben 

leendő rádiókőzvetitése ellen
A két szövetség kártérítést követel a Rádió Rt.-től az Újpest 

genfi mérkőzésének tegnapi közvetítése miatt
A nyári sportágak legfőbb fórumainak évek 

óta nem volt összekoccanása a Magyar Labda
rugók Szövetségével a nyári futballtilalmi idő 
rendszeresítése miatt. Az MLSz már régen be
látta, hogy az atlétikának és az uszósportnak 
létkérdése a futball tilalmi ideje. Amennyiben 
pedig az MLSz-nek terminusnehézségei voltak, 
a társszövelségek mindenkor készséggel siet
tek a labdarúgás segítségére. így történt ez 
most is, amikor a Középeurópai Kupa nyári 
terminusai okoztak fejtörést az MLSz-nek, 
amely az első fordulók júliusi határnapjai ér
dekében kivételesen a társszövetségek türelmét 
kérte. Erre a levélre például a MUSz azt a 
választ küldte az MLSz-nek, hogy

■ Mltropncup első fordulójának júliusban 
való lejátszása ügyében nemcsak a szom
bati, hanem a vasárnapi határnapokhoz ín 

hozzájárul.
Az atlétika és az uszőszövetség vezetői teg

nap jöttek rá arra az újabb veszedelemre, 
amely szerintük megfojtással fenyegeti a nyári 
sportágakat. A MASz huszonötezer pengő költ
séggel megrendezte az idei szezon legnagyobb 
sporteseményét, a magynr-finn atlétikai mér
kőzést. Ugyanakkor folyt le a Császár-uszodá
ban a MAC uszóversenyének keretében a vizi- 
pólóbajnokság két sorsdöntő mérkőzése, 
amelyeken egyrészt a MAC és az UTE, más
részt az MTK és a III. kér. TVE kerültek egy
mással szembe.

A két szövetség ijedten tapasztalta, hogy a 
közönség tekintélyes része a két grandiózus 
eseményről távolmaradt. Miután ez érthetet
lennek látszott, Komjádi Béla utánanézett az 
esetnek. Kiderült, hogy a rádió fél 3 órakor

Sugárnak a gátfutó Sjöstedt igyekszik a nya- 
kába, de hiába nyúlik el a kis gátfutó, Sugár 
8 méterrel előbb váltja Barsit. A 400 méter 
azután már tiszta dolog: Barsi 15 méterrel nver 
uj rekord alatt. Vége.

A pontverseny végeredménye:
1. Magyarország 85 pont.
2. Finnország 76 pont.

Két uj rekord 
az ifjúsági bajnokság 

második napján
Vasárnap a finn-magyar mérkőzéssel • kapcso

latban rendezték meg az ifjúsági bajnokságo. 
kaL Az eredmények kivétel nélkül kitűnőek. 
Az utánpótlás biztosítva van.

Az eredmények a következők:
200 méteres síkfutás. Ifjúsági bajnok: Duha 

(MAC) 22.8 mp., ifjúsági rekord. 2. Beliczay 
(UTE) 22.9 mp. 3. Gyenes (MTK) 23.1 mp. 
Duha mcllszélességgel győzött. Beliczay már 
futott ugyan 22.8 mp.-et, de ezt az eredményét 
még nem hitelesítették.

Sulydobás. Ifjúsági bajnok: Solti KISOK, 
Kiskunhalas) 12.66 m. 2. Kínál (Nyíregyháza) 
12.43 ifi. 3. Schiffer (BEAC) 12.33 ni. Solti do
básai: 11.84, 12.22, 12.66, 12.64, 12.43, 12.97, 
(kilépeti). Solti múlt héten a KISOK bajnok
ságot is megnyerte s a legbiztosabb ifjúsági 
dobónknak tekinthető.

110 m. gátfutás. Ifjúsági bajnok: Kovács 
(BBTE) 16.1 mp Ifjúsági rekord! 2. Szabolcs 
(MAC) 17 2 mp. 3. Török (KEAC) 17.6 mp. Ko
vács abszolút könnyedén vette a gátakat és 
gyönyörű stílusban 6 tized másodperccel javí
totta meg az ifjúsági rekordot.

800. méteres síkfutás. Ifjúsági bajnok: Far
kas (MAC) 2 p. 06.6 mp. 2. Aradi (DEAC) 2 p- 
06.8 mip. 3. Magyari (FTC) 2 p. 08.4 mp. Far
kas nagyszerű taktikával harmadik helyen fu
tott s csak az utolsó 150 méteren ment az élre. 
Aradi ideje kerület irekord.

Magasugrás. Ifjúsági bajnok: Kovács (BBTE)' 
181 cm. 2. Kerkovits (BBTE-KISOK) 178 cm.
3. Liszkai (FTC-KISOK) 174 cm. 4. Gergelyffy 
(MAC) 174 cm A KISOK bajnok Gergelyffy 
csak a negyedik helyet tudta elfoglalni. Kovács 
szép stílusban, megérdemelten győzött. Ered
ménye Késmárki tegnapi ugrásánál egy centi
méterrel jobb.

Diszkoszvetés. Ifjúsági bajnok: Aczél (BBTE)' 
38 m. 22 cm. 2. Solti (KISOK, Kiskunhalas^ 
36 m. 92 cm. 3 Keresztes (MOVE-OTE) 35 m- 
26 cm. Aczél a hatodik dobásig a harmadik he
lyen volt, s csak utolsó dobásával nyerte meg 
a bajnokságot. Különben valamennyien az 
utolsó dobásukkal érték el legjobb eredmé
nyüket.

Távolugrás. Ifjúsági bajnok: Roller (BBTE)’ 
683 cm. 2. Somló (FTC) 69 cm. 3. Hubai 
(MTK) 655 cm. Roller ugrásai: 645, 683, belé
pett, 672, 684, belépett, 673. Roller csak egy, 
centiméterrel maradt el az ifjúsági rekordtól s 
egy belépett ugrásával pedig a rekordot beállí
totta volna.

3000 méteres síkfutás. Ifjúsági bajnok: Rri- 
zsán (Vasas) 9 p. 25 6 mp. 2. Görög (UTE) 9 
p. 31 mp. 3 Scholtz (UTE) 9 p. 32.S mp. Vé
gig erős iramban futották a versenyt, Krizsán 
a cél előtt 200 méterrel kezdett finiseim s mint
egy húsz méterrel győzött, 

közhírré tette, hogy
az Újpest—-Szlávla genfi döntőmérkőzését 
rádión fogja közvetíteni a publikumnak.

Ez a magyarázata annak, hogy a sportközön
ség egy tekintélyes része megtakarította a va
sárnapi belépőjegyét, mert

a rádió Ingyen szervírozta a genfi futball 
meccset a délutáni uszonnakávé mellé.

Komjádi telefonon azonnal érintkezésbe lé
pett a MASz-nak a finn-magyar mérkőzésen 
tartózkodó vezérkarával és elhatározták, hogy

a kultuszminisztériumnak a futballtilalmi 
időre vonatkozó rendeletére támaszkodva, 
együttesen tiltakozni fognak a kultuszmi
niszternél a futball ingyenes rádló-közve- 
•”ése ellen, egyben pedig kártérítést köve

telnek a Rádió Rt.-tól.

Direktóriumot kapott 
a Bástya

Szeged, julius 6.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) Amióta a szegedi proflesapat készületle
nül állott ki a Bocskay ellen és érzékeny ve
reséget szenvedett a magyar kupa döntőjében, 
a Bástya berkeiben állandó izgalom uralkodik. 
Először transzferlistára helyezték Szedlacsek 
és Korányi II. kivételével a csapat minden tag
ját, majd Kardos Mihály alclnök bejelentette 
lemondását. Az igazgatóság most foglalkozott 
az ügyekkel és elhatározta, hogy az ügyek ve< 
zetését egy kéttagú direktóriumra bízzák, 
mert el akarják kerülni, hogy megismétlődje
nek a legutóbbi események. A direktórium telj
hatalommal azonnal átvette a csapat ügyeinek 
vezetését és nyomban megkezdte a tárgyaláso
kat a játékosokkal. Elsősorban a bevált régiek
kel próbálnak megegyezni, de szó van vidéki 
amatőrjátékosok szerződtetéséről is. Remélik, 
hogy a direktórium csöndes révbe vezeti ■ 
Bástya viharos hullámokba került hajóját
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Az UTE vizipólócsapata sulyos vereséget mért 
a múlt évi bajnokra

Az MTK leadott egy pontott a III. kerületnek — Lenkey Magda 
rejtélyes swimm-owerjének kulisszatitkai

A MAC országos uszóversenye üres ház előtt 
indult. A versenyt rendező uszókoaliciót azon
ban ez nem izgatta, mert mindenki biztosra 
▼ette, hogy a programot díszítő két bomba
meccsre befut a finn magyar atlétikai mérkő
zésen szorongó publikum. Ugy is történt. Mire 
vitéz Jónás István, a sorsdöntő UTE-MAC mér
kőzés bírája a meccs kezdetét jelezte, megér
kezett a közönség, amelynek nem kis meglepe
tés jutott osztályrészül. Mert azzal esetleg szá
molni lehetett volna előre, hogy egy rossz na
pot kifogó MTK, esetleg lead egy, súlyosabb 
esetben két pontot a III. kerületnek, de

hogy a tavalyi bajnokcsapat, a MAC 1:6 
arányban kikapjon az UTE-lől, ezt a leg- 
mcgáltalkodottabb autszájder-játékos sem 

merte volna megtenni.
A programon szerepelt három ifjúsági baj

noki szám, mindegyik szép küzdelem után dőlt 
el. A 200 méteres melluszó-bajnoksúg Mezey 
István réven most is Egerbe került. (Tavaly 
Sípos Gyula nyerte.) Az elsőizben kiírásra ke
rült ifjúsági mii ugró-bajnokság idei termése 
elég gyönge. Két tagból állott a mezőny. Győ-1 
zöt Hódy László (MTK).

A német-magyar mérkőzéssel kapcsolatban 
két válogató-versenyt Imnyolitottak le. A 200 
méteres hölgy válogató-versenyt a szegedi 
Danner Margit nyerte, mig a 200 méteres 
gyorsuszásbnn remek küzdlem után az egri 
Baranyay Béla győzött.

Nagyon érdekes jelenségek mutatkoztak a 
hölgyek KM) méteres gyorszuszó-versenye kö
rül. A startlisla: Tóth Ilonka, Stteber Lotti dr., 
Lenkey Magda, Sághy IIus, Sípos Manci, Tu 
sók Éva. Ezzel szemben a legnagyobb megle
petésre, egyedül a múltbeli ifjú rekorder, Len 
key Magda állt starthoz. A rosszmájunk mind
járt készen voltak a szentenciával: „Persze, 
nem mernek kiállni a Magda ellent" Vala
hogyan igy is nézett ki a dolog. Igaz ugyan, 
hogy a hölgyek találtak más indokolást. A ku 
liszák mögött komolyan beszéllek arról, hogy a 
riválisok Magda amatőr-viszonyaival indokol
ták a starttól való távolmaradásukat.

Hogy mennyire szomorúan nevetséges n 
hölgyek érvelése, arról nem is beszélünk. Vi
szont az már nem lehet közömbös senki előtt 
sem, hogy honnan vették a hölgyek a jogot 
arra, hogy társnőjük fölött pálcát törjenek? 
Ugy érezzük, hogy a MUSZ a megalakítandó 
amatőrzsüri tagjaiként aligha a távolmaradt 
hölgyuszómez.őnyt fogja megválasztani.

Országos ifjúsági bajnoki versenyek
200 méteres mellúszás: Ifjúsági bajnok: Páz

mány (BBTE) 3 p. 04 mp. 2. Mezey (MESE) 3 
p. 10.4 mp. 3. Nyomorkay (Miskolc) 3 p. 24 
másodperc.

Műugrás: Ifjúsági bajnok: Hódy Lajos (MTK) 
79.30 ponttal. 2. Lovász Elemér (BBTE) 64.56 
ponttal. Két induló.

100 méteres hátuszás: Ifjúsági bajnok: Bródy 
Ferenc (UTE) 1 p. 23 mp. 2. Bistyák Ferenc 
(Debreceni UE). 3. Kovács György (UTE).

Szövetségi válogató-versenyek
200 méteres hölgy-mellúszás: 1. Danner Mar 

git (Szegedi UE) 3 p. 32.8 mp. 2. Somogyi Vnli 
(FTC.) 3 p. 33.2 mp. 3. Breuer Erzsi (MUE) 3 
p. 34.6 mp.

200 méteres gyorsuszás: 1. Baranyay Béla 
(MESE) 2 p. 26 mp. 2. Tarródy Géza (MESE) 
2 p. 27.4 mp. 3. Wannie Ilezső dr. (SzUE) 2 p. 
29 mp. 4. Mészöly Tibor (BBTE) 2 p. 30 mp. 
Grandiózus küzdelem. 100 méteren Tarródy 
fordul elsőnek. Barnnyay remek finissel sze 
rezte meg a győzelmet.

Egyéb versenyszámok:
50 méteres gyermek-gyorsuszás: 1. Gyulay 

Pál (MAC). 2. Brém Ernő (MAC). 3. Nagyiványi 
László (UTE). — 200 méteres mellúszás: 1.
Hild László (UTE) 3 p. 02.8 mp. 2. Hetényi 
Imre (Egri TE) 3 p. 06.8 mp. 3. Lantos László 
(FTC) 3 p. 06.8 mp. — 100 méteres hölgy-
gyorsuszás: 1. Lenkei Magda (III. kér. TVE) 1 
p. 17.6 mp. ellenfél nélkül. — Toronyugrás; 1. 
Len bárt Ernő (MAC) 71.34 pont. 2. Nagy Ká
roly (MTK) 71.64 pont.

A magyar bajnokcsapat 
katasztrófálís veresége 
UTE-MAC 6:1 (5:0)

A sportközönséget nem hiába gyötörte a lá
zas kíváncsiság: vájjon mit hoz a vasárnapi 
sorsdöntő vizlpolónap. Két nngy meccs szerepelt 
az elmúlt vasárnap bajnoki vizipóló program
ján s ezek közül a legfontosabb váratlan meg
lepetést hozott.

Aa UTE, amelyet joggal tippeltek aa 1930. 
év bajnokának 6:1 arányban legyőzte ■ ta
valyt bajnokot, a MAC csapatát, miután ■ 
félidőben Újpest csapata 5:0-ra vezetett.

Ez a tényállás Más kérdés azonban, hogy 
hogyan jött létre ez a szenzációs eredmény. Hi
szen a MAC-ot csaknem verhetetlennek hitte 
mindenki. Az UTE nagyszerű játékával kiérde
melte a győzelmet. Nagyszerű passzjátéka, pon
tosan befejezett akciói, a csapat lelkesedése, 
nngy rutinja, ezek voltak az UTE vasárnapi tu
lajdonságai. amellyel ezt az országra szóló szép 
győzelmét kivívta. A grlffmadaras csapat? . .. 
Senki sem ismert rá. Az áttörhctctlcnnek hitt 
védelem megdöbbentően bizonytalan volt. A 
csatárok lövései ugyszólván állandóan célt té
vesztettek. És az első két gól után a csapat 
nemcsak a nyugalmát, de a biztonságát is elve
szítette. És ha az UTE csapatában meg kell di
csérnünk Hnlassyt, Németet, Bözsit és a reme
kül játszó Barnát hasztalan igyekeznénk a grlff
madaras együttesből bárkit is kiemelni.

A nagy mérkőzésre a két csapat a következő
képpen állott fel: UTE: Viznknav—Köves, Bar
na—Italassy László, Németh, Bozsj.

MAC. Budai—Ivády, Csorba—Keserű II. 
Kínássy, Vérteuy, Halász JL

A MAC nagy lendülettel támad, de az első 
igazi akciót az UTE indítja el. Halassy remek 
passzát Bozsr kapura továbbítja, de Budai bra
vúrra) ment. Ugyancsak a kapus fogja Németh 
szép lövését. Miután Kánássyt kiállítják, a Né
meth— Halassy akciót Ivándy menti. A MAC 
szabaddobáshoz, jut, de Keserű II csavarja léc 
fölé megy.

Halassy pompás labdát tol ki Némeflinek, 
akinek lövése védhctetlcnUI jut a hálóba. 

1 : 0.
A MAC közönsége lelkesen biztatja rohamra a 
kék-sárga csapatot, de hasztalan, mert egy perc 
múlva

Ivády hibájából Németh megszerzi a má
sodik gólt is.

A népszerű Jámesz leúszik, húsz méterről meg
lepetésszerűen lő és

a labda Budai kezéből a kapuba pattan.
(3 «0.)

A hangulat túlfűtött lesz, de az. indulatok 
nem robbannak ki. Németh lövését Budai sze
rencsével védi. A következő pillanatban sikerült 
ugyan lefogni egy veszélyes helyzetben Néme- 
thet, akinek azonban még van ideje, hogy a 
labdát hátrapasszolja Lászlónak és

a labda immár negyedszer is a hálóba kerül.
Kánássy nem bírja fogni Halassyt, akinek lab
dája Budát mellett is becsúszik a kapuba. 
(5:0.) A kék-sárgá csapat támadásokkal pró
bálkozik, de semmi sem sikerül, sőt Vértessy 
biztos helyzetből léc fölé vágja a labdát.

A második félidő elején a MAC támad és az 
UTE védekezésre szorul. Vértessy kapu fölé 
engedi Keserű II szabad dobását. Kornert is ér 
el a MAC, amely azonban nem hoz eredményt. 
A MAC-csapat támadó gyűrűjéből Bozsi menti 
fel a csapatot és szabaddobásából László be
vágja a hatodik gólt. A MAC elkeseredetten tá
mad és akciói a kis Keserű eredményes góljá
ban gyümölcsöznek. (6 :1.)

Egy beteg mérkőzés, 
amely egy pontjába került 

az MTK-nak
MTK—m. kér. FC 3:3 (2:0)
A sajtópáholy igen találóan lassított vizipóló 

mérkőzésnek nevezte el ezt a sivár, akciónél
küli, gyönge mérkőzést, amelyet a III. kerüle
tiek meglepetésszerűen csaknem megnyertek. 
Szó sincs róla, nem azért, mintha az újlaki 
csapat jobb játékot produkált volna ellenfelé
nél, hanem mert az. MTK-nak semmi sem si
került. Homonnay Il.-nek újból kedve szoty- 
lyant csatárt játszani. És igy a mindenki által 
bevehetetlennek ismert MTK-kapu bizony fede
zetlenül maradt. Bizonyos, ha Homonnay II. 
az ő megszokott helyén játszik, aligha tette 
volna ki a csapat híveit oly izgalmaknak, 
amely csaknem egy vereségbe, de mindenesetre 
végeredményben egy pont elvesztésébe került 
A Speiseggcr Ferenc állal vezetett mérkőzésen 
a félidő 2:0-ra végződött az MTK javára. Még 
pedig Hazai és Keserű I. góljaival. Szünet után

Cllói-oti pálya

Szombaton, julius 12-én délután 6 órakor:

Ferencuárossiaula
a Középeurópai kupa első fordulójában

Szabó és Cele közelharca két négyméterest ho
zott a III. kerületnek és Cele mind a két gólt 
védhetctlenül bevágta. Ezzel a III. kerület ki
egyensúlyozta az MTK első félidőbeli gólelő
nyét. Sőt Cele nehéz helyzetből megszerezte 
a harmadik gólt is. így 3:2-re vezetett a III. 
kerület és Homonnay II. csak a meccs végén 
tudta megszerezni a kiegyenlitő gólt, amely igy 
a 3:3 arányban végződött mérkőzésen megmen
tette a kék-fehérek veszendőbe ment másik 
pontját.

Az I. osztályú vizlpőlóbajnokság állása:
1. MTK 6 játék, 9 pont (26- 9)
2. MAC 4 játék, 6 pont (23— 8)
3. III. kér 4 játék. 5 pont (25-11)
4. UTE 3 játék, 4 pont (15—10)
5. MESE 1 játék, 2 pont ( 5- 1)
6. SzUE 1 játék, 2 pont ( 9- 3)
7. FTC 3 játék. 2 pont ( 3-12)
8. MUE 4 játék, — pont ( Ö-Al)
9. BSzKRT 4 játék, — pont ( 2-19)

„Lenkey Magda amaf őrségéhez 
semmi kétség nem iér"

A MUSz intézőbizottsága a MAC uszóverse- 
nyének befejezése után összeült és egyhangúlag 
megállapította, hogy

I-enkey Magda amafőrségéhez semmi két
ség sem fér.

A bizottság a 100 méteres hölgy-gyorsuszás 
versenyére benevezett, de a startnál meg nem 
jelent versenyzőket, Stiber Lotti dr.-t, Tóth 
Ilonkát, Sípos Mancit és Csányi Boriskát a fe
gyelmi bizottság elé utalta azzal, hogy Igyük 
ben még a külföldi túra előtt határozat hozás 
sék.

Jobb a kipróbált 
mint az uJI

416-55,54,63 Dl tri eh« te In

KÜLFÖLDI SPORTHflPLÓ
Újpest

a genfi tutballtorna hőse
A svájci közönség tomboló biztatása közben szerezte meg 

Újpest szenzációs győzelmét
Újpest—Slavia 3:0 (1:0)

JUGOSZLÁVIAAmig Délamerikában futballvilágbajnokságot 
igyekeztek megrendezni, — s amint tudjuk, ez 
nőin sikerült, — addig Genfben megrendezték a 
fiók-futballolimpiászt, — amint tudjuk: siker
rel.

Ez a siker kettős:
sikere egyrészt a Servette svájci labdarugóegye- 
sűletnek, amely először gondolt arra, hogy a 
nyári szünet csendjében összegyűjtve Európa 
legnevesebb futballnemzeteinek bajnokcsapatait, 
másrészt

világraszóló sikere volt ez a tizes torna 
Magyarországnak, amely bajuokcsapatát 

küldötte- a nehéz harcba.
Újpest, a legifjabb bajnok, a Középeurópai 
Kupa babéros tulajdonosa, e kettős elméhez 
most egy újabb büszke címet fűzhet: tíz nem
zet legjobb csapatai között az első. Azok, akik 
figyelemmel kísérték ezt a sziszifuszi munkát, 
amely az elmúlt évi bajnokság megnyeréséhez 
kelleit, kétkedve bocsátották útra Genf felé n 
lila-fehér gárdát, amely nem is startolhatott 
ezen a nagy tornán komplett csapatával. Hogy 
ezek ellenére mégis első tudott lenni, az csak 
mélyíti ennek a derék együttesnek az érdemeit 
s mélyíti a magyar labdarúgás régóta rettegett 
hírnevét.

Külön érdeme azután Újpest csapatának az, 
hogy a döntő mérkőzésen az ereje teljében 
és tudása tetőpontján álló Sláviát tudta fö
lényesen, ellentmondást nem türően térdre 

kényszeríteni.
Ehhez a teljesítményhez minden magyar 
őszinte örömmel gratulálhat.

Genf, julius 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.)
A döntő mérkőzés 

rekordközönség előtt, Rouss angol biró játék
vezetése mellett a csapatok következő összeállí
tásával indult meg:

Újpest: Acht — Dudás, Fogl II. — Borsányi, 
Volentik, Wilhelm — Strök, Auer, Havas, Spitz, 
P Szabó.

Slavia: Planicka — Fiala, Novák, — Vodicka, 
Simpersky, König — Junek, Soltys, Swoboda. 
Puc, Kratochwill.

Hatalmas irammal indult a mérkőzés s a 
Slavia már az első percekben is szinte flnis- 
szerüen rohamozta a magyar kaput, de Fbglon 
és Dudáson megtört a támadások ereje. A 15 
percben remek csatárjátékkal nyomult a magá 
rátalált Újpest a vöröscsillagos kapu felé,

Auer és Havas megérti egymást, egy jó ki
törés és Havas labdája a hálóba süvít (1:0).

A svájci közönség tomboló lelkesedéssel üdvözli 
a magyar vezető gólt.

A Slavia nagy antlpátiának örvend.
A gól után előbb Dudás, majd Novák tisztáz egy- 
egy veszélyes helyzetet, hogy azután a 20. perc
től kezdődően mindkét csapat óriási iramba len 
dűljön. Ez mintegy tiz percig tart s utána Új
pest maradt a győztes: a Slavia nem bírja át
venni a tempót, nagy magyar fölény következik 
amelyre a félidő végén a csehek csak egy kor- 
nerrel tudnak válaszolni. Ezt azonban előbb 
Acht, majd Dudás fölényesen intézi el.

A második félidő tarthatatlan magyar rohn 
mokkái kezdődik, de a 12. percben mégis egy 
Slavia támadás ejti kétségbe a svájciakat. Ezl 
azonban három méterrel a kapu előtt . Fogl 
mesterien tisztázza. A 18. percben eldől a mér
kőzés sorsa.

Hatalmas magyar támadás, a labda a cseh 
kapu előtt cikkázik, majd hátrakerül Ha
vashoz, aki Planicka mellet bevágja a 

második magyar gólt (2:0).
Ezután Plantckángk ismételten alkalma nyílik 
hírneve öregbitésére, nagy tapsokat kap, de a 
3.2. percben hiábavaló az ő tudása is.

Auer—Havas—Ströck a labda útja, Ströck 
kijátssza Novákot, bead és Auer kapásból a 

hálóba küldi a labdát (3:0).
Vitathatatlan a magyar fölény. A közönség ál
landó izgalomban van, mert a mérkőzés hallat
lanul gyors és durva, de azután ez is elül, mert 
a Slavia megadja magát. Csak a finis idejére Iá 
pászkodik fel újra: junek—Swoboda—Kratoch 
will támadása már-már góllal fenyeget, amikor 
a magyar védelem idejében közbelép s ezzel 
vége is a mérkőzésnek. A svájciak különösen 
Havas és P. Szabó mesteri játékán lelkesedtek, 
a nagyarányú győzelem elérésében azonban ha 
talmas része van Volenttknek és a közvetlen vé
delemnek is.

Az Újpest tehát ezzel végleg elnyerte a hátid 
más ezüstserleget s a Tizek Tornájának bajnoka 
büszkét címet.

Újpest eddigi eredményei: Irun ellen 3:1, Go 
A head ellen 7:0, Servette ellen: 3:0, Slavia el 
len 3:0, tehát gólaránya 16:1

Vlenna—Servette 5:1 (3:0)
A genfi lutballtorna harmadik és negyedik 

helyéért folyt a küzdelem a két csapat közt. A 
Vienna elegáns, szép stílusban, megerőltetés 
nélkül győzte le a rendező egyesület csapatát s 
ezzel a harmadik helyet foglalta cl a nagyje
lentőségű futballlomán.

Tegnap kezdték meg az országos bajnokságok' 
lebonyolítását. Az első selejtező mérkőzések a 
következő meglepő eredményeket hozták:

Szabadka. Bácska—Jugoslavia (Belerádl
2:1 (0:0). 8 1

Zágráb. HASK—Slavia (Eszék) 3:3 (2:2). Az 
eszékiek a Pécs-Baranyától kölcsönkért Palkót 
kérték fel a csapat trenirozására, aki körűibe, 
lül két hétig foglalkozott a csapattal, s mjnt 
az eredmény mutatja, kiváló sikerrel.

Ljubljana. Concordia (Zágráb)— Illiria 6:1.
Szerajevó. Slavia—Gradjanski (Zágráb) 1:0.

Románia
Nagyvárad: NAC—Haggibor 3:1 (1:1).
Arad: Glória—Törekvés (Nagyvárad) ro 

(0:0), A TE—AAC 3:2 (2:0), Tricolor—Univer- 
silatea 6:0 (3:0).

Brassó: BMTE—IAE 1:1 (1:1).
Kolozsvár: A Tenniszklub uszóversenvén 

Ziegler (Universitalea) a 200 méteres gyors, 
úszásban uj román rekordot állított fel 2 p, 
57 mp. idővel. Ziegler 24 mp.-cel javította meg 
a régi rekordot.

A bécsi regatta máso
dik napja

Bécs, julius 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Nagy érdeklődés mellett rendezték ineg 
vasárnap délután a nagy regattát, amelynek 
második napján néhány értékes eredményt ér 
tek el a magyar reprezentánsok. így az I. o 
szkiffben Szendey Béla (Neptun) két hosszal 
győzött a bécsi Losent ellen 7 p. 34.8 mp.-cs 
idő alatt, a záró nyolcasban a Sinély 6 p. 39.4 
mp.-es idővel izgalmas küzdelem után győ
zött a Triton ellen, mig a szenior nyolcasban a 
Hungária óriási küzdelem után egynegyed ha
jóhosszal szenvedett vereséget a Wansee-től

A német v'zivólózók győzelme 
a franciák lelett

Németország—Franciaország 
5:2 (1:1)

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelem 
lése.) Vasárnap tartották meg Seitzben n né
met-francia vizipóló mérkőzést, melyet Német
ország reprezentánsai 5:2 (1:1 'arányban nyer- 
tek meg. A 4X200 méteres uszóstafétát Német
ország válogatottjai 9 p. 46 mp.-es uj rekord
dal abszolválták.

Vasárnapi sporthírek
X Az MTK—Alag tennLszmérkőzést az MTK 

9:2 arányban megnyerte. Az eredmények: Férfi 
egyes: Faragó-Kleiszner 6:4, 2:6, 7:5, női egyes: 
Dénes-Párduczné w. o.; férfi páros: Faragó, 
Majoros-Kleiszner, Párducz 6:3, 7:5; vegyes pá
ros: Kleíszner, Párduczné, HofTmann, Kelemen 

A verseny a Kertész-csapatvándor- 
díjért folyt.

X Vida I. (MTK) győzött a Budapest-Aszód*  
Budapest kerékpárversenyen. A táv 140 km. 
volt. A kánikulai hőségben lefolyt versenyt 
Vida I. 4 óra 43 perc 48 mp. alatt abszolválta,
2. Szenes (MTK), 3. Huszka (Világosság). Egy 
csoportban 14 versenyző ért célba s a bírónak 
nngy feladatot kellett megoldania a helyezési 
sorrend megállapításával.

X Szombaton: Ferencváros—Slavia. A Kö- 
z.épeurópai Kupa megújult küzdelmeinek máso
dik állomásához érkezik el szombaton, julius 
12-én, a Ferencváros csapata. Prágában a Sió
jával 2:2 arányban eldöntetlent játszott a 
népszerű zöld-fehér csapat s most a kupas/nbá- 
lyok értelmében Budapesten ad revánsot. A 
mérkőzés már csak azért is nagyfontsságu, 
mert a győztes továbbjut, a vesztes pedig búcsút 
mondhat a Kupának.

X A legjobb vidéki birkózó elmért folyó ver
senyt jövő évben Debrecenben rendezi meg a 
birkózó szövetség. így határozott tegnap « 
győri városháza dísztermében a MBSz orszá
gos kongresszusa, melyen a budapesti szövet
ség s a kerületiek kiküldöttei vettek részt A 
kongresszus ezenkívül szahálymódosiló javasla
tokkal s foglalkozott, majd elhatározta, hogy 
„Amatőr Birkózó Sport" címmel Budapesten 
sportlapot ad ki. A kongresszus táviratilag üd
vözölte gróf Klebelsberg Kunó vallás- és köz
oktatásügyi minisztert, az OTT vezetőségét é*  
Vásáry Istvánt, Debrecen város polgármesterét, 
aki a birkózó sportot hathatósan támogatta aí 
elmúlt években.

X Bernasconl éa Seldl a julius 19-lkl nem
zetközi boxolómérkőzésen. A julius 19-iki box- 
mérkőzés valamennyi résztvevője már ki van 
jelölve. A legnagyobb attrakció az olasz Bér- 
nasconl és a cseh Seldl alkotják. Mindkét bo- 
xoló kereste az eddigi találkozást, de ez csak 
a rendezőség áldozatkészsége folytán sikerült 
Mindketten erősen készülnek a budapesti talál
kozásra. A németek két kiváló boxolójn 4n- 
klamm és Volkmár van még szerződtetve kül

dőidről. A magyarok közül Fás, Ralázs. Hoch- 
mann és Micsicsák vesznek részt a rendkívül 
izgalmasnak ígérkező versenyen. A nagy 1"'*  
ségre való tekintettel a versenyt szabadtéren 
rendezik meg m egyik nagy pályán.
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hétfőn reggel kezdődik,!
Délelőtt kényelmesebben vásárol.

IX.CALVINTCB
IV- KÁROLY -KÖRÚT 10. 

IV- VÁMUÁZ- KRT ö. 

vlandrAssy-út-4

Postai rendelése
ket a nyári vá
sár alatt a portó
költség felszámí

tása mellett 
utánvétellel szál

lítunk.
Csomagolásért 
nőm számítunk.

Gyermekruhák Női fehérneműéit

IV, FERENCIEK.-TEREÚ

VIH.JÓZSEF-KRT

Selymek
Nyersselyem ______ r
Nyersselyemutánzat .„.,^...,414..,_______P

Crepe de chine válasitékban, jó mindvég .................  P

Meteor crepe de chine “M.ee’. ^..^p 
100 om Móles divataeinekben. kitűnő ruha

WiaraCain és kowtfimanyag.................-....................-............P

Egyszínű Georgette „M, mtoW,... f

JátSZÓ niha kitanö mintázott mosó delalnből

Leányka ruha aponge Krepp óz mosó voilból 1—1 évesnek P

Leányka ruha műhelyemből S évűnek
Hsámonként .76 emelkedő*

Leányka grenadin ruhácska JJJ- “
1—1 évesig ............. —....................................................................P

Számonként —.76 emelkedés

Leányka ruha magyar háslipar munkával 4 évestől 8 óvóéig p
Píui XIíXmuf bőrerős vászonból, drapp és fehér aalnben r íu oiiony 3 $vegnek .........................................p

Számonként - .76 emelkedés

Fiú tiroli nadrág bSwtl , „4. ...... f
tisáinonként .20 emelkedés

-.90
1.30
2.90

3.50

4. —
5. —
2.25

Női ing erős usála chiffonbői, hímzett mintával .................P

Női nadrágkombiné UÍÍKS"1-“”P 

Női nadrágkombiné ük"”i."E.'!“!

Crepe de Chine női nadrágkombiné
echlingeit és hímzett mintákkal ................................... **

Női szoknya ombiné Xákuf’
Crepe de Chine szoknyakombiné

seblingoit és himsett mintákkal ..... .............
Női hásÓ ng Minns nansoukból himsett mintákkal __ _ P

Melltartó tok8r *,  -1BM rtiibői... _

...............P

_______ P

1.50
1.90
2.50
7.90
2.90
8.90
2.90

—.85

2.90
1.90
4.80
7.80
7.80
6.50

Trenchkoat kabát n„ u n.,t.k ■ »v~.u . r 11.50
Barmonként 1.- emelkedésen!

Női reform nadrágok
Műselyem trikóból „lqd.„ ,.h4„.mll „lnbM ,_ _ r 1.45
Csikós milanéz minőség »4„(íbln,a__ r 1-80

Női öves harisnyatartó k|tiUS » p 1.30

Női slrandkabát -ln«. ________ P 2.90
Női matróz strandpyjama_________ P 9.90
Női strandpyjama p^unbói_____________ P 5.90

Crepe de Chine, Crepe Georgette és Crepe
Ma.uoKma Úsata hernyóselyem minőség, (nem mfiwlyens) <• (Mk 
MOUSline t legdivatosabb mintákkal, bármelyik mtrjo P vr.tzVF

Női átmeneti kabátok 
angoieiövécű dfvatkelmékből . . , 19.— Férfi fehér neműek

Keztyük
Női és férfi kelmék

Tweed Jersey *2  “

Crepella tiszta gyapjú minőség minden síinken — — _ — P

Jumper kelmék gyönyörű mintákkal .............  - — — P

Kamgarn öltöny kelmék cm ..életek .. ... F

3.90
3.70
1.95
9.80

Kamgarn öltöny kelmék 12-50

Mosó kelmék
Mosó delaine divatos bordűrös minták ... _ ^. ... w ... P 

Divatos cérna grenadinok .,.ut ... r 
Mosó műselymek divatos minták, Jól moshatók _ P 
Gyapjú delain ,.red0« franoi*  minőségek-------------------- F
Színes nansouk női fehérneműre P

Sportflanell <tonisj kiváló minőség — r

Strandkabát kelmék seintartó suép mintákkal------- P
Ruhavászon Ottómén ssövésfi minden sslnbea ... — — k 

Oxford kiváló nflaöaég remek minták - ---  --- -------- *

Függöny etamin ....... ...
Fehér és ecrü grenadin lnw 
Butorvászon ^,,.,4^ ^.r. ai.uk ..

Divatos kézelővel „6d ________ r 1.35
Női szarvasbőr utánzat t. di,.»inb_... r 1-65
Női mosóbőr keztyük ,. lsM, „,„b„....r 5.40

Férfi apacsing »íuet exford anyagból ..._______ P

■elnee mintái poupllnból, bélelt melle) — P
kitűnő eorll maJapoláuból, pouplin mellel
x gallérral .......................................................... P

kitűnő ohlffoebói, rayé battiet mellei — — — — P

Férfi hálóing tartóé ohlffonból vetne* pántoeávMd __P 
Férfi gombos nadrág ,
Férfi strandkabát „phlrbJ1________ P
Férfi pijama .„„„ upkirwi...________________ ____f

Férfiing 
F éríiing

MfilU_______F

_____________ F

—.69
1.90
1.25
1.50 

—.98 
—.88
1.50
1.50
1.50 
.60

1.45
1.20

l

Férfi kezfyiik ,ÍT.?..—..“Tí 1.75
Férfi mosóbőr keztyük « .,.4.^.. P 7.80

Női harisnyák
Kiváló maccó minőség minden selnben............ ... ... P 1.10
Floor és mouslin minőség “'"f 1-90
Selyem harisnya .“‘1 2.90
Valódi Bemberg selyem harisnya o gQ

boka ajourral, kis ssövésf hibával ..............................................._ P

Férfizoknik
Divatos mintákkal __ _ _____ r —.68
Selymezett pamuté,.Mkw________ f —.88
Divatcsikos „k .„„b„ ...'... . ................f —.98
Ajour csikós műselyemminőség JS. p 1.10 
Kiváló flór minőség ^.„bb _____r 1.40
Fehér tennis zokni Ht1m w ______ F —-78

Fürdőcikkek

Bembergselyem maradékok r 2.90

NŐI ruhák
ruhák 39,-
ruhák mintás maslinból a legsjabb faeonban------------P 31.t)0
ruhák cw i. ....... f 18.50
komplék M.bfi».i ow <■ cu» w f 19.50 
ruhák mflaelyemböl fess gloknis eeabáaeal pelerlnne) P

ruhák mintáson műhelyemből angol faeoabaa .............. >
ruhák n*,rymln,i,f rren»á|B,’51 a legújabb faoonban

Tennis ruhák jómlnöségf vássouból lekér ét róseasilnbea k 

Kerti ruha Jó mosó delalnből !-«• eaám — t~ P

Kimonó kitane n<»d reiwi........... .... ............................................r

Női 
Női 
Női 
Női 
Női 
Női 
Női

16.50
8.—
7.90
5.70
2.90
3.50

I 
t

Női blouse mbér ••phtrhöl, nyakkendővel . 4.3O
Női tweed-blouse boáévá ujjal... — — — — F 3*50

6.90
6.90
5.90
4.80
4.80
1.55
5.90
7.90

Félkemény duplagallér ........—... ■ —■ ÍO

Cipőosztály
Női antilop cipők 14.50

(Bk.rOwn üm»u ’•<> urukkal ____ ___ ________F 19.50
Női barna trotteur cipők ... r 9.80
Női drapp pántos cipők JüftS'líwí 14.50 
Női drapp „Molyer" cipők „ ...

dÍMÍtÓMel, trottenr sarokkal ................................................................ P li/iOO

Női szandál cipők “'"•““•.."'í 12.50
Férfi fekete félcipők 18-80
Ugyanaz barnában  r 19.80

Vásznak
____ P

Atléta trikó fehér óe fekete, 3 eeám........................   P
Nagyságonként 1O űildr omelkedde

Férfi fürdőtrikó fehér felsőréea, fekete nadrág------- P

Férfi trikó úszónadrág Urm,i, _ r
Gyermek fürdőtrikó nadrággal — ..^L — ... P
Férfi és női fürdőtrikó Isléeee mintákkal ......... P

Női gyapjú fürdőruhák végben (külön nadrággal) P 

Frottier kelme ISO om. Mélee. divat mintákkal ... P

—.95

1.95
1.25
2.90
3.60
7.90
9.80

Nyakkendők
Onkötő szép mintákkal _____ __ ___r —.45
Önkötő valódi Bemberg pastorall

selyemből ......................   r 1.50
Onkötő nyakkendő ;d|p.1sAb,'dlú*mlaiikk.l  F 2.90
Kész csokornyakkendő _BJ .„u.kj ... r —.40

Chiffon Ukimarr )fi Hinfi«ru«<. ........ ........................F

Kelengye-különlegesség <lrM ,
Angin feltétlen tollálló mlnóeóg, métere ............ _ P
Lepedő-különlegesség ,
Paplanlepedő-creton ______ r
Konyhatörülköző plree eetkoe. méterje ._ __ —

TőrülkőZŐ béfehér. nagyon tartóé .

Frottier törülköző f.ltand„ 4r___
Edénytörlő és flanell portörlő__
Edénytörlő h4- ................
Damast szalvetta BlnU1 U/M
Fehér abrosz tM/IM
6 szem. Étkészlet mnó. bamáiMi mtnöeég _______r

Kávéskészlet rojtos nsladen Mlnbon ............... ._ ?

nagy eeegve ...

Nyugágy .... , «.5O

••O - - P

. .. . _ p

—.68
1.25
1.08
1.90
2.90
.88

_f—-98 
, 1.90 

_f -.35 
..f —.6»

—.65
3.50
8.80
4.90

Gyermekzoknik
Gyermekzoknik,i.»*»  p

SkíFUconklaí * fillér emelk.fifi.Ml

Gyermekzoknik JJíX'T
Bononként 10 fillér .ikrlk.fió.

.25

-.50

Mintákat is árjegyzéket díjtalanul küldünk.

ai.uk
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A Tátra Automobil Club 
csillagturája

Vasárnap rendezte meg a Tátra Automobil 
Club ez évi első csillagturájál, amelynek 
végcélja Esztergom volt. A starthoz huszon
nyolc kocsi állott és ezeket dr. bodor Guido, 
a Tátra Club elnöke és Singer Elemér vá
lasztmányi tag, valamint dr. Horváth Lajos 
alagi főbíró vezetése alatt indították útnak. 
A .starthoz állt huszonnyolc kocsi közül hu
szonhat kocsi minden hibapont nélkül ért 
célhoz. Ezenkívül az ország minden részé
ből számos Tátra-induló érkezett be a csil- 
lagtura esztergomi végcéljához. Esztergom 
város vezetősége lelkes fogadtatásban része
sítette a luraut résztvevőit, akik a Szent Ist
ván strandfürdőn töltötték az időt az esti 
visszautazásig. Délután négy órakor ősztől

lók ki a turaut helyezettjeinek a Tátra Club 
plakettjeit és ugyanekkor rendezte a Tátra 
Club vezetősége a tombolát, amelyen tizen
két szép tombolatárgyat sorsoltak ki a közel 
száz főnyi résztvevő közönség között. A 
Tátra Club agilis vezetőségéi, valamint ki
tűnő versenyzőit, Tóth Lajost és Horthy Ká
rolyt, akik a túra rendezését és szórakoztató 
lebonyolítását vállalták, csak dicséret illeti. 
Az ötletes csillagturák rendezését az autó
klubok figyelmébe ajánljuk. A lelkes han
gulatban visszatért versenyzők zárt sorok
ban érkeztek Budapestre s résztvettek a 
Márvány menyasszony vendéglőben a Tátra 
Club állal tiszteletükre rendezett vacsorán.

Nordwind (12) Esdi Gy. .F. m.: Marosvölgy, 
Csibész, Beaupréau, Bfiby, Baldoyle, Sisakos, 
ötnegyed h. % b. Tót. 10: 79, 32, 43, 27. — IV. 
futam. 1. Horthy I. Máglya (2%) Schejbal. 2. 
Süsü (3) Csuta. 3. Pártütö (6) Balogh, p. m.. 
Amanullah, Gitano, Betyár, Herbstreitlose, Cse- 
gcz. % h. 2 h. Tót. 10:55, 19, 16, 18. — V. fu
tam. 1. Gróf Wenckheim D. Pezsgő (16) Hor
váth K. 2. Tavasz (4) Hplme. 3. Pretly Bella 
(6) Esch. F. m.: Tourlcreau, Barcarola, Kitáb
lázás, Light Star, Rhaetia, Motalko, Livomo, 
Benedictine, Cigánymenyecske, Százszorszép, 
Forgólány, Africanus, Bandita. Másfél h. fél h. 
Tót.: 10:201,' 172, 31, 41. — VI. futam. 1. Isse- 
kutz Gy. Románc (4) Lynch. 2. Fababa (5) 
Kaszián F. 3. Vlasta (5) Tuss. F. m.: Pásztó, 
Vacogó, Grandéza, Robogó, Dehogyisnem, Da- 
rius, Indiscreet, Moselwein, Hévíz, ötnegyed h. 
2 h. Tót.: 10:58, 22, 27, 31. .

— A Magyar Póló Club nemzetközi mitingjó. 
aek aárónapja. Két döntővel fejezte be vasárnap 
a Magyar Póló Club nagyszerűen sikerült nem- 
zetközi mitingjét. Először egy vörös csapat ta
lálkozott egy fehér csapattal a Károlyi Lajosné 
grófnő által adományozott dij döntőjében. A 
mérkőzés a harmadik chukkerben dőlt el a fe
hérek javára, akik három gólt ütöttek, melye, 
kel a vörösök csak eggyel tudtak viszonozni 
A fehér csapat 3:2 arányban győzött. W<n-< 
disegrátz Hugó herceg dijáért a döntőben egy 
kék csapat mérkőzött egy sárga csapattal. A 
mérkőzés elején a játék egyenlő erők küzdel
mét mulatta, de később a kék csapat kerekedett 
felül és 4:1 arányban megnyerte a dijat. A dí- 
jakat a győzteseknek a mecklenburgi hercegnő 
nyújtotta át.

K. S.
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Szívesen hozzuk írAeban te tudomásukra,hogy 1928 

február 10.-én szerelt 46843 as. 34X7 méretű Cordatlo 

köpenyük a mai napig 107736 km..< futott autóbuszun

kon éa még ma Is használható állapotban van őrömmel 

látjuk ezen teljesítményben a magyar Ipar diadalát.

kiváló tisztelettel

•4

Sok szó esett az utóbbi időben az úgyneve
zett „trianoni gát“-ról, amely a megyeri viz- 
mütelep közelében épült azzal a céllal, hogy a 
Duna kiöntését megakadályozza. Ez a gát sok 
kellemetlenséget okozott már s szakértők meg
állapítása szerint

nagyban hozzájárult a vízvezetéki viz tisz- 
tátlanságához,

mert a gát miatt a megyeri vizmütelep kutjai 
eliszaposodtak. De nemcsak a vízszolgáltatás 
szempontjából jelentkeztek a trianoni gát ká
ros hatásai, hanem a hajózás szempontjából is.

Az újpesti Dunaszakaszon hatalmas iszapréteg 
rakódott le, mert a gát miatt nincs biztosítva a 
folyam szabad lefolyása. Újpest alatt a Dunaág

medre mind magasabb lesz, úgyhogy
a hajózás komoly veszedelemben forog.

A város pénzhiány miatt nem tudja a partot 
rendbehozni és a Dunamedret kikotortatni s 
ezért most a kormány segítségét kérték.

Szombaton a kormány megbízásából Maurer 
Gyula a csepeli kikötő kormánybiztosának ve
zetésével

bizottság tekintette meg az újpesti Dunaágat 
és megjelent a szemlén Seihseg Aladár újpesti 
polgármester is. A szemle célja az volt, hogy 
olyan megoldást találjanak, amellyel át lehet 
építeni a trianoni gátat és megakadályozhatják 
a meder további iszapodását. Értesülésünk sze
rint a munkálatokat még ez évben megkezdik.

hi,!.' *

Hajókatasztrófa nyolc halottal
Egymásba fúródott a dalmát tengerparton egy olasz és egy 

szerb gőzös
MMPWNl/TCBUU XtHltKIDCS

cordaT
A délvidéki Automobil Club 

ez évi csillagturája
A Szombathelyi Automobil Club vasárnap 

tartotla meg ez évi csillagturájál, amelyen a 
Hungária Autó Club 4 kocsit indított, a 
Tátra Autó Clubtól pedig Csekey József, az 
L'nitas Autó versenyzője indult kis kéthen- 
geres kocsijával. Negyven induló közül 34-en 
érkeztek be. Az egyik versenyzőt,

dr. Ilorváth Károlyt súlyos baleset érte.
Szombathely előtt gépével összeütközött egy 
parasztszekérrel, lezuhant kocsijáról és

agyrázkódást szenvedett, úgyhogy kór
házba kellett szállítani.

A késő éjszakai órákig még nincsen ered
mény, a Hungária Autó Club teamja bejött 
és helyezve lett.

)( Egy lUkhórltós pneu. Még a legerősebb 
cordszúlak alkalmazása sem tudja megakadá
lyozni aaá. hogy a pneu ne menjen tönkre, ha 
a cordszálak nincsenek kellőkép megvédve a 
külső behatásoktól. A Goodrich pneuk cord- 
szálaira valóságos lökhárítók őrködnek. A gum- 
mik futófelülete alatti részen ugyanis egy kü
lönlegesen megerősített és ellenállóképes gum- 
miréteg húzódik végig, amely letompitja a külső 
felületre ható erőket, elnyeli az ut okozta vá
gásokat, olyképpen, hogy a cordrétegeket mond
hatni rugózott fal védi meg. Ez a konstrukció 
lényegesen hozzájárul a pneu tartósságához és 
lehetővé teszi azt, hogy a Goodrich-pneuk a 
legmosloháhb útviszonyok között is nagy telje
sítményt érjenek el.

Szabadka, julius 6.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Sulyos hajó

katasztrófa történt szombaton éjszaka a dalmát 
tengerparton Biográd és Zára között egy kes
keny tengerszorosban.

Éjfélután két órakor a csendes tengeren husz- 
mérföldes maximális sebességgel tartott a „Ka- 
ragyorgye" Susakból Ragura felé, fedélzetén 
hatszáz kiránduló utassal. Legnagyobb részük 
lengyel szokolista volt, akik a belgrádi szokol- 
ünnepségeken vettek részt. A keskeny tenger
szorosban, egyik kisebb sziget mögül, hirtelen 
kikanyarodott a Trieszt—Zára—Velence között 
közlekedő olasz Francesko Morosini személy
hajó.

A katasztrófa ekkor már elkerülhetetlen volt, 
noha a két gőzös kapitánya mindent megtett a 
szerencsétlenség elkerülésére.

Ab olasz gőzös orrával a szerb hajó olda
lába fúródott

A „Karagyorgye“A az összeütközés ereje fené
kig megrepesztette és azonnal féioldalra dőlL 
A két hajó valósággal egymásba ékelődött, de 
a gőzösök kapitányainak sikerült a sérült hajók
kal egy közeli zátonyra jutni, ahol azután ki
derült, hogy

a szerb hajó utasai közöl nyolcán életüket 
vesztették

az összeütközés alkalmával, hét utas súlyosad 
megsebesült, húsz pedig könnyebb sérüléseket 
szenvedett.

Belgrádban rendkivül nagy az izgalom. Hajót 
küldtek a hajótöröttek segítségére s vizsgálatot 
indítottak, hogy a katasztrófáért melyik hajó 
kapitányát terheli a felelősség.

Kártérítésire köteleztek egy orvost 
merf-abban a házban nyitott rendelőt, ahol előbb, mini 

bérlő működött

)( Molnár Samu ünneplése. Meleg ünnep
lésben részesítették tegnap Molnár Samu 
kormány főtanácsost, a Nemzetközi Gépke
reskedelmi Hl. vezérigazgatóját abból az al

kalomból, hogy huszonötévé áll intézete 
szolgálatában. Molnár Samu érdeme, hogy 
összehozta az autókereskedelem leghatalma
sabb konszernjét, amely minden igénynek 
megfelelő, a legkülönbözőbb autómárkákkal 
áll az autóvásárlók rendelkezésére. A Nem
zetközi Gépkereskedelmi három évvel ezelőtt 
kapcsolódott az. autókereskedelembe, amely
nek ma már egyik legerősebb pillére.

— A tátrai autóverseny, ótátrafüredről je
lentik: A Magas-Túlrúban lefutott nemzetközi 
automoliilversenyen az 1.5 literes túrakocsik 
kategóriájúban Wisterle-Koversik győzött Vy- 
kov-kocsin 8678 ponttal. A magyar résztvevők 
közül Merényi (Kaposvár, Steyer), Haidckker 
(Kaposvár, Ford) és Kiss (Balatonszemes, Vy- 
kov) 1900—1900 ponttal helyczetlcnek voltak.

Érdekes peres ügyben hozott ítéletet szomba
ton a járásbíróságon dr. Halmy Bódog járás
biró.

Dr. Csányi Aladárné, egy fogorvos özvegye 
indított keresetet dr. Gyulai István fogorvos 
ellen és előadta, hogy férje halála után meg
egyezett Gyulayval, hogy a fiatal orvos, elhalt 
férje rendelőjében fogja folytatni praxisát és 
a helyiség és a műszerek használatáért a jö
vedelem egy részében fogja részesíteni az öz
vegyet. Egy évig érvényben is volt a meg
állapodás, amelyet azután közös megegyezés
sel felbontottak. Gyulay azonban kötelezettsé
get vállalt, hogy

a VIII. kerületben, ahol as özvegy lakása 
volt, rendelőt nem nyit

és ezt a kötelezettségét 2000 pengős kötbérrel 
erősítette meg.

A szerződés felbontása után Gyulay mégis 
abban a kerületben, sőt ugyanabban a házban 
nyitotta 
ködölt.

meg uj rendelőjét, ahol előzőleg mü-

Egy einelettel lejjebb
lakott egy másik fogorvos és Gyulay

■ fogorvos uerzfidésszerfien kötelezettsé
gei vállalt 

ugyanabban a kerületben praxistaziránt, hogy ..... _ _____________
nem folytat. A körlevélben Gyulay dr. még kü- 
lön figyelmeztette pacienseit, hogy az uj ren
delő ugyanabban a házban, egy emelettel lej
jebb van és ezzel szerződésszegést követett el.

Szenzációs meglepetések 
a vasárnapi lóversenyen

Büszke nyerte az első Síz Colville 
Barclay dijat, a nagy favorit 

Baldoyle helyezetten
Fekete napja volt a vasárnapi lóversenyek 

közönségének. Nemcsak a favorilok közül nem 
nyert egy sem, de még a másod-, illetve har- 
madsorfian fogadott lovak közül is csak egy- 
egy: Máglya és Románc tudott győzni. A leg
súlyosabb csalódás a nap főszámában, a Ma
gyarország nagy barátja. Anglia volt magyar
országi követei Sir Colville Harclay emlékére 
alapított díjban érte a közönséget, amelyet ez
úttal először futóitok le. A verseny verhetetlen-

nek vélt favorit ja Raldoyle volt, de még helye
zést sem bírt elérni. Az értékes dijat Petano- 
vits József nagyszerű kancája Büszke nyerte 
meg Kitartás és Nordivind előtt. A nap folya
mán egymást érték a legnagyobb meglepetések. 
Corinthia tizenháromszoros, Habari tizenkét

szeres, Pezsgő húszszoros osztalékkal honorálta 
a bennük bizókpt.

A részletes eredmény a következő:

I. futam. 1. Br. Rothsehild A Corinthia (12) 
Csapiár. 2. Quick (5) Esch Gy. 3. Liebling (3) 
Balogh. F. m.: Portaferry, Héjjá, Buzogány, 
Fasiszta. ’/< h. nyakh. Tol 10: 130, 28, 43, 20, 
— II. futam. 1. Horthy I. Habari (6) Csapiár. 
2. Kólóin (10) Esch. 3. Lesbin (12) Balogh. F. 
m.: Emlék, Pálinka, Bármikor, Sebes, Főzkend, 
Ma cherie. Tobogán, Csatlós. 2hí h. nyakh. Tót. 
10:124, 34, 33, 52. — III. futam. 1. Petanovils I.
Büszke (6) Gutái. 2. Kitnrtás (16), Gulyás. 3-nyert, hogy

ugyanis .. ... ___
annak a rendelőjét vette bérbe, volt pácienseit 
pedig a változásról körlevélben érlesitette.

Az özvegy ezért szerződésszegés címén indí
totta meg keresetét Gyulay dr. ellen és kikötött 
kötbér megfizetését kérte. A fogorvos elismerte 
a tényállási, de kijelentette, hogy csak néhány 
napig miiködölt ugyan abban a házban, ahol 
az özvegy lakása volt. Hivatkozott arra, hogy

az orvosi életben szokatlan az Ilyen ver
senytilalom,

annak kötbérrel való megrösitése és ez bírói 
oltalomban szerinte nem részesülhet, annál ke 
vésbé, mert özvegy Csányiné nem fogorvos, 
hanem csal- fogorvos özvegye és igy verseny
társnak nem is tekinthető.

A bizonyítási eljárás lefolytatása ulán a já
rásbíróság elvi jelentőségű hnlározntot hozott. 
Megállapította az özvegynek a kötbérhez való 
jogosultságát, mert kétségtelenül megállapítást

— A Budapest Székesfővárosi Közlekedési 
Részvénytársaság tegnap tartotta VII. évi ren- 
des közgyűlését, Folkusházg Lajos alelnök ve
zérigazgató elnöklésével. A közgyűlés elfogadta! 
az igazgatóságnak 1929. üzleti évre vonatkozó 
jelentését, megállapította a mérleget és záró
számadást és ugy az igazgatóságnak, mint a 
felügyelöbizottságnak megadta a felmentést. A 
közgyűlés az eddigi igazgatósági tagokat újból 
megválasztotta és az igazgatóságból kivált Bu- 
day Dezső, Láng Lajos dr. és Scheuer Róbert 
igazgatósági tagok helyébe Verebélgi Jenő dr.-t, 
Pakots Józsefet es Horváth Károlyt választotta 
meg. A közgyűlésen a székesfőváros képvisele
tében Buzáth János alpolgármester jelent meg, 
aki az igazgatóságnak, végrehajtóbizotlsúgnak, 
valamint a tisztikarnak teljes elismeréséi és 
köszönetét nyilvánította. A közgyűlés után a 
Beszkárt igazgatósága alakuló ülést tartott, me. 
íven a társaság alelnökévé Folkusházy Lajos 
vezérigazgatót ismét megválasztották Ugy a 
közgyűlés, mint az igazgatóság hálával és elis
meréssel emlékezett meg Sipőcz Jenő dr. pol
gármesternek, a társaság volt elnökének érde
meiről és elhatározta, hogy arcképét a Beszkárt 
székháza részére megfesteti.

O A „Mercur'4 Váltóüzleti Rt. igazgatósága 
megállapította az 1929. évi mérleget, mely 
109,873.38 P itszta nyereséget mutat ki. Az 
1930. julius 10. napjára egybehívott XXXIV. évi 
rendes közgyűlés elé azon javaslatot terjeszti, 
hogy a kimutatott tiszta nyereségből a tartalék
alap megfelelő dotálás mellett 5 százalék, 
vagyis részvényenként 1 P osztalék fizettes
sék ki.

— A törvénykezés egyszerűsítése. A felső
ház részteleiben is elfogadván n törvénykezés 
egyszerűsítéséről szóló javaslatot, az rövidesen 
törvényerőre emelkedik. Ennek a fonios jog
szabálynak teljes és hiteles szövegét közli a 
Magyar Törvénykezés uj száma. Szerkeszti dr. 
Pongtácz Jenő. 

A szerkesztésért és klndásérl felel:
Dr. ELEK ITI’GÖ
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