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Odescalchi Miklós herceg írásban 
vallomást tett az autűbotrányrűi

Luzernból levelet Küldött, amelyben elmondja a rendőrség száméra 
az altér hiteles történetét - Prénay György államtitár nyilatkozik 

arrél, hogy a herceg a totalizatőr alapbői kapott segélyt
A nemzeti Kaszinó uálasztmánya elé kerül a herceg ügye

Odescalchi Miklós herceg ismeretes ügye 
körül tudvalevőleg nyilvánosságra került 
az a tény is, hogy a herceg a földmivelés
ügyi minisztériumtól külföldi lovaglásai al
kalmából segélyt kért és kapott is. Erre vo
natkozólag Prónay György báró földmive
lésügyi államtitkár hosszabb nyilatkozatot 
tett közzé a lapokban,

amelyben elismerte azt, hogy a her
cegnek tényleg utalt ki a földmivelés
ügyi minisztérium bizonyos vasúti szál
lítási költségeket, de nem többet, mint 

körülbelül kétezer pengőt.
'Az államtitkár nyilatkozata szerint ez a ki
utalás nem jelent semmiféle kedvezést a 
herceg részére, mert ezek a segélyek rend
szeresítve voltak már régebben is, tekintet 
nélkül a segélytkérő vagyoni viszonyaira, 
tisztán a magyar lótenyésztés fejlesztése ér
dekében. És mivel — az államtitkár szerint 
—a fontos az volt, hogy „magyar sikert” 

érjünk el a külföldön, még arra sem voltak 
tekintettel, hogy vájjon az illető magyar te
nyésztésű lovon futott és aratott-e győzel
met, vagy sem.

Prónay György báró újabb 
nyilatkozata

Prónay György báró államtitkár nyilat
kozatából nem derült ki az, hogy honnan 
vette az ilyen természetű kiutalásokra a 
költségvetési fedezetet.

A Hétfői Napló munkatársa erre vonat
kozólag megkérdezte Prónay György báró 
államtitkárt, aki kijelentette, hogy ezek a 
kiutalások valóban nem találnak fedezetet 
a költségvetésben, hanem ezen összegeket a 
versenyfogadások megadóztatásából szár
mazó totalizatőr-alapból fedezték és az ál
államtitkár kijelentése szerint

a totaiizatőr-alapnnk ezen bevételei 
nem is kerUlnek a költségvetésben 
elszámolásra, hanem ezen alap bevéte
lei fölött a miniszter, vagy helyettese 
— tehát jelen esetben a politikai állam

titkár diszkrecionálisán rendelkezik.
Tudni kell, hogy a versenyfogadások után 

a versenyt rendező egyesületek a totaliza- 
tör-forgalom bizonyos százalékát kötelesek 
a lótenyésztési alapra, az Országos Testne
velést Tanács céljainak támogatására, vala
mint a városi szegényalap részére beszolgál
tatni.

A versenyfogadásokból befolyt összegek 
elszámolása legutóljára az 1923—24. évi 
zárszámadásokban található meg és pedig 
„Állami lótenyészintézetekk" elme alatt IX. 
fejezet V .cím negyedik rovatában. „Ver- 
trnyfogadások megadóztat ásóból származott 
lótenyésztési (totallzatőr)-alap jövedelmé
ből tétel alatt,

ei ■ tétel ebben a zárszámadásban í 
milliárd 60® millió 070 ezer 141 korona 

88 fillérrel szerepelt.
Ai 1925—26. évi zárszámadásokban már

8 totaliiaiőr-aUp jövedelme nincs feltin- 

tetve, de valószínű, hogy a „Vegyes bevéte 
lekből**  cimü rovat alatt szereplő 1 milliárd 
125 millió 395 ezer 462 koronában foglal
tatik benn.

Az 1929—30. évi költségvetés „Vegyes 
bevételek’* rovatában 110.000 nengő szere
pel és lehet, hogy ebben benne van még a 
totál!zatőr-alap jövedelme is,

de egén bizonyos,' hogy « 1930—31. 
évre megállapított költségvetésben már 
nincsen benn, mert hiszen Prónay 
György báró államtitkár kijelentette, 
hogy ezeket a bevételeket nem számol
ták el költségvetésileg és valóban ebben 
a költségvetésben már a „Vegyes bevé
telek csupán 64.000 pengővel szerepel

nek.
és a totalizatőr-alap jövedelme egyáltalában 
nem fordul elő a költségvetésben.

El kell tehát fogadnunk Prónay György 
báró azon kijelentését, hogy ezen alap fe
lett a miniszter, illetve annak helyettese ren
delkezik és igy a totalizatör-alap bevételei 
elvonattak az országgyűlés ingerenciája alól.

Egyben fennmarad még annak a kérdés
nek a tisztázása is, hogy az idegen tenyész
tésű lovakon való lovaglás, miként szolgálja 
a magyar lótenyésztés érdekeit.

Amatőr-e 
a segélyezett herceg

Odescalchi herceg segi'lyűgyével és az ál
lamtitkár nyilatkozatával kapcsolatban — 
értesülésünk szerint — megbeszélések foly
nak a Nemzeti Kaszinóban Is. Egyes vezető 
férfiaknak ugyanis az a felfogásuk, hogy 

a Nemzeti Kaszinó szellemével, tradí
cióival, de talán a tagokra kölrtraó fel
fogásával sem egyeztethető össze, hogy 
a kaszinó bármely tagja sporlpasszlójá- 
nak kielégítésére akár a tllldmlvelés- 
Ugyl minisztériumtól, akár bárhonnan 

le segélyt kapjon.
E tekintetben nincs különbség aközött, hogy 
vájjon nz illető kaszinói híg vagyonos-e 
vagv sem. legfeljebb nz a tény, hogy cgv va
gyonos tag vételt a kaszinó tngjnlrn köte
lező szabályok ellen, súlyosbítja magát a 
cselekményt és igy minden valószínűség sze
rint már legközelebb

a kaszinó választmánya vagy eselleg a 
beeslilelUgyl választmány foglalkozni 
tog Odescalchi herceg kért és elfogadott 

segélyének ügyével.
Ugyanilyen elbírálás alá esik sportkörök 

ben a herceg segélyének ügye amatőr szem
pontból is.

Szigora szabály, hogy senki amatór 
sportember semmiféle ellenszolgáltatást 
sportban működéséért el nem fogadhat, 

ha számottart arra, hogv mint amatőr sport 
embert tekintsék. Kétségtelenül heblzonyo 
sorion, hogv Odescalchi herceg — de Pró- 
nav György báró államtitk'- nyilatkozata 

i. - anyagi segélyt kértek és 

kaptak a földmivelésügyi minisztériumtól. 
Felmerült tehát annak szükségessége, hogy 
a segélvek ügye sport szempontból is elbí
ráltassák és az illető segélytkérő urak ama- 
törsége fölött döntést hozzanak.

Erre annál is inkább szükség van. mert 
igy csak címet kell találni és akkor minden

írásbeli vallomás az afférról
Odescalchi herceg autóbotránya tovább I 

foglalkoztatja a rendőrséget. A főkapitány- ' 
ság bűnügyi osztályán egyelőre még mindig 
azt igyekeznek megállapítani, hogy kik vol
tak Odescalchi herceg utitársai. Az affér al
kalmával ugyanis két hölgy és egy ur ült a 
herceg autójában. A rendőrség főként azért 
akarja tisztázni, hogy kik voltak az utitár
sak. mert

eddig csak rendőröket é.« soffőröket hall
gattak ki,

viszont az utitársak kihallgatásával alka
lom nyílna arra, hogy vallomást tegyenek 
azok is, akik az autóban ülve, látták és 
hallották, mi történt.

Az utasok személyére vonatkozóan már 
több információt kapott a rendőrség, de 
ezek még nem véglegesek. A detektivek elő
reláthatóan holnapra már pontosan meg
tudják, kik voltak az utitársak és kihallgat
ják őket.

Az ügy bűnügyi részének szempontjából 
különben ezeknek a személyeknek a vallo
mása

nem is tulsógosan fontos.
Az utitársak ugyanis, mikor az autó az 
Aréna-uton megállt, kiszálltak és felültek 
egy taxira, maga az afTér, mikor a herceg 
megütötte a rendőrt, az ő távozásuk után 
történt. Az utitársak tehát legfeljebb csak 
arról tehetnek vallomást, hogyan állították 
meg a rendőrök a kocsit, mit mondott a 
herceg a rendőrnek és milyen sebességgel 
hajtott.
* Schömvald Miklós dr., ügyvéd, a hercegi 
család jogtanácsosa, mint ismeretes, tegnap 
bejelentette a rendőrségen, hogy Odescalchi

Szivettépö jelenetek közben, 
húszezer ember részvételével 

temették el a neurodei bánya
katasztrófa áldozatait

Hausdorf, julius 13.
(Saját tudósitónk távirata.) Vasárnap te

mették el Hausdorfban a Wenzeslaus-Mnya 
halottait. Az éjszaka folyamán a halottak 
volt bnjtársai megásták a három sírt, ahova 

az áldozatokat ugyanolyan csoportok 
szerint temették, ahogy valamikor együtt 

sportágban kitenyésztődnék az álarnatőrök 
serege.

Aki jogot formál arra, hogy amatőrnek 
tekintsék, az még a nyert dijakat is csak 
illetékes szövetsége engedélyével fogadhatja 
el és az ilyen dugsegélyek teljesen illuzo- 
riussá tehetik az amátőrség fogalmát.

Miklós herceg julius 25-én vagy 26-án ír*  
kezik Budapestre. A luzerni lovasmérkőzé*  
sek éppen ma, vasárnap fejeződtek be,

■ herceg azonban innen tovább utazik 
Aachenbe, ahol újabb versenyeken vesz

részt.
Az aacheni versenyek 15-étől 21-éig tartas 
nak, utána még néhány napig a verseny*  
lovak bevagonirozásával lesz elfoglalva és 
csak ezután térhet vissza.

A versenyeket azért nem akarja félbe
szakítani, mert nagyösszegü nevezési 
dijakat fizetett be és nein akarja, hogy 
ezt a tekintélyes összeget elveszítse.

A herceggel az édesanyja és Schömvald 
dr. jogtanácsos beszéltek telefónon. Odes*  
calclii Miklós kijelentette, hogy egyáltalá
ban nem akar kibújni a felelősségrevonáa 
alól és rendelkezésére áll a hatóságoknak. 
Azért nem siet vissza, mert nein akarja eh 
veszíteni a benevezési dijakat, viszont az 
eljárást sem akarja késleltetni és közölte a 
jogtanácsossal, hogy nyomban a beszélgetés 
után

terjedelmes levelet Ir, amelyben ponto
san előadja az affér részleteit 

és ezt a levelet elküldi Tözsérre.
Végül arra kérte jogtanácsosát, hogv ezt 

a levélbeni vallomását sürgősen közölje a 
rendőrséggel. A vallomást tartalmazó levél 
tehát már útban is van.

Schönwald dr. a levéllel nyomban vtsr- 
szautazik Budapestre és átadja a főka

pitányságnak
Odescalchi herceg vallomását, amely —• 
mint várható — más világításban is hemn*  
tatja majd nz affér hiteles történetét.

dolgoztak.
Az egyik sírba 24, a másikba 22 és a har» 
módikba 6 bányászt helyeztek örök nyugat 
lomra. Azoknak a koporsóit, akiket később 
lakóhelyükre szállítottak, a sírok körül ál
lították fel.

Egy órával a gyászszertartás megkezdése 
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előtt a haundorfi kis temetőt
megtöltötték az emberek ezrei.

▲ körülbelül húszezer főnyi tömeg legna
gyobb része a temető lejtős részén sorako
zott fel. Néhány perccel 8 óra előtt megje
lentek a különböző hivatalok és egyletek 
hivatalos képviselői. A gyászszertartást a 
bányászok zenekara gyászlndulóval nyi
totta meg. A vall (itt szertartást hatalmas 
papi segédlettel Dittelt érseki helytartó vé
gezte el. A katolikus és evangélikus lelkész 
fyázzbeszédei után egy 150 főnyi férli ének- 

ar előadta az ismert német bányászdalt:

Éber Antal, Belatiny Artúr, 
Szuiday Róbert, Lobmayer Jenő 

nyilatkoznak a Hétfői Naplónak 
a kamarai választások eredményéről 

és annak megtámadásáról
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

elnökválasztása élénken foglalkoztatja az Ipari 
és kereskedelmi világot s a gazdasági közvéle
ményt, amely még nem léit napirendre a vá
lasztás felett. Híre terjedt annak is, hogy az 
egyes pártok

mcgpctlclonálják a választást
s ezért szükségesnek tartottuk, hogy erre vonat
kozóing kérdést intézzünk magukhoz az érde
kelt felekhez: fíelatiny Artúrhoz, akit nz egyen
lő szavazatarány alapján sorshúzás utján vá
lasztoltak meg elnökké, Éber Antalhoz, nki 
ugyanannyi szavazatot kapott mint Belatiny, 
Szurday Róberthoz, n Kamara Ipari alelnök 
jelöltjéhez, nki ellenfelével szemben mindössze 
egy sznv-,nznltal maradi kisebbségben, valamint 
a választást vezető elnökhöz, Lobmayer Jenő 
dr. székesfővárosi tanácsnokhoz.

BELATINY ARTÚR
érdeklődésünkre a kővetkezőkben nyilatkozott:

— Megítélésem szerint a válnsztás teljesen 
szabályszerűen folyt le.

Azokat nz okokat, amelyeket Éber Antal 
pártja a petíció alátámasztására felemlít, 
nem tartom eléggé nyomósaknak ahhoz, 
hogy azok alapján a választás megtámad

ható legyen.
Nem hinném, hogy jogos okot adjon n petí

cióra nz a körülmény, hogy két vidéki választó, 
egy salgótarjáni és egy kiskunfélegyházni ipa
ros, akinek mandátumát még nem verifikálták, 
a választáson nem vett részt. A képviselöháznt 
is összehívják és az jogérvényes szavazatokkal 
dönt számos fontos kérdésben akkor is, ha nz 
ülésben nem vehetnek részt azok a képviselők, 
akiknek mandátumát még nem ismerték el.

— Kifogásolják azt is, hogy én résztvettem a 
szavazáson. Erre vonatkozóing az a válaszom, 
hogy

a szavazás nemcsak Jog, de kötelesség is 
és titkon szavazásnál senki sem tudhatja, 
hogy aki az urna elé áll, kire ndla le a 

voksát.
ÉBER ANTAL

aki az elmúlt vasárnap óta még mindig bete- 

„Bergmanns Grablied", mire a gyászszertar
tás végétért.

A szertartás után óriási néptömegek sor
fala közt

elszállították a környékbeli bányászok 
koporsóit.

Ezeket a kora délutáni órákban temették el 
lakhelyeik temetőiben.

Az elmúlt napok szivettépő jelenetei a te
metőben is megismétlődtek. Számos asszony 
és gyermek, de

nem egy erős férfi Is elájult
a kiállott izgalmak következtében.

gén fekszik n Pajor-szanatóriumban, érdeklő
désünkre a következő nyilatkozatot telte:

— Amióla autóbalesetemből kifolyólag sza
natóriumba kerültem, nem tudtam a kamarai 
választások ügyeivel foglalkozni. A választások 
eredményét is csupán barátaim információi 
alapján ismerem s betegségemre való tekintet
tel,

személy szerint nem kívánok foglalkozni 
a petíció Ügyével.

— Remélhetőleg, szerdán vagy csütörtökön 
már gyógyultan hagyhatom el a szanatóriumot 
s akkor a szükséghez képest foglalkozni tudok 
a kamarai választás ügyével.

Éber Antal érdeklődésünkre kijelentette még 
előttünk, hogy öt nagyon meglepte az a tény, 
hogy az elnökválasztásban Belatiny Artúr is 
résztvett.

SZURDAY RÓBERT
a hozzáintézclt kérdésre a következőkben fe
lelt:

— Én a választás lefolyását törvényesnek 
tartom s

az alelnökválaszlás ellen petícióval nem 
élek.

Szép erkölcsi győzelemmel kerültem ki a vá
lasztásból, egy szavazattal maradtam kisebb
ségben ellenfelemmel szemben s ezzel a kama
rai alelnökválasztás ügye részemről befejezést is 
nyert.

LOBMAYER JENŐ DR.
tanácsnok, a választás elnöke igy nyilatkozott.

— Az einöklésem mellett lefolyt kamarai vá
lasztás a törvények állal előirt módon, szabály
szerűen folyt le. Magának a választó közgyűlés
nek az egybehivásúra a fővárost a kereskedelmi 
miniszter hivta fel, nki ugy tudom,

a szombati napon már Jóvá Is hagyta a vá
lasztás eredményét s Igy az ellen petíció

val aligha lehet élni.
Kifogás hangzott el a választással kapcsolat

ban az ellen, hogy én jóváhagytam egy szava 
zatot, amely „Ébner" névre vonatkozott Éber 
helyett. Erre vonatkozóing csak az a megjegy
zésem, hogy a szavazatszedő küldöttség ezt a 
szavazatot jogérvényesnek fogadta el.

Megkezdik a Boráros-téri 
uj hid építését

Néhány héttel ezelőtt döntött a zsűri a 
Boráros-téri Horthy Miklós-hid tervpályá
zata felett és mint ismeretes, a második di
jat nyert Mlchatich Győző és Kotsis István 
műegyetemi tanárok által alkotott tervet 
fogadta el kivitelre. Értesülésünk szerint

a kormány rövidesen elrendeli az nj híd 
építését,

minthogy a Boráros-téri hid a kormányzó 
jubileumának emlékezetére, Horthy Miklós 
nevét fogja viselni és helyénvaló, hogy az 
építkezést a jubileumi évben legalább is 
elrendeljék.

Az építkezés költségeit a felveendő nagy 
állami kölcsönből fogják fedezni, de hoz
zájárulnak a költségekhez előre megálla 
pitandó arányban a főváros közüzemei is.

Az állam tervei szerint a Boráros- téri hid 
építkezése

12 millió pengőbe kerül,
de ebben az összegben nem foglaltatik 
benne a hid környékének rendezési költ
sége. A hid hossza 394 méter lesz, szélessége 
24 méterre van tervezve, amelyből Ifi méter 
maradt a kocsiuttest céljaira.

A kereskedelmi minisztériumban tartott 
értekezleten ugy határoztak, hogy a duna- 
parti teherpályaudvar és a közraktárak egy
előre helyükön rAaradnak, mert a kitelepí
tést nem lehet ezidőszerint végrehajtani. A

Visszajövök Budapestre — üzem 
a kitiltott Róbert bácsi

Róbert bácsi megfenyegette a pesti rendőrséget és a sajtót, de a belügy. 
minisztériumban kijelentették, hogy soha nem jöhet vissza Magyarorszagra

Róbert bácsi, teljes nevén Feinsilber Róbert 
bonyolult ügyei még élénk emlékezetében élnek 
a közönségnek. Mint ismeretes, a rendőrség 
megállapította, hogy Róbert bácsi a fehér orosz- 
zubbonyos jótékonysági apostol, aki huszonöt 
esztendőn át jótékonykodott Budapesten, külön
féle szabálytalanságot követett el és ezért mint 
alkalmatlan idegent kiutasították az ország te
rületéről.

Feinsilber Róbert Bécsbe ment és ottani jóté
konysági körökkel keresett kapcsolatot. Köz
ijén azonba nnem feledkezett meg Budapestről 
sem. A minap egy bécsi napilapban nyilatko
zatot tett közzé, amelyben

bejelentette, hogy a rendőrség kitiltó végzé
sét megföllebbezte és a belügyminisztérium 

hatályon kívül helyezte a kitiltást.
A nyilatkozat végén Róbert bácsi kijelentette, 

hogy már a legközelebbi napokban visszatér 
Budapestre, hogy tovább jótékonykodjon, de 
elsősorban bosszút áll ellenségein és 

pesti oldalon tehát a rakpartot megfelelően 
áthidalják. A vasúti síneket a rakparton 
mégis összevonják, hogy az áthidalás minél 
rövidebb legyen.

A rakparton a villamosok és egyéb köz- 
lekedési eszközük süllyesztett utakon 

fognak haladni.
A hidon nemcsak villamosok fognak közle, 
kedni, hanem a kora reggeli órákban ren. 
des vasúti élelmiszerszállitmányokat u 
visznek a vásárcsarnokba s ennélfogva a 
hidon elhelyezett vágányok olyanok less, 
nek, hogy azokon a vilamosokon kivüi oo*,  
úti kocsik is közlekedhetnek.

Rövidesen hozzákezdenek a hid környó*  
kének rendezéséhez is. A budai parton az 
egész partrészt a közmunkatanács szabá
lyozási tervei szerint feltöltik 8 méterrel és 
az alsó rakodópartot 11 méterre szélesítik 
ki. A budai oldalon

a F‘d tengelyével szemközt hatalmas 
* köröndöt létesítenek.

A pesti oldalon szintén kisebb arányú fel
töltés válik szükségessé és kiszélesitik a 
Boráros-teret. A környék rendezési költsé
geit a telektulajdonosokra hárítják át better- 
ment címén. A tervek szerint 2—3 évet fog 
igénybevenni a Boráros-téri hid építése. Az 
Óbuda—Hungária-köruti hid építése csak 
ezután indul meg.Ennek tervpályázata szep
tember közepén jár le.

elégtételt követel a budapesti rendőrségtől 
éa a napilapoktól, 

amelyek szerinte ártatlanul meghurcolták.
A Hétfői Napló munkatársa illetékes helyen 

érdeklődött Róbert bácsi biztosnak hangzó 
nyilatkozatáról. Érdeklődésünkre azt a választ 
kaptuk, hogy a fenyegető hangú nyilatkozatnak 
semmi alapja sincsen. Feinsilber Róbert való
ban megfellebbezte a rendőrség végzését, ame
lyet azonban

a belügyminisztérium nem másított meg és 
igy Róbert bácsi kitiltása tovább Is érvény

ben marad.
A belügyminisztériumban már csak bizonyos 

formaságokat intéznek el ebben az ügyben és a 
kitiltás rövidesen jogerőre emelkedik.

Róbert bácsi tehát hiába fenyegetődzik, 
nem térhet vlsssa Magyarországra 

és igy természetesen nem kezdheti nfeg újra jó
tékonykodását, amint nem is szerezhet magának 
„elégtételt" a magyar sajtótól.

A Nyári vásár és a tavasz folyamán felgyülemlett maradékokat 
e hónap 14-én kezdődő 1 hetes

Mosómaradék métere___________ —.50 fillértől
Viszonmaradék métere ________ —.50 fillértől
Műs ely emmar a dék métere —.88 fillértől 
Selyemmaradék métere... — _  _  2.— pengőtől
Nőiszövet maradék métere ____  2.50 pengőtől
Férfiszövet maradék métere _  5.50 pengőtől

Mindig csak Jó minőség,

Az 1 hetes Maradékvásár 
alatt a NYÁRI VÁSÁR eddigi 

szenzációs olcsó árai továbbra is 
érvényben maradnak

mindig csak olcsó áraki
Es mindenkori vezérelvünk. Ez tette áruházunkat ismertté és naggyá.

Ezzel vívtuk ki vevőink hatalmas táborának teljes 
bizalmát I

Postai megrendeléseket e héten még a Nyári Vásár leszállított árain teljesítünk. Meg nem feleld áruért a pénzt visszaadjuk.
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Két sodor elet-haiái Küzdelme a kigyulladt robogó autóban a pestújhelyi országúton
Éber Ferenc pestújhelyi bérautófuvarozó 

egyik autója vasárnap reggel Nagytarcsáról 
Pestújhely felé igyekezett. A kocsit Ország 
'József soffőr vezette, mellette ült Csőri 
János sofTŐr.

Az autó ötven kilométeres sebességgel ro
bogott Pestújhely felé. Alig hagyták el Nagy
teresét, mikor a benzin ismeretlen módon 
fölrobbant és

a kocsi pillanatok alatt lángba borult.
A soffőr a fölcsapó lángok miatt nem tu
dott hozzáférni a volánhoz és az autó kor
mány nélkül, fékeveszett gyorsasággal zú
gott végig az országúton. Ország József és 
Csőri János

tehetetlenül robogtak a biztos halál 
felé a lángoló autón.

Néhány száz métert robogott már az autó, 
mikor nem maradt más választásuk, csak 
az, hogy vagy bentégnek a kocsiban, vagy 
kiugornak.

A két sofTŐr az utóbbit választotta. Hir
telen elhatározással

egyik jobbról, másik pedig ' '.írói ki
ugrott a robogó gépkocsiból.

Mind a ketten véresen terültek el az ország
út porában és még szerencséjük volt, mert 
az autó a következő pillanatban nekirohant 
egy utszéli fának és teljesen összetörött.

A két soffőrre egy arra haladó autó uta
sai akadtak rá. Ország Józsefet és Csőri 
Jánost, akik súlyosan megsebesültek, a 
mentők részesítették első segélyben. Az 
összetörött autó porráégett.

megkezdődön a

R napos szenzációs
fürdőruha- es harisnvauásar

M ■■ M Á M n Áb I Deák Ferenc ucca 13Qliydl Ildi Szervita tér 4
Gyapjú fürdőruhák gyönyörű szép színekben P 8.50-től
Mosó műselyemharisnya divatszínekben . . P 1.75-től

csali 6 napig!
Főbelőtte magát 

Schönfeld Lajos rákospalotai 
fanagykereskedő

Golyót röpített a halántékába, mialatt a szomszéd szobá
ban rádiókoncertet hallgattak a gyermekei

Vasárnap egész Rákospalotát izgalomban 
tartotta egy ismert rákospalotai fanagykeres
kedő tragikus öngyilkossága.

A Rákos-utca 77. számú házban 'lakott a 
családjával Schönfeld Lajos 47 éves fakeres
kedő.

Schönfeld tekintélyes ember volt 
Rákospalotán.

de jól ismerik öt a fővárosi fakereskedők 
körében is. Tevékeny részt vett Rákospalo
tán a városi közéletben, elnöke volt a de
mokrata pártnak, a törvényhatósági bizott
ságba is beválasztották és csak a legutóbbi 
választáson maradt ki.

Schönfeld felesége néhány nappal ezelőtt 
vidéki rokonainak a látogatására utazott, 
megszállt területre, Zemplén megyébe. A fa
kereskedő pedig itthon maradt három gyer
mekével, a húszéves Gyulával, a 17 éves 
Katóval és a hétéves Ilivel.

Tegnap délben együtt ült az ebédnél a 
család. Schönfeld Lajos látszóan

gondtalanul, jókedvűen beszélgetett leg
kisebb leányával.

Mikor az ebédet befejezték, fölkelt és azt 
mondotta, hogy lefekszik, mert egv kicsit 
pihenni akar. Rement a szomszéd szobába 
és becsukta maga mögött az ajtót.

A gyermekei ekkor bekapcsolták a rádiót 
és rádiókoncerllel szórakoztak. Körülbelül 
negyedóra múlva megszólalt a telefon. A kis

Véres verekedést 
rendezett a Híttler-gárda 

egy népgyülésen
Albertsdorf, julius 13.

(Saját tudósítónk távirata.) A nemzeti 
szocialisták Sfrosser-csoportja vasárnapra a 
holsteini Albertsdorfba népgyülést hivott 
össze. A gyűlés szónokai Buchrucker ber
lini nemzeti szocialista vezér, Schapke és 
Grantz dr. lettek volna. A gyűlés elején a 
nemzeti szocialisták H/ft/er-csoportja

megrohanta a szónoki emelvényt, mire 
parázs verekedés támadt.

A hittleristák gumi- és acélbotokkal vere
kedtek. Buchruckernek eltörték az orr
csontját, azonkívül súlyos belső sérülésekéi

Testi épség elleni kihágásért 
vonják felelősségre a szegedi 

weekendezőket,
akik a szabad Tiszában fürödnek és csónakáznak

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjclen- 
tése.) A szegedi rendőrségen érdekes kihágás 
tárgyalások folynak napok óta. A kihágási 
ügvek előzményei azok a razziák voltak, ame
lyeket a kánikula beköszöntésekor rendszere- 
sitett a rendőrség Az elmúlt hetekben ugyanis, 
amikor a nagv hőség miatt a Tiszában 
aett menekülést a forróságiól clkinzott lakosság.

lovas- és gyalogos rendőrök jelentek meg 
a partokon 

és sorra felírták azokat a weekendezőket, akik 
a Tisza elhagyatott részein fürödtek. Meg- 
rendszabályozlftk a csónakésókat is, akik közül 
ugyanesnk többeket Írtak fel.

A razziázó rendőrök
a weekendrzők ellen, akiknek n nevelt fel-

Írták, feljelentést tellek
«i igy egé« rerrg kihágási eljáráá Indult meg. eddlott/u «m

Ili emelte föl a kagylót és mikor meghal
lotta, hogy édesapját keresik, benyitott a 
szomszédos szobába, hogy kihívja öt. Ab
ban a pillanatban, mikor a küszöbre lépett, 
borzalmas látvány tárult eléje:

az édesapja átlőtt halántékkal, hatal
mas vértócsában elterülve feküdt a 
padlón. A kezében görcsösen szoronga
tott egy Frommcr-pisztolyt, amellyel az 

öngyilkosságot elkövette.
A gyermekek rémülten hívták a mentő

ket, de segiteni már nem lehetett: a golyó 
a halántékába fúródott és nyomban meg
ölte.

A gyilkos revolverlövés dörrenését azért 
nem hallották a gyermekek, mert

a rádiókoncert elfojtotta a dörrenés 
hangját

Rövidesen megérkezett a rendőri bizott
ság, amelynek vezetője megtalálta Schön
feld Lajos búcsúlevelét. A fakereskedő meg
írta búcsúlevelében, hogy

nyomasztó anyagi helyzete kergette a 
halálba.

A tragikus öngyilkosság hire vasárnap el
terjedt a fakereskedők körében és minde
nütt nagy részvétet keltett.

A család táviratban értesítette a tragédiá
ról Schönfeld Lajos feleségét, aki azonnal 
vonatra ült és a temetésre hazaérkezik.

is szenvedett. Grantz dr. belső sérüléseken 
kivül

fején sebesült meg.
Richter albertsdorfi nemzeti szocialista sú
lyos fejsebet kapott és egy Bothmann nevű 
ember oly súlyosan sebesült meg, hogy 

fölépiiléséhez alig van remény.
Azonkívül számosán könnyebben sebesül
tek meg. A négy főnyi rendőrség teljesen 
tehetetlen volt a verekedőkkel szemben s 
csupán a gyűlés néhány résztvevőinek ne
veit sikerült megállapítani.

„Testl épség elleni kihágás" címén folyik elle
nük az eljárás. E meghatározás szerint a week- 
endezők ugy követték el a testi épség elleni 
kihágást, hogy

olyan helyeken kötöttek ki, amelyek nin
csenek ellenőrzés alatt

s igy szerencsétlenség esetén senki sem nyújt
hat segítséget ezeknek a a weekendezőknek.

Az első ilyen tárgyalás most folyt le és a 
rendőri biinletőbiró

húsz pengő pénzbírságra ítélte a weekende- 
zőt, aki .-testi épsége ellen* 4 kihágást köve 

tett el.
Ma és holnap folytatják a kihágási ügyek tár
gyalását, amelyeknek ‘ddig körülbelül húsz

Ungár Gyula örökösei 
a bűnügyi zárlat feloldását 

követelték a bíróságtól
A kaposvári törvényszék vádtanácsa 

szombaton foglalkozott az öngyilkos Ungár 
Gyula malomigazgató örököseinek felfolya
modásával, melyben kérték, hogy a vád
tanács szüntesse meg a malomigazgató va
gyonára elrendelt bűnügyi zárlatot.

A vádtanács elutasította a fellebbezést az
zal az indokolással, hogy mindaddig nem 
oldhatja fel a zárlatot, amig az ügyészség 
Ungár Gyula elhalálozása következtében az 
eljárást meg nem szünteti.

Egyébként a kaposvári rendőrség az 
ügyészséggel karöltve nyomozást indított 

aziránt, hogy vájjon Ungár Gyulának
nem volt-e betétje vagy folyószámlája 

valamelyik kaposvári bankban. Az. összes 
kaposvári takarékpénztárak azonban meg
állapították, hogy az öngyilkos malomigaz
gatónak

semmiféle követelése nincs
a pénzintézeteknél. Ugyancsak megkereste 
az ügyészség a biztosító intézeteket is. Meg
állapították, hogy az egyik biztositó intézet
nél

1500 dolláros életbiztosítása
volt Ungár Gyulának
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Egy budapesti ügyvéd szokatlan 
eildrdsa miatt követett e' Öngyilkos
ságot a larasbiroság folyosóién 

ScbOnwald Linót
Az Öngyilkos burgonyakereskeoo csaladja az ügyvédi Kamarahoz 

fordult eiegtetoiert

Osztrák motorkerékpáros 
csendőrök izgalmas hajszája 
a magyar földbirtokos eltűnt 

felesége és ékszerei után

Élénk emlékezetében van még mindenki
nek az a megdöbbentő tragédia, amely né
hány nappal ezelőtt a budapesti központi já
rásbíróság folyosóján játszódott le, ahol

felesége én fia nzemeláttára. egy tekinté
lyes, Idős budapesti kereskedő öngyil

kosságot követett cl
éa mire kórházba szállították, meghalt.

Schömvald Lipótot, mert ő volt az öngyil
kos, két nappal később eltemették, de halá
lával korántsem ért véget a szomorú törté
net, amelynek folytatásával

a budapesti ügyvédi kamara fog a közel
jövőben foglalkozni

és ez ügyben hozandó döntése elé az érde
keltek óriási érdeklődéssel néznek. Schön- 
utald Llpót családja ugyanis az ügyvédi ka
marához fordul védelemért, mert szerintük

■ tekintélyes hurgonynnagykereskedő 
tragikus elhatározását egy budapesti ügy
véd szokatlan és furcsa eljárása vál

totta ki
és kérték, hogy az ügyvédek kamarájának 
illetékes bírósága mondjon ítéletet afölött, 
vájjon a mai határtalanul nehéz gazdasági 
viszonyok között nem volt-e az ügyvédi eti
kába ütköző az az eljárás, amely a szeren
csétlen öregur halálát okozta.

Schönutald Llpót ugyanis különböző 
anyagi természetű pörös ügyeinek elintézé
sére jelent meg a múlt hét egyik napján a 
budapesti kir. járásbíróságon. Tárgyalás 
előtt és között azonban

sikerült hitelezői javarészével. Illetve 
azoknak jogi képviselőivel kiegyeznie

Megoldották a titokzatos 
söröspalack rejtélyét

Nem történt gyilkosság az abonyi tanyákon, hanem egy 
fiatal pár éretlen csinyt követett el

Az abonyi csendőrőrs és a budapesti főkapi
tányság napok óta folytatott nyomozást egy 
titokzatos ügyben, amely vasárnapra megoldó
dott.

Néhány nappal ezelőtt Abony község hatá
rában, a vasúti síneken egv bedugaszolt üreg 
söröspalackot találtak.

A palackból egy cédula került elő, 
amelyre kusza betűkkel a következő volt írva: 

„Gyilkosom egy közeli tanyára cipel, ahol 
meggyilkol » a holttestemet elássa. Segítsetek! 
Kovács Erzsébet."

Eleinte arra gondoltak, hogy valami bűncse
lekmény történt, a levél íróját a tettes elhur
colta és az áldozat a vonat ablakán dobta ki a 
segítséget kérő levelet

Az abonyi csendörörs megindította a vizsgá
latot, amelybe belekapcsolódott a budapesti 
főkapitányság, mert

lovábbra is hűvös marad 
az idő

Vasárnapra Európa egész téri
Az időjárás változásával kapcsolatban va

sárnap kérdést intéztünk a budapesti me
teorológiai intézethez. Érdeklődésünkre az 
időjárási helyzetről, valamint az időjárás 
várható alakulásáról a következő felvilágo
sítást kaptuk:

—- Szombattól kezdve Európa egész terü
letén megváltozott az idő, mindenfelé sze
les, hűvös légáramlat uralkodik. Budapesten 
vasárnap 19 fok Celsius volt o maximális 
hőmérséklet és 11 fok C a mínusz, Szegeden 
és Pécset! 10 fokra szállt le a higanyoszlop, 
Szombathelyen pedig a vasárnapra virradó 
éjszaka mindössze fi fok C-t mutatott a hő
mérő. A szokatlan időváltozást az okozta, 
hogy észak felől igen bűvös légtömegek nyo
multak Európába, amelyek találkoztak a

Értesítési!
Szerkesztőségi és kiadóhiva

talt helyiségeinket
VII. Rákóczl-ut 30. szám aló)

’ullüs hó 15-én

ulLErzseöeVKörm g.87,aia
helyezzük ót.

ügyvéd állt felei megbízásából Sehőn- 
a/uid Lipóttal szemben. A burgonyanagvke- 
reskedö ígéretet tett arra nézve, hogy rész- 
l<t<’kben törleszti majd adósságát és eteket 
a törlesztéseket azon nyomban, olt a hely- 
szh en meg is kezdte. A negyedik ügyvéd 
azonban hajthatatlan maradt és

scmniiúron sem volt hajlandó bele- 
egvc7.nl abba, hogy a nagykereskedő 
larto>á»Al részletekben lörlessze és kér- 
Ir’lieu llcnül ragaszkod »tt ahhoz, hogy 
Si-hönvald Llpót egy összegben fizessen.

még pedig haladék nélkül. Az idős nagyke
reskedőt, akit a sulyos dekonjunktúra anya
giakban nagyon megrendített, nem tudott 
eleget tenni az ügyvéd kívánságának és a 
várható csőd, árverés és meghurcoltatás elől 
inkább a halálba menekült. Felesége és fia 
szemeláttára, mielőtt még bárki is megaka
dályozhatta volna, kirántotta a zsebéből az 
erős méregtartalmu formalinnal telt üveget 
és azt felhajtotta.

Ügyvédi körökben nagy érdeklődéssel tár
gyalják azóta az ügyben szereplő fővárosi 
ügyvéd eljárását és megállapíthatóan

álláspontjának kilencven százalékban In
kább ellenzői, mint helyeslői vannak.

Szerintük a mai katasztrofális gazdasági 
viszonyok között a fizetni akaró adós szán
dékát minden körülmények között meg kell 
könnyíteni azzal, hogy részletfizetési kedvez
ményt adnak neki. Tipikusan a mai időkben 
kitermelődött probléma ez, amelyben most 
majd végső fokon az Ügyvédi Kamara fogja 
kimondani az ítéletet.

a segítséget kérő sorokat a Fővárosi 
Gyógyszerüzem papírjára írták.

Vasárnapra azután megoldódott a rejtély és 
kiderült, hogy szó sincs bűncselekményről. A 
csendőrök kihallgatták azokat a vasutasokat, 
akik az abony—ceglédi vonalon teljesítettek 
szolgálatot azon a napon, mikor a söröspalac
kot megtalálták. A vasutasok elmondották, 
hogy az egyik harmadosztályú kupéban

egy fiatal leány és egy férfi utaztak, akik 
feltűnően Jókedvüek voltak s útközben 

több üveg sört ittak.
Azt is látták, mikor a vonat ablakán kidobtak 
söröspalackot. Ebből bébizonyAodótf, hogy a 
fiatalember és a leány

éretlen tréfából
dobta ki a vonat ablakából a segítségkérő le
velet. Miután mindezt megállapították, a nyo
mozást meg is szüntették.

'létén megváltozott az időjárás 
Dél-Európa felett uralkodó meleg légáram
latokkal, ez azután vihart és esőt idézett elő. 
A mezőgazdaság szempontjából igen ked
vező Magyarország helyzete, mert már nagy 
szükségünk volt esőzésre. A hűvös idő kö
vetkeztében a leesett nedvesség nem párolog 
el, azt a gabonanemüek és minden más nö
vényzet jótékonyan felhasználhatja.

— Egyébként nem valószínű, hogy rövi
desen megváltozzon n mai Időjárás, sőt 
minden valószínűség szerint

néhány napon át tartó kellemetlen, hű
vös. szeles, esős időjárásban lesz ré

szünk.
Azok a meleg légáramlatok, amelyek hazánk 
felé szoktak tódulni, a külföldről érkezett 
jelentések szerin! még sehol sem éreztetik 
hatásukat.

A vasárnapra virradó éjszaka és vasár
nap délelőtt a svájci hegyekben és a 

bajor Alpokban havazott
Ezeken a helyeken mínusz 4 fok Celziuszra 
szállt alá a hőmérő s ilyen körülmények 
között bizonyosra vehető, hogy nálunk is 
egyelőre hűvös marad az idő.

A Meteorológiai Intézet egyébként vasár
nap nz időjárásról a következő prognózist 
tette közzé:

— Vd//ozéAony, jobbára szeles idő vár
ható, lényegtelen hőváltozással és sok he
lyütt újabb esővel.

A budapesti napilapok egész oldalas hirde
téseire, amelyek a Fenyves vásárról számoltak 
be, nagy érdeklődéssel figyelt fel a budapesti 
közönség annak bizonyságául, hogy régen várt 
eseménye ez a magyar kereskedelmi életnek. A 
hat üzletben, a Kálvin-téren, a Károly-kör- 
uton, a Vámház-köruton, az Andrássy-uton, a 
Ferenctek-terén és a józsefköruti áruházak 
előtt sürü tömegben rajzanak a megnyitás óta 
állandóan a pesti nők, hogy alapos szemlét 
tartsanak a nagyvonalú vásár árui fölött. A 
szövetbálákon, a ruhahegyeken, a kelmegar
madákon hívogató ártáblácskák pedig hama
rosan meggyőzik az érdeklődőket arról, hogy

Ilyen árakon nemcsak lehet, nemcsak prak
tikus, hanem — kell Is vásárolni.

A legnagyobb az érdeklődés és a legnagyobb a 
forgalom természetesen a kálvinién főüzlet
ben, ahol Fenyves Dezső, a cég agilis igazga
tója, a nyári melegre való tekintettel, különle
ges levegőhűtő és frissítő berendezést szerelte
tett fel

Fenyves Dezső ott sürög-forog a vásárló 
hölgyek százai között. Közben jut néhány 
perce arra is, hogy az újságíró érdeklődésére 
feleljen:

— Megvan a maga története minden árucik
künk feltűnő olcsóságának. Az áruk egy része: 
megszorult kereskedőké volt, akiktől igen ol
csón vásároltuk meg, hogy ugyanilyen olcsón 
kaphassa meg tőlünk a közönség. Igen sok 
árut pedig, — amelynek kelendősége a divat 
változásától függ, —

minden áron a piacra dobunk, 
mert ha most adjuk el, akár beszerzési áron 
alul is, nem veszítünk annyit, mint a kamato
kon. Ha most kapunk pénzt érte, ezért a pén
zért uj árut vehetünk.

Ereket mondotta Fenyves Dezső, n megma
gyarázhatatlannak látszó olcsó árak titkáról 
és ezután szétnéztünk az áruházban, ahol el
képzelhetetlenül nagy választékban dúskál a 
publikum. Az első stációt

a tweed kelménél
tartottuk. Ez a különlegesen széles, 160 centi
méteres, igen elegáns mintákkal ékesített kel
me 8 pengő 90 fillér. Egv női ruhára mlndósr- 
sze 1 méter 80 centiméter kell belőle és egy 
altból az anyagból készült kész jumper ára 
8 pengő 50 fillér.

A crepe de chlne, a crepe de georgette, a 
rcpe moisscllne, amelynek eddigi ára

Aradmegyeí asszony és egy
Veiden, julius 13.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A ivörthi- 
tó mellett ragyogóan süt a nyári napsugár, 
a strandok homokján javában piroslanak és 
sárgállnak már a nagy- és félvilági nők ész
bontó pizsamái és gyapjntrikói ■— megkez
dődött a szezon. A Schloss előtt teljes egé
szében pompázik már az annyira híres uel- 
deni korzó, amelyen napok óta nem lehet 
másról hallani, mint

a magyar földbirtokosról, annak fiatal 
feleségéről és a klagenfurti jazzdobos- 

ról.
Klagenfurt, mint tudniillik, ugyancsak a 
Wörthi-tó partján fekszik és nincs messze 
Veldentől. Pláne, ha valakinek motorbicik
lije van, mint ahogy a klagenfurti előkelő 
hotel jazzdobosa szintén rendelkezett ha
sonlóval. A motorkerékpár junius havának 
minden délelőttjén megtette az utat Velde- 
nig, ahol már tudtak jöveteléről. Miután az 
ügyből rendőri dolog is lett, nem hisszük, 
hogy indiszkréciót követnénk el, amikor 
megírjuk, hogy Balázs Károly aradmegyeí 
földbirtokos felesége volt az, aki iránt Hans 
Mayer, a klagenfurti jazzdobos intenziveb
ben érdeklődött. Veldenben nyaralt felesé
gével együtt a férj is, aki Mayer úrról any- 
nyit tudott, hogy

egyetemet végzett fiatalember, 
aki a mai nehéz gazdasági viszonyok között 
ezen a ma már nem is olyan szokatlan pá
lyán keresi meg a kenyerét.

Egy szép napon azután, amig a földbirto
kos szállója kávéházában rendes alsós- 
partieját bonyolította le.

a motorkerékpár két utassal száguldott 
vissza Klagenfurtba,

A jazzdobos elvitte magával a földbirtokos

Borzalmas vasúti szerencsétlenség 
a Ceglédi-utón

Borzalmas vasúti szerencsétlenség történt 
vasárnap délelőtt a Hangya Fogyasztási Szö
vetkezet czeglédi-uti tárháztelepén. A telep
ről keskenyvágányu vasút vezet a kőbányai 
pályaudvar felé.

Délelőtt tizenegy órakor egv tehervonatot 
indítottak a pályaudvarra. Bebes János nyu
galmazott csendőrtiszthelyettes, a Hangya 
tárház raktárfelügyelöje, aki a síneken fog

MI A TITKA
a Fenyves áruház olcsó nyári vásárának?

jazzdobos szerelmi kalandjag 
feleségét *s.  A férj csak a hűlt helyét ta
lálta az asszonynak, aki rövid, néhánysoros 
levélben búcsúzott el tőle. Fantasztikus 
hajsza indult meg ezután. A férj 

alarmlrozta a csendőrséget, amelynek 
két tagja motorkerékpáron robogott 
Klagenfurtba, mig a férj autóval kö

vette őket.
Mire odaértek — a fiatal pár eltávozott. Mk 
vei pedig, a férj megállapítása szerint,

as asszonnyal együtt annak nagyértékfl 
ékszerei is eltűntek — a hajsza folyta

tódott tovább,
most már nem autón, hanem vonaton. Ba
lázs Károly megtudta ugyanis, hogy a jazz
dobos és a kíséretében lévő feltűnően szép, 
fiatal szőke asszony, áld nem volt más, mint 
az ö felesége, Villachba váltottak jegyet. 
Persze, hogy a kővetkező vonattal ide is 
utánuk ment. Még vagy öt városon át ke
reste a maga mellé kapott csendőraltiszttel 
a szökevényeket, amig végül

a Schwarzach-SL Veit! pályaudvaron 
rájuk akadt,

amint éppen az innsbrucki gyorsvonatot 
várták.

Rövid és izgatott szóváltás után, amely
nek sor£n, szemtanuk állítása szerint, két 
hatalmas pofon is elcsattant, a férj a 
csendőrrel együtt visszaindult. Az asszony 
ottmaradt a kis osztrák vidéki állomás pá
lyaudvarán, de

az ékszereket tartalmazó kis bőrtáskát a 
a férj vitte magával.

Balázs Károly huszonnégy órával később 
hazautazott Veldenből aradmegyeí birto. 
kára, ahonnan nem kétséges, hogy azonnal 
beadja a válópert felesége ellen.

lalatoskodott,
nem vette észre, hogy a vonat köze

ledik.
A tehervonat elkapta és az egyik raktárház 
falához szorította. A szerencsétlen ember 
feje szétroncsolódott és szörnyethalt.

Holttestét a törvényszéki orvostani inté
zetbe vitték. A rendőrség pedig vizsgálatot 
indított, hogy megállapítsa, ki felelős a sze
rencsétlenségért.

12—16 pengő volt, most 6 pengő 90 filléres 
egységárban kerül forgalomba.

A mosódelént, amelynek gyár! ára 90 fillér, 
Fenyves 69 fillérért adja. A női fehérneműek 
árait is érdemes feljegyezni: reformnadrág 1 
pengő 45 fillér, dúsan hímzett nadrágkombiné 
1 pengő 95 fillér, tüll melltartó 88 fillér. A 
férfi fehérnemű osztályon apacslnget és igen jó 
minőségű puplininget 5.90 pengőért és 6.90 
pengőért árulnak, egy félkemény férfigallér 10 
fillér.

A eipőosztály szenzációja as antilop női 
cipő,

barna szinben P 14.50, fehér szinben P !•.
A Fenyves Áruház kihasználja vevői szá

mára a Goldberger-gyárnak azt az engedélyét, 
hogy a maradék Parisettet júliusban tetszés 
szerinti árban adhassa.

így kerül a Parisette Fenyvesnél 2.90 fil
lérbe.

Gyönyörű kész nyári toalett a nőiruha osztá
lyon 7.90 pengő. Nagyszerű mosódelénböl ké
szült kerti ruha 2.90 pengő. A vászonosztályon 
príma kelengyevászon 1.25 P, lepedővászon 
1.90 P, -ugyanennyi egy froltirtörülköző ára is. 
A kiszolgálás kényelmét uj pénztárak és száz 
főnyi kisegítő személyzet garantálja. Fenyve
sék elve:

a vevő meg legyen elégedve 
és ez az elv nagyszerűen bevált. Fenyvesnél 
valóban olcsón és valóban jól lehet vásárolni. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel legcél
szerűbb, ha a közönség a délelőtti órákban 
látogat el a Fenyves-áruházakba.

Kiadó lakások!
Bimbo-utca 1-3-5. szám

szemben n statisztikai hivatallal
egy-egy 2. fi, 4 és 5 szobás lakás hallal.

Ugyanitt Üzlethelyiségek,

margit-köpui 03.
4 szobás lakás hallal.

Elegáns kivitel Olcsó bérek Bővebbet a 
helyssinen vagy telefonon Aut 208-20

egvc7.nl
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JÜ*  Mröalt vívott ifjabb 
Halmos Kfiroiiyaj ős súooraual

A kettős parbaj oka: Bosnyák taiesoge megsértette
a Haimos-csaiaoot

Santelli mester vívótermében érdekes kettőd 1 ta • . .
tnárbai zailott le molv-xi v ... . ^vai Ferenc dr. fővárosi ügyvédek utján

provokálta Bosnyák Ivánt.
Az ügy becsületbiróság elé került.

Ditl Huberték szerint ugyanis kettős sértés 
történt. Először, mert Bosnyákné nem fo
gott kezet az öt szívélyesen köszöntő Ditlné- 
vei, másodszor az indokolás miatt.

Az aíTér elintézéseképpen, amely már na
pokon keresztül élénk szóbeszéd tárgya a 
társaságokban, ahol az ügy összes szereplőit 
jól ismerik, a segédek

kettős kardpárbajhan állapodtak meg, 
amelyet Santelli mester vívótermében vívtak 
meg az ellenfelek.

Mindkét párbaj nagyon izgalmas lefo
lyású volt. Először Bosnyák és Ditl álltak 
föl. A vezetősegéd Landauer Ede volt.

A másik segéd Bosnyák részéről Burger 
Sándor.

— Rajta! — vezényszó után Bosnyák he
vesen támadott. Több összecsapás történt 
sebesülés nélkül. Mindketten lapos ütéseket 
adtak egymásnak. A harmadik menet után 
Gombos Sándor dr. orvos konstatálta Ditl 
harcképtelenségét és

a mérkőzést beszüntette.
Hasonlóan folyt le a második párbaj is, 

melyben ugyancsak Bosnyák Iván sebezte 
meg Halmos Károlyt, aki a fején kapott éles 
vágást és sérülése következtében a párbajt 
beszüntették.

A felek nem bék öltek ki.

párbaj zajlott le, melyről sokat beszéltek 
vasárnap a pesti társasági körökben.

A minden részletében izgalmas és súlyos 
kimenetelű párbajnak a szereplői Bosnyák 
Iván sorhajóhadnagy, ismert sportférfi, Biti 
Hubert autókereskedő és a Szemeré-féle ha
gyatéki ügyben a nyilvánosság előtt sokat 
szerepelt ifjabb Halmos Károly voltak.

A párbajnak családi sértés volt az előz
ménye, amely egy baráti estélyen történt. A 
meghitt összejövetelen Ditl Hubert felesége 
is megjelent. A vendégek a fogadószobában 
gyülekeztek és vidáman beszélgettek külön
féle eseményekről. A később érkezők között 
volt Bosngák Ivánná. Amikor Ditlné meg
látta a vidáman beszélgető Bosnyáknét, 

feléje sietett és kéznyujtással üdvözölte.
Kínos pillanat következett, Bosnyákné 
nem viszonozta a másik urhölgy üdvöz
lését éa a feléje nyújtott kezet nem fo

gadta el.
Az ártatlanul kellemetlen szituációba került 
hölgy indignólődva kérdezte:

— Micsoda viselkedés ez9 Mi történt!
— Egy Halmos-leánnyal nem fogok ke

zet! — válaszolta Bosnyákné.
Ditl Hubcrtnén esett sértésért
a férj kért elégtételt Bosnyák Ivánnétól, 

■_ .. az ügJ,b(, 
megbántott

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-től.

Ülőgarnitúrák, zab. molymentes:

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

Budapest, VII., Rózsa.utca 4*.

ugyancsak beleavatkozott 
ifjabb Halmos Károly, a 

úrnő fivére is.
Ditl és Halmos Szappanos József dr. és

Öngyilkos lett a parla
mentben egy fiatal leány
Magyar Emma, a parlamenti vendéglő felirónője 

gázzal megmérgezte magát
A parlamenti étteremben van alkalmazva 

Magyar Emma 25 éves felirónő. Vasárnap 
délelőtt Magyar Emma bement a konyha 
melletti kis helyiségbe és becsukta maga 
után az ajtót. A személyzetnek feltűnt, hogy 
még egy óra múlva sem jött ki. Bekopogtat
tak az ajtón, de

nem kaptak választ.
Dörömbölni kezdtek, Magyar Emma azonban 
nem adott életjelt magáról. Most már rosz- 
szat sejtve fölfeszitették az ajtót. A helyiség-

Elfogtak a lágymányosi 
kikötőben egy veszedelmes 

fiatal betörőt
Kifosztotta gazdáját, egy vezérkari ezredest és kilenc 

betörést követett el
A főkapitányságon vasárnap reggel egy 

veszedelmes fiatal betörőt tartóztattak le, 
aki csak nemrégiben szabadult a börtönből. 
de rövid szabadsága alatt nem kevesebb, 
mint kilenc betörést követett el.

A főváros területén az utóbbi időben több 
olyan betörés történt, amelyikben.

a szakértő detektívek egy kéz munká
jára Ismertek.

Az elmúlt napok alatt nagyszabású hajtó
vadászatot tartottak a betörő kézrekerité- 
sére. Főként a perifériákon kutattak utána. 
A vasárnapra virradó éjszaka a lágymá
nyosi téli kikötőben razziázott egy detektív 
csoport, mikor

a kikötő egyik elhagyatottan álló bódé
jában egy fiatalemberre akadtak.

A kikötöbeli bódé lakója menekülni akart, 
a detektívek azonban rávetették magukat, 
elfogták, megkötözték és a főkapitányságra 
vitték. Itt aztán kiderült, hogy jó fogást 
csináltak: 

Körözőlevelet adtak ki Hlatky 
Endre autókereskedő ellen

A budapesti büntetőtörvénvszék vasárnap 
körözőlevelet bocsátott ki Hlatky Endre 
autókereskedő ellen, akit sikkasztás miatt 
jelentett fel egy ügyfele.

Hlatky Endre, aki jó családból származó 
fiatalember, alig néhány hónappal ezelőtt 
autószalont nyitott az Ándrássy-ut 81. «*•
házban. Az üzletnyitás idejét azonban sze
rencsétlenül választotta meg. mert az éppen 
összeesett az autókereskedés dekonjunktú
rájával. Csak néhány hónapig dolgozott 

böl fojtó, nehéz gázszag tódult ki, Magyar 
Emmát pedig halálsápadt arccal, eszméletle
nül találták a padlón.
A fiatal leány bezárkózott a helyiségbe, 

kinyitotta a gázcsapot, alája feküdt és 
várta, hogy a kitóduló gáz megülje.

Az öngyilkossági kísérletet azonban még 
idejekorán fölfedezték és a mentőket hívták 
hozzá, akik súlyos állapotban vitték a Rókus- 
kórházba.

Búcsúlevelet nem találtak és nem tudják, 
hogy miért akart meghalni a fiatal leány.

a fiatalemberrel kézrekerült az utóbb el
követett betörések tettese.

A kikötőben elfogott betörőnek Szmólen 
Rezső a neve, 22 éves szerelősegéd. Szmólen 
három évvel ezelőtt katonai szolgálatot tel
jesített. Mint tisztiszolgát beosztották egy 
vezérkari ezredes mellé. Csak rövid ideig 
állt gazdája szolgálatában s egy napon ki
fosztotta a lakást.

százötven millió korona értékű ékszert 
vitt magával és megszökött 

Nemsokára elfogták és három évre Ítélték. 
A büntetését ki is töltötte és 
szabadult ki a börtönből. Azóta 
bujkál és rövid idő alatt

kilenc betörést követett
A rendőrségen jegyzőkönyvet 
a fiatal betörő vallomásáról és 
alapján keresik az orgazdákat, akik - 
ges betörésekből származó holmikat meg
vásárolták.

nemrégiben 
Budapesten

I el.
vettek fel 

/iost ennek 
akik a törne-

Hlatky Endre az autószakmában, azután 
tönkrement s egyik napról a másikra 

be kellett csuknia az autószalont.
Akkoriban nagy feltűnést keltett, hogy a 
fiatal autókereskedő hirtelen eltűnt Buda
pestről Mostanában az egyik ügyfelo sik
kasztás miatt följelentette. Az eljárás meg 
indult és

mivel Hlatky Endrét nem találták meg 
Budapesten, körözőlevelet bocsátottak 

U ellene.

Hlatky Endre egyes verziók szerint Dél- 
Amerikába hajózott, mások viszont ugy tud
ják, hogy Törökországba vándorolt ki, 

Angorában telepedett le

Vidéken kutatnak a detektívek 
Grosz Lipót dr. félmilliós hagyatéka után 

Negyven tanút hallgatnak még ki a hagyatéki bűnügyben
A budapesti főkapitányságot napok óta 

foglalkoztatja már az a rejtélyes hátterű 
bűnügy, amely egy előkelő lipótvárosi ügy
véd özvegyének és leányának feljelentése 
alapján indult meg.

Mint ismeretes, néhai Grósz Lipót dr. ügy
véd néhány hónappal ezelőtt elhunyt és 
amikor a gyászidő letelt, özvegye és leányai 

hiába kutattak az ügyvéd jelentős va
gyona után, 

nem találták meg sem az értékpapírjait, sem 
készpénzét, amely tudomásuk szerint öt
százezer pengőre rúgott. Az eredménytelen 
kutatás után özvegy Grósz Lipótné és egyik 
leánya: Milch Imre fanagykereskedő fele
sége dr. Rényi Aladár ügyvéd utján

bűnvádi feljelentést tettek a főkapi
tányságon ismeretlen tettesek ellen, 

akik a hagyatékot eltulajdonitották.
A nyomozás megindult s megkezdődtek______ ....................„ a 

kihallgatások. Elsősorban a feljelentőket és 
a többi családtagokat hallgatták ki, akik 
vallomásukban egy állítólagos külföldi rész
vénytársaságról is említést tettek. Ennek a 
részvénytársaságnak ügyésze volt az elhalt 
ügyvéd, egyes vallomások szerint azonban 
a részvénytársaság nem is létezett és a rész
vénytársaság vagyona tulajdonképpen egyet 
jelent Grósz Lipót vagyonával.

Most újabb tanúkihallgatások voltak az 
érdekes és rejtélyes hagyatéki bűn

ügyben.
Tegnap tanuképen hallgatták ki a rendőr
ségen Freund Pál bankár feleségét, néhai 
Grósz ügyvéd leányát, valamint Freund 
Pált is, továbbá az elhunyt ügyvéd testvé
reit Grósz Sándort és Grósz Gézát arravonat- 
kozóan, hogv milyen vagyonnal rendelkezett 
Grósz Lipót!

Ugyancsak beidézték tegnap a rendőr
ségre az ügyvéd volt irodakisasszonyát, 
Kozma Ilonát, akit arról kérdeztek ki, 
hogy Grósz dr. valóban nagyértékü papíro
kat és készpénzt örzött-e bálványutcai laká
sának és irodájának Wertheim-szekrényé- 
ben és

tud-e arról, hogy volt principálisának 
halála után valaki elvitte a Werthelm- 

szekrényből az ott lévő értékeket.
Kozma Ilona azt vallotta, hogy őt 
Lipót dr. nem avatta be vagyoni 
nyaiba s igy nem volt tudomása 
hogy milyen nagvobb értékeket őrzött 
Wertheim-szekrényben és

arról sem tud. hogy valaki megdézs- 
málta volna annak tartalmát.

Ezekkel a legújabb kihallgatásokkal egy
idejűén a nyomozás tegnap más irányban 
is megindult. A rendőri vizsgálat során 
ugyanis kiderült, hogv Grósz Lipót dr. ki 
sehb-nagyobb kölcsönöket folyósított.

Ezeknek a hltelűzlrtcknek legnagyobb 
részét pestkörnyéki és vidéki háztulaj

donosokkal bonyolította le.
akiknek ingatlanaira jelzálogkölcsönöket fo
lyósított. A rendőrség most beidézi tanúként 
ezeket a háztulajdonosokat és arravonatko- 
zónn hallgatja ki őket, hogv

Grósz Linót salát vagyonából, vagy pe
dig az állítólagos részvénytársaságból 

folyósított számukra kölcsönöket.
Ezek a tanuk főkén rákosszentmihályi. gö
döllői. sashalmi, cinkntni és vidéki ház
tulajdonosok, akik 5000 10 000 nengőr
kölcsönöket vettek fel annak Ideién dr 
Grósztól. A nyomozás során olyan bejelen
tések is érkeztek a rendőrségre. hogy Grósr 
dr. vagyonának ielent"»«ebb részét nemcsak 
az igy kihelyezett kölcsönökhon, hanem 
egyéb értékekben is vidéken helyezte el s 

és ott autóüzletekkel foglalkozik.
Ismerősei szerint az ügynek nem lerz 

komolyabb következménye, mert a család 
rendezi az esetleges tartozásokat 

ezért nem akadtak nyomára Budapesten. 
Most a főkapitányság intézkedésére 
detektívek utaznak vidékre, hogy Grósa 

Lipót hagyatéka után kutassanak.
A budapesti főkapitányságon pedig ezalatt 
tovább folynak a kihallgatások. Tekintve, 
hogy a kihallgatásra váró háztulajdonosok 
száma husz-huszonöt főre rúg, a még ki 
nem hallgatott családtagokkal együtt 

negyven tanúnak kell még vallomást 
tenni

a rendőrségen a hagyatéki bűnügyben.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 

megkérdezte az ügyről özv. dr. Grósz Li- 
pőtnét, aki kijelentette, hogy a nyomozás
nak kell eldönteni a feljelentés igazságát s 
mindaddig, amig a vizsgálat folyik, neki 
nincs mondanivalója a nyilvánosság szá
mára.

Már csat

szerda estig tart
HOLZER
nyári nagy vására
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Kon^oly-Tfjege Gyula néma 
találkozása a fás Dorotfiy-val 

a Kerepesi-uti temetőben
Arens-éfi e fi ét végére drítetnefi Budapestre

A kerepesiuti (emelő egyik friss sirhanlját 
vtrágerdő borilja. Törékenyleslü fiatal asszony 
pihen alatta Élete: 25 vidám, gondtalan esz
tendő és öt heti boldog, forró szerelembe ol
vadt házasság. Halóla: tragikus rejtély. Egy 
fiatal mérnök, aki napokkal ezelőtt szerelmes 
férj volt és egy lendületes ivcJésii karrier in

idegekkel, 
elmúlt öt 
éjszakára, 

költözött

dujóponlján állott, ma összezúzod 
Vigasztalan bánkódással gondol «z 
hétre — és egy nagyon szomorú 
Amióta a Dunapalolóhől egyedid
haza, szülei Keleti Károly-utcai lakására, csők 
kétszer hagyta el a szobát.

Mind ■ kétszer a kerepralnll teniHóbe vitte 
az útja.

Először: a kis Dorolhylól vett utoljára búcsút, 
aki ott feküdt holtan a temető balotl^ishúzá- 
ban. Innen kísérte el a sirhantog. Ajultan, be
tegen vitték haza u temetőből. Másodszor: 

vasárnap ment ki a temetőbe, hogy friss 
virágokat szórjon a sírra.

Konkoly-Thege Gyula néma találkozása a hu
szonöt esztendős halott kis Dorotliy Arensszc! 
épp olyan megindító és szomoru volt, mint 
maga a temetés. Vasárnap a kora délelőtti 
Arákban látogatta ineg felesége sírját Konkoly- 
Thege Gyula éa órák hosszat időzött ott.

*
Napok óta egymás kezébe adják a kilincset 

• látogatók id. Konkoly-Thege Gyula minisz- 
•eri tanácsos budai lakásán. A rokonok, jóba- 
fútok, ismerősök legnagyobbrészt

személyesen kondoleálnnk a tragédia hí
rére, amelynek hatása alatt állott vasár

nap is ifj. Konkoly-Thege Gyula.
'A látogatókat szülei fogadták, ő nem szívesen 
beszél senkivel. Annyira össze van törve, any- 
Byira megviselték az izgalmak, hogy az orvo-

Desok tanácsúra nem igen fogad látogatót, 
vasárnap hiába is keresték volna,

égési délelőtt kint tartózkodott a temető
ben.

♦
A rendőri nyomozás, amely a kis Dorolhy 

Arens halála után megindult, vasárnap vég
képpen lezárult nzzal a megállapitóssal, hogy 
véletlen szerencsétlenség történt. A fialalasz- 
szonv, nki gyomorfájás ellen keresett orvos
ságot. házipalikájóban, a nyomozás megálla
pítása szerint véletlenül nyúlt egy másik fiola 
után, amelyben a gyorsan ölő méreg volt.

*
Fantasztikum mende-mondák keringenek a 

városban a tragédia körül. Nagy örökségről, 
dollárokban is óriási összegű hagyatékról szól
nak ezek a hírek.

Olyan hírek keltek szárnyra, hogy az öz
vegy férj ötszázezer dollárt örököl fiatal 

felesége után.
Azok, akik közel állanak Konkoly-Thege 

Gyulához és családjához, határozottan meg
cáfolták ezt a hirt. Fülébe jutott a híresztelés 
Konkoly-Thege Gyulának is, aki energikusan 
tiltakozott ez ellen és kijelentette hozzátarto
zói előtt, hogy

nem egyebek ezek rosszindulatú híreszte
léseknél és egy szó sem igaz belőlük. 

Konkoly-Thege Gyula egy fillér hozományt 
sem kapott s igy örökségről sem lehet szó.

♦
A kis Dorolhy Arens szülei útban vannak 

Magyarország felé. Már értesítés is érkezeti 
tőlük s eszerint

e hét végére érkeznek Budapestre, 
hogy a kerepesi temetőből magukkal vigyék a 
kis Dorolhy hamvait New-York felé.

Ma délelőtt fizetik ki a bankok 
a főváros nyolcmillió dollárját

A főváros ma, hétfőn délelőtt veszi fel a 
nyolcmillió dolláros kölcsönt a bankoktól. 
A Községi Takarékpénztár négymillió dol
lárt fizet ki, az Angol Magyar Bank kétmil
lió dollárt, a Kereskedelmi Bank, a Hitel
bank, a Hazai Takarékpénztár és a Leszá
mítoló Bank együttesen további kétmillió 
dollárt fizetnek ki a fővárosnak. Megkérdez
tük Lamotte Károly dr. pénzügyi tanács
nokot: miképpen történik ezeknek a hatal
mas Összegeknek a kifizetése?

LAMOTTE KAROLY,
Budapest székesfőváros pénzügyminisztere 
B következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A nyolcmillió dollárnak a kifizetése 
Valóban hétfőn délelőtt történik meg és pe-

dig ugy, hogy az érdekelt bankok Budapest 
székesfőváros polgármesterének levelet ír
nak, amelyben közlik, hogy a megjelölt ősz
szegek erejéig Budapest székesfőváros el
mére folyószámlát nyitottak. A teljes nyolc
millió dolláros összeget folyószámlán fogjuk 
kezelni azoknál a bankoknál, ahol a köl
csönösszegeket igénybevettük. Mielőtt azon
ban a folyószámla a főváros részére meg
nyílna, átadjuk váltóinkat. Ezeket a váltó
kat a főváros különböző intézményei, első
sorban üzemei írják alá. Hangsúlyozni kí
vánom, hogy

az egész összeg folyószámlán marad, 
ahonnan kizárólag az üzemi beruházá
sok céljaira szabud majd kíutalványo- 

zásokat eszközölni.

„A Corvin Áruház 
megint nyert“

Megkezdődött a Blaha Lujza-téri áruház nagy nyári vására
Néhány éves csak úgyszólván a Corvin 

Aruház, de példátlan karriert futott be. A fö- •' 
városi közönségnek megszokott bevásárlási 
lieJve lett. A vidék vásárlónublikuma viszont 
naptárát szinte a Corvin Aruház vásáraihoz 
igazítja. Hányszor hallottam már, hogy vi
déki úriasszonyok ezt mondták:

— Akkor megyek fel Pestre, amikor vásár 
van a Coruin-ban.

Mi telte vájjon olyan példátlanul népsze 
riivé a Corvin Aruházat?

Egy séta a nyári vásáron válaszol erre a 
kérdésre.

Egy angolszabású, bélelt női köpenyt mu
tatnak. Ez áll az árjelző cédulán: 2.9.50. 
Szép mintázatú mosómuszlin ruha 4.80.

Egy Sevilla műselyemruha 12.80. Egy 
Chappe-selyemből készült, zsorzsett-díszes 
selyemruha 22.50.

A női kalaposztályon három sorozat női 
kalapot mutatnak. Körülbelül négyezer da
rab van raktáron. Az egyik sorozat ára 3.88, 
a másik sorozat 3.28, a harmadik soro
zat 1.98.

Ujjatlan női tennisz-pullover 4.90. (Erre 
az alelnök előadása után is nyugodtan 
mondhatja az elárusító, hogy „tiszta 
gyapjú“, mert csakugyan az.)

A női cipőosztály slágere a 14.80-as és a 
16.80-as trotteur és francia sarkú félcipő.

Matrózfazónú, csíkos műselyemből ké
szült női pizsama 9.50. Műselyem nöiharis- 
nya 1.98. Vállpántos csipkével díszített sifon- 
ing 1.28 és 1.68. Szoknyakombiné színes 
batisztból, dús csipkedíssze! 3.28.

„Corvin minőség" — így jelölik a 98 cen
timéter szélességű crepe de chine-t. Ara: 
6.50 és 8.80. Nehéz minőségű, 100 centimé- 
ler szélességű crepe marocaine métere 9.80.

Itt nem kellenek szuperlatívuszok. Az áru 
és az ár önmagában hordja a méltatását. 
Meg lehet érteni, hogy a hölgybevásárlók 
csillogó szemmel közlekednek az egyes osz
tályok között. Itt is találunk valamit, amit 
„muszáj hazavinni".

Az úridivat-osztály is kitesz magáért. A 
rendkívül divatos, japán f ormosából készüli 
panamakalap 5.80, kétgalléros, színes zefir- 
ing 4.80, zsebkendők, színes bordűrrel 45 
fillér, 58 fillér, 68 fillér. Százötven centimé
ter széles angol öltönyszövet métere 12.80.

Fekete vagy barna, varrott, angol fazonú 
félcipő 16.80, kloth-ernyö 6.80, sifón féríi- 
hálóing. száztíz centiméter hosszú: 5.60. Szí
nes, zefír, rövid alsónadrág: 1.98. Jó, gyep-

júból készült férfikalap: 6.90. Százötven 
centiméter szélességű tiszta gyapjú, beszö- 
vött bélésű, magyar felöltőkelme métere 
24.80.

Ezek a számok nem adnak igaz képet ar- 
ról, amit Corvin Áruház nyári vására 
nyújt. Csak az láthatja jól mindazt, ami a 
nyári vásárt eseménnyé emeli, aki végigjárja 
az osztályokat, megtekint minden cikket, 
megnéz minden árjelző-táblácskát.

A Corvin Aruház rendkívüli minden más 
sikert leverő hatása éppen abban mutatko
zik, hogy

ebben az áruházban szükségleteit épp
úgy megtalálja a kényes mágnásasszony, 
mint a jóizlésü polgári nő és a szerény 

proletárasszony.
Corvin Aruházat legjobban a történelemA _. .

régikeletü bazárjaihoz lehet hasonlítani, ame
lyekben minden szép és jó feltalálható. A Cor
vin Áruházban a legfényesebb luxuscikkektől a 
legegyszerűbb közszükségleti árukig mindent 
meg lehet találni mindenből a legjobbat és 
mindenből a legolcsóbbat. Ezért tehát ne cso
dálkozzunk azon, hogy ma délután, amikor 
a publikum egy része csomagokkal megra- 
kodottan távozott az áruház épületből, foly
tonosan ezt a megjegyzést lehetett hallani:

— A Corvin Áruház megint nyert.

*
Még valamit A Corvin Áruház vezetősége, 

tudván azt, hogy olyan helyeken, ahol sok 
ember fordul meg, előszeretettel dolgoznak a 
zsebtolvajok,

nagyarányú detektivszemélyzetet állí
tott fel az áruházban, hogy a közönséget 
a kényelmetlenségektől, a kellemetlen 

meglepetésektől megóvhassa.
A Corvin Áruház vezetőségét ezért a gesztu
sáért is elismerés illeti.

Nem szabad a közönséget megtéveszteni. 
Ez a Corvin Aruház üzleti princípiuma és 
ehhez a vezérelvhez ragaszkodnak minden 
körülmények között is. Amit a Corvin hir
det arra esküdni lehet, mert a bölcs vezet 
tőség jól tudja, hogy a pesti publikum mi< 
lyen intelligens, ezt a közönséget nem lehet 
becsapni, ez a publikum most már évek óta 
azért hűséges vásárlója a Corvin Áruháznak, 
mert ebben az áruházban még soha nem 
csalódott. Ebben az áruházban az alkalma
zott nem dicsérheti fellengős mondatokban, 
üres lelkendezéssel az árut. Itt csak azt db 
csérik, ami megérdemli az elismerést.

Herceg Portia Aladárné 
válópere a törvényszék előtt

Beszélgetés a hercegnével akinek manikiirszalonja van 
a Rákóczí-ufon

Kispest ötmillió pengő költséggel vasutat épít Bugyiba
I nagybirtokosok 
épülő vasutvon

csaknem 
tárgyal- 

amely a 
Kispestet

Közel egy éve, hogy Kispesten 
minden városházi közgyűlésen arról 
rak, hogy vasutat kellene építeni, 
lajosmizsei vasút bekapcsolásával 
összekötné Bugyival. Az utóbbi hónapokban a 
munkanélküliség kérdése tette különösen ak
tuálissá a dolgot és a legutóbbi közgyűlésen el 
is határozták, hogy megépítik az uj vasúti vo 
nalat. Az uj vasúti vonal, amint Kispesten re 
mélik, Igen föl fogja lendíteni a mostnn pangó 
kereskedelmi életet, mert mindazok a közületek,

berendezéseket
» o v A b b A

uasfis acÉlCnluényehel

c és kisgazdák, amelyek az 
vasútvonal mentén fekszenek, igy Kis

pesthez kapcsolódnak, sőt közvetlen vasúti 
összeköttetés révén kénytelenek lennének Kis
pesten szükségleteiket beszerezni.

Az elmúlt szerdán az érdekelt községek, bir
tokosok és kisgazdák a kispesti városházán 
értekezletet tartottak és Szabó Károly, az ér
dekelt közületek főjegyzőjének javaslatára, 
meg Is állapították azt a kvótát, amelyet min
den egyes körűiéinek az uj vasút felépítésére 
fizetni kell.

Az előirányzott összeg 5,200.000 pengőt 
tesz ki.

Érdekes, hogy olyan sürgősnek tartják az uj 
vasút megépítését, hogy

az értekezlet után vitéz Válya Gyula kis
pesti polgármester vezetése alatt azonnal 
küldöttség kereste fel Erdélyi Lóránt al

ispánt,
aki a küldöttség kérésére a legközelebbi kisgyü- 
lés napirendjére ki is tűzte a vasút ügyét.

A tervek szerint, a vasút 90 kilométer hosszú 
lesz és felépítésén egyelőre néyyszáz ember fog 
dolgozni, mintegy tiz hónapig A szükséges 
pénz egy részét a közületek adják össze, más
részét pedig a vasutat építő vállalkozó bo- 
(■sál ja hosszabb hitel alakjában rendelkezésre.

Értesítési
legjobb minőségben 
és kivitelben szállít n

Magyar Waggon- 
és Gépgyár R.-T.

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

Távirati cira: Rába Gyártelep: Győr

Szerkesztőségi és kiadóhiva
tali helyiségeinket

VII., Rákóczi-ut 36. szám alól
fullus hó 15-én

VlUrzs^heiKörut Q.sz.alá
helyezzük út.

A Rákóczi-ut 38. számú ház első emeletén 
a 2. számú lakásban lakik albérletben her
ceg Portia Aladárné, aki ellen a férje váló
keresetet nyújtott be, amelyet a minap tár
gyalt a törvényszék. Magas, érdekes arcú, 
szőke nő a herceg felesége, akinek masszázs 
és manikür-szalónja van a Rákóczi-uti la
kásban.

— Éppen ezt kifogásolta a férjem, — 
mondja Portláné. Válókeresetében azt han
goztatta, hogy

nem méltó egy hercegnéhez ■ masszí
rozás és a manikürözés, férjem ezt er

kölcstelen foglalkozásnak tartja.
Hosszabb idő óta nem élek együtt az uram
mal, aki az ismert lipótköruti trafikügy 
után válópert inditott ellenem. A törvény
szék dr. Bőnfs-tanácsa tegnap tárgyalta a 
válópert, amelyen én azt hangoztattam, 
hogy

csak ugy vagyok hajlandó elválni a 
férjemtől, ha az egy összegben száz

ezer pengőt fizet nekem.
Férjemnek ez nem okozhat különösebb ne
hézséget, mert most feloszlatták a Portia- 
féle hitbizohiányt és igy ő jelentős összeg
hez jutott. Portia herceg azonban vonako
dik ezt az összeget megfizetni s tanukkal 
kívánta igazolni, hogy én erkölcstelen élet
módot folytatok. Az eddigi tanúkihallgatá
sok során ez nem sikerült férjemnek, bár 
meglepő tanúvallomások hangzottak el. Val
lomást tett többek között

egy hordár, nki civilben Járt régebben 
az én István-uti lakásomban, ahol masz- 
százs-sr.aIónom volt. Férjem megbízá

sából leleplezni akart engem.
de sikertelenül. Mindennek ellenére a hor
dár olyan vallomást tett, amely miatt én 
ügyvédem utján ellene rágalmazás, női be- 
csfílctkértés és hamis tanuzás címén meg
tettem a bűnvádi feljelentést.

- A biróság előtt utaltam arra. — foly
tatja tovább Portia Aladárné — hogy fér
jem huszonnégyévi házasság után semmivel 
sem támogat különélésünk óta s igy kény le-

len vagyok magamat saját keresetemből el
tartani. Cselédnek nem akartam elmenni, 
manikür-szalónt nyitottam. Tanúim, akik 
a következő tárgyaláson felvonulnak, bi
zonyságot tesznek majd arról, hogy erkölcs
telen életmódot folytattam-e, vagy sem.

Portia Aladár hercegné válóperi tárgyalá
sát a biróság e hó 18-ára, péntekre halasz
totta, amikor is a törvényszék ítéletet hoz 
a régóta vajúdó válóper ügyében.

Jugoszlávia elfogadja 
Briand tervezetét

Belgrád, julius 13-
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Párisi lapje

lentések szerin’ Jugoszlávia válaszát Briand 
páneurópai tervezetére vonatkozólag julius hó 
20-áig átadják a francia külügyi kormánynak. 
A jugoszláv kormány válasza a francia jegyzék 
minden pontjára kedvező.

Jugoszlávia fenntartás nélkül elfogadja a 
páneurópai tervezel minden egyes pontját.

A francia sajtó meleg hangon ír a jugoszláv 
kormány válaszáról. A francia lapok szerint 
Marinkovics jugoszláv külügyminiszter válaszá
ban olyan megoldást vet fel, amelyet még azok 
az államok is elfogadhatnak, amelyeknek állás
pontja ellenkezik Briand memorandumával. 
Ilyenformán Marinkovics külügyminiszter jegy
zékét közvetítő javaslatnak tekintik Briand és 
azok közölt, akik nem fogadtók még el a ja
vaslatot.

Pokolgépnek ment az autó
Varsó, julius 13.

Saját tudósitónk távirata.) Különös autó- 
szerencsétlenség történt vasárnapra virradó 
éjszaka Posen közelében. Egy autó, amely
ben a so (Tőrön kívül egy állatorvos ült,

nekiment egy az országúton fekvő po
kolgépnek.

A pokolgép felrobbant, a kocsi darabokra 
tört. A soffőr életveszélyesen, az állatorvos 
pedig könnyebben sebesült meg.
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HÍREK Öngyilkossága után egy 

órával nyerte meg perét 
egy elbocsátott tisztviselő

' — Bethlen mtnlszterelnük szabadságon. 
Bethlen István gróf miniszterelnök szomba
ton délután autón elutazott Inkére, ahol 
nyári pihenőjét tölti. A miniszterelnök __
értesülésünk szerint — állandóan érintke
zésben marad a miniszterelnökség vezető 

— ugy mint 
népjóléti mi
nyarat is Bu- 
államtitkárral 
minisztérium

tisztviselőivel, bár hivatalosan 
eddig mindig — Vass József 
niszter helyettesíti, aki az idei 
dapcsten tölti és *Dréhr  Imre 
együtt intézi a népjóléti 
ügyeit is.

— Rótt Nándor veszprémi a #________
földre utazott. Az utóbbi időben Rótt Nán
dor, a veszprémi egyházmegye püspöke be
tegeskedett, úgyhogy orvosai tanácsára 
szombaton külföldre utazott, ahonnan 
augusztus második felében tér vissza egy
házmegyéje székhelyére.

— Kétszer jártak a betörők Chorin Ferenc 
villájában. Chorin Ferenc felsőházi tagnak 
a svábhegyi Mátyás király ut 17—19. számú 
villájában az elmúlt vasárnap betörök jártak 
akik különféle értéktárgyakat és más hol
mikat vittek magukkal. A rendőrség meg
indította a nyomozást, a tettesek azonban 
eddig még nem kerültek meg. Ma azután 
megint betőrőjárás volt Chorin Ferenc villá
jában. Az éjszakai órákban ismeretlen tet
tes bemászott a villa ablakán és ellopott a 
hálószoba éjjeliszekrényéről egy négyszáz 
pengő értékű aranyórát. Valószínűnek lát
szik, hogy szervezett banda kezd dolgozni a 
Svábhegyi villarayonban. A rendőrség szi
gorú nyomozást indított a betörök kézreke- 
ritésére.

— A tizenötezer személy befogadására alkal
mas uj autobuszgarázsban tartják meg a Szent 
Imre-ünnepségeL A Thököly-ut és az Aréna-ut 
kereszteződésénél lévő szabad térségen épül 
a Székesfővárosi Autóbuszüzem garázsa. A ga- 
rázscsamok, amely száz méter hosszú és het
venkét méter széles s igy Európa legnagyobb 
garázsterme, tizenötezer ember befogadására 
alkalmas s igy, mint értesülünk, ott rendezik 
a jubiláris Szent Imre-ünnepségeket. Huszár 
Károly vezetésével tegnap nagyobb bizottság 
tekintette meg a hatalmas termet, ahol ezen a 
héten építik fel a tizenötezer hallgató számára 
alkalmas pódiumot, amely előtt Serédt Juszti- 
nián hercegprímás mondja el a Szent Imre ün
nepségek megnyitó beszédét.

— öngyilkosság a szegedi tanyákon. Szeged
ről jelentik: Barna Károly 22 éves gazdalegény 
egy jómódú gazdálkodó fia, a szegedi alsóta
nyán vasárnap édesapja vadászfegyverével 
mellbelőtte magát. Eszméletlen, súlyos állapot
ban szállították kórházba.. A nyomozás eddigi 
megállapítása szerint tettét szerelmi bánatában 
követte el.

püspök kül-

-kakaó
hidegen le htllemee reggelt.

— Fölakasztotta magát a nagykovácsit réten 
egy lanilő. Vasárnap délután a nagykovácsii 
réten járó kirándulók borzalmas leletre akad
tak. A kiserdőben egy fára hurkolva egy jól
öltözött fiatalember holttestét találták meg. 
Levágták a kötélről és értesítették a főkapitány
ságot, ahonnan rendőri bizottság érkezett. A ha
lott ruhájában talált igazolványból megállapi
tották, hogy Visky László a neve, harmincnégy
éves tanító, volt tartalékos főhadnagy. Búcsúle
velet nem találtak nála és igy nem tudják, mi 
kergette az öngyilkosságba.

— Sorozatos autókatasztrófák Berlinben. 
Berlini tudósítónk telefonálja: Vasárnap 
délután sorozatos autókatasztrófák történ
tek Berlinben. A Köpenicker-strassen egy 
motorkerékpár összeütközött egy biciklista 
gyünölcsárus-asszonnyal, aki a karambol 
következtében meghalt, mig a motoros sú
lyos sérüléseket szenvedett. A Dorfstrassen 
két autó ütközött össze, itt is több sebesült 
volt. A Markgrafe-strassen egy taxi neki
ment egy magánautónak, amelyben Anna 
Pfeiffer magánzónő ült. Az autó utasa sú
lyos sérüléseket szenvedett. Egy másik ut
cában két autótolvaj lopott autójukkal ösz- 
szeütköztek egy csokoládégyáros autójával. 
A gyáros, Julius Grandes felesége és az 
autótolvajok súlyos sérüléseket szenvedtek.

— Felvágta az ereket karján. A Pálya-utca 
3- sz. húz elölt Cibula Sándor 20 éves gyári 
munkás zsebkésével felvágta karján az ereket. 
A mentők a Rókus-kórházba szállították.

— összeveszett az clbérlőjéveL A Kartács
utca 10. számú házban vasárnap délután Jak- 
tics Jánosné 27 éves háztartásbeli összeveszett 
albérlőnéjével Papp Károlyné 2fi éves gyári 
munkásnővel. A veszekedés hevében Jaksicsné 
«gy poharat vágott albérlőnőjéhez, akit nz 
üvegcserepek olyan súlyosan sebesllették meg, 
hogy a mentők a fló Au.,-kór házba szállították 
A rendőrség Jaksicsné ellen az eljárást megin
dította.

— A tűzoltók vasárnapja. Vasárnap délután 
nagyszabású tetőtüzet jelenlétiek a tűzoltóság
nak a Bulyovszky-ulcn 30. számú házból. A 
központi lüzőrségről nagy készültséggel vonul
tak ki a tűzoltók, de szerencsére kiderült, hogy 
a jelentés túlzott volt és csnk kisebbrendü ké- 
ménytüz ütött ki. amelyet félórái munkával 
eloltottak.

FOLTOS ÖWAFK A PIHENÉS?
ucry vegyen HIKKER*gyárából  ■______ ■ r 1
réz**,  vaivbutort, Ágyneműt, ABsSCÍ/VCfO mT/Ct ••>•€<£> J
gyermekkocsit és kerti vasbutori
VU» DoUnj-utoa 22 (ArkAd-buAr) ttyári VII, BoUA>ato« M. Tálét J. 424—lx

Békéscsaba, jul. 13.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb

bentő öngyilkosság történt vasárnap hajnal
ban Békéscsabán. Alig szürkült még, mikor 
egy fehérruhás fiatalember sietett fel a Ke
reskedelmi Bank békéscsabai fiókjának 
Ferenc József-téri épülete második emele- 
letére és a korlátba kapaszkodva,

az udvarra vetette magái.
A zuhanásra figyelmesek lettek a házbeliek, 
akik lámpásokkal siettek elő és az udvar 
közepén vérében fekvő fiatalemberben 
felismerték Benjámin József banktisztvise
lőt. Természetesen azonnal értesítették a 
mentőket, akik a gerinctörést szenvedett 
szerencsétlen fiatalembert beszállították a

Ma kezdődik Hamburgban 
a harmadik nemzetközi 

sakk-olimpiász
A magyar csapatot a legjobb erőink képviselik

szellcmi sport hatalmas táboránakA
figyelme Hamburg felé irányul, ahol 

ma kezdődik a harmadik nemzetközi 
sakk-olimpiúsz, amelyen a magyar ver

senyzők is részt vesznek.
Az utolsó napokig ugy volt, hogy a nagy 

tornán, amelyen tizenkét nemzet képvisel
teti magát, 
mert

nem volt

a magyarok nem vesznek részt,

együtt a részt vételhez szüksé
ges összeg.

utolsó napokban eldőlt az ügy: 
pénzt és a magyar sakkozók 

i harmadik nemzetközi 
mérkőzésre.

Ismeretes, hogy az első két versenyt, a 
londonit és a hágait

magyarok nyerték

Végre az 
szereztek 
beneveztek ■

Akinek az volt a szerencséje, 
hogy szélhámosnak nézték

Alig néhány hónappal ezelőtt jelent meg a 
belügyminisztérium rendelete, amely ország
szerte kötelezővé tette, hogy a kerékpárokon 
jelzőtáblácskák legyenek, amelyeken a tulajdo- 
nos, illetve annak a cégnek a neve is rajta le
gyen, amely a kerékpárnak tulajdonosa. A ren
delet tervezője bizonyára nem gondolta, hogy 
ezzel újabb fajta szélhámosságra nyújt majd 
módot, amint ez az alábbi esetből is kiderült.

Az elmúlt hétfőn Szeiffert Jánost, a Ganz-gyár 
egyik altisztjét elküldték egy levéllel a Belvá- 
rost Takarékpénztárhoz. Az altiszt, aki kerék
páron ment, a bank előtti járdaszegélyhez tá
masztotta kerékpárját és bement, hogy a leve
let átadja.

Mindösze néhány percig maradt csak ott és 
amikor kilépett, hogy a gyárba visszamenjen, 
megdöbbenve vette észre, hogy kerékpárja el 
tűnt. Az esetet bejelentette a gyárban, majd a 
rendőrségen is és türelemmel várta, hogy majd 
csak elcsípik a kerékpártolvajt.

Csütörtökön délelőtt ajánlott levelet kapott. 
A levelet Steiner János légypapirgyáros kül
dötte neki és ez volt a tartalma:

„Felszólítjuk, hogy az előlegül felvett 50 
pengőt és a 260 pengő értékű légypapirt azon
nal hozza vissza, különben haladéktalanul meg 
indítjuk ön ellen a bűnvádi eljárást.

Tisztelettel: Steiner János.'
Szeiffert ijedten rohant a levelet iró céghez, 

amellyel soha semmiféle összeköttetésben nem 
állott. Itt nem valami szívesen fogadták, ami
kor bemutatkozott.

— Na fizessen, maga szélhámos, — fogadta 
az egyik alkalmazott — és vigye el a bicikli
jét, de egy-kettőrel

__ De kérem. — szólt Szeiffert. — én azt 
sem tudom miről van szót

— Nem tudja? No, majd 
rendőrt hívok éa ai meg 1

■agyaráiul.
Ezzel az alkalmazott, akivel ! 

eltávozott, de előbb bement az 
a főnöknek, hogy itt van Szeiffert.

— Maga szemtelen, csirkefogói Még tagadja? 
No, majd adok én magának — szólt oda a fő
nök a neki háttal álló Szelfferthez. Ez megfor
dult és erélyes hangon visszavágott:

— Kikérem magamnak ezt a hangot. Én ti
zenöt éve szolgálok becsülettel a Ganz-gyár 
bán...

_  Bo . . bo . . . csávát — dadogta a főnők, 
mikor Szeifferttel szembekerült. — Nem önről 
van szó. Hol az az ember, aki a kerékpárral 
bennünket becsapott?

Tovább nem folytathatta a főnök, mert meg 
érkezett a rendőr és az alkalmazott. Igazolta- 

fogja magának

Szeiffert tárgyalt. 
> irodába és szólt

kórházba. De minden orvosi segítség hiába
való volt, néhány perccel később,

Benjámin József, aki egy pillanatra sem 
nyerte vissza eszméletét, kiszenvedett.

Benjámin József néhány 
még í 
fiókjának szolgálatában 
azonban röviddel ezelőtt 
fiatal banktisztviselő ez 
lett, anyagi nehézségei is támadtak, végül is 
elhatározta, hogy öngyilkos lesz. A szeren
csétlen fiatalember tettének tragikumát fo
kozza az a tény, hogy öngyilkossága után 
egy órával kézbesítették ki neki a bíróság 
Ítéletét, amely a bankkal támadt perében 
egyévi fizetést ítél meg neki.

___  ___ v hónappal ezelőtt 
az__fingot_Magyar Bank békéscsabai

r,oV cvAlnálniíhan állott, ahonnan
elbocsátották. A 

idő óta buskomor

és ha most a harmadikat is sikerül meg
nyerni, akkor a lord Russel Hamilton által 
alapított igen becses és értékes vándordíj: 

egy hatalmas aranyserleg véglegesen 
Magyarország birtokába kerfiL

A harmadik nemzetközi sakk-olympiászon 
a magyar csapatot legjobb erőink képviselik, 
Forgács mester kivételével.

A versenyzők élén Maráczy, a világhírű 
sakkmester áll, aki most Scarbo roughe an
gol fürdőhelyen tartózkodott és innen uta
zott Hamburgba, hogy ott a magyarokkal 
találkozzék. A melléje osztott csapat tagjai
nak névsora: dr. Vajda, Takáts, Havasi és 
Steiner Endre. Sajnos, dr. Nagy Géza, debre
ceni egyetemi tanár, aki az első két mérkő
zésen pompásan képviselte a magyar színe
ket, nagy elfoglaltsága miatt, távolmarad a 
küzdelemtől.

tásra sem került a sor. Kiderült, hogy az eddig 
még ismeretlen kerékpártolvaj

a géppel együtt beállított a bank melletti
Steiner Gábor légy papírgyárba és ott ügy
nöknek ajánlkozott. Biztosítékul felaján

lotta a kerékpárt,
amely ott Is maradt.

Szeiffert annyit keresett a dolgon, hogy visz- 
szakapta a biciklijét, a Stciner-cég pedig felje
lentést tett az ismeretlen csaló ellen. 

— A törvénykezés egyszerűsítése. A ,Magyar 
Törvénykezés" uj száma közli a törvénykezés 
egyszerűsítéséről szóló törvény teljes szövegét. 
A havonként kétszer megjelenő újság szerkesz
tője dr. Pongrácz Jenő.
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Augusztus 
végleg megszűnik

FLEISCHRIAHH
vezetése alatt álló Commercla Textil Rt.

ÁRUEiRZ^
ÍV., Károly-körut 22. (Röser-bazár átjáróház)

Arakat nem hirdetünk
A raktáron levő árukészletet minden elfogadható áron, 

sőt beszerzési áron alul is árusítjuk

Eladásra kerülnek a legjobb minőségű 
férfi- éa női szövetek, kelengyevásznak, damasztáruk, crepe de 
ebinek, georgette-selymek, zeflrek, butorripszek, frottlerkolmék, 

burettek, harisnyák és kötöttáruk s mindennemű textiláruk 
Őszi és téli öltöny-, ruha*  és kabátszöveteket már most előnyös 
beszerezni, mert kivételesen olcsó áraink mellett tekintélyes 

összeg takarítható meg

Ritka alkalom rendkívül olcsö bevasöriasrai

(NORGE ICE SPIRJT) 

lorii«wzíöl 
lilik egéai Budapeatl 
Üdít — Jéghideg 

Környezetet illatosít
MINDENÜTT KAPHATÓI 
Üvegje: OB fillér. 

Telep: VI., Sziv-utca 15. szám

— Eltűnt a Rőkus-kórházből egy beteg 
gyógyszerész. A Rókus-kórház igazgatósága 
vasárnap este bejelentette a főkapitánysá
gon, hogy a kórház egyik ápoltja, Bonyhádi 
Jenő 35 éves gyógyszerész eltűnt. A gyógy
szerész a sebészeten feküdt, ahol fülbaját 
gyógykezelték. Az eltűnésre ugy jöttek rá, 
hogy a csikós kórházi egyenruháját a 
Rókus-kórház kápolnájában egy térdeplő 
alá gyűrve megtalálták. A rendőrség most 
megindította a nyomozást, hogy mi kész*  
tette a beteget a szökésre és annak meg*  
állapítására, hogy hova ment.
C A « F í « 7 F k vendéglő 
kJ ti kJ 1 L kJ íj L 11 Süveg-utca 7.

Legszebb kilátás 50-ea villamos. Csak 20 fok meló

—- ötven magzatelhajtással vádolnak egy; 
szülésznőt. Szegedről jelentik: Kakuk Gá*  
borné szegedi szülésznő ellen névtelen föl
jelentés érkezett, amely szerint egy fiatal 
leányon tiltott műtétet hajtott végre. Bár a 
nyomozás során ugy Kakukné, mint a leány 
beismerő vallomást tett, az orvosi vizsgálat 
azt állapította meg, hogy nem történt tiltott 
műtét. A továbi nyomozás során kiderült, 
hogy a fiatal leány megszülte gyermekét, 
akit azután Kaktiknéval együtt elégetett. Azt 
is megállapították, hogy Kakukné eddig kö*  
rülbelűl ötven magzatelhajtást követett el, 
és bünlajstroma még igy sem teljes. A »zfi*  
lésznőt letartóztatták.

— Tiz napig feküdt a hezárt lakásban az 
öngyilkos főpincér holtteste. A Csengeryi 
utca 7 .számú ház egyik elsőemeleti lakásán 
bán lakott feleségével Fényes-Fríed Ferenc 
54 éves főpincér. Fényezné julius 1-én Tor*  
nya-pusztára utazott és az ura egyedül ma*  
radt a lakásban. A házbeliek útdíjára juliua 
3-án látták Fényes-Fried Ferencet. A főpin
cér ekkor azt mondta a házmesternek, hogy 
másnap vidékre utazik. Ettől kezdve többé 
nem látták. A napokban azután észrevették 
a lakók, hogy a lakásból fojtó, nehéz bűz 
szivárog ki. Vasárhap délután rendőrt hiv*  
lak, aki fölnyitotta a lakást és a hálószobád 
bán holtan találta Fényes-Fried Ferencet, 
A mentőket hívták, akik megállapították, 
hogy nagymennyiségű lumlnállal megmér*  
gezte magát. Az orvosok megállapítása sze
rint az öngyilkosság tiz nappal ezelőtt tör
tént és a holttest már oszlásnak indult. Az 
asztalon búcsúlevelet találtak, amelyet fele
ségének címzett az öngyilkos főpincér. A 
rendőrség clküldötte Tornya-pusztára Fé- 
nges-Fried Ferencnének a levelet, melyből 
majd kiderül az öngyilkosság oka.
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Uj fióküzletünket
Vili., Jósarl-ktírut 41. irám alatt
Telefon: József 433—06

szombaton, 
ulluo hó 12-én j

megnyitottuk 
Esterházy Húsára és Csemegeüzlet

Központi lerakat: VU., Rottenbiller-utca 36

Egy éjszaka — 
tizenöt lopás

A pesti tolvajok vasárnapi 
rekordmunkája

A vasárnapra virradó éjszaka rekord
munkát végezlek Budapesten a tolvajok. 
Szombat estétói vasárnap reggelig rövid 
időközökben tömegesen érkeztek a följelen
tések a főkapitányságra a város minden 
pontjáról, hogy lopások történtek. Ez alatt 
az aránylag rövid idő alatt nem kevesebb, 
mint

tizenöt lopásról érkezett bejelentés.
A lopások között zsebtolvajlás, besurranó 
lopás és nyitott ablakokon való bemászús 
fordult elő. A rendőrség szigorú nyomozási 
indított a tömeges lopások ügyében.

A megállapítás az, hogy
■ tolvajok munkáját megkönnyíti

az, hogy a kánikulában megszokták az em
berek, hogy nyitott ablak mellett aludjanak

— Antal Géza református püspök Hollan
diában. A dunántúli egyházkerület püspöke, 
dr. Antal Géza néhány heti tartózkodásra 
Hollandiába utazott. Közben Londonban 
részt fog venni az interparlamentáris kon
ferencián és Írországban is több vezető egy
házi férfiúval fog tanácskozni.

— Izgalmas életmentés a pápai strand
fürdőben. Vasárnap délelőtt — mint Pápá
ról jelentik a herceg Eszterházy strandfür
dőben izgalmas körülmények között mentet
ték meg két fiatalember életét. A Pápán is
meretlen fiatalemberek beúsztak a strand
fürdő mély medencéjébe, ahol az egyik 
fiatalember fuldokolva társába kapaszko
dott. Társa azonban szintén nem tartozott a 
jobb úszók közé és mindenáron szabadulni 
akart a veszedelmessé vált helyzetből. A két 
fiatalember között valósággal élet-halálküz
delem fejlődött ki, mig végre a parton álló 
dr. Tömör Béla pápai ügyvéd észrevette a 
fuldoklók veszedelmes helyzetét. A vízbe 
vetette magát és nagy küzdelemmel sikerült 
neki mindkét fiatalembert — az egyiket esz
méletlen állapotban — a partra vonszolni.

— A Bnlatonl Szövetség háztartási tanfolya
ma. A Balatoni Szövetség második gazdasági 
és háztartási tanfolyama szeptemberben nyílik 
meg. A tanfolyamon — amelyet képzett szak
tanárnők vezetnek — 10 helybeli és 20 vidéki 
leány vehet részt. A vidékiek internátusbán 
lnknak. A növendékek a tanfolyam végeztével 
vijsgát tesznek és bizonyítványt kapnak. Bő
vebb tájékoztatást nyújt a Balatoni Szövetség 
(Bnlalonfüred.) •

— Gnrclen Party. A Ferencvárosi Nemzeti 
Demokrata Párt ifjúsági csoportja julius hó 
19-én este 8 órai kezdettel a Sósfürdö park
helységében pardenpartit rendez.

— Avls de la legatlon de Francé. A L'occasion 
do la Fele Nalionul le Ministre de Francé 
reeevra la Colonie francaise le hindi 14 Juillet 
á onze heures du malin au Palais de la Lcga- 
tion, fi, rue Reviczky. — A julius 14-1 nemzeti 
ünnep alkalmából a budapesti francia követ ju
lius 14-én délelőtt 11 órakor fogadja a követség 
palotájában (Rcviczky-utca) a budapesti francia 
kolóniát.

— Autógázolás a Margit körúton. Vasárnap 
délután a Margit körút 45. számú ház előtt a 
Bp. 28—888. rendszámú gépkocsi, amelyet 
Kokkcr István sofför vezetett, elgázolta Hege
dűs István kubikost. Hegedűs fején szenvedett 
sulyos sérüléseket és a tmenlők az Uj Szén 
János kórházba vitték. A rendőrség megindí
totta nz eljárást

maivar RSzaru es FémharesKedeimi rí
Budapest, V, Berlint-tér 0 Telefon • Ant. l®3-«7

sarüí- issvörósrízlemszait.
csöves. ruiJax es huzalok

Megszűnt az ingyenes 
népoktatás

A hivatalos lnp vasárnapi száma közli n 
kultiKzminiszler rendeletét. mely szerint a 
most jövő iskolai évi beiratkozások alkalmával

oz elemi Iskolaikban minden tanuló után 
egy pengő helrntdsl dijat kell fizetni 

s annak fizetése alól c»nk szegénységi bizonyít
vány alapi n lehet felmentést kapni.

Ezzel tehát a valóság! an mi gszünt nálunk 
sz ingyenes népoktatás no in nem változtat az 
sem, hogv nz igy licgyiiit összeg felét népisko
lai tanítók gyermekeinek nevelőintézetére, fe
lél pedig Iskolai kölesönkönyvlárak létesíté
sére fordítják.

— Három cserkészflu belefulladt a Fehér- 
Körösbe. Békéscsabáról jelentik: A gyula
vári mellett táborozó cserkészfiuk vasárnap 
fürödni mentek a Fehér-Körósbe. Fürdés 
közben hat cserkészt elragadott az ár. A 
cserkészek közül hármat sikerült kimenteni, 
három fiú azonban a vízbe fulladt. Eddig 
csak Tóth József 16 éves gimnazista holt
testét találták meg, a másik kél szerencsét
lenül járt cserkészfiu holtteste nem került 
még elő. A szerencsétlenség ügyében megin
dult a nyomozás.

Ha i>én!zre van 
szüksége * 
bndapestl vagy budapeot-környékt hAzra, felekre éo 
ópttkezésre. flroroan én elönyitoen kaphatja 
hosaznbb törles’tésre

SOLTI LAJOS
Tisza latváp (volt Fürdő-utca) 1O.

— Békés megyében miniszteri bizottság 
vizsgálja meg a helyszínen a községek költ
ségvetését. Békésvúrinegyében nagyon sulyos 
helyzetben vannak a községek és az uj költ
ségvetési év pénzügyi egyensúlyát csak ugy 
tudták biztositani, hogy az előirt 50 száza
léknál jelentékenyen magasabb pótadót irá
nyoztak elő. A belügyminiszter miniszteri 
bizottságot küldött ki a vármegyébe a költ
ségvetéseknek a helyszínen való felülvizs
gálása érdekében. Ez a miniszterközi bizott
ság a vármegye községeinek nagy részénél 
75 százalékos pótadót tartott szükségesnek. 
Békés községben 90 százalékos pótadó in
dokolt, ezt azonban a bizottság saját hatás
körében nem merte fixirozni, hanem a bel
ügyminiszter döntésétől függ e magas adó
kulcs tényleges megállapítása. A megyei 
községek még e magas százalékú pótadó 
mellett is alig tudják fedezni kiadásaikat cs 
ezért a belügyminiszter az állam terhére 
több község részére 106.0000 pengő segélyt 
engedélyezett, az alkalmazottak fizetésére.

KÖZPONTI TEJCSARNOK 
naponta friss 

yoghurt
— A Vn. kerületi hadirokkantak gyűlése. A 

Honsz VII. kerületi csoportja vasárnap nagy
gyűlést tartott a Murányi uccai iskola tornater
mében. A gyűlés s zónokai tiltakoztak a ha- 
dirokknnlak tüdőbeteggyógyinlézetének a meg
szüntetése ellen. Bejelentették, hogy a Polikli
nikán a VI. kerületi rokkantak és családtagjaik 
ingyen orvosi segítséget kaphatnak. Szóbahoz- 
lák a sérelmeiket és előadták, hogy a kereske
delmi miniszter visszautasitotta a hadirokkan
tok kedvezményes vasúti jegyet kérők küldött
ségét, holott a kedvezményes vasúti jegy nem 
jelentene megterhelést a MÁV számára. Á gyű
lés Tabódy Tibor orsziígvülési képviselőt el
nökké választotta. Tabódy elnöki beszédében 
kijelentette, hogy a harctereken nem volt sem 
pórt, sem felekezet, most sé legyen különbség 
a rokkantak között. A nagygyűlés diszelnökc- i 
vé választotta Sztranyavszky Sándor belügyi 
államtitkárt. Raffay Sándor püspököt és Hevesi 
Simon főrabbit.

— Nyomozóié  vél egy volt detektív ellen. Az 
ügyészség vasárnap nyomozólevelet adott ki 
Sebold Jenő ny. detekiivfelügyelő ellen. A nyo
mozó levél szerint Seybold azzal gyanúsítható, 
hogy a Rcmington-irógépgvár terhére sik
kasztást követett el. Seybold Jenő a detektiv- 
testület régi tagja volt és az elmúlt években több 
nagyszabású bűnügy nyomozásában szerepelt si
keresen. Valószínű, hogy a nyomozólevelct 
azért adták ki ellene, mert a tárgyalásokon nem 
jelent meg, ami ismerősei szerint azért tör
tént, mert nem tartózkodik Budapesten s amint 
hazajön, rendezi az ügyét.

— Nagyszerű szer n hőség ellen. Egy norvég 
gyár hozza először forgalomba az idén a Norge 
ice Spiritet a Norvég jégszeszt, mely szer hasz
nálata által az ember azonnal lehűl és órákig 
olyan érzést vált ki belőle, mintha hideg zu
hany alatt lenne.

— Felhívás az elbocsátott vasutasokhoz.
4 Revíziót Kérő Vasutasok Intéző Bizottsága 
kéri a fegyelmi utián elbocsátott vasutasokat 
akiknek a zilélet ellen pannszuk van, hogv pa
naszukat Írásban adják he Hieromlni Pál mi 
nhztcri tanácsosnak. ÍVT., Andrássy ut 75. 
MÁV igazgatóság.) Útbaigazítást az Intéző 
bizottság ad.

— Fordulat a tevőmről gyilkosság ügyében. 
A gyömrő-tófürdői vasúti pénztáros meggyil
kolásának ügyében uj fordulat állott be. A 
csendörség nyomós pvanuokok alapján tegnap 
reggel letartóztatta Mázor József vasúti pálya
munkást. Mázor Józsefet átadják a pestvidéki 
királyi ügyészségnek.

— M. kir. osz.tólysorsjálék. A 4-ik osztály 
húzása holnap, kedden kezdődik. Figyel
meztetjük a résztvevőket, hogy a megújítási 
betét egész 24 pengő, fél 12 pengő, egyne
gyed 6 pengő, eqvnyolcnd 3 pengő és az elő
irt 30 fillér költség még ma megfizetendő 
elleneseiben nz esetleges nyereményre való 
igény, valamint minden a sorsjeggyel ősz- 
■ zefüggő jog megszűnik.

— összetaposták a lovak. Bonyhádról jelen
ük! Derschner Jakab hnrminckétévcs bony
hádi lakós egy társzekérről a lovak közé eseti. 
A szerencsétlen embert a lovak összetapostak 
és n tarszekér is keresztül ment rajta. Dersch 
n ‘r életveszélyesen nicg'érült

zsoldos rlAkósz't polgári é- 
kftséplskulal magán- 
vizsgákra, ereüseg - 
It. VU, Dohioiy-U. 4

SZÍNHÁZ - II o Z I
Reinhardt nyilatkozik 

Salzburgban a Hétfői Naplónak 
az idei ünnepi játékokról

Salzburg, julius hó.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A salz

burgi püspökök ódon városában újból meg
elevenedett az élet, a hatalmas turistaautók, 
amelyek hosszú hónapokig árván pihentek 
a garázsok mélyén, utasokkal zsúfoltan 
megrakodva szállítják a salzburgi és salz- 
kammerguti érdekességekre éhes publiku
mot. Az öreg salzburgi dómnak van a leg
nagyobb közönsége. A harangtorony árnyé
kában meghúzódó kis kávéház egyik aszta
lánál markáns arcú férfi hajol egy csomó 
kéziratpapir fölé. Természetes, hogy azon
nal megismerem, hiszen fényképe éppen 
eleget szerepel a világ illusztrált lapjainak 
reflektorfényében.

Max Reinhardt
ő, személyesen, aki néhány napra lerándult 
Salzburgba, hogy az augusztus elsején meg
kezdődő Festspielek előkészületeit megbe
szélje. A riporter természetesen kapva-kap 
az alkalmon, hogy nyilatkozatra kérje Rein- 
hardtot, aki nagyon szívesen eleget tesz a 
Hétfői Napló invitálásának és ezeket 
mondja:

— Augusztus elsején kezdjük az ezévi 
Festspielet, régi szokás szerint a Jeder- 
mann előadásával. HofTmannsthal miszté
riumát most is a salzburgi dóm és a püs
pöki palota körülhatárolt négyszögében 
fogjuk előadni. Remélem, hogy az eső, mely 
a tavalyi előadásoknak nagyon ártott, az 
idén megkíméli látogatásától a salzburgi

Bajor Gizinek egész éves 
filmszerződésre tett ajánlatot 

a Paramount
A terv szerint Lilian Gish-sel kell játszania Hollywoodban 

egy nagy amerikai film főszerepében
Párisban nagyban folynak az első magyar

nyelvű Paramount-fllm felvételei. Roboz 
Imre vezetésével nagyszerűen dolgozik az a 
szinészgárda, amely néhány héttel ezelőtt 
utazott ki Párisba. A felvételek során az 
amerikai producernek és több amerikai ren
dezőnek, akik a magyarnyelvű felvételnél is 
irányitó és vezető szerepet játszanak, .. .id- 
kivül megtetszett Bajor Gizi, akihez hasonló 
drámai színésznőt természetesen alig talál
nának a kontinensen. Bajor Gizi és magyar 
társasága barátságot kötött az amerikaiak
kal, akiknek részéről

Bajor Gizi számára rendkivül érdekes 
és előnyös ajánlat hangzott el.

Az amerikaiak felajánlották Bajor Gizi
nek, hogy Hollywoodba viszik, ahol tökéle
tesen megtanulhatja az angol nyelvet, de 
addig is, amig angolban teljesen perfekt lesz, 
gondoskodnak számára olyan szerepről, 
amely részére teljesen megfelelő lesz. Van 
a Paramountnak egy olyan szcenáriuma,

Szinészbotrány Erdélyben
Az erdélyi magyarság nagy felháborodással 
tárgyalja a pofozkodással és feljelentéssel 

végződő szinészháborut
Az erdélyi magyar színházak a legnagyobb 

válsággal küzdenek. A legtöbb színház el sem 
tudja kezdeni a jövő szezónt, a tradicionális 
múltú kolozsvári magyar szinház pedig a jövő 
szezónban valószínűleg uj rezsim alá kerül. 
Erdélyben csak Kolozsvárott és Aradon van 
rendes társulat, Brassóban pedig a Gáspár-féle 
társulat küzd még a létért. Ebben a sulyos 
színházi válságban egy olyan szinészbolrány 
játszódott le, amelyet ugy az erdélyi magyar, 
mint román közönség a legnagyobb mértékben 
elitéit.

A botrány hőseit Budapesten is jól ismerik. 
László Andor sokáig szerepelt a Fővárosi Ope- 
rettszinház és a Városi Színházban, mint bon- 
vivan, n botrány másik hőse pedig a Royal Or
feumból ismert müvészházaspár: Bellák Miklós 
és Horváth Böske.

A meglehetősen homályos előzményü affér a

Kicúó lakások
Itorobáo, komfortos. Wckerle Sándor ucca 22. -

i<clfÖK(o1:á*ak.  koinforllnl. Ipar ucea 3. — NéRysto! ón 
napos. Semmelweis ucca 15. — Dunaparton. Ötszobás, 
óvóm lér 2-3. — iNéaysiohás. hallos Erkel ucca 20. 

"ol»Tolás. h*ro-  -zotida, kom'oriosak. Vilmos császár 
út 33. - K- tt «-o á«. Veres Pálné ucca 32. - Vilin-
rnyonbnn. Bl-ro! d«. Bulyovszky ucca 25. — Vlllalnkds. 
néR/szftbá*  N on-a ucca 11. — Négyssnbóa uccai. 2200 
l’cMerdftsor i: ii 3. — ötsiol'ás, Ráday ucca 34. — 
Nóaysinbés. \" o tii.iny útra 23. — Házfulalitonosok
ii:<-Rl>i(i>ltja díjtalanul ajáol lakásokat, VI, Andrássy 

ta tf a .. oi

Domplatzot. Az előadások javarésze a pfc*  
pöki istállóból átalakított Festspielhausban 
fog lejátszódni.

Itt kerUI színre a „Viktória*  Darvas Li
livel a főszerepben és minden valószl- I 
nüség szerint itt hozzuk ki Molnár Fe
renc darabját, az „Olimpiá“-t is, 
amelynek női főszerepét természetesen 

itt is Darvas Lili játssza.
Sor kerül még a Salzburgban már bemutatott 
többi prózai darabok felújítására is. Ujdon- 
ság leginkább a zenei program kiszélesíté
sében van. Bemutatjuk St ráüss „Rózsalo*  
uag"-ját és Mozart „Varázsfuvolá"-\iá azon- 
kívül pedig

a bécsi fllharmónlkusok vendégsze
repelnek négy estén át Salzburgban.

Dirigálni a legkiválóbb négy európai kar
mester fog, köztük Schalk és Klemens is. 
A Festspielhaust az idén lényegesen átépi- 
tették, ugy hogy

sok érdekes újítás fogadja majd a pub
likumot

Remélem, az idei salzburgi ünnepi játékok 
százszázalékos sikerrel fognak járni.

Ezeket mondotta Max Reinhardt, amihez 
legfeljebb annyi a hozzáfűzni valónk, hogy 
az újításhoz Salzburg derék szállodásai és 
vendéglősei is hozzájárultak, mert ezúttal 
nem várták be az ünnepi játékok kezdetét, 
hanem már júliusban — Ötven százalékkal 
felemelték az árakat.

amelynek egyik hősnőjének idegen akcen
tussal kell beszélnie az angolt

Ebben a darabban Lilian Gish kapná a 
másik vezető főszerepet.

Bajor Gizinek egészen szokatlan nagyságú 
dollárgázsit készek biztosítani.

Bajor Gizi érdeklődéssel hallgatta az aján- 
latot, azonban erre egyelőre nem válaszol
hatott, hiszen szabadsága szeptember 1-éa 
lejár és a Nemzeti Színházban nagy felada
tok várnak rá a jövő szezonban is. Bajor 
Gizi, aki egyike legkorrektebb művésznőink
nek, természetesen csak akkor fogadná el a 
megtisztelő amerikai ajánlatot, ha Hevesi 
Sándor, a Nemzeti Szinház igazgatója 
legalább egy évi szabadságot engedélyezne 
részére. Ezirányban

távirat érkezett a Nemzeti Színházhoz, 
ahol jelenleg szünetel az adminisztráció és 
igy a szinház igazgatósága egyelőre hivata
losan nem is válaszolhatja meg a művésznő 
kérdését.

különböző felek előadásai szerint egy vendég
lői borozgatásból kezdődött. Bellák Miklós 
másnap a kolozsvári Siguranzán

feljelentést tett László Andor ellen és kü
lönböző bűncselekményekkel vádolta.

A feljelentésre megindult az eljárás, László 
Andort előállították a Siguranzán, ahol kidé*  
rüll, hogy a bonviván ártatlan. László nem 
hagyta magát és lépten-nyomon sértő kifejezé
sekkel illette a Bellák-házaspárt. Rövid idő 
mulva a két veszekedő szinész ismét egy étte
remben összekerült .

Bellák Miklós felesége. Horváth Böske, a 
színház szubrettje, felkelt asztalától éa 
László Andorhoz lépett, akit állítólag la

zultál!.
A vendéglőben általános verekedés kezdődőt!, 
amelynek csak a rendőrség közbelépése vele 
véget.

Az erdélyi magyar színészetre rendkivül ká
ros incidenst a legkülönbözőképpen komine**  
táljuk az erdélyi magyar és roniánnyelvu 
pok. Mindnyájan azonban egyetértenek ahban, 
hogy elitélik ezt a közönség elé egyáltalában 
nem való szinészháborut, nmely ha másra 
nem, arra jó, hogy még jobban távoPartsa 
közönséget a magyar színházaktól *-  
bár

lovaglás eljárás
indult, a Szinészszövetség fogja kimondani a 
végső szól, amelynek fegyelmi tanácsa a leg
közelebb foglalkozik ezzel a kínos afférral. >
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színházi napló
A Nyárt Operettszinházban vasárnap este egy 

órával ax előadót megkezdése előtt társu
lati gyűlés folyt le, amelyen Faragó Ödön fő
rendező bejelentette, hogy Szabolcs Ernő, a 
uinhát igazgatója kimerítette a rendelkezésére 
álló anyagi erőket, a színházat vezetni tovább 
nem tudja s ezért színházi konzorcium megala
kítását ajánlotta. Több felszólalás után meg is 
alakult a konzorcium, amelynek tagjai a színé
szek, a szinház adminisztratív személyzete, va
lamint a színpadi munkások. A konzorcium ve
rttői Faragó Ödön, Sarkadi Aladár és Nagy 
Jenő- A vasárnapi előadás már a konzorcium 
„„ifiben folyt le.

« Magyar Szinház társulata már majdnem 
A készen van. Az egyetlen színigazgató 
Bárdos Artúr, aki nem utazott el nyaralni és 
aki Juhi Marcell dr.-ral közösen most is fá
radozik a jövő színházi év programmjának 
Ös3zcállitásával. A Magyar Szinház jövő évi 
rrezónja valóban impozáns lesz, mert elte
kintve attól, hogy a legkitűnőbb és leghasz
nálhatóbb szinészanyagot gyűjtötte egybe, a 
művészi programmja is a sorozatos érdekes 
színházi bemutatókon nyugszik. A Magyar 
Színházban a terv szerint a klasszikusoktól 
kezdve a külföld legmodernebb dráma- és 
aigjátéktcrméséig, minden színre kerül.
Á napokban Budapesten keresztül Karls- 
A badba utazik Korda Sándor, a híres ma
gyar származású amerikai filmrendező, aki 
most a Fox filmgyárnak készít európai han
gos filmeket. Egy-két napos pesti tartózko
dását arra használja fel, hogy lekösse töb
bek között Kálmán Jenő Omszki randevú 
cimü hangulatos regényét és megállapodjék 
vele a regényből készülő film felvételeinek 
időpontjáról. Az Omszki randevút valószí
nűleg Európában fogják elkészíteni és elő
zetes tervek szerint Kálmán Jenő kiutazik 
Párisba, hogy mint szerző megadja a szibé
riai történet igazi lokál külsőjét.

Pozsonyban tegnap került színre a Csú
nya lány — fővárosi szereposzlásban.

'A főszerepet: Tolnay Andor, Harmath Hilda 
és Kun Magda játszották. Az előadásnak va
lóban óriási sikere volt és pozsonyi lapok 
különösen Kun Magdáról, a Király Szinház 
volt kitűnő fiatal szubrettjéről emlékeznek 
meg olyan hangon, amelyet Pesten is tudo
másul kell venni. A legkomolyabb pozsonyi 
napilapok mint az operettszinpadok igaz 
nyereségéről emlékeznek meg Kun Magdá
ról, akinek kirobbanó temperamentuma és 
finom játékstílusa valóban megérdemel min
den dicsérő jelzőt.

Hasonlítsa össze ugy minőségeinket, mint árainkat, 
csak azután vásároljon!

Selymek
Nyersselyem ""soTr's.vS’í ír 
Nyersselyemutánzat Skiií.'-’r 
Crepe de Chine

tékban. kiváló jó minőség ... — _ — P

Meteor Crepe de Chine '“4“
egóes nehóa minőség _ P

Maracain
Egyszínű Georgette

2.90
1.90
4.80
7.80
7.80
5.80

Crepe de Chine, Crepe Georgette 
és Crepe Mousline

ség, (nem müselyem) a legdivatosabb min- ft QíA 
tikkal, bármelyik méterje — — _ — P

Gyermekruhák:
Játszó ruha !“!*.->■  —-90

Leányka ruha ’.ffi 1-30
Leányka ruha ‘ 2.90kUoiíkU —TS púiméi 
Leányka grenadin ruhácska »

Mér, róasasslB étpiros salnben 1—3 évesig P O»t>vP 
Számonként —.75 estelkedés 

Leányka ruha 4- —
Fin öltöny fehér salnbon 3 évesnek... L. P 

8sámonként —.75 emelkedés

Fin tirofí nadrág ^úm ’^p 2.25
Huámonkémt — .20 emelkedés

Férfi fehémemilek
Férfi apacsing
Férfiing -
Férfiing _ p
Férfi hálóing p*--?* *«  T 
Férfi gombos nadrág SÍLTff P 
Férfi pijama ,

5.50
6.90
4.90
4.80
1.55
7.90

NŐI és férfi kelmék
Tweed Jersey
CrepeUa
Jumper kelmék lrl„M .uaktai r 
Gyapjú Georgette 
Kamgarn öltöny kelmék

kiváló minőségűek 140 em mélosek .. _ P

Kamgarn öltöny kelmék
kátéa fekete snlabea és dlvatmlntásottak P

Mosó kelmék
,. —.69

1.90
1.25 
1.50 
-.98
1.50
1.50
1.50 

—.60
1.45
1.20

3.90
2.90
1.95
6.80
9.80

12.50

Keztyük
Divatos kézelővel M ?
Női szarvasbőr utánzat 

sárga éa dlvauslnbea__... — M P
Női mosóbőr keztyük 

sárga és fehér salnben .............   ... ... P
Férfi keztyük
Férfi mosóbőr keztyük psnaUh X miaMsbM________ P

1.35
1.65
5.40
1.75
7.80

TJgy halljuk, hogy Odry Árpád a jövő
■ szezonban már nem lesz a Stúdió fő

rendezője, mert mint a Színművészeti Aka
démia igazgatója és a Nemzeti Szinház fő
rendező-művésze nem tudna eleget tenni en
nek a hivatásának is. A Stúdióban tehát 
most főrendező-válság van és nagyon való
színű, hogy Odry Árpád utóda ismét a Nem
zeti Szinház egyik kitűnő művésze lesz.

A Belváros Színházban ma délelőtt újabb 
szerződést írtak alá. Ez a szerződés Gázon 

Gyulát köti a Belvárosi Színházhoz további egy 
évre. Gőion szerződésében fentartotta magának 
a jogot a vendégszereplésre, abban az esetben, 
ha a szinház nem foglalkoztatja őt valamelyik 
újdonságában.
D rodszky Miklós, a gyorsan népszerűvé vált 

"U fiatal zeneszerző, akinek az „Első tavasz" 
című operettjét most játsszák Budán, hamar 
arrivált a külföldön is. Szeptember lé-én lesz 
Az első tavasznak prágai bemutatója és talán 
Páriában s később Olaszországban is szinteke- 
rül a flnomzenéjű operett. Brodszky Miklós 
most uj operetten dolgozik, amely decemberben 
kerül színre a Fővárosi Operettszinházban. 
Filmzenét is komponál, amelyhez Kellet Andor 
irt szüzsét. 

NŐS harisnyák
1.10
1.90
2.90

Mosó delaine divatos cataos minták 

Divatos cérna grenadinok 
logujabb dlvatminták .......................... — ...

Mosó miiselymek Doabltúk ... F 

Gyapjú delain
Szines nansouk .. r
Strandkabát kelmék mlnUkk.l . 1' 

Ruhavászon ‘““f

Oxford kMH ramk -taMk _ P

Függöny etamin ... p
Fehér és ecrü grenadin

100 caa sséles, eredeti svetoí — ™ ... — P 

Bütorvászon ryönyört no«*n  mtatfk P

Kiváló maccó minőség r 

Floor és mouslin minőség 
selyaaifényd szép mtiaválMMkékban ......... P

Selyem harisnya SSaXT X,
aaővésü, minden ssinárnyalatban .............  P

Valódi Bemberg selyem 
harisnya..,, .,oarr*i.  u. wí.í.i ub<ni r 
Müselyem harisnya f,'J 
Francia selyem harisnya

a legszebb színekben ......................   P

G. B. L. selyemharisnya
as lamert (Dollár*  minőség ...............    P

Bembergselyem maradékok o RKBW.t mi ....................... !■

3.50
1.25
2.55
5.90

—.68 
—.88 
-.98
1.10
1.40 

—.78

Fürdőcikkek
Atléta tnkő tsMr éa MtM. t mám P ------*05

Nagyságonként tO dMtr

Férfi fürdőtrikó _ p
Férfi trikó úszónadrág

bármely nagyságban  ------- — F

Gyermek fflrdőtrikó SSTÜhi
nadrággal _ ... ... __ _. _ ... P

Férfi és női fürdőtrikó
I.IMM Blnl.kk— _. ... ......  P

Női gyapjú fürdőruhák CÜ
Frottier kelme 
Férfi strandkabát 
Női 
Női 
Női

tartó Mhóségtmc (külön asairággal)____ P............. “-0 ém. aaóáaa, kinUó 
------------P

_____ Mltéti P
strandkabát_________ P
matróz strandpyjama P 
strandpyjama ^71—_r

1.95
1.25
2.90
3.60
7.90
7.80
5.90
2.90
9.90
5.90

Mindenki elragadtatással beszél a
KERT-KABARÉ

(ClaruRban, RAkóczl-ut 15. Telefon 319—56) 
•lamkclóa kacagtató — ka báré-varieté mQaoráról 

Minden hely « P*ng«
MaUAry, Fejiér Lili, Berky. Ke ete 9 órakor

A Pővárosi Operettszinház első újdonsága — 
■**  mint már megírtuk — a Wundcrbar lesz. 
Ennek a színdarabnak előadása adott alkalmat 
először arra, hogy két konkurrens szinigazgutó 
vállaljon egy darabban közösséget. A Wunder- 
bar ugyanis a Vígszínház tulajdona, Bobot Imre 
igazgató azzal a feltétellel engedte át a Fővá
rosi Operettszinház részére a Wunderbart, ha 
ennek előadásában ötven százalékig részesedik. 
A Vígszínház és a Fővárosi Operettszinház te
hát közös vállalkozásban adja elő a Wunder
bart.

* A JARDIN júliusi műsorából .kiemelendő 
attrakciók: Lenclos duó a londoni Savoy Hotel
ból, Se ff és Rio angol parodisták, Lisa IAsett és 
a Lo van Hell balett. ___________________

‘Vifúgmáv^.a.

Női ruhák
_l.XL mintás selyemgeorgettböl QQ ___ninaK gioknls ,zab»***l pelerlnnel P 

ruhák r^k»."‘'.'.’“' 29.50
ruhák 18.50
komplék Sk/SSKLÍ*  “19-50
ruhák sawi'iur. ,'o,“u 16.50

Női ruhák
Női ruhák újabb faoonban pelerlnnel P

Tennis ruhák bér és stHKMben ... ... P

Kerti ruha fő mosó delalnböl ............. P

Kimonó mentákká?80.T0.. _ — ... P

Női gallér zsaboval Mr^kéíT
dlnltve .................... ... .. ............................ P

Női gallér és kézelő ÖtfSJSS*
éleottv* .....................  ...................................... P

Női 
Női 
Női 
Női 
Női

8.—
6.90
5.70
2.90
3.50
1.30
1.50

Női blouse “‘Ik.SK.T’ ‘““Ü 4.90
Női tweed-blouse .„i ► 3.50

Férfizoknik
Divatos mintákkal_______r
Selymezett pamut
Divatcsikos ........r
Ajour csikós müselyem

sötét és világos rainekbea ..................................P

Kiváló flór minőség mintákkal P 

Fehér tennis zokni kiváMjóminóe.p

Női fehérneműek
NA! •ró* ***•  himeeMNŐI ing miatávai ........................................... P

Női nadrágkombiné S?
blmeett mintákkal...............................................P

Női nadrágkombiné SÍ“.“1TÍ
hlmsett diultésaa)...............................................P

Crepe de Chine női nadrág
kombiné SKSEtíí, “. .. _ ,

Női szoknya'iombiné
telne, ét hlmaett mintákkal .. .........................P

Női hálóing
Melltartó fehér te Mfnos ttlllból ._ _. P —.85

1.50
1.90
2.50

7.90
2.90
2.90

Női reform nadrágok
Müselyem trikóból Kft ““"Ti 1.35 
Csikós milanéz minőség .

kis ssópséghibával ... — ............. P A*C3Vr

Sarmős női nadrág 2.90
Sarmős és milanés minőség - nn

.ipki.d dióit™ .......................- -........."r

Cipőosztély
Női antilop cipők t a ka

bee. magas tarokkal____________________ r

Márttea, aMeowy vagy magM mmekkai P 10*50  
Női barna trotteur cipők o 

alaosony sarokkal ....................  ...______P
Női drapp pántos cipők iíí” . .

salnben éa dlmtéssael, francia sarokkal P
Női drapp „Molyer" cipők

mogyoró us oaraa dlnitéimel, írotténr sarok P -*■

Női varott szandál 8.80
Férfi fekete félcipők . s

divatos angol formákban garantált mlaóedg P A

Ugyanaz barnában_____ ,19.80

Vásznak
Chiffon Jó kMtnálatl minőségbe*    P 

Kelengye-különlegesség 
igen tartós ágynemű anyag _ ... __ P

Angin feltétlen tallállé mlnlMg, stéáwa P 
Lepedő-különlegesség

rendkívül tartós, méter* .. .. ........... — P

Paplanlepedő-creton r
Konyhatörülköző 
Törülköző hófehér, nagyon tartás — P 

Damaszt törülköző _ r 
Frottier törülköző í"'"" *■*,  l.mi 

Edénytörlő és flanellportörlőp -—.35 
Edény törlő u. ......__r
Damast szalvetta r
Fehér abrosz ” “T . _ , 
6 szem. Étkészlet 
Kávéskészlet rojtoo mtadea sataboa— P

-.65
1.25
1,08
1.90
2.90 

—.88 
—.98
1.90
1.90

—.68 
—.65
3.50
8.80
4.90

1.80

gÖRÖlt bükkfából. prlBÜ át fl/kNyugágy SuMtau, lábtartóval . ... P

Nyakkendők
Onkötő szép mintákkal._ 
Önkötő valódi pastoraü 

selyemből___________ ?
Onkötő nyakkendő

legvaebb divatmintákkal ..............    P

Kész csokornyakkendő
molid kis mintákkal

— p -.45

1.50
2.90
-.40

Flintákat és árjegyzéket díjtalanul küldünk.
Postai renalolősekot a nyári vásár alatt a portőkőltaág falsiámltása mellett irtánváltel ■sálllluuta. 

Csomagolásért nem számítunk.

IX., Celvin-tér 7 IV., Vámház-körut 6 IV., Ferenclek-tere 2
IV., Károly-krt 10 VI., Andrássy-ut 4 Vili,, József-körut 25
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Ifjúsági atlétikánk győztesen esett 
át a nemzetközi tűzkeresztségen

Magyarország—Ausztria 85.5 : 64.5

mindkét magyar formáján alul dobott.
A pontverseny álása: Magyarország 67.5 pont, 

Ausztria 53.5 pont.
800 méteres síkfutás: 1. Aradi (magyar) 2 p 

06.6 mp. 2 Farkas (magyar) 2 p 07.6 mp. 3. 
Zissermnnn (osztrák) 2 p 14.8 mp. 4. Nnprawnik 
(osztrák) 2 p 21.8 mp. Farkas, majd Aradi ve
zet és a 400 méter ideje a szelet tekintve is 
elég gyönge: 62 mp. 500-nál Zissermann megy 
az élre és már ugylátszik, hogy meglepetéssel 
kell számolnunk, de 200 méterrel a cél előtt el
készül erejével és a két magyar könnyen elhúz 
mellette. A célegyenesben a két magyar nagy 
küzdelmet vív és elkeseredett küzdelem útin 
Aradi 4 méterrel veri Farkast. Ismét bajnok
verés.

A pontverseny állása: Magyarország 75.5 pont, 
\usztria 56.5 pont.

Rúdugrás: 1. Mélykúti (magyar) 340 cm. 2. 
Csontos (magyar) 325 cm. 3. Schober (osztrák) 
310 cm. 4. Styx (osztrák) 260 cm. Mélykúti 
340 cm-ig minden magasságon elsőre jutott ót, 
a 340-et harmadszorra vitte. Utána megpróbál
kozott a 360 cm-rel is, de kétszer ütötte.

A pontverseny állása: Magyarország 83.5, 
Ausztria 59.5.

Svédstaféta: 1. Ausztria (Lechner, König, 
Rinner) 2 p. 05 mp. 2. Magyarország (Forgács, 
Gyenes, Duha, Nádujfalvi) 2 p 06 mp. 100 mé
teren Forgács behozza az egész pályaelőnyt, mig 
Gyenes két méterrel veri Lechnert, de a váltás 
a Duhával a lehető legrosszabb: leadnak min
dent. Duha már együtt fut Kőniggel, aki 100 mé
ter után előz, de Duha a finisben másfél méter
rel veri Königet, de természetesen ez kevés Rin
ner ellen, aki feltartva biztosan győz.

A pontverseny végeredménye:
1. Magyarország 855 pont. 2. Ausztria 64.5 

pont.

jaival már a 9. percben 2:0 arányban 
zetett.

Nem sokkal később Tfinczer ll-esből fl fzitu. 
harmadik gólját lőtte.

Szünet után Toldi és Túrát újabb gólt lőtt 
Majd Ember ll-esből s egy perccel később 
egyéni kitörésből szépített az eredményen. Az 
utolsó előtti percben Berkessy beállította a vég. 
eredményt.

A Ferencváros csapatából fejjel emelkedett ld 
Korányi, mig a kispestiek csapatában Oláh iát 
szott jól. J b

A jutalom játéknak mintegy 12Q0 nézője volt.
FTC ifj.—Kispest amatőrválogatott 1:0 (1:Q\

futó Duha két- 
A célegyenesbe 

Rinner 5 méter előnnyel fordul be és mig ő 
oldalt nézegetve kényelmesen futja az utolsó 
száz métert, mögötte a második helyért nagy 
küzdelem fejlődik ki Nádujfnlvi és Duha kö
zött. 350 méternél még ugylátszik, hogy itt is 
bajnokverés lesz, Duhának segítségére van 
nagy kiizdőképcssége és az utolsó métereken 
megveri Nádujfalvit.

A pontverseny állása: Magyarország 54.5' 
pont, Ausztria 44.5 pont

3000 méteres síkfutás: 1. Sárvári (magyar) 9 
p 22.8 mp. 2. Krizsán (magyar) 9 p 31 mp. 3. 
Köbl (osztrák) 9 p 34.8 mp. 4. Jancak (osztrák) 
9 p 53 mp. A két magyar végig érdekes ver
senyt futott. Folytonosan váltakozva vezettek, 
szinte métereként váltották egymást a vezetés
ben. A finist Krizsán kezdte 300 méterrel a cél 
előtt, de 200-nál Sárvári étre vágott és meglepő 
frissen futva, 30 méterrel verte a teljesen elké- 
zült Krizsánt.

.4 pontverseny állása: Magyarország 62.5 pont, 
Ausztria 47.5 pont.

Gerelyvetés: 1. Zahlbruckner (osztrák) 4975 
cm. 2. Vermes (magyar) 4818 cm. 3. Csányi (ma
gyar 4571 cm. 4. Styx (osztrák) 4350 cm. Zahl-I 
bruckner első dobásával győzött, mig VermesI 
utolsóra érte cl legjobb eredményét. Általában*

Ifjusági atlétáink első nemzetközi erőpró-1 magával, mig a belső pályán 
bája volt vasárnap délután. Ausztriával üt-1 ^ázig behozza Studnickát. 
köztek meg ifjú atlétáink, Ausztriával, mely 
országgal oly sok sportérintkezésen keresz
tül fűz. barátság. A futballal kezdődött an
nakidején s 1930-ban már olt tartunk, hogy 
az ország első sportolói után az' ifjúságiak 
is megvívják a maguk küzdelmét . . .

A kél ország Ifjúsági atlétáinak első 
megütközéséből győztesen kerültek ki a 

magyarok.
Annak ellenére, hogy egynéhány számban 

nagyon is elővette atlétái okai a versenyzők 
legnagyobb betegsége, a lámpaláz. Különö
sen egv számban, a távolugrásban történi 
majdnem baj s hogy végül győztesen került 
ki Koltai, ar. tisztán

Az egész verseny 
folyt le, ami bizony 
az egész versenyre, 
egyetlen kiemelkedő 
ő azután a legelsők közül való.

Részletes eredmények:
200 m. síkfutás: 1. Rinner (osztrák) 22.9 mp., 

2. Duha (magyar) 23 mp., 3. Lechner' ' * '*  ’
23 3 mp., 4. Beliczay (magyar) 23.7 
Duha kezd a legjobban, 50-nél már 
Rinncrt, mig a másik osztrák nagyon 
A célegyenesbe Duha, Rinner és 
együtt fordulnak és Duha még 150 méternél is 
Rinner előtt van, de a finisben Rinner bizto
san, oldalt nézegetve győz, Beliczayt pedig a 
végén seépon felnyomuló Lechner veri meg.

A pontversenyben: 1. Ausztria 7 pont, Ma 
gyarország 4 pont.

Magasugrás: 1. Kovács (mngyar) és Zahl
bruckner (osztrák) 178 cm., 3. Jucinskv (oszt
rák) 175 cm., 4. Kerkovits (magyar) Í70 cm. 
— A két magyar bizonytalanul ugrott. Kovács 
• 178 cm.-en csak harmadszorra jutott át, mig 
Zahlbruckner. bár érintve, de másodszorra 
ugrottá At. Kerkovits a 175-tcl sem boldogult.

Pontverseny állása: Ausztria 
gyarország 9 pont.

1500 m. síkfutás: 1. Görög
23.4 mp., 2. Kőszegi (magyar) . , .
Friebe (osztrák) 4 p. 38 mp., 4. Wcigl (oszitrák) 
4 p. 39.4 mp. 1000 méterig Kőszegi vezetett, 
nyomában Göröggel és Weigllel. 1000 méternél 
Görög megy az élre és 300 méterrel a cél előtt 
finiselni kezd, mig Kőszegi lesznknd és Görög 
Igen szép finis után 30 méterrel veri a bajno
kot. Wciglt nz utolsó száz méteren flnlselle le 
Friebe.

A pontverseny állása: Magyarország 17 pont, 
Ausztria 16 pont

Távolugrás: 1. Koltny (mngyar) 6.76 cm., 2 
Studniczka (osztrák) 6.60 cin., 3. Zahlbrukner 
(osztrák) 6.55 cm., 4. Somló (magynr) 6.50 
cm. — Majdnem egyik legbiztosabb verseny- 
számunknt vesztettük el. Koltav ugyanis lehe
tetlenül bizonytalanul ugorva, négyszer belé
pett, mig egyik ugrása mindössze 5.97 cm. volt. 
Az utolsó ugrásra azután megemberelte ma
gát. nem lépett be s az eredmény 6.76 cm*  volt, 
amivel a verseny győztese is lett. A két osztrák 
■ vártnál jobb eredményt ért el.

A pontverseny állása: Magyarország 23 pont, 
'Ausztria 21 pont.

Sulydobás: 1. Knmpirtsch (osztrák) 1296 cm., 
2. Solty (magyar) 1245 cm., 3. Kínál (magyar) 
1205 cm., 4. Zahlbruckner (osztrák) 
Kamputsch kimagaslott a mezőnyből, 
eredményét harmadik dobásra érte el, 
szintén harmadikra dobta legnagyobbját.

Pontverseny állása. Magyarország 28 
'Ausztria 27 pont.

100 m. síkfutás: 1. Forgács (magynr) 
mp., 2. Gyenes (magyar) 11.4 mp., 3. Lechner 
(osztrák) 11.5 mp., 4. König (osztrák) 11.8 mp. 
Mindjárt az első start jő. Forgács 30 méter 
után kiugrik a csomóból, Gyenes is kis előnyt 
szerez 50 méternél, de hiáim finisei kétségbe
esetten. Forgács biztosnn, egy és félméterrcl 
győz, mig Lechner félméterrel szorul harmadik 
helyre. Az időmérés nyilvánvaló tévedés. Gye- 
ncs ideje 11.5 mp. volt.

A pontverseny állása: Magyarország 36 pont, 
Ausztria 30 pont.

110 m. gátfutás: 1. Kovács (magyar) 
mp., 2. Hirsch (osztrák) 17 mp., 3. Studnicka 
(osztrák) 17 2 mp., 4. Szabolcs (magyar) 17.6 
mp. Az első gátat Studnicka. Kovács és Hirsch 
egyszerre veszik, a hnnnndik gátnál azonban 
Kovács elhúz és hór Hirsch a finisben igen 
szépen felnyomul, öt méterrel biztosan győz 
Szabolcs gyönge negyedik

A pontverseny állása: Magyarország 42 pont 
'Ausztria 35 pont

Diszkoszuetés: 1. Aczél (magyar) 3955 cm., 
2. Hoyden (osztrák) és Solty (mngyar) 3776 
cm., 4 Kamputsch (osztrák) 3517 cm., 
meglepően biztosan dobolt, mindhárom

n szerencse dolgn. 
hűvös, szeles időben 
káros befolyással volt 
Az osztrák válogafoll 
Ingja Rinner volt. De

(oszt rák) 
mp. — 
befogja 

lemarad. 
Beliczay

13 pont, Ma

(magyar) 4 p. 
4 p. 30 mp., 3.

1122 cm 
győztes 

Solty

11.3

16.3

Aczél
___ _____________ ______ ___ ___ _ érvé

nyes dobása 39 méteren felül volt. Az credmé 
nyékét először vószonszalnggal mérték éa ak
kor Hoydennek 3779 cm.-t, Soltynak pedig 
3775 cm.-t mérlek. A fenti eredmény az 
szalnggal való utánmérés után állt elő.

A pontverseny állása: Magyarország 
pont, Ausztria 38.5 pont.

400 m. síkfutás: I. Rinner (osztrák) 52 1 mp., 
2. Duha (magyar) 52.7 mp., 3. Nádujfnlvi (ma
gyar) 52.8 mp . 4. Studnicka (osztrák) 54.7 mp. 
Első startra Nádujfnlvi kiugrik, másodszorra 
egyszerre indul a mezőny. \ külső pályán futó 
ftinner nagyou belevág és Nádujfalvit is húzza

acél-
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A BBTE és a MAC testvéries 
osztozkodása a stafétabajnokságokon

Budapest stafétabajnokságai sosem okoztak 
lágy izgalmat, de különösen nagy vetélkedé

seket sem. Majdnem mindig meg volt minden 
számnak a maga kimondott favoritja s a többiek 
sohnserÉ ambicionálták túlságosan a vele való 
versenyfelvételt. Ez évben se volt máskép. Sprin
ten a BBTE, hosszútávon a MAC csapata volt 
a favorit s minden ment is rendesen, verkli- 
szerilen: 4X>00-on és 4X400-on a BBTE, 
4X1500-on és az 5000-es csapatversenyben a 
MAC győzőit.

Pedig a sprintstafétában szép verseny lett 
volna, ha az MTK kiáll. De nem állt ki s igy a 
BBTE ismét, messze a többiek előtt végzett.

Elszomorító látvány volt az 5000 m. csapatver
seny a maga 12 szál indulójával Hova is jutot- 
lunkl Hiszen igaz, régen sem állottunk valami 
jól a hosszutávfutás terén, de legalább nem két 
egylet 12 legénye „tülekedett**  a startnál. Hová 
lettek a többiek, az MTK, az FTC. az MTE, a 
Vasas? ...

Részletes eredmények:
<Xl<M) m. síkfutás:

Bajnok: BBTE (Zsltvay, Barsi, Szalai, Rag- 
gamby) 43.2 mp., 2. FTC. (Nagy, Kovácsi, Ve
zér, Hajdú) 44 mp., 3 MAFC (Dénes, Magdits, 
Szondy, Balogh) 44.8 mp. Az első váltásnál 
Nagy váltana legelőször, de Kovácsi állva várja 
és igy Barsi már előnyhöz jut. Innen azután 
már végig vezet a BBTE és megszorítás nélkül, 
fölényesen győz. A körülményekhez képest jó 
idő alatt. A küzdelem mindössze a második he
lyért voll, melyből végül az FTC került ki 
győztesen. E verseny sokat vesztett érdekessé
géből az MTK távolmaradása folytán.

4X400 m. síkfutás:
Bajnok: BBTE (Zsitvayp Odry, Szalay, Barsi) 

3 p. 27.6 mp., 2. a MAFC (Szondy, Dénes, Fe- 
renczy. Magdits) 3 p. 32.8 mp., 3. BEAC (Far
kas, Kétszeri, Czakó, Remec) 3 p. 33.4 mp. 
Zsltvay mintegy 3 méterrel veri Farkast, de 
Odry már harminc tnéleren elfut az egy
mással hadakozó Dénes és Kétszeritől, Szalay 
inég jobban növeli az előnyt és kilátás is van

111
a rekordra, de Barsv túlságosan elszalad Szalay 
elöl, ugy, hogy majdnem túljut a váltási vona
lon, végül is egészen meg kell állnia, hogy át
tudja venni a botot Szalaytól. így azután már 
nincs is kilátás a rekordra és Barsi erőlködés 
nélkül fut be.

4X1500 m. síkfutás:
Bajnok: MAC (Lenkey, Cser, Gyulai, Szabó) 

17 p. 36.2 mp., 2, MTK a) csapata (Halász, 
Schüssler, Tuza, Ferihegyi) 17 p. 41.8 mp., 3. a 
BBTE (Csekey, Piros, Verbőczi) 18 p. 11. 8 mp. 
Az első futóknál Halász váltott elsőnek 8 mé-. 
terrel verve Lenkeyt. Schüssler előbb 40 méter-;
rel elfutott Csertől, a végén azonban a távolság ^,mP' /'
5 méterre redukálódott. Gyulai Vftgtlfh Felfut n * . ’
Tuzóhoz és 1150-ig megelégszik a Tuza mögött 
való futással. Itt azonban finiselni kezd, de 
Tuza sem hagyja magát és szorosan mögötte 
fut, ugy. hogy a távolság mindössze nyolc mé
ter közöltük, amikor Gyulai Szabót, Tuza pedig 
Ferihegyit váltja. Ferihegyi követi Gyulai takti
káját, mert rögtön felfut Szabóhoz, sőt rövid 
időre átveszi a vezetést is. A végén természete
sen Szabó könyiiszerrel éri be Ferihegyit és 
minden különösebb megerölletés nélkül 40 mé
terrel győz.

5000 m. csapatverseny:
Bajnok: MAC (Szabó 1., Gyulay JL, Cser 4., 

Kulcsár 9., Mauréri 10.) 27 pont. 2. ESC (Gé- 
gény 2.. Eper 5., Galambos 6., Majorossy 7 , He
gedűs 8.) 28 pont. A verseny igen szánalmas 
képet nyújtott a maga tizenkét indulójával. Hi
szen nemrégiben is még nagy tülekedések vol
tak az ötezer méteres csapatversenyek startjá
nál, mig most mindössze két klub tudott csapa
tot starthoz állítani. így azután nem csoda, ha 
hosszulávfutó-sportunk stagnálását kell konsta
tálnunk minduntalan. Féltávnál még ugy állt a 
helyzet, hogy az ESC megveri a MAC-ot. Mert 
ekkor a Pincéregyesületnek 20 pontja voll, mig 
a MAC 37 ponttal volt mögötte. A végén azon
ban a MAC főleg Szabó győzelme révén sokat 
javított helyzetén, és ha a legminimálisabb kü
lönbséggel is, de összetoldozotl-foldozott csa
patának sikerült megmentenie a bajnokságot.

Az Ambrosiana
vasárnap délután két autón kihajtott a Hungária-uira és

zárt ajtók mögött titkos tréninget tartott
A legnagyobb csendben, feltűnés nélkül érke

zett meg szoinbnton Budapestre a milánói Ani- 
brosiana. Ar. olasz bajnokcsapat trénerének, a 
népszerű Wetsz Csillinek meglehetősen nagy 
erőfeszítésébe került, hogy a passzionátus ér
deklődőket távoltartsa a nagy meccs előtt és 
hogy a lehetőséghez képest biztosítsa a csapat 
nyugalmát.

Az Ambrosiana vnsórnap is kerülni igyekezett 
a kiváncsiak tekintetét Az elmúlt vasárnap leg
fontosabb sporteseménye a magyar—osztrák 
ifjúsági atlétikai mérkőzés volt, amely a 
BSzKRT-pályán folyt le. A pályára siető sport
emberek figyelmét nem kerülhette el, hogy a 
szomszédos Hungária-uti pálya előtt két auto
mobil állott meg.

Az autókról leugráló tucatnyi fiatalember
ről nem volt nehér megállapítani, hogy as 

olass bajnok-tizenegy: az Ambrosiana.
Amint n pólyára bevonultak, a sporttelep kn- 

puja rögtön becsukódott. Az Ambrosiana kíván
ságára történt et nz intézkedés. A Mitropakup- 
küzdelcmre készülő csnpnt

tt meccs színhelyén zárt kapuk mögött tit
kos tréninget tartott.

A BSzKRT-pálya betontribünjéről igen jól ki 
lehetett venni a mozgó feketeingcs futballista- 
szilhuetteket. A benfenlesek azonban tudták, 
hogy a birkózólermen keresztül be lehet jutni 
a pályára és igy a könnyű labdalréninget né
hányon mégis megszemlélhették.

A füves pályához szokott olasz bajnokcsapat 
természetesen ijedt arccal tekintett végig a ko
pár pályán, de Meazza, a magyarokat legyőző 
olasz válogatott csapat centere megnyugtatta 
társait.

Schlosser Imre jutalom
játéka 

Ferencváros-Budai 33 
6:2 (3:0)

Schlosser Imrének, a veterán válogatottnak 
és a Kispest trénerének tiszteletére vnsarnap 
barátságos mérkőzés keretében jutalomjátékot 
játszott a Ferencváros és a Kispest csapata.

Esen a mérkőzésen kevés volt as Isgalom, 
mert a Ferencváros Takács II. és Toldi gól-

A BEAC zártkörű uszóversenye
Boross és Székely között 

újabb válogatóversenyt 
rendel el a MUSz

Úszóink és pőlózóink krémje vándorbotot ra
gadott a kezébe és ki Millstadt, ki Párizs felé 
vette útját. Itthon tehát maradt a — középső és 
hátsó régió. Ezeket igyekezett a BEAC koszo
rúba fonni s rendezett számukra versenyt, amely 
a BEAC eszébe is csak pénteken jutott. A ver
seny ennélfogva meglehetősen titokban ma
radt — a közönség előtt.

De nem történt nagyobb baj .mert az md.
mények sem olyanok, amelyekkel különö

sebben dicsekedni lehet.
A verseny egyetlen érdekes száma a százmi > 

teres elsőosztályu x gyorsuszás volt, amely hi
vatva lett volna eldönteni azt a problémát, hoijg 
ki utazzék Drezdába a magyar staféta kiegészíté
sére. Ez a probléma azonban továbbra is nyitva- 
maradt, mert jóllehet Boross vitán felül jobb 
volt Székelynél, egy enyhe célbírói tévedés és a 
rossz start holtversenyt eredményezett. A rész
letes eredmények a következők:

50 méteres gyorsuszás: 1. Brém (MAC) 30.2 
mp. 2. Gyulai (MAC) 30.4 mp. 3. Bodó (MTK) 
32.2 mp. 100 méteres kezdő hölgyhátuszás: 1. 
Veréb (UTE) 1 p 44 mp. 2. Kálaliszán 1 p 48.8 
mp. 3. Czéttly (III. kor.) 2 p 1 mp. 100 méteres 
junior gyorsuszás: 1. Búzás (UTE) 1 p 14.4 mp.
2. Szecsey (FTC) 1 p 15 mp. 3. Vargha (MUE) 
1 p 15.2 mp. 200 méteres mellúszás: 1. Hild 
(UTE) 3 p 08.4 mp. 2. Lantos (FTC) 3 p 15 mp.
3. Tóth (UTE) 3 p 18.2 mp. 400 méteres 111. o< 
gyorsuszás: 1. Göndöcs (NSC) 5 p 53.4 mp. 2. 
Bőnk (BESzKÁR) 5 p 56.8 mp. 3. Csillag 
(BESzKAR) 6 p 06.4 mp.

ÍOOméteres I. oszt, gyorsuszás: 1. Boron 
(SzUE) és Székely (TSC) holtversenyben 1 p 
04 mp. 2. Szabados 1 p 04.4 mp. Boross a start*  

*» a fordulónál is fél-félmétert adott le 
s a finisben, közvetlenül a cél előtt, karja a pá
lyát határoló kötélbe akadt s ezzel is egy tel
jes ütemet veszített. Mindezek ellenére is ha
marább ért a célba, úgyhogy az eredményhirde
tés meglehetős konsternációt kellett. Drezdában^ 
ahol százméteres pályán fognak úszni a magya
rok, Boross az elért idejénél feltétlenül jobbat 
mutathat.

200 méteres II. o. hölgymelluszás: 1. Veréh 
(UTE) 3 p 43.8 mp. 2. Schnitzler (MTE) 3 p 44.6 
mp. 3. Bethlen (FTC) 3 p 46 mp. 100 méteres 
juniorhátuszás: 1. Göndöcs (NSC) 1 p 26.6 mp. 
2. Strausz (III. kér.) 1 p 31.2 mp. 3. AiMtM 
(UTE) 1 p 32 mp. 100 méteres II. o. hölgy- 
gyorsuszás: 1. Csányi (FTC) 1 p 28.2 mp. 2. 
Kende (NSC) 1 p 32.2 mp. 3. Bárány (MESE) 
1 p 36 mp.

5X50 méteres III. o. gyorsstaféta: 1. VTE ? 
p 39 4 mp. 2. FTC 2 p 42 mp. 3. MUE 2 p 48 
mp. S^IOO méteres I. o. vegyes staféta: 1. UTE 
3 p 54.4 mp. 2. FTC 4 p 04 mp. sXöO méteres 
hölgy vegyesstaféta: 1. FTC/A 2 p 13.4 mp. 2 
A’SC 2 p 15 mp. 3. MUE 2 p 10.4 mp.

BEAC— V^C 9:1 (5:1).
A vizipóló sem maradhatott el a hirtelen 

megrehdezett verseny programjából, — mert 
jobbra nem tellett — harmadosztályú bajnoki 
mérkőzéseket iktattak a programba. Ezek közül 
a VÁC—BEAC mérkőzése macska-egérharc volt, 
amelyet az egyetemisták tartalékosán is nagy 
fölénnyel nyertek. A VÁC egyelőre vízben i» 
gyenge.

Az országúti összetett hosszú
távú kerékpárbajnokság 

második futama
Győztes: Jálics (Postás). — Az 

elsőnek befutott Istenes 
versenyen kivül indult

Vasárnap futották le a gödöllői országúton 
országúti összetett hosszutávu kerékpárosbaj
nokság második futamát. Reggel fél 6 órakor 
volt a start a 9-es kilométerkőtől és az útvonal 
Gödöllőn, Veresegyházán, Vácon, Balassugyaj' 
maton, Aszódon. Máriabesnyőn, Gödöllőn *’ 
Budapesten keresztül a 192 km-es világbajnok 
terepszakaszon vezetett keresztül. Több kisfbo 
bukás Is történt, komolyabb baleset 
nem fordult elő.

A célba Istenes (UTE) érkezeit 
sőnek. miután azonban egyesülete 
tette őt benevezni, 6 óra 50 p. 20 
Idejével csak mini versenyen kivül

azonban

be eb 
clfelej- 
mp*-* 8 

-................       Indul0
szerepelt és a győzelmet át kellett engednie 
Jállcíhak (Postás), aki « óra 50 p*  20*5  

mp. alajt ért a célba.
3. Schmidt (MTK). 4 Kik (UTE). 5. NeuM'i" 
(Postáé). A versenye" összesen kilencvcnkelt* n 
indultak __

T>r. Fényes ssakorvo*
bőr- nernlta^wekneV rendel egész nap- '

• * -MftftecrtfraA MKimmI wembw**
é





Budapest. Juüos M.

A békéscsabai Bohn S C 
bekerült az országos 

amatőr-döntőbe
Ke országos amatőr futhallbajnokság elődön

tőit vasárnap bonyolították le Budapesten. Bé
késcsabán és Szolnokon. A Törekvés, a Bohn 
SC és a Szolnoki MÁV csapatni jutottak tovább, 
•őt a Bohn SC már a középdöntőjén is túl van 
• az országos döntőbe bekerült, ahol valószínű- 
lég a Törekvés tesz az ellenfele. Az eredmé
nyek a következők:

Törekvés—Debreceni KASÉ 7:0 (2:9).
A budapesti amatőr-bajnokcsapat hatalmas 

SÚaránnyal intézte el jóképességü debreceni el- 
nfelét az országos arnatőrbiijnokság elődöntő

küzdelmeiben. A Törekvés klasszisjátékot pro
dukált s a csapat minden része oly játékkal 
lepte meg híveit, hogy az országos bajnokság 
győztesét benne kell látnunk. Mindkét félidőben 
■agy fölényben voltak a kék-fehérek. A debre
ceniek csak szórványos támadásokkal kísérle
teztek, melyek azonban komoly gólhelyzetet nem 
teremtettek. Az egyoldalú játékra jellemző, hogy 
• Törekvés kapusa az. egész mérkőzés folyamán 
mindössze egy labdát kapott. A győztes csapat 
legjobb része a RegnerlI. -Keszler II.—Deutsch 
belső trió. Rajtuk kívül különösen Keszler 1. 
Régner 1 mutatott kiválót. Az első félidőben 
Régner II. és Deutsch góljaival 2:0-ra vezetett 
• Törekvés. A debreceniek közvetlen védelme 
ükkor még jól funkcionált a egy csomó kor-
ner érán mcgakadálvorta n további eredményt. Leiner—Botéi, Cantacuzéno 7:5, 6:2, 6:0. B 
Szünet után Régner II egymásután két gólt szer-1 Silbersdorf—Luppu, Bunea 6:4, 6:4, 6:1.

Általános magyar győzelem Millstadtban
A hölgyek csapata 31:29, a vizipóló B-csapat 5:1 arányban győzött

Mlllstatt, julius 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

Szenzációs, ha nem is nagyarányú, de 
váratlan győzelmet értek el hölgyuszóink Mill- 
•tattban a mngyar—osztrák hölgyuszó-mérkö- 
■ésen. A részletes eredmények a kővetkezők: 

lOfí m-es hátuszás: 1. Szőke Kató 1 p 37.6 
■p, 2 Sípos*  Manci 1 p 41.2 mp, 3. Bienenfeld 
(osztrák) 1 p 4.4 mp.

400 m-es gyorsuszás: 1. Löwy Fritzi (osztrák)

Magyar győzelmek a kopenhágaí atlétikai 
versenyen

Kopenhága. julius 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

téssé.) Külföldet járó atlétáink ma délután n 
kopenhágaí versenyen álltak starhoz. Közülök 
Darrfnyí a sulydobásban 1493 cm-el, Szepes pe
dig a gerelyvetésben 6345 cm-el győzött. Érthe
tetlenül gyengén szerepelt ellenben Késmárki,

Három ni országos női rekord 
a BBTE női versenyén

A BBTE megszervezte női atlétikai szakosz
tályát és vasárnap már meg is rendezte első 
nőlversenyét. A rendező egyesület versenyzői 
még kiképzés alatt állanak és igy a budai tor- 
nágzegyesiilet a társegyesülctek részére irta ki 
U versenyt, amelyen azonban egyedül n Test
nevelési Főiskola hölgyversenyzői indultak cl. 
A legtöbb női atlétával rendelkező egyesület: 
az FTC csupán egy versenyzőt indított el, mi
után a többiek nyári szabadságukat élvezik.

Nem volt tehát éppen látogatottnak névéi 
hető a verseny, ám tartalom és színvonal tekin
tetében annál inkább emlékezetes marad.

a mindössze öt Mámból álló versenyen 
bárom országos és egy főiskolai női rekord 

dőlt meg.
A 80 méter*  gátfutásban Kael Anna győzött 

13.3 mp-ccs rekordidővel a 16 mp-cet futó 
Kultsár Izabellával szemben.

A magasugrás női rekordját ugyancsak Kael 
'Anna javította meg 139 cm-ről 145 cm-re. Má
sodik Vértessy Kató (140), 3. Kultsár Izabella 
125 cm-rel.

Rekord jött ki a 4XHW méteres stafétában 
Is. A Testnevelési Főiskola Tóth Irén, Vértessy 
Kató, Wieland Magdolna, Kael Anna összeál
lítású női sprintstafétáju 53.2 mp-cet futott ■ 
főiskola B) csapata ellen. A régi rekord 54.3 mp.

Volt még egy főiskolai rekord is, még pedig 
a 100 méteres síkfutásban. A győztes Tóth 
Irén 13 mp-cet futott. 2. Wieland Magdolna 
13.6 mp, 3. Vida Anny (FTC) 13.6 mp.

Az olasz Pignotti lett 
a katonatiszti Európa- 

törbajnok
Ostende, julius 13.

A katonatiszti vívó európabajnokságok során 
vasárnap aa egyéni tőrbajnokságot döntöt
ték el, melyet az olasz Pignotti nyert meg 

öl győzelemmel.
Második az olasz Pulit! négy győzelemmel, har
madik Binet (Franciaország) 3 győzelemmel, 
negyedik llntz József főhadnagy (Magyaror- 

ötödik Bogén Albert alezredes (Magyar 
ország).

A győztes Pignotti és a második helyezett 
Pulit! eredményét megóvták, mert egyik 

sem katonatiszt.

COoDRkHpHtu^S

Úszó Egyesülettel. A mérkőzést a műegyetemi 
csapat nyerte meg 7.0 (6:0) arányban. A
többi uszószám a hideg időjárás folytán elma
radt.

X Peltzer dr. letört Peltzer dr. világkörüli 
útja után ma állott először starthoz a charlotten- 
burgi pályán. Ideje 800 méteren az egyik leg
nagyobb meglepetés: 2 p. 00.6 mp.l Kömig 
100-on 10.4 mp.-et futott, mig a 4X100 méteres 
stafétát Charlottenburg csapata nyerte meg 
42.2 mp. alatt

X A siófoki luzóverseny. A 
Egyesület hagyományos siófoki 
az idén julius 20-án kerül lebonyolításra. A ver
senyzőket és a közönséget ezúttal is különvonat 
viszi te Siófokra A kényelmes versenyvonat a 
verseny napján reggel 6 óra 55 perckor indul a 
Délivasut érkezési oldaláról s 9 óra 55 p.-kor már 
meg is érkezik Siófokra. A különvonat közön
sége a rendelkezésére bocsátott 40 filléres für
dőjegyekkel a késő esti órákig szórakozhat a 
siófoki strandon, mert a versenyvonat este 10 
órakor indul visszafelé és éjjel 12 óra 15 perc
kor már be is fut a Délivasutra.

X Sportorvosi tanfolyam a testnevelési főis
kolán. A m. kir testnevelési főiskola orvosok 
és orvosnők részére sportorvosi tanfolyamot 
rendez, amely október elsejétől tizedikéig fog 
tartani Az elméleti részt Verebély Tibor dr., 
Farkas Géza dr., Hasenfeld Arthur dr., Műt- 
sehenbacher Tivadar dr., Dalmady Zoltán dr., 
és Dollinger Béla dr egyetemi tanárok, Szuko- I 
uáthy Iníre dr., a főiskola igazgatója, Deseő De
zső főiskolai tanár, Bentz Géza dr., bilkei Papp 
Lajos dr. főorvosok és Maian Mihály egyetemi 
tanársegéd adják elő. A gyakorlati résznek 
Kmetykó János, Misángyi Ottó, Malaky Mihály, 
Záborszky Sándor, Berty László, Varga Béla 
dr., Kankovszky Artúr, Kugler Sándor, Wéber 
Edit és Zseinbery Gyula dr. lesznek az előadói. 
A résztvenni szándékozó orvosok és orvosnők 
szeptember 15-ig írásban jelentkezhetnek a 
Testnevelési Főiskola igazgatóságánál. A tanfo- 
folyatn részvételi dija húsz pengő.

X Napsugaras görög földön. Mező Ferenc dr. 
állami reálgimnáziumi tanár, a magyar sport
történelem tudós kutatója a fenti cim alatt csi
nos kiállítású müvei gyarapította a magyar iro
dalmat. A hellének klasszikus földjén, az antik 
görög olimpia színhelyén végzett kutatásainak 
eredményeiről számol be az amsterdami Szel
lemi olimpia koszoruzott bajnoka és a kitűnő 
írói készségről tanúskodó kolumnák rengeteg 
uj archeológiái adatot tárnak fel az ifjúság és 
a felnőtt közönség számára. „Ifjúkori álmom, 
évtizedes vágyam ment teljesedésbe az elmúlt 
nyáron: eljutottam Göröghonba, végigjárhat
tam azt a klasszikus országot, amelynek ber
keiben, vizeinél egykoron nimfák játszadoztak, 
múzsák daloltak, amelynek földjén istenek la
koztak" — ezzel a gyönyörű mondattal kezdi 
müvét az illusztris tudós és sportférfiu, akinek 
remek uj müvét mindenkinek el kell olvasnia.

X Olaszország—Japán Davis Cup 3:2. A Gc- 
nuában lejátszott Davis Cup európai zónadön
tőt az olaszok nyerték. Japán első vereségét 
szenvedte Európában. Ai olaszok Amerikával 
Jullua 18., 19. és 20-án Játszanak.

X Szabadevezősök turacsónak-versenye. Mo
hácsról jelentik: Vasárnap rendezte a Dunavi- 
déki Evezős Társaság 210 km-es távon evezős
versenyét turacsónakok számára. Nyolc induló 
közül az állandó szakadó esőben 6 feladta a 
versenyt. A két beérkező csónakban a követ
kezők ültek: 1. Csenda István, Trenki-Török 
László, Ming Ferenc 15 óra 09 perc. 2. Háber 
László dr., Dobozi Gyula dr., Szikszay János 
15 óra 11 perc. Mohács város nevében vitéz 
Szőnyi Lajos parancsnok, zsürielnök, a Duna- 
vidéki Evezős Társaság alelnöke fogadta a ver
senyzőket.

X Atlétikai verseny Kaposvárott. Kapos
várról jelentik: A KTSE vasárnap rndezte 
kerületi atlétikai versenyét, amelyen Szabó 
(PÁC) a 200 m-es síkfutásban 23.2 mp-es 
uj rekordot állított fel.

X Kikapott a német vizipóló válogatott csa
pat. Németország válogatott vizipoló-csapata 
tegnap Antwerpenben Belgium együttesétől 2:1 
(1:1) arányú vereséget szenvedett.

A „Senatspreis.” A hamburgi regatta kereté
ben vasárnap evezték te a klaszikus „Senats- 
achtert." Győzött az Amititia 1 p. 13.4 

mérkőzésé/ a MAFC a Soproni Pannónia alatt a Berliner Ruder Club ellen.

12.

dl, majd Dcutsch, ismét Régner II. és végül 
ugyancsak Dcutsch a góllövök. Boronkay Gábor 
bíró közmegelégedésre vezette a meccset.

Bohn SC-Páca VSC 5:1 (1:1). 
Békéscsaba, julius

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
lése.) A békéscsabai bajnokcsapat szép stílusban 
biztosan győzött a pécsi vasutasok ellen. A 
r.siek az első félidőben egyenlő ellenfélnek 
zonyullak. A Bohn SC ezzel a győzelmével 
jutott az országos döntőbe.

Sa. MÁV—DVTK 1:6 (IsO)
Nehéz küzdelmet vívott a két csapat s 

emberfeletti tel iesitménnyel győzött a 
együttes.

pé- 
bi- 
be-

A magyar teniszezők fölényesen 
győzlek Románia ellen

Magyarország—Románia 7:1
Debrecen, julius 13.

(A Hétfői Napló tud. tel. jel.) A magyar
román nemzetközi tenniszmérkőzést a három
napos verseny után a magyar reprezentánsok 
7:1 arányban fölényesen megnyerték. Az ered
mények a következők: Silbersdorf (magyar)— 
Cantacuzéne 6:4, 6:3, 1:6, 9:7. Aschner—Leiner 
(magyar)—Luppu dr., Bunea (román) 6:3, 6:2. 
6:3. Takács—Luppu dr 6:2, 6:0. 6:0. Aschner, 
Leiner—Botez, Cantacuzéno 7:5, 6:2, 6:0. Bánó,

6 p 38 mp, 2. Tóth Ilonka 7 p 00 mp, 3. 
Fleischer (osztrák) 7 p 16 mp.

Műugrás: 1. Wald (osztrák) 66.52, 2. Lenkey 
Magda 65.86, 3. Gráf (osztrák) 59.34 és 4. Erdős 
Vera 55.59.

Ezzel tehát Magyarország a hölgyek verse
nyét 31.29 arányban megnyerte.

A versenyt a magyar és az osztrák vizipóló 
B-csapatok mérkőzése követte, amelyet a ma
gyar csapat nyert meg 3:1 arányú félidő után, 
5:1 arányban.

aki a 180 cm-t ugró svéd Hansson mögött 175 
cm-el lett második. Zsuffka a rúdugrásban 10 
cm-el javítva idei legjobb eredményén, 370 
cm-el lett második a 400 cm-t ugró Warne mö
gött. Darányi ezenkívül indult még a diszkosz
vetésben is és idei legjobb eredményét, 4396 
cm-t dobva, második tett.

Vasárnapi sporthírek
X A vidéki evezősbajnokságokat Vácott bo

nyolították le nngyszámu közönség jelenlété
ben. A verseny élvezetes küzdelmeket hozott. 
Az eredmények a következők: Négyevezősvet- 
seny kormányossal- 1. Szegedi EE. Kettős pár- 
cvezősverseny kormányos nélkül: 1. Győri CSE. 
Egyes verseny: 1 Gurszki Tivadar (Váci SE) 
Négyevezősverseny kormányossal: 1. Nemzeti 
Hajós Egylet Nyolcevezősverseny kormányos
sal: 1. Győri TEE, 2. Tisza Szegedi Evezős 
Egylet.

X Remecz 44 méteres diszkoszdobása a 
Törekvés versenyén. Vasárnap délelőtt ren
dezte meg a Törekvés jórészt II. o. számok
ból álló atlétikai versenyét, melynek kima
gaslóan legjobb redményét Remecz (RÁC) 
érte el 4441 cm-es diszkoszdobásával.

X A bécsi Waeker veresége. Hollandiában. 
A Waeker hollandiai túrája utolsó mérkőzésén 
Dómban, az ottani városi válogatott csapattól 
1:0 (0 0) arányú vereséget szenvedett.

X A műegyetemi vlzlpólőesapat győzelme 
Sopronban. Sopronból jelentik: A tómalmi 
strandfürdőben játszotta le másodosztályú baj
noki mérkőzését a MAFC a Soproni Pannónia

A nemzetközi Alföld-Alpesi
turaut lefutása

Negyven induló, huszonnyolc befutó
(A Hétfőt Napló kiküldőt tutdósitájától.) A 

nemzetközi Alföld—Alpesi turaut, melyet ez 
évben a Királyi Magyar Automobil Club és az 
Osztrák Automobil Club közösen rendeztek, 
11-én, pénteken reggel négy órától vasárnap 
délután két óráig futották le. Az első befutó a 
háromnapos etapp után Delmár Walter mérnök 
volt, aki 2300 köbcentiméteres Bugatti Grand 
Sport gépén abszolválta a versenyt. Az első na
pon pénteken reggel négy órakor indultak el a 
túra résztvevői. Purkersdorfból, számszerlnt 
negyvenegy jármüvei, hogy az első napi etappot, 
359 kilométert abszolválják. ’ziküldött munka
társunk Chrysler kocsin Wilheim Sándor veze
tése mellett abszolválta a furát. Az első napon 
húst magyar, huszonegy osztrák jármű Indult. 
A 360 kilométeres clsőnapi etapp már rendkívüli 
teljesitmények elé állította a versenyzőket és a 
reggel négy órai start után a versenyzők Ausztria

fi

Magyar Úszó 
uszóversenye

mp.

legszebb részén száguldottak keresztül a magas
lat lábához. Az első nehézséggel a Pőtschén- 
magaslatnál kellett a versenyzőknek megkűzde- 
niök.

A Pötschenhöhe szerpentinjein történt meg. 
hogy a 30-as startszámu Hllde Mária, Klp- 
pel gráci gyáros felesége egy szerpentin ka
nyarulatánál összeszaladt a szembejövő mo
torkerékpáros osztrák csendőrrel és mind 
a kelten hatalmas ívben, az összeütközés 
erejétől, kirepültek Jármüveikből és a hölgy

vezető felrepült a fára.
Gépe összetört, Azonban egyikőjüknek sem tör
tént semmi baja. Bad-Ausseeban fejeződött be 
az első nap túrája, mig a második nap 478 
kilométeres etappja

a Tauernhöhe abszolválásával, valamint a 
Katschberghöhe hihetetlen feladatok elé 41- 

lltotta a versenyzőket.

Már az első napon a sportkategória minden 
résztvevője kapott hibapontokat, mig a második 
napon ezek is, kivétel nélkül, szereztek hozzá 
további hibapontokat. A harmadik nap etappja 
482 kilométer. Gráctól a balatoni kőrúton ke
resztül vezetett haza és a harmadik napon gé
peink és versenyzőink jóformán kipihenték a 
rettenetes esőzésektől tönkretett hegyiutak utáni 
fáradságot. A három versenyző Graeff-Stifft 
kocsi, a Daimlerek, a tőlünk benevezett két 
Lancia Dilambda, a négy induló Tátra hihetetlen 
teljesítményeket, csodával határos biztonsággal 
abszolválták. Egész utón a benzin- és olajpótlás 
kifogástalan volt. A Schell kőolaj rt. kiküldött 
tisztviselője ,aki a versenyzőkkel együtt abszol
válta a túrát, az egész vonalon mindenütt moz
gósította a Shell-kutakat és kifogástalan gyor
sasággal látták el az összes versenyzőket benzin- 
és olajjal. A Steyr-ok teljesítménye minden kri
tikát kibir, hisz mint legnagyobb gyára Ausztriá
nak, erre a terepre építi tulajdonképpeni ko
csijait.

A magyar versenyzők közül feltűnést keltett 
a fiatal Szemere István, aki Dllambdáját az 
egész útvonalon bámulatos biztonsággal 
kezelve, az összes átlagokat kivétel nélkül 
pontosan betartotta, ami sok rntinlrozott, 
régi vezetőnek a legnagyobb megerőlteté

sébe került.
A Somogymegyei Automobil Club team-jéből 

Abafy Károly kaposvári versenyző Buiclcjával 
Reichenfels előtt belecsúszott az árokba és Így 
órákat veszítve feladta a versenyt. A harmadik 
napon a gráci induláskor

öt magyar versenyző indult hibapont nélkül, 
nyolc osztrák, két cseh és egy angol

v budapesti befutás két órakor kezdődött és 
folytatódott egész hét óráig. A Műegyetem előtt 
fék- és gyorsulási próbákat tartottak, utána 
kondicióvizsgát a gépek állapotáról.

Részletes eredmények a következők:
Az Alföld-alpesi turaut abszolút győztese 

a többszörös magyar motorkerékpár-baj
nok, Balázs László 
lyen a háromnapos 
Shell-benzinnei és 
szolválta, nyerte az 
gyobbitott példányát. Ezenkívül 14 győztes 
büntetőpont nélkül nyerte az alpesi serle
get. 12 kocsi kapott büntető pontokat, 15 
pedig kiesett a versenyből. Az osztrák autó*  
inobilklub Team-diját a 10., 18. és 19. számú 
Graef- és Stift-autók nyerték meg. Két gyári 
Team-dijat az Austro Daimler Team 25.t 
26. és 27. startszámu kocsikkal, mig a má< 
sikat a Graef- és Stift Team 10., 18. és 19. 
számú kocsikkal nyerték.

Kálmán Sándor.

Magosix-autóján, m*  
túrát Castrol-olajjal*  

Cordatic-gumikkal ab*  
alpesi tér lég meg na*

LÓSPORT
Corvus nyerte 

a Tátrai hendicepet
szezon egyik legjelentősebb sulyekxztói A; _ ______ __________

versenyé, a Tátrai handikap volt a vasárnapi 
versenyek főszáma. Az értékes díjért tizenkét 
ló startolt. A verseny eredménye a Corvus, 
Palotás befutással a klasszis diadalát hozta. 
Corvus imponáló stílussal, három hosszal nyerte 
meg a versenyt Palotás előtt, melyet négy hosz- 
szál Mungo követett. A versenyben csaknem 
végzetes baleset történt:

az Ejnyét lovagoló Kaszián Ferenc ugyanis 
a fordulóban lesodródott lováról s a mö
götte száguldó mezőny elé esett. A vágtató 
lovak egy része azonban átugrotta, a többi 
pedig kikerülte. Kaszlánnak az Ijedtségen 
kívül szerencsére más baja nem történt 

és. az ötödik futamban már újból nyeregbe is 
szállt. Izgalmas finissel végződött a negyedik 
futam, melyben a debütáló Rendes és Páratlan 
II. gyilkos harcot vívtak a győzelemért.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Gr. Wenckheim D. Vaezak (2) 

Schejbal, 2. Corinthia (6) Csapiár, 3. Csitri (6) 
Kaszián F. F. m.: Alpine, Liebling, Buzogány. 
2»/» h., 2‘/» h. Tót.: 10:31. 18, 39. — H. FU
TAM*  1. Mr. Comer Istvánka (10) Csuta, 2. 
Csopak (10) Balog, 3. Neves (25) Kaszáéi. F. 
m.: Fontaine, Rab Ráby, Lantos, Mi lesz, Sa- 
lambo, Funny, Pülangó, Héviz, Dáma II., Szig- 
liget, Rács Pali, Fruska. % h., ötnegyed h. 
Tót.: 10:47. 39, 41, 54. — ül. FUTAM. 1. Br. 
Rothschild A. Corvus (2) Balog, 2. Palotás 
(2%) Csuta, 3. Mungo (8) Tuss. F. m.: Rabió. 
Sisakos, Taps, Fasista, Nagyur, Ki tudja, Mi- 
like, Máramaros, Ejnye. 3 h., 4 h. Tót.: 10:35. 
17, 18, 28. — IV. FUTAM. 1. Horváth A. Ren
des (pari) Esch Gy„ 2. Páratlan II. (2%) Gu
tái, 3. Pálma (10) Hevesi. F. m.: Tárnok, Ta
vasz, Volhynia, Pártütö. Nyakh., ötnegyed h. 
Tót.: 10:26. 14, 14, 26. — V. FUTAM. Dréher 
J. Barcarola (6) Klimscha, 2. Móment (2) 
Kaszács, 3. Jane Eyre (2) Csapiár és Corvin 
(5) Kaszián F. holtversenyben. F. m.: Mankó, 
Becsvágy, Gyöngyszem, Light Star, Rullo, Pi- 
hegŐ. Fejh., 2 h. Tót.: 10:57. 12, 12, 10, 12. — 
VI. FUTAM. 1. Br. Rothschild A. Pás de Calute 
(2*/j)  Balog, 2. Rejtély (3) Kaszián M., 3. Qui- 
sisana (10) Klimscha. F .m.: Fiirt, Pásztó, Cor- 
tina, Hunnia, Abony, Páfrány, Farsang, Ro- 
wuma, Porto, Régi nyár. Fogj meg, Madár, 
Rujdosó, Severina, öreg Akác. 2 h., 2*/í  h. 
Tót.: 10:34. 19, 21, 38.

— Pajzán hatodik lett a berlini Flleger Reá*  
nenben. Berlinben vasárnap futották az Inter- 
nationales Flleger Rennent, melyben Blasko- 
vich Aladár Pajzán nevű 5 éves ménje is részi
vel} Varga Lajos zsokéval nyergében. A ver
senyben Pajzán hatodiknak érkezett célhoz az 
induló 14 ló között. A versenyt Markgraf 
nyerte meg egv hosszal Mellitus előtt, melyet 
fél hosszal Nleb Rose követett.

A szerkesztésért és klndásért felel:
Dr. El .EK HUGÓ
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