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a uizsgáiúbiró letartúzra 
vasárnap zavaros polgár

mestert ás Uarsüa (étaaássesi
Nyomban SsszelHl a uádlanács, amoly feltartotta fogoatartásukat 
Zavaros madár Bábát amputálták ás azóta rászokott a morfiumra 
üz a töltevás, hogy mortlumos kábittatábah ária komyromináló Boáiét

——————

A polgármester Dsszorogyott. letartóztatták
Székesfehérvár, julius 20.

fá Hétfői Napló tudósítójának tele fonj e- 
lentése.) A régi püspöki város képe felzak
latott méhkashoz hasonló. A városnak ugy
szólván minden lakója talpon van és az 
utcán csoportokba verődve tárgyalják a 
nagy eseményt, amely délután öt órakor fu
tótűzként terjedt szét a városban, azt a hirt, 
amely —r bármennyire is előrelátható volt 
már tegnap óta —, mégis meglepetésként 
hatott:

Zavaros Aladár polgármestert és Vargha 
Elemér, műszaki főtanácsost a vizsgáló

bíró letartóztatta
és a város két első tisztviselője az éjszakát 
már az ügyészség fogházában töltötte.

A nagy lavina azzal a levéllel indult meg, 
amelyet Zavaros polgármester Vargha Ele
mér műszaki főtanácsoshoz intézett * 
amelyben

felsorolva az építkezések körül történt 
különböző visszaéléseket, részt kér ma

gának az illegitim jövedelmekből.
Vargha főtanácsos a polgármester levelét 
két napig magánál tartotta, majd elvitte 
Széchenyi Viktor gróf főispánhoz és kérte, 
hogy indítsa meg a vizsgálatot. A főispán 
azonnal kihallgatásra kérte a polgármestert, 
aki kijelentette, hogy

a levél adatai nem fedik a valóságot és 
azt csak azért Irta, hogy tőrbccsalja 
Varghát, akinek visszaéléseiről régen 

suttoglak.
A főispán nem elégedett meg a polgármes
ter magyarázatával, hanem jelentést tett a 
belügyminiszternek, aki táviratilag intézke
dett az ügyben szereplő két főtisztviselő fel
függesztéséről és a fegyelmi eljárás megin
dításáról. A fegyelmi eljárás lefolytatására 
bajsai dr. Vojnich Ferenc bajai polgármes
tert rendelte ki, aki szombaton több főtiszt
viselővel együtt Székesfehérvárra érkezett. 
A fegyelmi eljárással egyidőben felsőbb 
helyről érkezett utasítás alapján

Krlzizcwszky Rezső királyi ügyész, a 
bűnvádi eljárást is megindította.

A nyomozásba bekapcsolódott Jónás Béla 
rendőrfőtanácsos is. Az ügyész utasítására 
szombaton délután félhárom órakor két bu
dapesti detektív Farkas Zoltán vizsgálóbíró 
elé állította ugy a polgármestert, mint a mű
szaki főtanácsost és ugyanakkor

házkutatást Is tartottak mindkettőjük 
lakásán.

A házkutatás során különböző iratokat fog
laltak le.

Szombaton ké.'ő éjszakáig ébren volt 
«gész Székesfehérvár, Az ügyészség épülete 

előtt csoportosuló emberek a legnagyobb 
izgalommal tárgyalták a váratlan szenzáció
ként kirobbant eseményeket és érthetetlen
nek találta mindenki, hogy

Zavaros Aladár polgármester, akit min
denki Igen megfontolt embernek is
mert, Ilyen, saját maga ellen ennyire 

kompromittáló tartalmú levelet irt, 
amelyben a következő kitétel is előfordul: 
„együtt raboltuk ezt a pénzt. .." stb. Szé
kesfehérvárott különben mindenki meg van 
győződve arról, hogy a polgármester, aki
nek

egyik lábát három-négy esztendővel eze
lőtt amputálták és akkor heves fájdal
mai miatt Igen rákapott a morfiumra, 
ezt a mindenki előtt érthetetlen levelet 
több mint bizonyos, hogy morflnlsta 

kábulatban irta.
Szombaton este 11 órakor Farkas Zoltán 

vizsgálóbíró újból maga elé vezettette a pol
gármestert és a műszaki főtanácsost és ki
hirdette előtte végzését, amely szerint

hűtlen kezelés, megvesztegetés és hiva
tali sikkasztás bűntettének nyomatékos 
gyanúja miatt elrendeli előzetes letartóz

tatásukat.
A két előállított férfi megdöbbenve vette 
tudomásul a vizsgálóbíró döntését és ami
kor Zavaros meglátta a szobába belépő fog
házőrt.

megtántorodott, majd lerogyott egy 
székre és jó ideig tartott, mig magához 

tért.
Aztán lassan, támolyogva indult le a fog
házlépcsőn a fegyőr előtt. Halálsápadtan 
követte őt Vargha műszaki főtanácsos. Ter
mészetes, hogy a két letartóztatott városi 
főtisztviselő családja is a legnagyobb két
ségbeeséssel fogadta a letartóztatás hírét, 
amely ellen ugy a polgármester, mint a fő
tanácsos fellebbezést jelentett be a vádta
nácshoz. Zavaros és Vargha

Igen nyugtalanul töltötték magánzárká
jukban az éjszakát.

Zavaros egy pillanatig sem pihent, botjára 
támaszkodva nyugtalanul járkált fel és alá.

Vasárnap reggel két székesfehérvári ügy
véd jelent meg a vizsgálóbíró előtt és beje
lentették, hogy ők kaptak megbízást Zava
rostól és Varghától, hogy védelemmel lás
sák el. Zavaros védője dr. Kommendovits 
Gyula káptalani ügyész, Vargha jogi képvi
selője pedig dr. Eisenbarth Ferenc lett. A 
vizsgálóbíró közölte a védőkkel, hogy a 
vádtanács a lehető legrövidebb Időn belül, 
valószínűleg még a vasárnapi nap folyamán 
dönteni fog a vádlottak felfoly<imodása 

ügyében. Tényleg igy is lett. Vasárnap dél
előtt dr. Köves Emil törvényszéki tanács
elnök elnökletével

össze is ült a vádtanács, 
hogy döntsön a polgármester és a műszaki 
főtanácsos letartóztatásának kérdésében. A 
vádtanács, amelynek tagjai még dr. Bocskor 
Gyula táblabiró és dr. Horváth Gyula tör
vényszéki tanácselnök voltak, többórás ta
nácskozás után meghozták döntésüket, 
amelyben a

vizsgálóbíró letartóztató végzését Jóvá
hagy \ a, elrendelik Zavaros polgármes
ter és Vargha műszaki főtanácsos to
vábbi fogvatartását, mert a vádtanács 
véleménye szerint, szökésüktől tartani 

lehet.
A védők a királyi ítélőtáblához fellebbeztek 
a vádtanács döntése ellen. A két letartózta
tottat fel sem vezették a vádtanács elé, 
mindketten a fogházban vették hírül a szá
mukra kedvezőtlen döntést, amely igen 
kétségbe ejtette őket.

Ugyancsak óriási megdöbbenést keltett a 
vádtanács döntése a polgármester puritán 
egyszerűséggel berendezett Nagy Sándor-ut- 
cai lakásán, ahol Zavaros Aladár felesége és 
négy leánya várták az eredményt. A ház 
előtt különben óriási tömeg hullámzott 
egész nap és a legnagyobb részvéttel beszél
tek a polgármesterről. Székesfehérvárott 
nem tudják elképzelni, hogy a polgármes 
tér tényleg „panamázott" volna, hiszen 

sulyos an.vugi gondjai és a különböző 
székesfehérvári bankoknál fönnálló

Usetty Béla mutatta be Littke 
Kázmért, mint hü választóját 

Vay Kázmérnak
Elkészült az ügyészség vizsgálati indítványa

A belügyi építkezési panamák bűnügyé
nek. első jelentős etappja lezáródott az ítélő
tábla döntésével, amely Vay Kázmér és Ha
lasy Géza további fogvatartását jelentette. 
Eddig csak gyanúsítottak voltak, most a tör
vény sürgető parancsa értelmében meg kell 
tenni a további lépéseket a bűnügy előbbre- 
vilcle érdekében és elő kell készíteni az 
ügyet ugy, hogy az eddigi gyanúsítottak a 
„bűnügyi vizsgálat alatt álló terhelt" jogi 
fogalom alá kerüljenek. Vitéz dr. Széchy 
István kir. ügyész, a bűnügy referense a 
.Tábla döntése óta mást sem CiinAlt, mint

jelentős tartozásai köztndomásuak.
Ugyanezt nem lehet elmondani Vargha fő
tanácsosról, akinek ligetsori saját házában 
nyolcszobás pazarul berendezett lakása van 
és köztudomás szerint igen fényűző életet 
élt.

Zavaros polgármester és Vargha műszaki 
főtanácsos letartóztatását természetesen a' 
város politikai körei is igen élénken pertraki 
tálják. A törvényszéki bizottság ellenzéki 
tagjai a megtörtént eseményekért a több*  
ségi pártot okolják, amely a polgármester 
mögé állva, valósággal

lehengerelte az ellenzéket, ha az kriti
zálni merészelt.

Az ellenzék már évekkel ezelőtt nemtetszés 
sének adott kifejezést bizonyos ügyek fölött 
és egy székesfehérvári helyi újság hosszn 
időn kérésziül támadta a polgármestert As 
a műszaki főtanácsost. Ennek a támadásnak 
az lett az eredménye, hogy különböző fe
gyelmi vizsgálatok indullak ugyan, ezek 
azonban kedvező Ítélettel végződtek és az 
ezekután megindult sajtóperek során a tá-< 
madó cikkek írói többhetes fogházbüntetés 
seket kaptak.

A fegyelmi vizsgálat természetesen folyik 
tovább, igen valószínű azonban, hogy a bűn
vádi eljárás befejezéséig fel fogják függést*  
teni. A rendőrség tovább folytatja a nyomo
zást és a hétfői nap folyamán számos tanúi 
kihallgatást fognak eszközölni annál is lm 
kább, mert Zavaros polgármester ellen, az 
eddig kiszivárgott hirek szerint, levelén ki*  
vűl más konkrét terhelő bizonyíték nincs.

készítette a vizsgálati indítványt. Halasjj 
Géza előzetes letartóztatása hétfőn, julius 
21-én jár le és

vasárnap délben már a vizsgálóbíró 
előtt feküdt a kir. ügyészség vizsgálati 
Indítványa, amelyben kéri az előzetes 
letartóztatásban levő Ilalasy Géza nyug. 
.Máv felügyelő, műépítésznek megvesz
tegetés és közokirathamisltás büntette 
elmén a vizsgálati fogságba való helye
zését és ellene a bűnügyi vizsgálat el

rendelését.
A vizsgálati indítvány poutról-pontra nuf*
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jelftli azokat a bizonyítékokat, amelyeknek 
a beszerzése és azokat a tanukat, akiknek 
m kiha11gntáan után a vizsgálóbíró bizonyos
ságot szerezhet arról, hogy Halasy valóban 
elkövette a megvesztegetés és közokiratba- 
misifás bűntettét. Ez a vizsgálati indítvány 
kizárólag a makói csendőrségi és rendőr
ségi laktanya építkezésével kapcsolatos 
visszaélésekre vonatkozik, aminthogy Ha
lasy Gézát, majd Vay Kázmért kifejezetten 
a makói építkezések miatt tartóztatták le.

Vay Kázmér ügyében Is elkészült a 
vizsgálati Indítvány.

de art csak szerdán nyújtja be az flgyést- 
•á«. mert Vay Kázmér előzetes letartózta
tásának harmincadik napja pénteken, ju
lius 25-én telik le.

A vizsgálati indítványok elkészítése miatt | 
a kir. ügyészség napok óta minden érdem
leges munkát a maga részéről felfüggesztett. 
Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy 
azóta nz ügyészségen semmi sem történt.

Az ügyészségen ugyanis külön kirendelt 
sége működik a főkapitányságnak, apiely 
az ügyészség utasításai szerint jár el és 
végzi a különböző nyomozati cselekménye
ket. A kirendeltség vezetője Csákány László 
dr. rendőrfogalmazó, az utóbbi esztendők 
rendőri nyomozásainak egyik legtöbb sikert 
felmutatható tagja, aki mellé egy egész de 
tektivcsoport van beosztva. Amíg az ügyész 
ség a vizsgálati indítványon dolgozik, addig 
ez a rendőri kirendeltség lázasan dolgozik: 
készíti elő a bűnügy további részét, kutat 
a többi építkezések között és máris talált 
több olyan nyomot, amely kétségtelenné 
teszi, hogy

rövidesen ujabb gyanúsítottjai, esetleg 
újabb letartóztatottjai Is lesznek az 

ügynek.
Ar elmúlt napokban 

egymást követték a házkutatások.
A vizsgálóbíró végzése alapján Czillcr An
tal építési vállalkozónál, Bogdán/fy Géza 
építész Erzsébelköruti, Gerlóczg Gedeon 
építész városház-utcai Irodájában és Seelig- 
mann Gyula Városház-utca 10. szám alatti 
villanyszerelési vállalkozónál tartottak ház
kutatást, amelynek során üzleti könyveket.

Sá tor alja ujhely lakossága 
demonstratív felvonulást 

rendezett Széli főispán mellett
Sátoraljaújhely, julius 20.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A napila
pok az utóbbi időben sokat foglalkoztak 
Szili József főispán személyével, aki ellen 
előbb titokban suttogták, később egyesek 
nyíltan hangoztatták, hogy vadászbérletei 
körül bajok vannak. Jelentéktelen összegről 
voll szó, de egyesek elegendőnek találták ezt 
arra, hogy Szél! főispánt komproinitálják.

Széli József vizsgálatot kért maga ellen. 
Amit elrendellek és a vizsgálatot a belügy
minisztérium le is folytatott. Ennek eredmé
nyeképpen a puritán jelleméről ismeri fő
ispánt teljesen tisztázták. Farkasfalvy-Far-

kas Géza képviselő, aki az utóbbi időben 
nincs a legmelegebb viszonyban a főispán
nal. mint ismeretes, éles támadást intézett a 
főispán ellen, Farkas Géza beszédére vtila- 
siolva vasárnap délelőtt Sátoraljaújhely 
társadalma

nagy demonstrációt rendeleti a főispán 
mellett.

A vármegyeházán felvonullak közül l)am- 
janovits Ágoston c. kanonok, a vármegye
háza tanácstermében üdvözölte a főispánt 
* beszédében többi között ezeket mon
dotta:

— Egy percig sem kételkedünk abban, 
hogy rosszakaratú ferdítéssel állunk szem

pénzUri kimutatásokat, szállítóleveleket 
foglaltak le és szállítottak az ügyészségre. 
A sok iratot teherautón vitték a kir. ügyész
ségre, ahol a detektívek nyomban hozzá
fogtak ezeknek a rendezéséhez, a sok adat 
kijegyzéséhes. Ezeknek a lefoglalt iratok
nak a teljes megértéséhez szükséges azon
ban, hogy azok, akik ezeket a feljegyzése
ket készítették és könyveket vezették, sze
mélyesen is felvilágosításokat adjanak. A 
detektívek

vasárnap h kihallgatták 
azoknak az építészeknek az alkalmazottait, 
palléréit, munkavezetőit, könyvelőit, akik
nél iratokat foglaltak le. A kihallgatások 
alapján

az ügyészség előtt máris tisztán áll, 
hogy kik lesznek az építkezési pana

mák ujabb gyanúsítottjai,
kiket idéznek meg á legközelebbi napokban 
tanúként ét kiket mint gyanuiitottakat.

Ki mutatta be Liitkét 
Vay Kázmérnak ?

Egyitlejg az volt az általános tudat, hogy 
Littke Kázmér építészt Vay Kázmér mi
niszteri tanácsosnak, a belügyi építkezések 
főirányi tó jú nak, Vay sógora. Hal a tg Géza 
mutatta be. A nyomozás során érdekes mó
don derült ki, hogy ez az adat téuei volt és 
Halasy csak azután ismerkedett meg Litt- 
kével, amikor a Tóth és Littke építész cég 
már munkát kapott Vay Kázmértól, illetve 
a belügyminisztériumtól.

A Tóth és Littke cég irodája a IX., Fe- 
renc-tér 1. sz. házban volt. Liliké Kázmér 
évekkel ezelőtt felkereste Usetty Béla dr. or
szággyűlési képviselőt, a IX. kerületi ke
reszténypárt egyik vezérét és arra kérte, 
ho«y mint a párt egyik oszlopos tagjának, 
aki annyit dolgozott a párt választási sikere 
érdekében, tegyen annyi szívességet, hogy 
bemutatja őt Vay Kázmérnak. Usetty Béla 
a kérésnek eleget is tett. Littke Kázmért be
mutatta Vaynak. aki előtt hangoztatta, hogy 
Littkének, aki tekintélyes családból szár
mazik, valóban nagy érdemei vannak a ke
reszténypárt választási sikereiben és figyel
mébe ajánlotta Littkét Vaynak. Ezután tör
tént, hogy Littke Kázmér felkereste a bel
ügyminisztériumban Vay Kázmért és Usetty 
Bélára való hivatkozással bemutatkozva 
azt kérte, hogy valamelyik legközelebbi épít
kezési munka elvégzését bízzák rd. A Vay— 
Littke kapcsolat további fejlődése már köz
ismert, a megismerkedés hil története azon
ban ez. Usetty Bélának természetesen a 
bemutatás egyszerű tényénél több szerepe 
azután nem volt.

ben s mi valamennyien meg vagyunk győ
ződve főispán ur puritán jelleméről és 
tiszta szerepéről.

Az üdvözlésre Széli főispán meghatott 
hangon válaszolt. Beszédében mondotta:

— Az Írás szavai szerint: „nem az az 
erős, aki vágja, hanem az, aki állja". Ez az 
oka annak, hogy nem tartottam szükséges
nek és indokoltnak válaszolni azokra a 
semmiesetre sem alaposan lelkiismeretes és 
semmiesetre sem jóhiszemű forrásból eredő 
burkolt invektivákra, amelyek hónapokon 
kérésziül folytak magánegyének közölt, ké
sőbb a sajtóban is. Meggyőződésem szerint.

egy közpályán működő férfinnak első
sorban két bírája van: a saját lelkiisme
rete és az a tényező, akinek hivatali 

felelősséggel tartozik.
Nem frázis az az elejétől fogva vallott meg
győződésem sem, hogy lelkiismeretem min
dig nyugodt volt, tudtam, hogy az igazság 
csak egyféle lehet és az igazságnak előbb- 
ulóbb érvényesülnie kell. Ennek a meggyő
ződésemnek megerősítése volt az, hogy fe
leltei hatóságom magatartásom elbírálása 
tekintetében teljesen igazolt. De ennél sok
kal jobban esik nekem ez a társadalmi re
zonancia, amelynek most önök kifejezést ad
tak. A megértésnek és az ilyen méltánylás
nak kifejezésre juttatása különösen jólesik 
ily alkalomkor, amikor az embert méltatla
nul hurcolták meg.

A főispánt beszéde után hosszasan élje
nezték a demonstrációs küldöttség tagjai, 
akik ezután távozlak a vármegvehózárói.

Vasárnap hajnalban 
egy részeg soffőr nekivezette 

a kocsiját egy taxinak
A karambolt okozó soffőr olyan részeg volt, hogy a rendőr*  

•égen nem lehetett kihallgatni
Vasárnap hajnalban veszedelmes autó 

balesetet idézett elő egy taxisofför, aki tel
jesen részegen, ittas fővel ült a kormányke
rék mellé.

Hajnalban, négy óra tájban haladt végig 
a M zeum-köruton a Bp. 18—569. rend
számú pirostaxi, amelyet Fodor Béla soffőr 
vezetett. A kocsiban egy utas, Németh Gyula 
tisztviselő foglalt helyet. Mikor a Kálvin-tér 
keresztezéséhez értek, abban a pillanatban 
kanyarodott ki a Muzeum-körutra Bp. 16— i 
163. rendszámú szürketaxi, amelynek a vo 
lánja mellett Bukovszky Jenő soffőr ült.

Bukovszky, aki — mint utóbb megál
lapították^ tökrészeg volt, teljea erővel

Megváltoztatják a Rákóczi-uti 
villamosok menetrendjét

Ma délután rendkívüli ülést tart a főváros közlekedési bizottsága
Ma, hétfőn délután 6 órára váratlanul 

ülésre hivta össze Kozma Jenő elnök a fő
város közgazdasági és közlekedési szakbi
zottságát. Az ülés tárgysorozatán csupán 
egyetlen, de nagyfontosságu pont szerepel, 
amelynek elintézését nem lehetett a nyári 
szünet utánra halasztani.

A mai ülésén a Rákóczi-ut és Muzeum- 
körut—Károly király-ut találkozásánál levő 
beforduló sínek eltávolításával kapcsolato
san szükséges

menetrendváltoztatást fogják letár
gyalni.

Ismeretes, hogy a főváros nemrégen elhatá
rozta, hogy a forgalom megjavítása és az ex
ponált útkereszteződés megtisztítása érdeké
ben a Rákóczi ut elején megszünteti a villa
mosoknak a kőrútra való beforduldsát és a 
jövőben csak egyenes irányban, a Kossuth

Erdélyi Béla vasárnap
maga készítette nyugágyakat 

küldött ajándékba a fogházból védőinek
Nagybajuszu fogházőr csöngetett be va

sárnap délelőtt két budapesti ügyvéd laká
sán. A gyüjtőfogházból jött és

furcsa csomagokat kézbesített ki a cím
zetteknek.

A két ügyvéd kiváncsian bontotta fel az or
mótlan nagy küldeményt és legnagyobb meg
lepetésükre — egy-egy nyugágy bontakozott 
ki azokból. A két ügyvédnek a gyüjtőfogház 
egyik lakója készítette ezeket a nyugágya
kat. A történet eddig nem rendkívüli, hiszen 
a fogház mélyén gyakran szoktak külön
böző figyelmességeket fabrikálni a foglyok, 
hogy ezzel hálálják meg ügyvédjük munká
ját. Ezeknek a ma délelőtt kikézbesitett 
nyugágyaknak felső sarkába azonban 
olyan név van vésve, amely az utóbbi esz
tendők leghíresebb bűnügyének hősét je
lenti. A nyugágyakban ugyanis a kézműves 
bicskájával a következő két szó faragtatott 
be:

Ferit Erdélyi.
Erdélyi Béla készítette a két nyugágyat, 

két ügyvédjének, dr. Bernjeid Imrének és 
dr. Gál Jenőnek.

Az ajándékhoz levél is volt mellékelve. 
Rossz helyesírással mondja el benne a levél
író, hogy

ex életének első munkája, 
ezzel akar védőinek kedveskedni s kéri, ha 
a nyugágyakban heverésznek, azon törjék a 
fejüket, hogyan tudják őt kiszabadítani a 
fogházból, megfosztani a szörnyű bűn terhelő 
súlyától. Erdély^BéXa mióta a törvényszéki 
marasztaló ítélet elhangzott, a gyüjtőfogház 
házi ládagyárában dolgozik. Itt asztalos 
munkára fogták és —

nyulketreceket csinál.
Megengedték azonbnn neki, hogv pihenő 
óráiban, szorgalmi feladat gyanánt M nprip- 

nekivezette taxiját a piros kocsinak.
Fodor Béla szerencsére még idejekorán ol
dalt kormányozta a gépet, úgyhogy a rá. 
szeg soffőr autója csak oldalt kapta el. A1 
piros taxi azqnban így is fölborult s

az utas, valamint a soffőr az úttestre 
zuhantak.

Csodálatosképpen azonban szerencséséé 
tiszták meg a kizuhanást és csak könnyebb 
természetű sérüléseket szenvedtek.

Bukovszky Jenőt a rendőrőrszem előállí
totta a főkapitányságra,

de még vasárnap délben sem lehetett 
kihallgatni, olyan részeg volt.

Lajos-utca felé haladhatnak a kocsik. Ezzel 
egyidejűleg a Rákóczi-uton az úttest köze
pére helyezik át a villamosvágányokat, ami 
szintén hozzájárul majd a forgalmas útvonal 
közlekedési viszonyainak rendezéséhez.

Augusztus 20-lka után kezdődnek meg a 
munkák és ezzel kapcsolatban uj menet
rendet kell megállapítani a Rákóczi-uton át 
közlekedő villamosrelációk részére. Egyes 
viszonylatok, melyek eddig a Rákóczi-ut— 
Károly király-ut érintésével közlekedtek, 

teljesen meg is szűnnek.
Ezeknek pótlására részben uj relációkat 
kell forgalomba helyezni, részben a megmar 
radó vonalakon kell a járatokat sűríteni.

A közlekedési bizottság mai ülésén vitat
ják meg a változásokra vonatkozó előterjess*  
lést, az uj vonalvezetést, szakaszbeosztást és 
az uj rend életbeléptetésének napját.

ágyat készíthessen. Utóvégre ngulketreeet 
csak nem küldhet ügyvédjeinek!

Így folytatja különben levelét ErdéM 
Béla:

— Egészen jól belejöttem már az aszto- 
losságba. Legalább, ha kiszabadulok, majd 
hasznát veszem.

Társulok valakivel és olyan asztalos
gyárat csinálunk, hogy megpukkadnak 

összes haragosaim.
Akik pedig akadnak elég szép számmal.,.*

Magyar Légiforgalmi RT.
VT ARI MENETREND

Krvénves 1934 augusztus 81-is
>.00 17.00 ind. BUDAPEST érk. 845 1836
3.40 1940 érk. WIEN ind 8.16 1706

Vasárnapokon aii alábbi menetrend érvényes
7.00 ind. BUDAPEST érk. 10.30
8.40 érk. WIEN Ind 8.00

■>00 ind BUDAPEST érk 1860
9 10 érk PÉCS ind 15.48
•»» M PÉCS érk 1680
«4C érk KAPOSVÁR ind 15 10

Naponként vasárnap kivételével
\z autók indulnak. Budapesten a Vadószkürt-szólló

tói 45. Wienben si Bristoltól 40 Pécsett a Tausz-
púnktól 30. Kaposváron a Somogymogyai Takarék 

n>| 3<i nyrccvl a rcpitlőgéi* indulása előtt.
I vlvilágosító} és legyváliós: Magyar Légiforgalmi Rt 
IV. Váci-utca I Tel Központi Menetjegy
r-'dp és az össms fiókok Wienben; l.ufli eisebureao 

Kfirntnerring 5 Tel : R ?81Mt
I.EVKLÉT ÉS CSOMAG,ISIT KÜLDJE LÉGIPOSTÁN! 

Dllssabásért ínxluljnn szállítási »«Hályunbbw> 
Tel t Aul «0S S»

Szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk helyiségeit

alá helyeztük át. Telefon: József 308—96.
Vasárnap d. u. 4 órától sze kés z tőségi helyiségünk: VI, Aradi-utca 8. (Glóbus nyomdában)

Telefon, Automata 245—81 és 100 43.



Bu^apesl, 1S33 julius 21.

Kínos botrány a 
í0EEE©töb®n Üorotby Arents 

sírjánál
Mösebb Ernő,,Thege Gyula izgalmas afíérje 

a fényképezés miatt egy riporterrel
Mr. és Mrs. Arents...

, A dumaparti szállodában mindenki feléjük
rdlllt. nhnrrv n>.> • i___  . ..fordult, ahogy ma reggel idegesen körülte

kintve, faradtan, de azért mégis sietve le
jöttek a lépcsőn. Mindenki a

barázdás arcú, felhős homloka, szem
üveges férfit és a mély gyászba öltözött 

asszonyt nézte.
ök ma a kánikulába fulladt város szenzá
ciói: Mr. George Arents gyáros és felesége ' 
Neu>-Yorkból. Egy szerencsétlen fiataiasz- 
szony porig sújtott édesapja és édesanyja, 
egy liatal asszonyé, akinek néhány nappal 
ezelőtt ásták meg a sírját a kerepesi temető
ben.

A tragikus végű Konkoly-Thege Gyuláné 
szülei szombaton este repülőgépen érkeztek 
Budapestre. Ltjuknak egyetlen szomorú cél
ja van:

kimenni a leányuk sírjához, utolsó 
búcsút venni tőle,

akitől néhány héttel ezelőtt még olyan bol
dogan és örömmel vettek búcsút, ahogy fia
tal férje oldalán nászutra indult Európába.

A szülők, itt, a Hungária szállodában, tel
jesen hermetikusan elzárkóznak minden ér
deklődés, kíváncsiskodó tekintet elől. Újság
író nem férkőzhet hozzájuk, a hotel személy
zete mint szoros védőbástya áll őrt sulyos 
gyászuk előtt. Az interjú ezekután tehát 
nem folyhat le a megszokott külsőségek kö
zött, a posztjára kiküldött riporter csak ép
pen, hogy egy pillanatig beszélhet a folyo
són az anyával, Mrs. Arents-szel, aki férje 
karján lép ki elsőemeleti apartmanjukból, 
hogy induljanak nagy útjukra — a teme
tőbe. Mr Arents, a férj

egy pillanatra visszamegy a szobába, 
ugylátszik, valamit ott felejtett. Ezt az alkal
mat használjuk fel arra, hogy odalépjünk az 
anyához, aki elhárító, védekező mozdulatot 
fesz és szinte bocsánatkérő a hangja, ahogy 
mondja:

— Kérem, nagyon kérem, könyörgöm, 
hagyjanak! Úgyse tudnék semmit mon
dani! Én csak egy síró, zokogó, össze
tört anya vagvok. Csoda, hogy el tud

tam vonszolni magamat idáig ...
Kényes az újságíró helyzete, mégis 

kell tőle kérdezni, vájjon terveznek-e 
mit leányuk halálának felderítésével kap
csolatban, fordulnak-e a főkapitánysághoz, 
hogy a tragikus esemény részleteit rendőri 
nyomozással der itt essék fel.

Mrs. Arents szemét elfutják a könnyek, 
nem tud felelni, csak a fejét rázza. 

Az ajtóban megjelenik a férj, ideges pillan
tással, fürkészve, a kénylelenségből érdek
lődő idegent.

— Csak még egy kérdést, Mrs. Arents! 
Hazaviszik.ji leányuk holttestét?

Egy 
bizonytalan kézmozdulat 

és Mr. Arents már karol is a 
gyors léptekkel elindul vele 
hallba, ahol

két feketébe öltözött férfi 
egy idősebb és egy fiatalabb.

Az idősebb és ifjabb Konkoly-Thege Gyula. 
Az apa és a fiú. A vő, aki a feleségét és az 
após, aki a menyét vesztette el. Néma fejbó- 
lintással üdvözlik egymást, aztán

beszállnak egy autótaxiba, 
amely a kapunál már várja őket.

A taxi a kerepesi temető főutjára kanya
rodik és egy f.l___  v.’ " .
közelében áll meg. A feketébe öltözött fér
fiak kisegítik a kocsiból a roskadozó anyát,

mn? 
vala-

a felelet

a lépcsőn,

várja őket:

repesi temető /uuijuru Kuiiyu- 
frissen megásott sirparcella

de megerőltetés nélkül I Azért 
a játékszünetben mindenki egy 
csésze moccá-val erősíti ma
gát, hogy hangulatát és játék
kedv ét növelje. De a kávé valódi, 
hamisítatlan babkávé legyen 1
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a sirdombok láttán görcsösen tör föl a
■ zokogás.

Néhány lépés csak a barna fakeresztig — 
mégis hosszú az ut. Az összetört szivü anya 
vegre odaér a hanthoz, amelyen egyszerű 
fejfa hirdeti, hogy

l,H,l9s:lk Konkoly-Thege Gyuláné, 
született Dorothy Arents. Élt 2.5 évet. 
Megdöbbentő a találkozás, ahogy ez a 

messziről jött két ember találkozik a halott 
gyermekkel. Az anya

néhány szál virágot markol görcsösen 
és annyi ereje sincs, hogy a sírra ejtse. Csak 
zokog, kegyetlen, csukló sírással. Az apán 
látszik, hogy uralkodni akar a fájdalmán, 
de azért az ő szemüvegét is elhomályosítják 
a könnyek. És nehéz férfisirással zokog mel- 
'ettük a férj — és az após.

Temetőbe érkezésük után néhány perc
cel sajnálatos incidens zavarta meg a kegye- 
leles aktust. Mikor ugyanis Arenlstk a Hun- 
gári szállodából elindullak a temetőbe, hogy 
fölkeressék a tragikus körülmények közt 
elhunyt fiatalasszony sírját, autójukat az 
újságírók autója is követte, hogy a nyilvá
nosság homlokterében ennyire szereplő ese
ményről tudósítást közölhessenek lapjuk
ban. Az újságírók természetesen megilletődve 
álltak félre, nehogy jelenlétük feszélyezze a 
szülőket. Egyikük kezében fényképezőgép 
villant meg, amelyet az idősebb Konkoly- 
Thege Gyula észrevéve, odasietett a hírlap
íróhoz és rárivallt:

— Takarodjon innen!
Az újságíró, bár megértette a magúból ki

kelten kiáltozó férfi fájdalmát, ud. ias 
hangon mégis figyelmeztette az apát, hogy 

ő csak a kötelességét teljesíti 
és idősb Konkoly-Thege Gyulának nincs 
joga arra, hogy vele szemben ilyen hangot 
használjon. Az apa azonban tovább kiálto
zott, mire élénk

szóváltás fejlődött ki a két férfi között, 
amelynek a riporter szakított véget, amikor 
respektálva a szülök fájdalmát, sarkonfor- 
dult és eltávozott a sírtól. A kínos temetői 
incidensnek azonban, értesülésünk szerint, 
— lovagias folytatása lesz.

Arcntsék nem sokáig időztek a kerepesi 
temetőben, az aulotaxi csakhamar visszaro
bogott velük a város felé. Az anya és az 
apa, ameddig csak egy forduló el nem nyelte 
előlük a frissen hantolt sirt, az ülésen hátra
fordulva, vissza-visszatekinlgetve, könnyes 
szemmel tapadlak a barna sírkeresztre és a 
néhány szál friss virágra, amely a száradó 
koszorúk tetején — Amerikáról és az ott
honról beszél Dorothy Arents sírján.

A temetőbe" 1 Konkoly-Thege Gyuláék la
kására hajtatlak — itt ebédeltek ugyanis 
Arenlsék, akik csak késő este tértek vissza 
Hungária szállóbeli lakásukra. A szálló igaz
gatóságának értesülése szerint,

az amerikai gyáros és felesége holnap-
feleségébe és u(^n reggc| már el Is utazik Budapcst- 
- a ről.

Megérkezett Odescalchi herceg 
írásbeli vallomása

Pusztító orkán tombolt vasár
nap Békéscsaba környékén

Békéscsaba, julius 20.
(4 H.'tröl Napló tudósítójától.) A vasárnapra virradó éjszaka clklonszrrü szélvihar 

vonull keresztül a Nagy-AIWId keleti részein. A vihar, amely vasárnap egész napon ót 
tartott tfikóul Békésben és Arad megyében tombolt. Az orkán Békéscsaba környékén 
tetemes károkat okozott. Kéményeket döntött le, fákat lépett ki gyökerestől a földből, 
szertehordta az aszlagba rakott gabonát és a szó szoros értelmében letarolta a gyü
mölcsfákat. Emberéletben szerencsére nem esett kár, az anyagi kár azonban annál 
nagyobb.  

rezsaoshöiés uacsora a hármashatárhegyi turista menedfikhdz- 
------ hepceg a jardin-muiatouai 
a menedákházhöi
védje ugyanis, mikor még Luzcrnbe tele
fonált a hercegnek, elmondotta neki, hogy 
a rendőrség elsősorban is arra fel teti a fö- 
sulyt a nyomozásnál, hogy

valóban ittas volt-e az affér alkalmával 
és kérte, hogy erre vonatkozóan okvetlenül 
küldjön értesítést.

A levélben azonban a herceg erről semmi 
közelebbit sem irt. Azt sem irta meg, hogy 
ki volt az a két hölgy, 
mával a kocsijában ült. 
vonatkozóan majd csak 
jékoztatni a rendőrséget

vallomásában nyíltan
\ levelét azzal fejezi be, hogy már elkészí

tő a pontos, Mti;/rogramját és

Dán az autúhotrány előestéiben 
Deszélt telefonon

A Hétfői Napló jelentette elsőnek már a 
múlt héten,’ hogy Odescalchi Miklós herceg 
ügyvédje azt az információt adta a rendőr
ségnek, hogy a herceg addig is, mig a főka
pitányságon kihallgatják, levélben megírja 
az affér hiteles történetét a családjának az 
zal, hogy ezt az írásbeli vallomását juttas
sák el a rendőrségre.

Odescalchi Miklós herceg levele ma 
meg Is érkezett.

A herceg, aki most az aacheni lovasverse- I 
nyékén vesz részt, Tuzsérra küldötte a le 1 
vélet, ahol must a családja tartózkodik. A 
levelében azonban nem ir olyan részletesen | 
,<z afférról, niinl gvndo’.Uk, A család ügy *

I

kezl'dlk és 8 napi? tart a páratlanul nagyforgalmu tavaszi és 
nyári árusításunkból fennmaradt selyem-, gyapjú-, müselyem-, 
pamut divatkelméknek, és butorkretonoknak hatalmas méretű

érvényben levő árak
Készpénzt érő, tényleges megtakarítást jelent évtizedek óta a 
Fischer selyem- és női divatház leltár előtti maradékvására.

Vételkónyszer nélkül
Tiz világvárosi kirakatunk további

tek intse 
alkalmi

meg! 
vételeket mutat be.

FEscher Simon és Társai Rt.
selyem- és női divatáruhoz

Budapest, V., Bécsi ucca 10.

mep. 
értesülése

fogják

hajójegyüket táviratilag rendelték 
A családhoz közelálló körök

szerint,
Dorothy Arents holttestét nem
exhumálni, a szülők nem akarják meg
bolygatni a korán elköltözött iiatalasz- 

szony sírj nyugalmát.
Dorothy Arents tehát ezek szerint állandó 
lakóhelyet kapott a kerepesi temetőben s 
szülei csak arra nézve egyeztek meg a 
Konkoly-Thege családdal, hogy az egyszerű 
fejfát igen rövid időn belül díszes síremlék
kel fogják felcserélni.

aki az affér alkaí- 
Azt irta, hogy erre 
élőszóval fogja tá- 
és
elmond mindent.

julius 30-án délben érkezik Budapestre. 
A levélben tehát közelebbi fontos adatokat 
nem közölt a herceg, de most már végleg 
ílxirozta hazajövetelének idejét.

A levélben említést tett a herceg arról 
is, hogy

^affért megelőző estén a Hármashatárhc 
gyen levő turista menedckliáz.ban járt.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött a 
hármashatárhegyi menedékházban, ahol 
megtudta, hogy a herceg valóban ott járt.

Junius 30-án Odescalchi Miklós herceg 
megnyerte az ugróderbyt és a győzelem 
örömére vacsorát rendezett szükebb baráti 
körben. A menedékház vendéglőjében em
lékeznek arra, hogy egy Vay gróf é« egy 
Ohrenstein báró az esti órákban hat-nyele 
tagból álló társasággal a vendéglőben va
csoráztak. Kilenc óra tájban állt meg a 
menedékház előtt Odescalchi Miklós herceg 
autója, amelyen a hercegen kivül két hölgy 
és egy civilruhába öltözött olasz tiszt fog
lalt helyet, aki szintén a lovasversenyeken 
vett részt.

A társaság együtt vacsorázott. Egyszerű 
vacsorát eltek és mindössze három pezsgőd 
bólét fogyasztottak. A társaság tagjai tizen-< 
fizenketten voltak.

Egy-egy emberre csak néhány pohár 
bólé jutott, úgyhogy ettől a szeszmeny- 
nyiségtől Odescalchi Miklós herceg nem 

mámorosodhaíott meg.
A társaság csöndesen vacsorázgatolt és ti

zenegy óra felé távoztak. A herceg ugyanis 
tizenegy órakor az egyik pincérrel

telefonon fölhlvatta a városligeti Jardiii 
mulatót, majd átvette a kagylót és hosz- 

szasabban beszélt valakivel.
Ezután a társaságában lévő két hölggyel és 
az olasz tiszttel együtt az autóba ült és —• 
mint a telefonbeszélgrt'sből kivehették — 
a Jardin-mulatóba ment.

Odescalchi Miklós herceg leveléről a fő
kapitányság eddig még nem tud, meri a csa
lád még nem jelentette, hogy a beígért le
vél megérkezett.

J A R D E FU
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚT 1. ÍEL. ZUGLÓ 70-07 
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Szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk helyiségeit
Budapest un. Erzsébet-xorut fi, I. em.

alá helyeztük át. Telefon: József 308—96.
Vasárnap d. u. 4 órától sze késztőségí helyiségünk: VI., Aradi-utca 8. (Glóbus nyomdában)

Telefon? Automata 245—81 és 100 43.

Kommunista propaaaoda- 
leaieHat találtak 

egy szarvasi HMmaRSássái
meg mindig milködíK az Ailöldön a kommunisták 

íöid8:aiíi aknomimitója
Békéscsaba, julius 20.

A Hétfői Napló számolt be elsőnek arról 
a messzcágnzó kommunista szervezkedésről, 
amelyet a hatóságok ébersége az Alföldön 
még idejében felfedezett és teljes eréllyel 
elfojtott.

Mint akkor megírtuk, a kommunista 
szervezkedés Mezőtúron folyt és a mezőtúri 
államrendőrségi kirendeltség nagyszerű mun
kájának volt köszönhető, hogy a sötét tér- 
vezgetésekre fény derült s a szervezkedök 
további munkáját megakadályozták.

Az alföldi kommunista szervezkedés fő
kolomposai azóta az ügyészség fogházában 
várják ügyük főtárgyaidat, a nyomozás 
azonban természetesen tovább folyt, mert a 
rendőrség — a múltak tapasztalatai alap
ján —, feltette, hogy az aknamunkának 
nemcsak látható, de titkos is háttérben 
mozgó vezetői Is vannak

A rendőrség gynnnkodása ezúttal is he
lyes volt, amennyiben a nyomok egy 
szarvasi földmunkáshoz: Luslyik Mátyáshoz 
vezettek, akiről kétségtelenül kiderült a 
nyomozás folyamán, hogy nagy szerepe 
volt az alföldi kommunista szervezkedés 
körül, amelyben .,vezérkari főnöki'' tisztsé

get töltött be.
Luslyik Mátyást a bizonyítékok össze

gyűjtése után
a rendőrség rajtaütésszerűen letartóz

tatta,
majd a lakásán házkutatást tartottak.

A házkutatás meglepő eredménnyel . járt, 
amennyiben a szarvasi csendőrség Luslyik- 
éknál különböző elrejtett helyeken

óriási mennyiségben
talált a „Magyarország dolgozóihoz" és az 
„Uj március” cimü röpiralokból, amelyek 
már postai szétküldésre voltak előkészítve, 
gondos és titkos csomagolásban, a vidéki 
propaganda számára. A röpiratok túlnyomó 
része már meg volt címezve és jellemző, 
hogy majdnem mind Békéscsabára szólt, a 
békéscsabai munkanélküli földmunkásoknak 
és kubikosoknak.

A veszedelmes röpiratokat a szarvasi 
csendőrség lefoglalta, a röpiratokat rejte
gető család ellen pedig megindult az eljárás.

Egyidejűén még fiz gyanúsított ellen indí
tott eljárási a csendőrség, a neveket azonban 
egyelőre, — a nyomozás érdekében — még 
nem közölték a nyilvánossággal.

nem vette el a kedvét a nagy francia pinka
bérlő-vállalkozónak és Dolly Jancsinak at
tól, hogy tovább ne szőjjék ezirányu tervei
ket. A Dollvék fontainebleui kastélyában a 
napokban találkozott néhány magyar ur 
Vitouck úrral és részletes programot állí
tottak össze, hogy miként lehelne Magyar
országon mégis megszerezni a játékkaszinó 
koncesszióját. Ezen a tanácskozáson részi
vett

Norma Talmadge, a hírneves amerikai 
filmcsillag Is, legújabb férjével, Gilbert 

Roland filmszínésszel.
Itt álljunk meg egy pillanatra. Norma 

Talmadge nemrégen még az amerikai Uni- 
ted Artist egyik vezérének. Joseph Schenk- 
nek volt a felesége. Egy Gilbert Roland nevű 
statiszta is játszott abban a filmben, ahol 
Talmadge sztár volt. Ami a filmeken szoká
sos, megtörténik az életben is: a minden

ható vezér felesége beleszeretett a statisz
tába, aki európai útjára kisérte a gyönyörű 
filmcsillagot. Itt, Párizsban megtörtént a 
válás, az újabb házasság és most a fiatal há
zaspár a Paramount párizsi műtermében 
dolgozik. Természetesen Gilbert Roland is 
sztár lett.

Ezen a fontainebleu-i konferencián a 
Norma Talmadge-házaspárnak annyit be
széltek Magyarországról, hogy a filmcsillag 
kedvet kapott arra, hogy egyrészt Magyar
országot meglátogassa, másrészt alkalom
adtán

az üzletben résztvegyen.
A fontainebleu-i összeesküvés eredménye 
tehát az lelt, hogy Dolly Jancsiék Norma 
Talmadge-zsel együtt, Vitouck kíséretében 
augusztus első napjaiban Pestre jönnek, 
hogy nyélbeüssék a nagy üzletet.

Stób Zoltán.

A felső tízezer reprezen
tánsainak tanúkihallgatását 

kérik a mecklenburgi hercegnő becsület
sértési perének holnapi tárgyalásán

DoSEy Jancsi
Norma TaBmadge-zsel ©gyiift 

játékkaszinót akar nyitni 
Magyarországon

A főváros előkelő társasköreiben kinos 
feltűnést keltett az a becsületsértési pör, 
amely két ismert arisztokrata hölgy között 
keletkezeit. Mint ismeretes, Pál mer Károly 
angol őrnagy felesége, aki angol arisztokrata 
családból származik s jelenleg rokoni láto
gatáson Budapesten tartózkodik, becsületsér
tés címén panaszt tett Bormin mecklenburgi 
herceg felesége, Carola hercegnő ellen. A 
hercegnő a feljelentés szerint, sértő megjegy
zésekkel indokolta azt, hogy miért nem hív
ták meg Palmer őrnagynét a Pólóklub nyári 
báljára.

Az érdokes becsületsértési per előkelő 
szereplői között békés egyezséget kíséreltek 
meg, ezek azonban nem vezettek eredményre 
és

a járásbíróság holnapra már tárgyalásra 
is tűzte ki a becsületsértés! ügyet.

A holnapi tárgyaláson, értesülésünk szerint, 
mindkét fél jogi képviselője több tanú meg- 
idézését kéri s a tanuk az arisztokrata és a 
pesti társasági élet felsőbb köreiből kerülnek 
ki. Ilyenformán

egész sereg arisztokrata és számos tár
saságbeli ur és hölgy vonul majd fel a 

per tárgyalására.
Ezzel a pereskedéssel azonban nem záró

dik le a mecklenburgi hercegné és az angol 
arisztokrata hölgy afférje. Mint értesülünk,

lovaglás folytatása Is lesz az Ügynek.
Eddig ugyanis azért nem voltak lovagias kö
vetkezményei az ügynek, mert Palmerné 
férje külföldön tartózkodik, Palmer rövide
sen visszatér Budapestre és ekkor kerül sor 
az affér lovagias elintézésre is.

Dolly Jancsi milliós kártyanyereségének blöffje
Dolly Jancsi a legutóbbi rosszul sikerült 

pesti séjotirja után váltig fogadkozott, hogy 
nem jön többé Budapestre és kiábrándult a 
szőkébb szülőföldje iránti szerelőiéből. A 
csodálatos karriert befutott pesti leány el
utazása után mégegyszer azzal beszéltetett 
magáról, hogy egyszerűen elrabolta az 

színházunk primadonnáját, Billcr I 
Irént, akit úgyszólván egvszál ruhában és 
kombinében vitt magával Párizsba, majd 
Londonba és összeköttetései révén leszerződ
tette a molett görlök apostolához, Cochrane 
úrhoz. A Dolly-krónika és a Dolly-legenda 
Magyarországon egvidőre lezárult tehát, 
csak a napokban ütötte fel fejét egy újabb 
Dolly-ujságszenzáció: Dolly Jancsi átutazott 
Le Touquet-en, a franciák egyik legdivato
sabb fürdőhelyén és két vonat között csak 
úgy

utazókosztümben kifosztotta a I.e Tou- 
quet-l játékkaszinó bank,hit és több, 
mint kétmillió pengő értékű frankot 
csúsztatott egy elegáns mozdulattal a 

mindenesetre bő reliküljébe.
Néhány nap múlva azután arról olvashat
tunk. hogy Dolly Jancsit a nyereség vissza
csábította Le Touquet-bn és most már es
télyi ruhában ült le a játékasztalhoz. A pom
pás művésznő remek dekoltázsa ,ugy látszik, 
megszéditelle a zsetonokat is. amelyek fej
vesztve estek a művésznő hálójába. Ezúttal 
több, mint kétmillió nyolcszázezres nyere
séggel állt fel a játékasztaltól.

Mindezeket azért kellett előrebocsátani, 
hogy megértsük azt a

blöfföl.
igen, tagadhatatlanul blÖfTöt, amellyel a 
művésznő és magyar vonatkozóan szvitje 
akarja szédíteni a szegény és az ekkora ösz- 
szegeket csak az újságban a panamacikkek 
soraiban látott pesti közönséget. Föltételez
hetjük tehát n kérdést: minek kell Dollv 

ülodellruhák 
ole«A Árban kaphatók 
C«Ula<-a«alon, IV, Váci utca 10.

Jancsinak ilyesfajtn reklám, amikor pénzé
nek kamataiból akár a Patouval konkurráló 
divatszalónt nyithat, akár az összes örökbe
fogadandó leánygyermekeivel időtlen ideig 
nyugodtan élhet.

Erre is rövid a válasz: Dolly Jancsi VI- 
fouck úrral együtt, aki nem más, mint a Le 
Touquet-I játékkaszinó bérlője, Magyaror
szágon akar üzleti vállalkozásba kezdeni. 
Ez az üzleti vállalkozás pedig nem más, 
mint egy

hatalmas játékkaszinó építése 
és természetesen üzembentartása.

Nemcsak Dolly Jancsii, hanem Vitouck 
urat is jól ismerik Budapesten, hiszen ez az 
elegáns, fess, olajbarna ur kisérte legutóbb 
Dolly Jancsit Magyarországra és mint a mű
vésznő hű lovagja vett részt azokban az ese
ményekben, amelyek Budapesten Dolly 
Jancsi körül lezajlottak.

A I-e Touquet-I szenzációs kártyanyere
ség és a magyar játékkaszinó terve kö
zött tehát félrcmagyarázhatatlanul szo

ros összefüggés van,
annál is inkább, mert Vitouck ur a legutóbbi 
budapesti tartózkodása alatt sem töltötte 
hiába az idejét. Beadványokat szerkesztett a 
kormányhoz, amely először a

Lillafüreden felépítendő játékkaszinó 
tervéi proponálta, 

majd alternatív ajánlatokat tett a Margit
szigetre, vagy a Balaton partjára.

Hivatalos körök akkor nem fogadták szi
kesen Vitouck ur ajánlatait. Ez azonban

Kiadó lakások

Nagyarányú sikkasztás után
eltűnt egy pozsonyi urileány
s a feljelentések elől Budapest felé szökött
A pozsonyi rendőrség vasárnap köröző

levelet adott ki egy fiatal leány ellen, akit 
többszázezer csehkoronás sikkasztással gya
núsítanak. A csehszlovák hatóságok megke
resésüket eljuttatták az összes szomszéd
államok hatóságaihoz is, elsősorban Ma
gyarországra, mert az a gyanú, hogy

a nagyarányú sikkasztással gyanúsított 
fiatal leány Bérsen keresztül Budapest 

felé szökött.
Weissflsch Lázár pozsonyi ékszerész né

hány nappal ezelőtt bűnvádi följelentést 
tett a húszéves Reisz Katica ellen, aki leg
utóbb bizományba vett nagyértékü éksze
rek eladásával foglalkozott. Az ékszerész 
feljelentésében előadta, hogy Reisz Katica, 
akit jó családból való urileánynak ismert, 
nagyértékü ékszereket és értéktárgyakat 
vett tőle bizományba, azonban

az ékszerekkel együtt eltűnt.
Alighogy Weissflsch Lázár följelentése 
ügyében megindult a nyomozás,

újabb bűnvádi följelentés érkezett a 
rend űrigazgatóságra.

Oszódy Gizella ékszernagykereskedő tett 
újabb panaszt Reisz Katica ellen, aki a föl
jelentés szerint tőle is igen nagyértékü ék
szereket csalt ki hasonló módon és eltűnt 
velük.

A hant hírlapok éa etaksajtó Icljos (ryüjteménye ■

1930—31. évi
Budapest, V. Dorottya-ufca 11.

A följelentések után széles alapokon in
dult meg a nyomozás. Elsősorban detekti- 
veket küldtek ki Reisz Katica lakására s 
mindazokra a helyekre, ahol a fiatal leány 
meg szokott fordulni. A detektívek azon
ban csak azt állapíthatták meg, hogy Reisz 
Katica nyomtalanul elliint és az összes ér
téktárgyakat magával vitte. A további nyo
mozás során megtudták a rendőrség embe
rei, hogy a leány körülbelül abban az idő
ben, amikor a nagyértékü ékszereket bizo 
mányba vette a kereskedőktől, útlevelet 
váltott Európa valamennyi országába. Azt 
is megtudták, hogy

egy pozsonyi elvált asszony társaságá
ban utazott el Pozsonyból 

és Bécsen keresztül Budapest felé vette út
ját. Egy másik verzió szerint azonban Prá
gán keresztül Berlinbe, onnan Franciaor
szágba szökött.

Miközben a pozsonyi rendőrség lázasan 
kutat Reisz Katica és az elvált asszony után, 
újabb följelentések is érkeztek ellene, ame
lyek ugyanazt mondják el, amit a többi ék
szerészek:

a feltűnően szép Reisz Katicának min
den gyanakvás nélkül hitelezlek nagy
értékü ékszereket, mert mint jó család
ból való, megbízható urlleányt Ismerték 

és nem gondoltak arra, hogy a nagyértékü 
ékszerekkel megszökik. Pozsonyban, ahol 
nagy feltűnést keltett Reisz Katica sikkasz
tási bűnügye, arról is beszélnek, hogy

egy regényes szerelmi história 
áll Reisz Katica nagyarányú sikkasztása és 

szökése mögött. 

most jelent meg
A HArom nyelven ÓRHseAlbto’t ■taAska'aiöffui 

U ttile felelnek és minden érdeklődőnek 
díjmentesen All ren ielkezdere.

Ml rendeli vér és nemibete- 
Kek részére Etllwt Sal- 
varsan-olU*.  Rendelés 
égési nap. Rékéril út Sí 
I 1. Róknssal íremben.
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Ercsi, julius 20.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Izgalmas 

vasárnap délelötlje volt a dunamenti Ercsi 
községnek, ahol a falu egyik utcasorán két 
órán át tartó tűzvész dühöngött és csak a 
tűzoltóság emberfölötti erőfeszítésének kö
szönhető, hogy a veszedelem nem öltött 
pusztító arányokat.

Vasárnap délelőtt a falu ünnepi csendjét 
vészkiáltások verték föl. Tiz óra tájban a 
község alsó végéről a közbirtokosság szérüs- 
kertjének az irányából ijedt emberek szalad
tak végig az utcán és kétségbeesetten kiál 
tolták:

— Kigyulladt a szérüskert!
A vészhir pillanatok alatt végigfutott a 

falun. A tízezer lakosságú község apraja- 
nagyja a vasárnapi békés pihenést félbesza
kítva, riadtan szaladt a szérüskert irányába.

Megkondult a vészharang 
és mindenki, aki talpraállhatott, rohant a 
szérüskert felé, hogy segítsen az oltás mun
kájában.

A tűz valószínűen egy kipattant szikrától 
keletkezett a szérüskerten, ahol rengeteg ga- 
bonaasztag és szénakazal állt. A gabonaasz- 
tagok hatalmas lánggal égtek,

a reggel kerekedett szél átbordta a 
szikrákat a szomszédos gazdasági épü
letekre, ezekről átterjedt a tiiz a lakó
házakra s rövid félóra alatt végig az 

egész utcasoron égtek a háztetők.
A környékbeli községekből rövid idő alatt 
segítség érkezett. Egymásután jöttek a tüz- 
oltócsapatok Dunaadonyból, Tétényből, Bu
dafokról és Ráckevéról. A tűzoltók lajtosko
csikkal, dézsákban, vödrökben vitték a vizet 
a Dunából és hozzáfogtak az oltáshoz.

A nagy szél miatt azonban attól lehetett 
'.ártani, hogy a tiiz nagyobb arányokat ölt, 
amellyel már a vidéki tűzoltók primitív fel
szerelése nem fog megbirkózni s ezért

a községi főjegyző telefonon segítséget 
kért a budapesti tűzoltóságtól.

A budapesti tűzoltók csak a polgármester 
engedélyével hagyhatják el a főváros terüle
tet és ezért nyomban érintkezésbe léptek a 
polgármesteri hivatallal, amely megadta az 
engedélyt, mire

egy tiizoltótiszt hét tűzoltóval motoros 
fecskendőn robogva elindult Ercsi felé, 

hogy segítséget vigyen.
A községben ezalatt teljes erővel folyt az 

oltás munkája. A tűzoltók szerencsére még 
idejekorán kezdtek dolgozni. Fölmásztak a 
házak tetejére, leverték az odarepült szikrá
kat, parázsdarabokat és ezzel elejét vették, 
hogy a házak leégjenek, csak néhánynak a 
teteje rongálódott meg. így is azonban

egy ház teljesen leégett és ugyancsak 
elpusztult több gazdasági épület is. 

Különösen azok a gazdasági épületek szen
vedtek kárt, amelyek a szérüskert közelében 
álltak és elpusztult a szérüskertben volt ga
bona és széna nagyrésze.

A gazdasági épületekben igen sok jó
szág bennégett.

Kétóráig tartó izgalmas és erőteljes mun
ka után sikerült eloltani a tüzet. Mire a bu
dapesti tűzoltók megérkeztek, már nem voll 
szükség a segítségükre, úgyhogy rövidesen 
vissza is tértek.

Tizenkét órára már helyreállt a községben 
a nyugalom és végétért Ercsi izgalmas vasár
nap délelötlje.

-

abszolút irtztssi
a legkiválóbb külföldi autók és 

versenyzők között
BALÁZS LÁSZLÓ ur

SUPER-MAGOSIX
gépkocsiján

Gyártja: a Magyar Általános Gépgyár R.-.T Budapest— 
Mátyásföld, a legmegbízhatóbb, elsőrendű kivitelben

Magyar ember magyar Kocsit használton?

Véres auWszereEtcséüenség 
öt setyes se&esölttei 

a Balaton mellett

Izgalmas betörőüldözés 
a halottasbázban

Tapolca, julius 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Vasárnap délután Tapolca mellett 
súlyos automobilszerencsétlenség történt, 
amelynek öt sebesültje van.

Pálhi István révfülöpi bérautóvállalkozó 
egy uj gépkocsi kipróbálására indult. Pálhi 
az autóutra feleségén kivül több barátját is 
meghívta. Körülbelül hatvankilométeres se
bességgel haladt az autó, amikor a Balaton 
mentén a gyulakeszi hídnál, eddig még ki 
nem derített okokból, elfordult az autó 
kormánya,

a gépkocsi a hid oszlopának rohant, a 
következő pillanatban felborult s maga

alá temette utasait.
A közelben tartózkodó gazdák nyújtottak 
segítséget az autó utasainak, akik közül a 
legsúlyosabb sebesült Pálhi Istvánná volt.

Pálhlnénak a nyakát valósággal átmet
szette az autó szélvédő üvege 

és súlyos, életveszélyes állapotban kerüli 
kórházba. De súlyos sérüléseket szenvedtek 

atöbbi utasok: Konkoly Pál, Horváth 
Márton és Koréin Ádáin tapolcai lakosok is, 
valamint maga Pálhi István, akiket a tapol
cai kórházba szállítottak.

A szerencsétlenség ügyében megindult a 
vizsgálat, a sebesülteket még nem lehetet*  
kihallgatni.

A bonctani intézet halottaskamrájában fogták el 
a betörőt, aki „peehjére“ pénz helyett iratokat 

lopott a temetkezési intézetből
Izgalmas betörőhajsza zajlott le tegnap 

délben egy ilyen esetekben szokatlan he
lyen: a törvényszéki orvostani intézet halot
taskamrájában.

Az Üllöi-ut 95. számú házban van a Köz
ségi Temetkezési Intézet egyik fiókja. A 
tisztviselők délben egy órától kettőig ebéd
szünetet tartanak. Szombaton délben is 
egy órakor eltávoztak. A vasredőnyt nem 
húzták le, csak ráfordították a kulcsot a 
zárra. Két órakor, mikor visszatértek, az 
ajtót tárva-nyitva találták s mikor beléplek 
a helyiségbe,

egy fiatalembert láttak, aki a nyitott 
páncélszekrény mellett állt és éppen egy 

kis vaskazettát vett ki belőle.
A tisztviselők el akarták fogni a betörőt, aki 
ózonban fölszakitotta az irodának az ud
varra nyíló ablakát és a vaskazettát a hóna 
alá kapva, kiugrott rajta s vad futással me
nekülni kezdett. A tisztviselők utánaugrot- 
tak és üldözőbe vették. Az udvart magas 
kőkerítés választja el a törvényszéki orvos
tani intézet szomszédos épületétől.

A betörő macskaügycsséggel fölmá
szott a csupasz falon, átugrott a bonc
tani Intézet udvarára és bemenekült az 

épületbe.
Az üldözők a bonctani intézet alkalmazott
jaival *a  kutatására indultak. Átkutatták az 
Üllői-uti épület minden zegét, zugát, a be
törő azonban csak nem került elő.

Erre átmentek a Szvetenay-utcai frontra, 
ahol a halottaskamrák állnak. Bezárták a 
kaput és hozzáfogtak a kutatáshoz. Közel 
félóráig tartó hajsza után

az egyik halottaskamrában megtalálták 
a betörőt, aki a koporsók közé bujt el.

Megfogták és rendőrnek adták át, aki a fő
kapitányságra kisérte. Itt kiderült, hogy 
Steiner Aladár a neve, huszonhárom éves 
állásnélküli cipészsegéd. Elmondotta, hogy 
napok óta az Üilői-uton Ődöngött s meg
figyelte, hogy a temetkezési intézet tisztvi
selői délben elmennek az irodából. Látta 
azt is. hogy egv páncélszekrény áll az irodá
ban. Szombaton megvárta, amíg a tisztvise
lők eltávoznak, azután álkulccsal behatolt 
az irodába. Rövid kutatás után

megtalálta a páncélszekrény kulcsát, 
kényelmesen kinyitotta vele a Wertheim- 
szekrényt és gyorsan kiemelte belőle az első 
vaskazettát, ami a kezeiigyébe került.

A rendőrségen kinyitották a vaskazettát 
és ekkor tragikomikus jelenet következett: 
a vaskasszában ugyanis nem pénz és nem 
értéktárgyak voltak, hanem mindössze né
hány fontosabb irat, mire Steiner rezignál
ta n jegyezte meg:

— No, nekem aztán pechem van! Ezért 
a pár darab papírért kellett a halottaskam
rában bujkálnom ...

A póruljárt betörőt letartóztatták és 
ügyészség fogházába kisérték.

az

Furcsa adatok és esetek 
a tratíkengedéíyek világából

Néhány nappal ezelőtt a trafikosok kül
döttsége arra kérte Wekerle pénzügyminisz
tert, hogy a rossz gazdasági viszonyokra 
való tekintettel, ne adjon ki több trafik
engedélyt.

— Egymásután mennek tönkre és csuk
ják be üzletüket a trafikosok, — mondta a 
küldöttség szónoka.

A pénzügyminiszter válaszában hangsú
lyozta, hogy indokolt esetben, arra érdemes 
és reászoruló emberek kérésével szemben

nem áll módjában kitérni ujabb enge
délyek kiadása elől.

A küldöttség elkeseredve távozott. És 
azóta súlyos kifakadások hangzanak el a 
trafikengedélyek mai rendszere ellen.

A Hétfői Napló munkatársa utána járt a 
trafikosok panaszainak és az alább követ
kező érdekes megállapításokat tette.

Búd János még pénzügyminiszter korá
ban 3448/1926. számmal rendeletet adott ki, 
amellyel Budapestre és környékére beszün
tette a trafikengedélyek további kiadását.

A rendelet kiadása óta azonban mégis 
körülbelül kétezer uj trafikengedélyt 

adtak ki.
Az engedély-zuhatagból az Ibusz is ki

vette a részét.
Mintegy százötven trafikjogot szerzett 

az Idők folyamán az Ibusz.

Az már valószínűleg a véletlen müve, hogy 
az engedélyek a legjobb helyeket biztosítot
ták az Ib iszéknak. Külön privilégiumot is 
élvez az Ibusz: közvetlenül a dohányra k- 
lárból szerezheti be az árut, tehát nemcsak 
a kistrafikosoknak járó kilenc százalékot 
keresi meg, hanem külön a nagyárusok ju
talékát is.

Sokat beszélnek a trafikosok
egy nyugalmazott főispán esetéről.

A nyugalmazott főispán szép nyugdijat ka
pott az államtól. Ugylátszik mégis kévéséi te. 
mert sorsjegyárusitásért folyamodott. Meg
kapta. Ezután vidéki autóbuszjáratra kért 
koncessziót. Ezt is megkapta. Moziengedélyt 
kért. Megkapta. És kapott még betetőzésül 
egy trafikengedélyt is a Belvárosra.

De ez az eset csak egy a sok közül. Vi
szont akadnak ennél furcsábbak is.

A legpikánsabb ezek között: 
egy előkelő hölgy,

aki férje révén sem panaszkodhatott rossz 
összeköttetései miatt, két évvel ezelőtt tra- 
fikengedélyt kért és kapott. Az előkelő hölgy 
később elvált a férjétől, eladta a trafikját és 
most, alig három hónappal ezelőtt megint 
kért és

megint kapott trafikengedély!.
Ezúttal a leánynevén. Mint bárónő.

Hans Carbus kerékpárba]nők 
különös esete egy fiatal filmszinész- 

nővel a Millenáris pályán
Ki lopta el az öltözőből a

Kellemetlen meglepetésben volt része 
Hans Carbusnrik, a Budapesten időző híres 
stett int kerékpárbajnoknak.

A Millenáris-pályán tartott versenyeken 
vett részt Hans Carbus. Tegnap este a ver
seny befejezése után az öltözőjében tartóz
kodott, mikor

bekopogtatott hozzá egy feltűnően szép, 
degáns fiatal leány, bemutatkozott és 

autogrammot kért.
A német versenyző készséggel tett eleget a 
kérésnek, elővette a ceruzáját és beírta a 
nevét a fiatal leány autogrnmmkönyvébe.

A leány megköszönte és elbúcsúzott. Alig 
távozott el, Hans Carbus levetette a sport
öltönyét és utcai ruhába akart átöltözni. Mi

kerékpárba/nok pénztárcáiéit
kor fölvette a kabátját, megdöbbenve vette 
észre, hogy

hiányzik a pénztárcája, 
amelyben hetven birodalmi inárka és más 
valuták voltak.

Nyomban szólt a detektivnek, akinek a 
gyanúja az előbbi látogatóra terelődött. A 1 
detektív keresni kezdte és rövidesen meg is 
találta a fiatal leányt. Az igazoltatásnál ki
derült, hogy

a lizenhétéves leány egy budapesti film
iskola növendéke.

A leány kétségbeesetten tiltakozott a gyanú
sítás ellen, meg is motozták, de a pénztár
cát nem találták nála. Igazoltatás után elbo-

• csálotlúk és most lolyik a vizsgalat.

bútorok luxuskivitelben, nemes 
külföldi anyagokkal

P 1600-tól—P 3000-ig.
Ülőgarnitúrák, zabadalmazott molymentes:

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

Budapest, VII., Rózsa.utca 4.
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Még csak 14 napig
tar BO éve*  cégünk feloszlása miatt rendezett olcsó eladás, 
melynek keretében minden elfogadható áron eladásra kerülnek:
kész férfi*  és gyermek
ruhák, átmeneti kabátok, 
bundák, bőrkabátok, 
téiikubátok,
Öltönyük 80 pengőtől

f^entry
Ruhaáruhá.z

IV, Központi Városháza 
Károly kőrút 28.

VAsArollon most, mert többé nem lest Ilyen sikálom

izgalmas csúnaumranduias 
a Balatonon

A csúnahhöi a vlzbo vetette mtsít ecy uriasszony es perceken 
at tartó haiaikOzdeiem után mentették ki

Könnyen végzetessé válható sulyos sze- 
roncsétlenség történt tegnap a Balatonon: 
egy liatal külföldi hölgy, aki két fővárosi 
kereskedő társaságában csónakkirándulást 
tett, bizonyítani kívánta úszási képességeit, 

a csónakból a vízbe vetette magái, ott 
görcsöket kapott s a két kereskedő csak 
Izgalmas küzdelem után tudta ki

menteni.
Dr. Wcisner Károlyné, egy Németország

ban élő magyar orvos felesége megismerke
dett Stadler és Salgó Ismert fővárosi divat- 
és harisnyakereskedőkkel azok siófoki üzle
tében. Az üzlet lezárása után a két keres
kedő csónakkirúndulásra hívta meg az úri- 
asszonyt, aki kisfiával együtt résztvett az al- 
konyntl cnónaksétán. A beszélgetések sorún 
a kél kereskedő kótségbevonta Wclsnerné 
úszási képességeit, szó szót követett, mig 
végül is Weisnerné, aki ismert sportlady- 
nak mondotta magát, strandkőpenyét le
dobna, fürdőruhájában a vízbe vetette ma
gát és hatalmas tempóval gyorsan tova- 
úszott. Stadler Tivadar, Salgó Géza és Weis- 
ncrné hétesztendős fiacskája nagy érdeklő
déssel nézték a mindinkább távolodó, kitü
nően aszó asszonyt, de néhány perc múlva 
borzalmas segély kiáltásra leltek figyelmessé.

As asszony a szél által felkavart, erő
sen hullámzó, hideg vízben, többazáz- 
méternylre a parttól, hirtelen görcsöket 

kapott, rosszul lett.
Salgó és Stndler első pillanatban azt hitték, 
hogy Wclsnerné csupa tréfából kiáltott se
gítség után, de a következő másodpercben 
ar iijahb velőtrózó, kétségbeesett segély kiál
tás meggyőzte őket arról, hogy a mintegy 
kétszáz méter távolságban, teljesen elha

gyottan lévő asszonyt komoly baj érte. Stad
ler és Salgó csónakjukat most nyílegyenesen 
a kritikus helyzetben lévő Wclsnerné felé 
irányították, de a magasan csapkodó hullá
mok közt csak nehezen jutottak előre. Stad
ler. aki kitűnő úszó, látva, hogy az asszonyt 
már minden ereje elhagyta s nem tud meg
küzdeni a habokkal, hirtelen elhatározással, 

kabátját ledobva, ruhástul, cipőstül a 
hullámok közzé vetette magát 8 a két
ségbeesett helyzetben lévő asszony segít
ségére sietett. A kővetkező percben ru
háit ledobva magáról a vízbe ugrott a 
Imrisnyakereskedő Is és gyors tempók
kal a már-niár elmerülni látszó asszony 
felé közeledett. Wclserné hétcsztendős 
fiacskája, a kis Johann, halálféleniben 
maradt egyedül a csónakban, amelyet 

lassnn tovasodort a hullám.
Izgalmas másodpercek teltek el, a két férfi
nek végül Is az utolsó pillanatban sikerült a 
már teljesen élőiéit nőt, aki erejének végső 
megfeszítésével tartotta magát a viz színén, 
hajánál fogva kimenteni. Most kezdődött el 
az igazi küzdelem. Az ntlétaternjetü Stadler 

balknrjévnl átnynláholln nz újult nőt s 
úszott n csónak felé.

Közben azonban beesteledett, a kereskedő 
elvesztette tájékozóképességét s teljes erő
ből segítség után kiáltott. Szerencsére Salgó- 
nak sikerült elérnie a csónakot, óriási evező
csapásokkal a veszélyes helyzetben lévő tár
sához evezett s őt Welmemével együtt a 
csónakba emelte. Weisnernét ájulásából 
hosszas élesztés után eszméletre térítették, 
kleveztek a partra s az asszonyt kisfiával 
autón Budapestre szállították, ahol ápolás 
alá vették.

Kiskunfélegyháza anyagi zavarai
Pest vármegye főispánjának nyilatkozata

Dr Prestly Elemér Pest vármegye főispánja 
és dr. Erdélyi Lóránt alispán a vármegyei szám
vevőség vezetőivel, valamint szakelőadókkal 
meglátogatták a megyei városokat és n Járási 
székhelyeket, ahol mindenütt megvizsgálták az 
ügymenetét. Egymásután következtek sorrn 
Kalocsa, Pesterzsébet, Rákospalota, Szentendre, 
Újpest, Vács és Kiskunfélegyháza megyei váro
sok. valamint Abony, Aszód, Bia, Pornót, Kun- 
ssentmlklós járási székhelyek. A vizsgálatot 
kiterjesztették a közigazgatás minden ágára és 
értesülésünk szerint, a gazdasági viszonyok ál
lni adott általános nehézségeken kívül, a vizs
gálóbizottság mindenütt rendben találta nz ügy
vezetést. Nagyon súlyos a helyzet Kiskunfélrgg 
bárón, ahol legutóbb már a városnak

fizetést nehézséget Is voltak, még a tiszt
viselőivel szemben Is.

A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte a

vizsgálatokra vonatkozólag dr. Preszly Elemért. 
Pest vármegye főispánját, aki a maga részéről is 
kijelentette, hogy a megejtett vizsgálatok alkal
mával mindenütt rendet és pontosságot talált.

Kiskunfélegyháza anyagi helyzetére vonatko
zólag kijelentet te n főispán, hogy a város régi, 
vezetősége annak idején a Speyer-kölcsönböl 
nagyobb beruházásokat eszközölt és többek kö
zölt i>j vágóhidat, nagyszabású fürdőt épített 
szállodával együtt. Ezek a beruházások nem 
hozták meg n várt jövedelmeket és ezért került 
a város fizetési nehézségekbe.

Minden remény megvan azonban arra, hogy 
a város legutóbb megválasztott, teljesen újonnan 
alakított vezetősége, az ugyancsak uj képviselő
testülettel együtt át fogja hidalni a nehézsége
ket. annál is inkább, mert gondoskodás történt 
arról, hogy ezt a derék, fejlődő várost a mos
tani nehéz helyzetből kivezessék.

Sokszáz főnyi közönség kísérte 
utolsó útjára Politzer Hugót, 
a numeius clausus áldozatát

Vnsárnnp délután a rákoskeresztúri íz-1 
raelita temető komor szertartástermében I 
•ráz és száz könnyes szemű ember állt kö-1 
ríil egv fekete lepellel letakart koporsó lá
bainál görcsösen zokogó idős párt.

Gyermeküket, a korán elhunyt Politzer 
Hugót, n prágni műegyetem hallgatóját si
ratták. aki — amint ismeretes — a múlt 
hét péntekjén levetette magát a harmadik 
emeletről, mert nem tudta megszokni ar 
életei idegenben, a prágai egyetemen. 
ahová a numerus clausus kényszeritette.

A kora délutáni órákban már rokonokon, 
bn ró tokon s

a prágai és hrflnnl magyar dlák-knlonla 
hatvnn főnyi csapatán kivül rengeteg idegen 
gyűlt össze, akiket a részvét hozott a sze 
rencsételen diák ravatalához. Délután négy 
órakor, mikor a szertartás megkezdődött, 
már annyian voltak, hogy

a gyászolók nagy tömege nem fórt el a 
szertartási teremben.

A halotti ima elhangzása után a temető 
Halai papju Mandl Miklós dr. lépett a szer- 
tartásterem szószékére.

— Egyetlen bűnöd az volt — mondotta

mokjába, amelyre csak ennyit Írtak:
Politzer Hugó, 25 éves, meghalt 1080 

julius 18-án.
A volt kollégák, barátok, brünniek, prá

gaiak még ott álltak. Szomorúan, lehajtott! 
fejjel sokáig.

Beszélgettek.
— A Polgó — ez volt a becéző neve Po- 

litzer Hugónak — szegény már a harmadik 
kolléga ... — mondotta az egyik orvos
tanhallgató.

Azután elmentek ök is. Az uj sir egyedül 
maradt a temető nagy csendességében.

Á falusi embernek fokozottab
ban kell figyelnie a közieke**  
dési rendőrre — mondja a Kúria

Az üllői-ut és a József-körut keresztező
désénél, amikor a közlekedési rendőr tilos
nak jelezte az átjárást, Gyenge Ferenc mo
nostorapáti földinives ál akart haladni az 
úttesten. A szabad irányból éppen akkor 
robogott elő egy autótaxi és a földmi- 
vest

elütötte.
Gyenge olyan súlyos sérülést szenvedett, 
hogy

sebeibe belehalL
Az elhunyt özvegye kártérítési pert indí

tott az Autótaxi rt. ellen és életjáradék 
megítélését kérte. Előadta, hogy férje nem 
láthatta a közlekedési lámpát, mert két 
villamos között lépett az úttestre. Külön 
ben is a balesetet az Idézte elő, hogy az 
autó vezetője elmulasztotta a tülkölést és a 
lassítást, tehát a történtekért a soffőr a fe

lelős.
Az alsóbiróságok után a Kúria elé került 

az, amely szombaton érdekes indokolással 
elutasította az özvegy keresetét. A Kúria ki
mondta, hogy a forgalmi jelzések figyelése 
mindenkire nézve kötelező.

Különösen áll ez a kötelesség a falusi 
emberre,

akinek a nagyváros forgatagában még fo
kozottabban kell óvatosságot kifejtenie az 
útkereszteződéseknél. Gondatlanság volt ré
széről, hogy a villamoskocsik közé lépett és 
igy a rendőr jelzését nein láthatta. A soffőr 
vétkességét a Kúria nem állapította meg, 
mert az autó előtt az ut szabadra volt ál
lítva. Miután a balesetet kizárólag az elhalt 
gondatlansága okozta, az özvegy kártérítést 
nem igényelhet

A gyulai gazdák csak pénzért 
adják át abolettát az adóhivatalnak

Gyula, julius 20.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A gyulai 

hetipiacon szombaton vásároltak a gabona
kereskedők elsőizben bolettával és körülbe
lül tizennyolcezer pengő értékű boletta ke
rült forgalomba, mert öt és fél vagon gabo
nát vásároltak össze.

A gazdák akkor, amikor a piaci áron felül 
megkapták a hárompengős bolettajegyeket, 
nagy örömben voltak, sőt ennek az öröm
nek a hatása még a gyulai vendéglőkben tar
tott áldomásokon is érezhető volt. Siettek is 
áldomás után a bolettával az adóhivatalba, 
abban a reményben, hogy megkapják az 
érte járó összeget, mert arra nem is gondol
lak, hogy azzal adót fizessenek. Mivel azon
ban olyan gyulai gazda nincsen, akinek adó-

A Hitelbank, Kereskedelmi 
Bank és Hazai Takarék félévi 

mérlege
Most az első üzleti félév lezárása után ve

zető nagybankjaink egymásután adják közre 
a félévi mérleget. A mai rossz gazdasági 
helyzet ellenére is nagybankjaink félévi 
mérlegeredménye egyáltalán nem marad el 
a tavalyi mögött, sőt a múlt évi, hasonló idő
szakban készült mérlegnél is kedvezőbb 
eredményt mutat fel. Ez a kitűnő eredmény 
csak az üzletágak és a forgalom megfelelő 
fejlődése alapján következhetett be. Aláb
biakban ismertetjük a félévi mérlegeredmé
nyeket:

O A Magyar Általános Hitelbank Igazgató
sága f. hó 19-én tartott ülésében megállapította 
az 1930. első félévi Ozleteredményt. A tiszta 
nyereség 3.470.104.19 P a multévi 3,489.493.41 
p-vel szemben. A kimutatott nyereségben a kül
földi fiókok hozama ezúttal sincsen elszámolva. 
A félévi mérleg fontosabb tételei az. 1929 decem
ber 31-iki állapottal szemben a következőkép
pen alakullak: Az adósok 199.1 millióról 208.9 
millió P-re emelkedtek, a váltótárca 106.5 mil
lióról 96 millió P-re csökkent. A takarékbetétek 
a tavalyi 55.3 millióval szemben 56.1 millió P-t, 
a folyószámlán és csekkszámlán elhelyezett be
tétek’145.8 milló P-vel szemben 145.6 millió P-i

a pap —, hogy zsidó voltál, ezért lettél 
hontalan s ezért kellett meghalnod. Adjon 
neked a jó Isten igazságot odaát a földié 
kért.

Majd Benedek László lépett a koporsó 
hoz s évfolyamtársai nevében mondott hu 
csuztatót, majd

hat volt kollégája vúllalra emelte a 
koporsót

és vitte a sírig, ahol a brünni és prágai ma 
gyár főiskolai hallgatók nevében Fenyő 
Kornél és Zippcr Vilmos búcsúztatták el a 
halálba menekült szerencsétlen diákot.

Ezután leeresztették a koporsót a sirve 
rémbe.

Dübörögve hullottak a hantok.
Mindenki dobott n sírra egy-egy marok 

fűidet.
mialatt apja a halotti imát zokogta végig 

Az ásító mély’ gödör helyén pár perc alatt 
kis halom domborult. Politzer Hugó mű
egyetemi hallgató sírta.

A fájdalomtól roskadozó szülőket alig 
tudták elvezetni a sírtól.

A temetői munkások ezután egv keskeny 
kis deszkalapot szúrtak a sir porhanyó ho

tartozása ne volna, egyetlenegy sem kapott 
készpénzt a bemutatott gabonajegyért és igy 

nem is adták be azokat az adóhivatalba.
Elkeseredve, nagy elégületlenséggel ta

nácskoztak a gyulai magyarok az adóhivatal 
előtt, hogy már most mit csináljanak a bo
lettával.

Hamarosan kialakult a piac háta mögött 
egy bolettabörze, amelyen kétpengőért, 
meg kéfpengő ötven fillérért nyakra- 
főre kinálgatták a bolettát, azonban 

vevő ne migen akadt rá. 
így azután az elkeseredésük még fokozódott, 
amikor a rendőrség emberei közölték velük, 
hogy a bolettát áruba bocsátani, vagy értéken 
siteni nem szabad és azért nagyon szigora 
büntetés jár.

tesznek. A hitelezők összege 145 millióról 128.'! , 
millió P-re, tehát 16.6 millió P-vel csökkent. Az 
értékpapirállomány az előző évi 17.6 millió 
P-vel szmben 17.4 millió P-vel szerepel a mér
legben. A pénzintézeteknél és egyéb vállalatok
nál fennálló érdekeltségek összege 36.8 millió 
P-ről 34.2 millió P-re csökkent. Az értékpapí
rokon szenvedett árfolyamveszteségek az Üzlet
eredményben teljesen el vannak számolva. Az 
intézet záloglevélállománya a belföldi piacon 
eszközölt folytatólagos eladások folytán 1.3 mil
lió dollárra csökkent. Ezen állomány a félévi 
zárlat óta tovább apadt. Kedvezőtlenül befolyá
solta az elmúlt félév üzleferedményét a buda
pesti és a legtöbb külföldi tőzsde állandóan
lanyha irányzata, továbbá az a körülmény, 
bogy hosuzuiejáratu hitelek és kötvénykölcsö- 
nők a külföldi piacok felvevőképességének 
hiánya folytán nem voltak elhelyezhetők. Ked
vező hatással volt a félévi eredményre az áru
osztályok hozamának gyarapodása, nml lénye
gesen nagyobb kiviteli tevékenységünknek tulaj
donítható.

O A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Igaz
gatósága megállapította az 1930. félévi üzlet
eredményt. Tiszta nyereség a tavalyi nyereség- 
áthozat heszámlfása nélkül 2.995.343.22 P (ta
valy az I. félévben 2,930.835.85 P). A félévi mér
leg főbb adatni nz 1929 december 31-iki mérleg- 
adutokkal összehasonlítva, a kővetkező képet 
adják: Váltótárca 109 millió (volt 104 millió). 
trfósoÁ- 105 millió (volt 101 millió). Záloglevél- 
és községi kfllcxőníizletben kihelyezett tőkék 
70.5 miiló tvolt 68>. A kihelyezett tőkék tehát 
összesen 284.5 millióra emelkedtek 273 millió 
pengőről. A banknál elhelyezett betétek laka-

rékkönyvekre és folyószámlákra 255 millió pen
gőre emelkedtek, a múlt évvégi 245.2 millió pen
gővel szemben. Egyéb hitelezők 8.7 millióval 
szerepelnek (volt 10.6 millió), mely összeg ki
zárólag az ügyfelek részére külföldön igénybe
vett rembourshitelekböl áll. A bank által kezelt 
idegen tőkék összege tehát 263.7 millió (volt 
255.8 millió pengő). Az értékpapírtárca értéke*  
lésénél az elmúlt félév folyamán beállott áresé
sek megfelelően figyelembe vétettek, minek kö
vetkeztében az értékpapírokban rejlő latens 
tartalékok érintetlenek maradtak.

O A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egye
sület Igazgatósága f. hó 17-lkl ülésében állapí
totta meg szokott szigorú mérlegelési elvei alap
ján az intézet félévi mérlegét, amely 2,056.00Cj 
pengős tiszta nyereséggel csaknem a tavalyi fél
évi 2,067.000 pengős tiszta nyereséget éri el, da
cára annak, hogy a folyó félévk társulati adó
terhek a tavalyival szemben 120.000 pengős 
többletet tüntettük fel. Az egyesület fő üzlet
ágainak álladéka az 1929 december 31-iki ada
tokkal összeh^sonluitva a következők: betéti 
könyvecskékre elhelyezett tökék álladéka 96 
millió 408.190.43 pengő, folyószámlán és csekk
számlán elhelyezett betétek álladéka 58 millió 
595.936.63 pengő, tehát a betétek szaporulata a 
múlt óv végi 147.4 millió pengős álladókkal 
szemben 7,550984.28 pengő, mig a jobbára el
számolási természetű egyéb hitelezők álladéka 
26,556.540.03 pengő (volt 36 7 millió); váltótárca 
álladéka 105,035.531.21 pengő (volt 101.5 millió); 
adósok és pénzintézeteknél fennálló követelések 
63,534.465.08 pengő (volt 67.5 millió).

Erdély és Bánát
legjobb és legeltet led- 
tebb magyar kisebb
ségi n a p i I a n i a az

ARAD
Telefon 97. j
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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va

sárnap az Időjárásról a következő prognó
zist tette közzé: Változékony, nyugtalan idő 
várható, lényegtelen hőváltozással.

— Hindenburg résztvett a mainzi ünne
pélyen. Mainzból jelentik: Vasárnap Maim
ban a Rajna-vidék felszabadulásának őrö
mére nagyszabású Ünnepséget rendeztek, 
amelyen Hindenburg birodalmi elnök is 
részt vett. Az ünnepély után Hindenburg el
lépett az acélsisakosok diszcsapata előtt és 
továbbutazott

— Herzl Tivadar emlékünnepély. A budapesti 
elonlsta szervezetek Herzl Tivadar a cionizmus 
apostola halálozásának huszonhatodik évfordu
lója alkalmából vasárnap a pesti izraelita hit
község dísztermében kegyelctes ünnepséget 
rendeztek. Az OMIKE dalköre Donáth Ede kar
nagy vezetésével gyászdalokat adott elő, Richt- 
zfíann Mózes dr. elnöki megnyitó beszédében 
méltatta Herzl Tivadar nagy érdemeit. Silber 
Máyer éneke után dr. Lantos Tivadar mondott 
ünnepi beszédet. A Magyftroruzági Cionista Szö
vetség a pesti izr. hitközséghez kérelmet inté
zett, hogy a Herzl Tivadar születési helyét a 
Dohány-utcai templom mellett most beépítésre 
kerülő térséget emléktáblával jelölhesse meg.

— Beleesett a kirakatba. Vasárnap délelőtt az 
Aréna-ut 140. számú házban levő trafik kirakat
üvegébe beleesett Pintér Dezsöné 32 éves varró
nő. Az üvegszilánkok alsó balkarját súlyosan 
megsebezték. A mentők az Uzsoki-utcai kór
házba szállították.

— Gróf Keglevich Gézát szlvszélhüdés érte 
és meghalt. Vasárnap délután a Petneházi- 
Utca 10. szám alatti lakásán hirtelen rosszul 
lett, szivszélhüdést kapott és meghalt gróf 
Keglevich Géza, 52 esztendős ny. pénzügyi 
titkár. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították. Keglevich Géza gróf a 
gróf Keglevich-család egyik szegény ágának 
volt tagju, csendes, visszavonult életét élt. 
Évtizedeken át a központi vámhivatalban 
teljesített szolgálatot. Az utóbbi években 
idegbaj gyötörte. Neve két évvel ezelőtt sze
repelt a nyilvánosság előtt: egy magánlakás
ban súlyos revolvere# afférja volt egy fővá
rosi orvossal, akire véletlenül rálőlt.

— Halálos vitorlaszerencsétlcnség a Bala
tonon. Megdöbbentő vitorlásszerencsétlenség 
történt vasárnap délelőtt Balatonboglár kö
zelében a Balatonon. Dr. Szepesi Gedeon 
igazgató-főorvos Ádám nevű fiával és annak 
fiatal, 19 éves feleségével, vitorlás-kirándu
lásra indult a Balatonon. A csónak felbillent 
és mindhárom utasa a vizbeesett A két férfi 
nagynehezen megkapaszkodott a felborult 
csónakba, a fiatalasszony azonban elmerült. 
Dr. Szepesi főorvosnak sikerült végre a fia
talasszony élettelen testét partra vinni. Az itt 
megkezdett élesztési kísérletek azonban 
hiábavalónak bizonyultak — Szepesi Adám- 
né nem tért többet magához.

SfCjCt JW*8*80
hideg™ te kel lemet reggeli.

— A robogó vonat alá ugrott. Szegedről 
jelentik: Vasárnap délelőtt a Kistelek felől 
Szegedre induló személyvonaton utazott 
Szeri Szilveszter huszonkétéves csengeri 
gazdalegény. Szeri a robogó vonat egyik ko
csijából át akart menni a másikba, az ütkö
zőről azonban lezuhant, a vonat kerekei alá 
került, amelyek mindkét lábát tőből lemet
szették. Haldokolva szállították a szegedi se
bészeti klinikára. A csendörség megindította 
a nyomozást. A nyomozás adatai szerint a 
gazdalcgény nem véletlenségből került a vo
nat kerekei alá, hanem öngyilkossági szán- 
dé'ból vetette mn«át a sínekre.

— Izgalmas betörőüldözés Berlinben. 
Berlint tudósitőnk telefonálja: Izgalmas be
törőüldözés szemtanul voltak vasárnap a 
Martin Luther-utca járókelői. Egy harisnya
kereskedő, akinek vasárnap dolga akadt üz
letében, a pult mögött két betörőt talált. A 
betörők revolvert fogtak a kereskedőre, 
majd elmenekültek. A kereskedő az utca 
járókelőivel üldözésbe vette őkét s végül is 
sikerült az egyiket elfogni, a másik elmene
kült. A nyomozás megindult.

—- Vasárnap három rendőrt támadtak 
meg. Vasárnap a Műegyetem előtti rakpar
ton halászott engedély nélkül Nagy János 
rádiószerelö. A rendörőrszem igazoltatta, 
mire Nagy János rosszullétet szimulálva 
összeesett. Mikor a rendőr a mentőket hívta, 
a rádiószerelő fölugrott és hátulról fejbe 
vágta a rendőrt. A Bulcsu-uteában Stödl 
Ferenc szerelő botrányt rendezett és be
verte az utcai lámpákat. A rendőr elöakarta 
állítani a kapitányságra. Stödl beleharapott 
a rendőr kezébe, azután kirántotta a rendőr 
kardját és a kezén többször megsebesítette. 
A dulakodás közben Stödl is megsebesüli. A 
mentők a Rókus kórházba vitték. — Nagy 
Sándor géplakatos egy örömvölgy-uicnl 
korcsmában mulatott és mm akarta kifi
zetni számláját. A korcsmáros Tompos Já
nos rendőrt hívta segítségül. A garázda em
ber kirántotta a rendőr kardját és saját 
kardjával fejbevágta, ugv, hogy a Rókus I 
kórházban kellett bekötözni. Nagy Sándort 1 
előállították a főkapitányig™ I

Borzalmas hármas szerelmi dráma
a csSpioggg dopjáha töKte uetmytfirsat a szorsimas logönv, 

azután feiakasztoita magát, a lány pedig a kútba ugrott
Békéscsaba, Julius 20.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 
hármas szerelmi tragédia játszódott le teg
nap a békésmegyei Alsósimánd községben.

A községbeli Mandorff-majorban cséplés 
folyik. A cséplőgép mellett dolgozott Vitális 
Ferenc huszonnégyéves legény. Vitális egy 
magas kazal tetején állt és vasvillával do
bálta a gabonát a cséplőgép dobjába. Kovács 
Lajos huszonhároméves legény fölment hoz 
zá a kazalra. A két legény haragos viszony 
bán van,

egy leánynak udvaroltak és kettőjük kö
zül Vitális volt a szerencsés vetélytárs. 

Kovács Lajos összeszólalkozott Vitálissal és 
a veszekedés hevében meglökte.

A szerencsétlen legény
fejjel helezuhant a dübörögve zakatoló 
cséplőgép dobjába, amelynek vas alkat
részei úgy összcroncsollák a fejét, hogy 

pár pere múlva kiszenvedett.

A gyilkos vetélytárs borzalmas tette után le
ugrott a kazalról és elmenekült.

A csendörök arra gondoltak, hogy valahol 
n község határában bujkált és az egész ha
tárt átportyázták utána.

Vasárnap reggel a határban az akácos er
dőben

egy fára hurkolva holtan találták Ko
vács Lajost,

aki a gyilkosság után az erdőbe menekült és 
ott felakasztotta magát.

A szerelmi drámának majdnem harmadik 
áldozata is akadt. A leány, aki miatt a legé
nyek vetélykedtek,

mikor meghallotta, mi történt, a házuk 
udvarán a kútba ugrott.

A hozzátartozói azonban észrevették az ön
gyilkossági kísérletet, föllármázták a szom
szédokat, akik kimentették a kutból a 
leányt és súlyos állapotban kórházba szállí
tották.

Ahol talál...

Biztos halát!

Szemere Miklós de gencre Huba eskü
vője. Sátoraljaújhelyen előkelő esküvő folyt 
le szombaton. Egyik legrégibb család fiatal 
tagja: Szemere Miklós, az utóbbi időkben 
házassága révén a lapokban sokat szerepelt 
Szemere Istvánnak Öccse tartotta esküvőjét 
Gortvay Babával. Az esküvőn a Szemere, 
Gortvny, Bernáth, Mécsnek és Urmánczy 
családokon kívül igen sokan vettek részt. 
A polgári ésketést Bernáth Aladár alispán 
végezte a vármegyeháza nagytermében, 
ahol szép beszéd kíséretében adta őket ösz- 
sze. A vármegyeházáról a diszmagyarba öl
tözött lakodalmas család a református temp
lomba vonult, ahol Kiss Ernő esperes adta 
össze a fiatalokat.

— Gázol az autóbusz, a kerékpár és a villa
mos. Ma reggel a Defik-téren a Bp. 17—526. 
rendszámú autóbusz, amcleyt Somogyi Lajos 
sofTőr vezetett, elgázolta Chabra József har
mincegyéves magánhivatalnokot. Chabrát, aki 
a fején és a két lábán megsebesült, a mentők 
az uzsoki-utcai kórházba vitték. — Az angyal
földi vasútállomás mellett a villamos Magúi
ban egy villamoskocsi elgázolta Csécsi Mihály 
ötvenéves napszámost. A mentők a Rókus- 
kórházba vitték. — Bertalan Imre kőműves ke
rékpárjával elgázolta Kispesten a Horthy Mik- 
-lós-ut 61. számú ház előtt Krantzel RezsŐné 
ötvennégyéves háztartásbeli asszonyt. A men
tők Krantzelnét súlyos állapotban vitték a 
Szent István-kórházba. A rendőrség megindí
totta a vizsgálatot annak a megállapítására, 
hogy a gázolásokért kit terhel a felelősség.

— Gyomorrenyheség és emésztési zavarok. 
Egy közismert budapesti orvos a következőket 
mondja tudományos munkájáhan: „Az emész
tést megkönnyíti és az általános közérzetre igen 
jó hatással van a babkávé, mégpedig tisztán, I 
minden pótlék nélkül." Meinl Gyula r. t. I

— Tűz a Keleti és Murányi vegyészeti 
gyárban. Vasárnap délelőtt az Újpesti Me- 
gyeri-uton szolgálatot teljesítő Kazik György 
rendörőrmester észrevette, hogy a Keleti és 
Murányi féle vegyészeti gyár egyik épületé
ből füst tódul ki, mire értesítette a tűzoltó
kat. Az újpesti tűzoltók nagy apparátussal 
vonultak ki, mert attól lehetett tartani, hogy 
a tü znagyobb méreteket ölt, mivel a gyár 
telepén sok gyúlékony vegyianyag van föl
halmozva A tűz egy harminc méter hosszú 
festőműhely raktárában keletkezett. A tűz
oltók fél óra alatt elfojtották a veszedelmes 
tüzet. Megállapították, hogy a tűz egy olajos 
rongy öngyulladásától következett be. — 
Tűz volt vasárnap délelőtt a Külső Jász- 
berényi-utl Drasche-féle téglagyár telepén is. 
Itt egy munkásház teteje gyulladt ki, ame
lyet a tűzoltók rövidesen eloltottak.

— öngyilkos buffcttulajdonos. Siófokról je
lentik: Tragikus öngyilkosság történt tegnap 
Siófokon. Szfícs Zsigmond hartnincötesztendös 
siófoki bufTettulajdonos revolverével mcllbe- 
lötte magái. Súlyos állapotban a székesfehér
vári kőzkórházba szállították. Szűcs Zsigmond. 
aki két évvel ezelőtt nősült, minden pénzét sió
foki vállalkozásába fektette, a vállalkozás nem 
sikerült s a szerencsétlen ember elkeseredésé
ben öngyilkossá lett.

— Befulladt ■ lioniokha egy kétéves kis
gyermek. Balatonkeneséről jelentik: Sebestyén 
Géza csajági gazda szekerével az itteni homok
bányába ment homokért és magával vitte két 
kisfiát is. Mialatt a gazda a homokbányában 
foglalatoskodott, a gyermekék játszadozni 
kezdtek és eközben Sebestyén kétéves kisfia a 
homokba fulladt, a másik hároméves fiú pedig 
a lezuhanó nagy homokréteglől sitlyos sérülé
seket szenvedett, úgyhogy kórházba kellett 
szállítani.

— Meghalt Jancsó Miklós egyetemi tanán 
Szegedről jelentik: Dr. Gidófalvy Janctó 
Miklós egyetemi nyilvános rendes tanár, • 
szegedi belklinika igazgatója, szombaton esté 
hosszas betegeskedés után 61 éves korában 
Szegeden elhunyt. Már fiatal korában nem
zetközi nevet szerzett magának a malária
kutatás terén, de nem kevésbé jelentősek a 
tuberkulózisra vonatkozó munkál sem. Műn
ké és.ságá ért az Akadémia és a Budapesti Or- 
vosegyesiilet tÖbbizben kitüntette.

— Súlyos autószerencsétlenség a Margit
szigeten. Vasárnap este tíz óra tájban, a 
margitszigeti Palatínus-strandfürdő előtt Ke
lemén József, a Bp. 16.949. számú autójával 
elütötte az elölte kerékpáron haladó Lant*  
mer Ferenc 31 éves pincért. A pincér leesett 
kerékpárjáról és súlyos sérüléseket szenve
dett. Amentök a Rókus-kórházba szállitol*  
ták. A gázoló soffőr ellen a vizsgálat még*  
indult.

— Vonat és szekér karambolja Tapolcán. Trtt- 
polcáról jelentik: Lessner Adolf tapolcai föld
birtokos kétlnvas kocsija, amelyet Borda József 
kocsis hajtott, az egyik tapolcai vnsutl átjárónál 
akart áthaladni, amikor hirtelen feltűnt a ta
polcai vonat, amely elütötte a kocsit. Barda a 
karambol követ kéziében leesett a kocsiról és 
súlyos sérüléseket szenvedett, a szekér és a> 
egyik ló pedig elpusztult.

— Borotvúláa víz nélkül, Mozimon borotva- 
crómincl jó.
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Ujabb zivatar 
és villámcsapás pusztított 

Zala megyében
Nagykanizaa, julius 2ü

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon je
lentése.) Vasárnapra virradó éjszaka ujabb 
borzalmas zivatar puszii tolt Zala megye déli 
részén. A vihar az esti órákban keletkezett 
és sűrű villámlásokkal, nagy előzéssel járt. 
Este féltiz ómkor

a villám belccsapott a Zalaegerszeg 
melletti ólai temető kápolnájába.

A kápolna tetőzete csakhamar lángba ború II. 
A zalaegerszegi tűzoltók sietlek ki az égő 
kápolnához. Miközben a tűzoltók azon fá
radoztak, hogy a tüzet eloltsák.

többször újból becsapott a villám a 
kápolnába

s a tűzet csak négyórai meg/eszilelt munka 
után sikerült eloltani.

Kőbányán a robogó vonat 
ablakán kiugrott s meg
szökött hegyőrei mellől 
egy megbilincselt rab

szökés színhelyén véres fegyenesapkát s vér-A 
nyomokat ta'éltak, a szökevénynek nyoma veszett

Tolna vármegye képviselőivel tanács

inszllon Kávéház
ZIMMEHMA.NN-ZENEKAH

Zoltán-utca IN. Telefon : 138—82

Vakmerő és elszánt módon végrehajtott 
fegyencszökés történt vasárnap délelőtt Kő
bánya közelében:

a robogó vonat ablakán keresztül csend
őrei mellől kiugrott egy megbilincselt 
fegyenc s még mielőtt elfoghatták volna, 

teljesen nyomaveszett.
Ármin gyarmatámnagykereskedö, 

néhány évvel ezelőtt még virágzó 
volt, különböző bűncselekmények

— M.I..II, Gér. brizúmolój. GyélrUtl. Gyír- 
bői jelentik: A győri Lloyd zsúfolásig megtelt 
helyiségében tartott vnsárnnp beszámolói Mala 
sits Géza országgyűlési képviselő. Beszédében 
rámutatott a mai kormányzati rendszer hibáira, 
a nagy állami adminisztrációra, amely a költ
ségvetés ötvenöt százalékát emészti fel A kor
mány — úgymond olyan dolgokra költ
pénzt, amelyeknek a nép nem látja hasznát, 
mint például npnménre, tyukkölcsönre, komp
hajóra. A reakció ét a diktatúra az oka annak, 
hogy a panamák nagymértékben elterjedtek és 
orgiáját üli a balkánizmus, fejezte be beszédét 
Malasits. Utána Kétlily Anna országgyűlési 
képviselő mondott beszédet, a belügyi és kul 
tuszpolilika kinövéseit kritizálta, majd Kából. 
Lajos országgyűlési képviselő a munkanélküli
ség kérdésével foglalkozott.

Oláh 
akinek 
üzlete 
miatt a bíróság elé került. A budapesti tör
vényszék háromévi /egyházra Ítélte. Később 
kiderült, hogy Oláh Ármin vidéken is kő

éi különböző büncselekménveket s 
a miskolci törvényszék most feielös- 

vonta. Hatvannégyrendbeli 
szombaton

kétévi fegy házra
cl Oláh Ármint a miskolci törvény-

velőit 
ezért

csalás

ítélte
szék.

Oláhl fcgyőrci Miskolcról vasárnap reggel 
a személyvonattal akarták Budapestre szál
lítani. Oláh, aki az egész utón feltűnően iz
gága mádon viselkedett,

Hatvannál szökést kísérelt meg; a ro
bogó vonat ablakából ki akart ugrani, 
de fegyőrel megakadályozták szándé

kában.
rab, akit ekkor fcgyőrci megbilincseltek,

ezután látszólag nyugodtan viselkedett. A 
két fegyőr azonban ezentúl éberen figyelt. 
Oláh Ármin minden mozdulatára.

A felsőkőbányai vasútállomás közelében 
az elszánt fegyencnek mégis sikerült vak
merő módon megszöknie őrei elől. Oláh

A

Központi Tejcsarnok 
lejlel literes zári palackokban 
Asztali túró 'i. k«mos csomagokban

abban a pillanatban, amidőn fegyőrel 
hátranéztek, egy elszánt mozdulattal a 
nyitott ablak mellett termett és azon 
ál kiugrott. A fegyőrtik nyomban meg- 
Imzták a robogó vonat vészfékjét. A 
vonat alig egy percen belül megállt és 
a két fegyőr rohamlépésben sietett a 
szökés színhelyére, ahol azonban már 
csupán egy véres fegyencsapkát s vér
nyomokat talállak, de Oláh Árminnak 

nyomaveszett.
fegyőrök nyomban jelentést tettek azA ------ ...,---------  a...............

amerikai ízű fegyencszökésről a budapesti 
főkapitányságnak, amely megindította a 
nyomozást. Valószínűnek tartják,hogv

vak
kétszeresen megbilincscltkezü szökött 
gyenc, aki, a vérnyomokból Ítélve, a 
merő ugrás után bizonyára

súlyosan megsérült, nem juthatott 
messzire

s ezért vasárnap a déli órákban felkutatták 
a szökés színhelyének egész környékét, de 
eredménytelenül.

A délutáni órákban a budapesti főkapi
tányságnak tudomására jutott, hogy a meg
szökött fegyencnek egy Szegeden élő rokona 
több ízben levelet csempészett Oláh Ármin 
cellájába s valószínűnek tartják, hogy ő le 
heteit segítségére a megszökött rabnak és 
azt valahol

el

elrejtette.
Vasárnap délután a szegedi rendőrség a 
budapesti főkapitányság értesítésére megin
dította a nyomozást a megszökött fegyenc 
szegedi rokonának felkutatására.

— Tűz a mozgószlnliáz gépházában. Vasár
nap este az újpesti Corvin-mozi gépházában 
előadás idején négy filmtekercs kigyulladt és 
elégett A tüzet a gépész nyomban eloltotta. Az 
előadás a tiiz idején is zavartalanul továbbfolyl. 
A közönség mi lsem tudott nrról, hogy mi tör 
térit n gépházban.

— Lenyelte a rajzszeget. Kiss Cecília hétéves 
tanuló vasárnap este szüleinek Gyömrői-ul 03 
szám alatti lakásán véletlenül lenyeli egy rajz 
szöget. A mentők súlyos állapotban a Szent 
István kórházba szállították.

— Halálos esés a gabonás kocsiról. Gyula 
ról jelentik: Tóth Kálmán negyvenkilenc éves 
békési földműves vasárnap gabonát szállított 
kocsijával, nmikor szembetalálkozott az ottani 
Rleyer-uradalom traktorjával. A gép elhaladt a 
kot si mellett, a lovak nyugtalankodni kezdtek, 
majd megrántották a kocsit és Tóth a megra
kott kocsiról a lovak közé esett. Nyomban 
meghalt. Az orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy nyakcsigolyatörést szenvedett.

— Eiy hetvenkétéves ember öngyilkossága. 
Pápáról jeelcnlik: Gombos Pál hetvenkétéves 
pápai lakos, aki egyedül élt lakásában, három 
nappal ezelőtt felakasztotta magát Az öngyil
kosságot vasárnap reggel fedezték fel. Az élet 
unt teliének <>’•» ismeretlen.SASFÉSZEK
Legszebb kilátás r>n-0R vllInmoR

vendéglö
Süveg-utca 7.
Csak 20 tok meleg.

— Helyreigazítás. Az 1914. évi XIV le. 20. 
szakasza alapján tisztelettel kérjük alábbi 
helyreigazító nyilatkozat közlését: I. Nem fe
lel meg a tényeknek, hogy Rakovszky Iván, a 
Közmunkatanács elnöke hatályon kivül he
lyezte az orvosok margitszigeti ingyenjegyére 
vonatkozó rendelkezést. Ez ügyben a Szent 
Margitsziget Gyógyfürdő Rt. arra illetékes igaz
gatósága döntött a szabadjegyek kérdésének 
rendezésével kapcsolatban és pedig nem is nz 
elnökség részéről kiinduló javaslat alapján. — 
2 Nem felel meg a valóságunk, hogv Rakovszky 
Iván a Közmunkatanács elnöke fcntarlolta ma
gának azt a jogot, hogv csak annak az orvos
nak ad szabad jegyet, akit erre érdemesnek 
tart. A vnlóság ezzel szemlicn az, hogy az igaz
gatóság javaslata szerint minden orvos kap
hat szabadjegyet. akinek erre hivatásának tel
jesítése érdekében szüksége van. — 3. A Szent 
Margitsziget Gyógyfürdő Rt. igazgatósága ezen
kívül nemcsak az orvosoknak, hanem az orvo
sok családtagjainak is biztosította a köztisztvi
selői kedvezményeket. A Közmunkatanács eze
ket a rendelkezéseket még ázzál bővitette ki, 
hogy szegénysorul orvosok és orvosnövendé
kek részére ugyancsak felajánlott szabadjegye
ket abban az cselben is, ha erre hivatásuk gya
korlása miatt nincs is szükségük. — 4. Nem fe
lel meg a tényeknek, hogy a budapesti orvosok 
bojkottja és Margit sziget-ellenes propagandája 
folytán a Közmunkatanács megváltoztatta volna 
álláspontját s illetve a hozott határozatot. A 
l< : ' az. hogv a Szent Margitsziget Gyógyfürdő 
l’l igazgatósága most sorolja fel körlevélben 
az orvosoknak nyújtott kedvezményeket, mi
ntán nicgídlapilást nyert, hogy az Orvosszövet- 
ség ut án küldött közlés az orvostársadalom 
nagyrészének nem jutott tudomására. Kiváló 
tiszt, |< tt, | Szent Margitsziget Gyógyfürdő Rt.

Egész Ráfiossstentmsfiály 
mulatott Palástiig Irén 

szüleinek aranylafiodalmán
Hans Bartscti, amerikai sxinüázi menedzser <fs Palástfiy Irén 
vendégül Idttdü Rdüossxentmiádlyt.

Talán egész Rákosszentmihály várta nagy iz
galommal a vasárnap délutánt, amelyre na- 
gyobhszahásu események ígérkeztek. Ameriká
ban nyomott, aranybetüs meghívók tudatták 
három nyelven Rákosszcnmihály polgárai nagy 
részével, hogy Hans Bartsch. a neves amerikai 
színházi menedzser és felesége, Palásthy Irén, 
a mngyar primadonna méltó fénnyel és vigság- 
gal fogják megünnepelni Palásthy Irén szülei
nek, az öreg Pollák házaspárnak aranylakodal
mát. A 76 éves Pollák néni és a 78 éves Pollák 
bácsi

friss egészséggel és korukat meghazudtoló 
fürgeséggel fogadták a vendégeket, majd

nem egész Rákosszentmihályt. 
Életveszélyes volt a tolongás a szentkorona
utcai tágas villa környékén és Rákosszentmihály 
talán sohasem látott annyi autót egy tömegben, 
mint most, amikor a pesti vendégek, a művész
világ szine-java jött kezetszoritani Palásthy 
Irén boldog aranylakodalmas szüleivel.

Az udvar mögötti gyümölcsösben állították 
fel a hideg büí'fét, amelyből söröskancsószáinra 
kapkodták szét a parfét, jegeskávét és fagylal
tokat. majd később sor került a legkülönbözőbb 
ételekre, italokra, ugy. hogy rövid idő múlva 
Rákosszentmihály vidám és emelkedett állapot
ban nézte végig a rendkívül kedves és meleg 
családi ünnepet.

öt budapestkörnyékl rabbi jött el az ünne
pélyre,

akik a szokáshoz híven újból összeadták az

aranylakodalmas párt. A ..fiatal menyasszony", 
a házaspár legfiatalabb leánya, Palásthy Irén 
volt, aki ez alkalommal újra

fehér menyasszonyi ruhában kápráztatta el 
. a rákosszentmlhályiakat, 

azonban ezúttal — rendőri kihágás nélkül.
A vendégek szünet nélkül özönlöttek délután 

öl órától késő éjjelig, — amikor e sorokat ír
juk, — a villába, ahol a csapravert hordók tö
mege jelezte halványan azt a vidám hangulatot, 
amely ezen a napon a Palústhy-villábn uralko
dott. Maga Palásthy Irén a legkedvesebb és lcg- 
clragadóbb háziasszony volt, aki egyszerű ott
honi ruhácskájában, minden smink és festék 
nélkül, harisnyátlanul fogadta és látta el min
den jóval vendégeit.

Bevezetett a villa egyik lezárt szobájába, ahol 
megmutatta azokat a

kincseket érő holmikat,
amelyeket az öreg házaspár kapott ajándékba. 
Csodásabbnál-csodásabb ékszerek, ezüstgomb 
turák és régiségek fekszenek annak a virágerdő
nek közepén, amelyet a Pollák-házaspár gyer
mekei és közeli rokonai, legfőképen pedig Hans 
Bartsch és Palásthy Irén varázsoltak a i "

Egy aranyos történetet meséltek el. 
Bartsch húsz dollár havi apanázst biztosított 
Pollák bácsinak szivarra, aki efölötti örömében 
két zsebébe pálinkás üvegeket rakva, az utcá
kat járja és már napok óta kínálja a rákos- 
szcntmiliályiakat, — akik boldogan isznak a 
kedves öregur egészségére.

villába.
Hans

Galli-Curci és Dunaföldvár 
ezer ötszáz pengője

Miért függesztették fel állásától a dunaföldvári főjegyzőt
A legutóbbi napokban nagy feltűnést kelteit 

Dunnföldvár község főjegyzőjének, Hubcr Fe
rencnek állásától való felfüggesztése Huber Fe
renc néhány évvel ezelőtt került a község fő
jegyzői tisztségébe és elsősorban arra töreke
dett, hogy Dunnföldvár községet minél moder
nebb közintézményekkel és közmüvekkel lássa 
el. így merüli fel azután az a terv 1925-ben, 
hogy Dunaföldváron bevezetik a villanyvilágí
tást. A község képviselőtestülete hozzájárult en
nek a tervnek megvalósításához, annál is in
kább, mert a megejtett számadások szerint a 
község tizenegy kilométeres vezetéke összesen 
1700 millió koronába került volna. Amikor az
után az építéshez hozzákezdtek, Huber főjegy
ző megállapodott a szomszédos Bölcske község
ital- hogy Dunnföldvár ezt a községet is ellátja

árammal s ekkor már 
negyven kilométeres vezetékre volt szük
ség s a költségek ötmilllárd koronát tettek 
ki, ugy, hogy a képviselőtestület valóság 
gal kétségbeesetten vette tudomásul ezt nz 

óriási költségtöbbletet
Huber főjegyző azonban, — aki sokkal több 
súlyt fektetett központi összeköttetéseire, mint a 
saját képviselőtestületének bizalmára. — befő- 
jeztelte az épitkezést és állandóan arra hivatko
zott. hogy nagy befolyásával és összeköttetései
vel majd gondoskodni fog arról, hogy a község 
erre a nagy teherre fedezetet találjon,

A főjegyző tényleg nagyon szorgalmasan lá
togatta a fővárost — természetesen a község 
pénztárának a terhére — és itt jóformán min- 
den héten látható volt a képviselőházban, ahol

állandóan 
kozott.

Nagyon 
g:i azt is,

hogy a . , . . ______
bizottságok járták a községet, akik részére 
Huber nagy vendégségeket csapott és ezek 

is a község pénztárát terhelték.
Elkeseredtek nagyon a dunaföldvári iparotok 
is, akik az ötmilliárdos munka keretében egy
két kiválogatott szerencséstől eltekintve — jó- 
fc-rmán semmiféle munkaalkalmat nem kaptak.

Körülbelül három-négyezer köbméter kavi
csot vittek el a Dunapartról és hir szerint az 
ezéil járó három-négyezer pengőnek sincs

semmi nyoma a község pénztárkönyveiben.
A községnek autót is szerzett Huber főjegyző, 

aki hivatalos utjain kivül azt magánutakra is 
használta. így többek között annakidején a 
legnagyobb felháborodással vetlek tudomást a 
község polgárai arról, hogy Galli-Curci buda
pesti szereplése alkalmával Huber főjegyző fia. 
Zsebe községi jegyzővel együtt a község autóján 
robogtak fel Budapestre, hogy a világhírű, de 
megbukott énekesnőt meghallgassák és

ez a kirándulás a községnek 1509 pengőjébe 
került.

Egyébként a község polgárai most a felfüg
gesztett főjegyző egyéb ügyeit is nyíltan tár
gyalják és az az általános vélemény, hogy Hu
ber főjegyző, akinek helyettesítésével Forrni 
Aladár döripatlani főjegyzőt bízták meg, nem 
fog többé visszakerülni hivatalába.

rossz néven vette a község polgársá-

nagy építkezések közben állandóan

Ha van
szüksége
bndapestl vagy budapest-környékl házra, telekre éa 
építkezésre, Cvorsau és előnyösen kaphatja! 
hosarahb törlés -tésre

SOLTI LAJOS nndapesiU7VM Gróf 
Tisza István (volt Fürdő-utca) 1O.

— Orgazdaság gyanúja miatt őrizetbe vették 
egy magántisztviselő feleségét. A budapesti fő
kapitányságra több feljelentés érkezett a Fe
renc József Kereskedelmi Kórházból, hogy a 
kórház fehérnemükészletét ismeretlen tettesek 
inegdézsmálják. Többnapos nyomozás után a 
főkapitányságon vasárnap este őrizetbe vették 
Horváth Kornél magántisztviselő 29 éves fele
ségét, akit azzal gyanúsítanak, hogy a kórház
ból ellopott fehérnemiieket megvásárolta. A 
nyomozást tovább folytatják.

— Egy orosházai kereskedő öngyilkossága. 
Békéscsabáról jelentik: Horváth Béla orosházai 
kereskedő nemrégiben tönkrement és ez any- 
nyira megviselte az idegeit, hogy búskomor
ságba esett. Pár nappal ezelőtt azzal ment el 
hazulról, hogy Szombathelyre utazik, ahol ál
lást kapott, de Szombathelyen nem jelentke- . 
zett és többé nem adott életjelt magáról. Va
sárnap azután a gyomai csendőrség értesítést 
küldött Orosházára, amelyből kiderült, hogy 
Horváth öngyilkos lett. Gyoma mellett, a vasúti 
hid irányábjp, kifogták a Kőrösből * holt
testét.

— Felrobbant a szódásüveg. Az egyik város
ligeti élelmiszer árusító bódé tulajdonosnőjét, 
Praier Lajosnét súlyos baleset érte vasárnap 
délután. Egy szódavízzel telt üveget vett elő a 
jégszekrényből s az üveg a kezében felrobbant. 
A szerterepülő üvegdarabok ballábát súlyosan 
megsebezték. A mentők a Bethesda-kórházba 
szállították.

— Halálozás. Szávay Zoltán dr. iró, az is
mert sportember és sakkmester, életének negy
venötödik évében hirtelen támadt szivgyöngü- 
lésben meghalt. Hétfőn délután négy órakor 
temetik a farkasréti temető halottasházából. Az 
elhunytban Szávay Gyula, a budapesti keres
kedelmi és iparkamara főtitkára fiát gyászolja.

Tömeges 
éjszakai sziklások a 
pestkörnyéki városokban
Mozgalmas vasárnap éjszakája volt a pesti 

külvárosoknak: rövid időn helül egymásután 
hangos utcai borlányok, verekedések és szurká- 
lúsok zajlottak le.

Újpesten
az Arpád-ulcában Zlohák Imre asztalos és a 
bátyja. Zlohák József asztalos összeszólalkoz
tak Szűcs Lajos kereskedővel. A veszekedésből 
verekedés lett és Zlohák Imre kétszer mellbe- 
szurta Szűcs Lajost.

Az egyik szúrás a szive fölött érte, a másik 
késszurás a tüdejét fúrta át.

Szűcs Lajost az újpesti mentők életveszélyes ál
lapotban vitték a gróf Károlyi-kórházba.

Pcstszentlűrlnccn,
a Honvéd-utcában egyszerre húrom ember ve
rekedett össze: Agócs János hentes, Kloczka Mi
hály napszámos és Otocska Pál asztalos.

Bicskák kerültek elő
és rövid küzdelem után Agócs János és Kloczka 
Mihály vérbefagyva, összeszurkálva maradtak a 
kövezeten. A mentők mindkét sebesültet a Szt. 
István-kórházba vittél .

Kispesten
a Szent István-téren Balogh Ferenc hetvenkét
éves zenészt egy ismeretlen ember megtámadta 
és bicskával összeszurkálta. Az öreg zenészt a 
fején érték a késszurások és súlyosan megsebe
sítették. Az ismeretlen támadó elmenekült.

Ugyancsak ismeretlen tettes támadta meg 
a Szent László-uton

Schmidt Nándor negyvennyolcé vés fuvarost. A 
támadó zsebkéssel több sebet ejtett Schmidt 
Nándoron, azután elmenekült. A megsebesült 
fuvarost a mentők kötözték be és lakására vit
ték.

íwí? szappanozni a morissoh horotuamínnSÍ
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Válság tört ki a film- 

kölcsönzők egyesijeiében 
A tagok nagy része bejelentette a kilépését

Az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesü
let, amely mindenekelőtt a külföldi és az ame
rikai filmkölcsőnzők érdekeit van hivatva kép
viselni,

komoly válságba jutott és a tagok egymás
után jelentették be a testületből való kilé

pésüket.
A filmkölcsönzők táborában bekövetkezett 

krízis igen élénken foglalkoztatja a magyar 
filmszakmát, amely az idei szezon küszöbén bi
zonytalanul tekint a jövő felé.

Az amerikai és a külföldi filmkölcsőnzők 
ugyanis elégedetlenek az egyesület eddigi mű
ködésével, mert

a testület nem tudott elérni olyan eredmé
nyeket a hatóságokkal szemben, melyek uz 

amerikaiakat kielégítették volna.
Másrészt a Moziegyesülettel szemben olyan en
gedékenyek voltak, hogy ez már nem egyeztet
hető össze a cégek üzleti érdekeivel.

A másik döntő ok az, hogy 
az egyesület túl van méretezve a mai gaz- 

d-.' “,i vl 'zoiiyoklioz mérten.

Sok a tisztviselő éé *0 en nagyok a fizetések. 
500—-800—1000 pengős hivatalnokok vannak és 
ennek az adminisztrációnak a költségeit az 
amerikai kölcsönzők nem óhajtják fizetni.

A harmadik ok, hogy a
szakmaközi bíróság jelenlegi formájában 

nemcsak túl drága, de rossz is 
és ezt a pervet egy olyan választott bírósággal 
kell pótolni, amelyben a bírák szakmán kívüli 
jogászemberek.

Ezenkívül felmerült még több kifogás is, igy 
felszólaltak az ellen, hogy a filmkölcsönzők 
egyesülete miért nem inkasszálja a moziegye- 
sülettől a félszázalékot és miért engedi a száza 
lékből befolyó tetemes összeget ott hevertetni.

Különösen nagy az elkeseredettség Pogány 
Frigyes kultuszáilanititkár, a filmvállalatok 
egyesületének elnöke ellen,

aki a Filmalap ellen soha nem mert ak
cióba lépni és akinek működése nem hozta 

meg a várt eredményeket.
A filmérdekeltségek frontján megtörtént sza

kadás igen sok vitára ad okol. Az Országos

Mozgóképipari Egyesületből eddig a következő 
amerikai és külföldi kölcsönzők léptek ki:

A Paramount, Warner-Flrst l'nlversal, 
Metro-Goldwyn, Fox, Ufa és a Phöbus.

Az egyesületből kilépő tagok részéről Engel 
Fülöp, a Warner-First és Földes Lajos, a Pa- 
ramount igazgatója mondották el a disszidálás 
okait.

— A filmvállaltok régen elégedetlenek azzal 
a nagy adóval szemben, amit a filmkölcsőnzők 
vállalatának egyesülete az egyes cégekre ki
vetett. Kértük több Ízben a dijak mérséklését és 
az egyesület ez elől mindig ridegen elzárkózott. 
Az egyesület vezetősége nem tudott semmiféle 
eredményt produkálni Csak viharos gyűlések és 
ígéretek voltak. Az adminisztrációs költségek 
horribilis összegekre rúgtak. Az elnök fizetése 
800 pengő, azonkívül más hivatalnokok is jelen
tékeny gázsit élveztek, ami egyetlen ilyen er
kölcsi testületben sincs. Csak a titkárt és más 
manuális alkalmazottakat fizetnek más egyesü
letekben, itt pedig mindenki hatalmas fizetést 
húz. Az elégedettlenség legfőbb oka a szakma
közi döntőbíróság működése ellen szól, mely
nek ítéletei nem mindig állták meg a százszáza
lékos jogászi alapot Ennek a bíróságnak a 
fenntartása igen költséges és ehelyett a válasz
tott bíróságot akartuk, de az egyesület ezt is 
megakadályozta.

— A sérelmes pontokat mind egybefoglaltuk 
és

ultimátumszerűén átnyújtottuk az ertv« illlet

(NORGE ICE SPIRIT)

fázik egész Budapesti 
(Jelit — Jéghideg 

Környazetet illatosít
MINDENÜTT KAPHATÓ!
Üvegje: B8 fillér.

Telep: VI., Sziv-ulca 15. szám

vezetőségének.
Amennyiben a helyzeten az elnökség rövid Időn 
belül nem segít, vagy nem vonja le a konzek
venciát, uj, külön, önálló testületben tömörü
lünk. Az uj egyesületben senki sem kap fize
tést, csak a gépirókisasszonyok.

Egyébként az Országos Mozgóképipari Egye
sület társelnöke: Kovács Emil, a Metro-Goldwyn 
budapesti fiókjának vezérigazgatója már 1c is 
mondott tisztségéről.

A filmkölcsönzők egyébként rendkívüli köz
gyűlést hívnak egybe, ami igen viharosnak ígér
kezik. Ezen a gyűlésen tárgyalják le a disszi- 
densek sérelmeit.

csodás árai már csak e hó uéqáiq
Selymek

III
Ernyők

Női fekete ernyő 12 részes
kitűnő minőuóg ..................................  P

Női kék ernyő hálás minőség
12 résses, réaállványon ............................. . P

Női ernyő barna szinben
12 résses, k:tflnő minőség _ P

Férfi ernyő minőség  ____ ?

Nyersselyem 2.90
Nyersselyemutánzat . q.. 
Crepe de Chine IX.".. 4. sn 

ninválasatékbao, jó minőség. _ _ P

7.80
6.80
5.80

deteor Crepe de Chine
100 om ssóles,egét, nebés minőség P

Selyem Marocen
dlvatssinekben kiváló jó minőség P

Egyszínű Georgette
égést nebés finom minőség ... ... P

1.50
1.90
2.50

NŐI fehérneműek
Ns; erö* ssálu oblffonból, blnisett11O1 ing mintával   P

Női nadrágkombiné "í"’í.
bűntett mintákkal............................................. P

Női nadrágkombiné
hfmsett élesítéssel . . .. .. P

Crepe de Chine női nadrág
kombiné íHK, “ ... r 7.90

Női szoknyásombiné „ an
Női hálóing rt^kSr^' 2.90
Melltartó fekér és sslnet rtinrfi . »  *8 5

Férfi ruhák
Kamgarn öltöny 
Vászon öttöny 
Burett öltöny 
Vászon nadrág 
Burett nadrág .

Crepe de Chine, Crepe Georgette 
és Crepe Mousline lA’íA'íS

ségek, (nem mdselyem) * lagdivatoeabb ki 
mintákkal, bármelyik méterje — .......  P

__,78.-
__,29.- 

, 19.80
_, 9.80 

, 7.50

7.90
9.80
7.60
9.90

Cserkész nadrág Sir’JSíbVk™' ,
tőiben. 46 om hosssu ... . ........................P

Nagys-igonklnt 80 Bliér emel kodén

NŐI és férfi kelmék
Tweed Jersey 3.90

Crepella Xt,.'’"1' ■"**  3.70
GyapjúGeorgetter 6.80 
Kamgarn öltöny kelmék , „ Kn 

kék é» feketesslnben és dlvatmlntásottak . P A

. Mosó kelmék
—.69 
—.84
1.90 
1.25
-.88
1.50
1.50
1.50 

—.60
1.45
1.20
1.10
1.60

Férfi fehérneműek
Férfi apacsing ,
Férfiing S 
Férfiing
Férfi hálóing "“T
Férfi gombos nadrág X."' 
Férfi strandkabát ,
Férfi pijama . r
Férfi rövid gombos „d,^

kltflnfl cérna eeffrbö) ...................................... I-

Férfi kalap 5.80

5.50
0.90
4.90
4.80
1.55
5.90
7.90
1.90

6.90
7.90
9.80
6.80

Férfizoknik
Férfi sportharisnya, X‘i‘1.40"
Férfizokni ............. . P
Férfizokni „„„oobu, ,,ibm«

Férfizokni ^lym0,ot[ di,.lminukb»B - r

Férfízokni ff,
Férfizokni SSffRffifT*  "ff

1.75 
—.35 
—.68 
—.88
1.10
1.90

Mosó delaine miom . P
Divatos mousseline HÍS'” *"5 

Divatos cérna grenadinok 
legújabb divatminták .. P

Mosó mfiselymek]S'tXI,a“l:. f 
Szines nansouk nJ, P
Strandkabát kelmék SÜSS?., “*?  
Ruhavászon ,XÍ”.
Oxford kiváló minőség romok minták — P 

Függöny etamin ,
Fehér és ecrfl grenadin

100 om Mélee. eredeti aveioi ........ ... P
BlltOFVáSZOn gyönyörű modern minták P

Selyem hatiszt r
Burett vászon . I1MU, ,

Cipőosztály
Női varrott SSS rip?|. 
Női antilop cipők

ben. mar*«  sarokkal . *’
Fehér sslnben. alacsony vagy mígM 
sarokkal, a legdivatosabb formák ...

Női varrott ____
modellekben, francia sarokkal................. p l*t»UV

Női trotteur cipők i q to
faionokban, kfllönbösö ssinösMeállltásban P * <7,017

Női varrott szandál plrotssInekbonP 7.50 
Férfi fekete félcipők formókhan. | U UJ)

BllBk.B ,4r4rt Bakiktól,«. kóiltaBaka. T A ÓV.Í-U

Ugyanaz barnában ......  _ , 19.80

9.80
V 14.50 

.... P 19.50 
..... noKyoró .ainll
pántot cipó, küiönbösfl divatos | 4 f-áO
Francia sarokkal ......................P L'trOV

Fürdőcikkek
Fürdő trikó “AÍiln’‘w"..“'‘“. “"f
Fürdőruha tta,u ryapju csikós felsőrész ruruoruna kB|ön nadrággal... p

Tiszta gyapjú fürdőruha
külön nadrággal népen mintáivá .........P

Fürdő trikó “MW py»pj»“i«>óség külön- rurao iriKO fé|e „ép mlnukkai ... p 
FfirHőmha ^®nom«bb gyapjú minősig,1 urooruna egy beasabott éa külön nadrág | í> 

gal, aok sslnbcn ... .................... j‘
Férfi fürdő trikó tlMta ffy»Pl“ “'"5-1 6 ■*:.  13.50
Férfi fürdő trikó »SK 5.40
Férfi fürdő trikórerll iuruo iriHO felcote nadrággal. 1 7K 

3-«s Mámmal . ............................................   p A.é M
Bsámonként IS fillér emelkedés.

Gyermek fürdő trikó X'ÍTX 2.50 
Vámonként 40 fillér emelkedés

Gyermek fürdőruhácska .
alnl gummlval, legkisebb ...... p JL.ePtz

tW.monként 80 fillér emelkedés.
Férfi atléta trikó "“I: —.95

Bsámonként 1O fillér emelkedés.

Nyakkendők
Onkötő nyakkendő X-'Jír "r
Onkötőnyakkendő^SH,iT“T
Önkötő nyakkendő

Cblnböl, minden asinben ..........................P

Kész csokornyakkendő
MOlld kis mintákkal ................................  P

Női reform nadrágok
Műselyem trikóból bV.S.ÁX

Csikós milanéz anyagból
kis aaépségblbával - ... P

Sarmőz-trikóiból - r
Sarmőz trikóiból r

—.90
1.50
1.90

—.40

1.35
1.80
2.90
3.30

Bembergseiyem maradékok n a íz
méterje most csuk ...................................... - P

Női ruhák
rulirSlr oagymlntó. grenadlnból a Isg- 
rUllnK újabb fauonban pelerlnnel P Tpnnifl mliÁlr Mminőségü váatonból i ennis runax feMr é, MinMbet ... p 

Kerti ruha ióMOeódelalnb*i  ............ ~P
KimrvnÁ kltflnő mosó voliból gyönyört mmono mintákkal ... ...............p

Gyermekruhák
Játszó ruha !!““ — P
Leányka ruha &-,5.,r!,ÍBXf 
Fin RUKnv bőrerös vássouból. drapp éa 1 IU miony r.h8r M(Bb,0 8 évesnek....... P

Ftámonként -.7S emelkedőt

Fiú tiroli nadrág S’X 2.25
Btámonként - .80 emelkedőt

0.90
5.70
2.90
3.90

-.90 
1.30
5.-

Tenis poullover „ o„
egyssinü fehérben ée sslnes bordűrről P

Vászonosztály
Chiffon , kimart jó - — k .65

1.25
1.90
2.90
1.90

Kelengye-különlegesség
kiváló ágvnemfl anyag ... — _ P

Lepedő-különlegesség
rendkívül tartós, métere ........... .. F

Paplanlepedő-creton 2’" >
Frottier törülköző ,
Edénytörlő és flanel) portör!őP —.35 

----- —.68 
8.80 
4.90

Edénytörlő erős bánt ssóttM P

Étkészlet 6 szem.
Kávéskészlet roJtw m,,,, . r

Damast szalvetta >■ —.65
Szövött kerti abrosz 3.90

Keztyük
Női divatcérna-keztyü SfLÍKr

Női keztyü X^.XT“' ^..íNni LavÍvA *en ‘tételével, ejIM01 KeZiyU „inekben ..................P

Női mosóbőr-keztyü XÍbÍ-14"?
__ Cégünk ssavatel minden pírért

1.35
1.65
1.75 
5.90

Férfi keztyü mái tavasai sínekben í"l 75 
Férfi felszolgáló keztyü...., —.98

| jambó sapka -.65 |

Hímzett grenadin stor 
seép mlntásással ... .. ... ............... P --

Nyugágy busatatt, lábtartóvaT “P 6.50

CJott paplan "*í  18.50

Női harisnyák
-.90
1.90
2.90

Jó használati mjaó^f mladea tel a bet P 

Flór és mouslin
Selyem harisnya ,
Fenyves selyemharisnya 

valódi Bsmbenr-selyem eégünk kitárólagM 
minősége.........................................  P

Zsebkendők
Szines női batiszt zsebkendő 

gyönyört mintákban ........................P 0.20, '
Fehér női batiszt zsebkendőU v lő om nagyság ....................................... p

Szines gyermek zsebkendő
tartós minőség .......................    p '

Színes női batiszt zsebkendő
gyönyört dlvatmlnlákban. garantált tslntartó

Szines szegett férfi zseb
kendő BIBÓW .... p 0.4S, ■

Szines ajour férfi zsebkendő
kiváló minőség......... .... ... ...... P 0.78, ‘

3.50

—.35
—.25
—.15
—.65

—.28
—.58

Zoknitartó, erősgummibói —.35 
Nadrágtartó SXgS* 1*?  .*  r 1-30

Nlnlákat is árlMvzCket díjtalanul kUldOnk. *
Postai rendeléseket ■ nyári vásár alatt, a portóköltséj felszám ítsa mellett, utánvéttel szállítunk. — Csomagolásért nem saámitunk.

IX., C#t!win-tér 7 IV., Vámháx*kőrut  6 IV., Ferendek-tere 2
IVM Károiy-krt 10 VI., Andrássy-ut 4 Vili., Józseff-körut 25
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Szabó Miklós uj rekorddal 

legyőzte ezer méteren 
a német Wichmannt 

a birót akarta megbosszulni. A lllafehérek mint- • de Ströck is régi formájára emlékeztetett, 
egy negyedórái várakozás után indultak el szál- I 4uer pompásan halfolt, Stoflán ésszerű irányi- 
lásukra s az utcát végig ellepő közönség éljen-1 fáta az egész csapat stílusát megváltoztatta és 
zése közt valóságos diadalmenetben tértek szál-1 eredményessé tette. Minthogy a két mérkőzés 
lodájukba. Újpest csapata kiválóan játszott s I gólaránya kiegyenliette egymást, igy a kupa
teljes mértékben rászolgált a pompás gyóze- szabályok értelmében egy harmadik mérkőzés
lemre, mellyel rehabilitálta a keddi csorbát. I se] döntik el a továbbjutást a Közégeurópai kn-

Kii lön ősén Spltz játszott jól a csatársor- pában. A meccs színhelye semleges pálya lesz, 
bán, I valószínűleg Bécs.

2 perc 32’4 másodperc az uj ezerméteres rekord — Marvalits 
diszkosszal 4655 cm-t dobott — Az MTK nemzetközi 

atlétikai versenye
Mindenképpen jól sikerült atlétikai ver

senyt rendezett vasárnap az MTK. A rniling 
nemzetközi jellegét két charlottenburgi ki
válóság: Kaim és az olimpiai 
Wichrnann indulása adta meg. 
Kohnnak igen könnyű helyzete 
amugy is gyenge magyar távfutók 

helyezett 
Közülük 
volt az 
második

garnitúrája ellen. De már Wichrnann az 
1000 méteren annál nehezebb ellenfelet ka
pott Szabóban s végül meg kellett hajolnia 
Szal>ó nagyobb tudása előtt, aki

2:32.4 mp-ea uj magyar rekord alatt 
győzött Wichrnann ellen.

Mint egyetlen rekord, ez a verseny leg
kiemelkedőbb eredménye, de a többi atlé
ták is kitettek magukért ■ jobbnál jobb 
eredményekkel tették emlékezetessé a ver
senyt.

A jó rendezésben lebonyolított verseny 
részletes eredményei:

100 m. síkfutás: 1. Solt (BSE) 10.8 mp., 2. 
Gerő III. (MTK) 10.9 mp. 3. Moharos (MAC) 11 
mp, 4. Hajdú (FTC) 11 mp. A széltől támoga 
tott előfutamokban Moharos 10.8-at, Solt Gerő 
és Hajdú pedig 10.9 n>p-t futott. A döntőben 30 
méterig a szenzációsan kezdő Moharos vezet s 
csak alig valamivel mögötte fut Solt. Hatvan
nál azonban Solt beéri, sőt el is húz, mig Mo
haroshoz a finisben nagyon felnyomul a leg
külsőbb pályán futó Gerő, de még sem any- 
ayira, hogy megverje, különösen nem egytized 
másod percnyi különbséggel.

200 m. síkfutás: 1. Sugár (UTE) 22 mp., 2. 
Solt (BSE) 22.1 mp. 3. Hajdú (FTC) 22.2 mp. 
Sugár a legkülsőbb pályán futva végig veze
tett, Solt csak a finisben nyomult föl és élete 
legjobb eredményét futva, alig méterrel kapott 
ki Sugártól.

AOO m. síkfutás: 1. Zsitvay (BBTE) 50 mp. 2. 
'zalai (BBTE) 51.0 mp. 3. Lenkei (MAC) 55.7 
mp. Zsitvay fölényesen győzött. Szálait már 
kétszáz méternél befogta és onnan egyedül 
futva érte el nagyszerű idejét.

1000 m. síkfutás; 1. Szabó Miklós (MAC) 2 
p. 32.4 mp. 2. Wichrnann (SC Chnrlottenburg) 
2 p. 33.4 mp. 3. Ferihegyi (MTK) 2 p. 37.6 mp. 
Eleinte Sarkad! vezetett, majd 400 méter után 
Szabó állt az élre. 300 méterrel a cél előtt 
Wichrnann flniselni kezd, de Szabó nem en
gedj előre és a célegyenesbe teljesen egy
szerre fordulnak he. Itt elkeseredett finist viv 
meg a két nagyszerű futó. Előbb még nagyon I

Iskolajátékkal, verekedés és lovasrendőrattak közben 

harmadik mérkőzést erőszakolt ki 
az Újpest Milanóban 

Újpest—Ambrosiana 4:2 (2:1)
Milano, Jtil. 20.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) óriási érdeklődéssel tekintett egész Olasz
ország a reváns-mérkőzés elé. Már a kora dél
utáni órákban Milanóban még soha nem látott 
autó- és kocsitábor ontotta a 25 ezer főnyi kö
zönséget a mérkőzés színhelyére. Újpest mind
össze annyit változtatott múltkori csapatán, 
hogy Stófiánt állította a center posztjára, a cen- 
terhaf Volcntik maradt s igy Kvasz esett ki az 
együttesből. Az olasz csapat óriási lendületével 
kezdődött a mérkőzés s már az első percekben 
mindkét oldalon egv-cgy korner esett. Az 5. 
percben Meazta a félpálya táján egyedül kapta 
a labdát, s mint már annyiszor, ezúttal is vé- 
gigsprintelt a magyar kapuig és senkitől sem 
zavarva, megszerezte az olaszoknak a vezető 
gólt (0:1).

A •. percben olaszok lerúgták Boraányit, 
akit a mentők vittek le a pályáról.

A lila-fehérek tíz emberrel játszottak tovább, s 
Auer ment hátra halfolni. A 13. percben

Aurr a halfsorból clőreszőkőtt, ■ hatalmas 
lövését a kapun Spltz glé honolta, aki szem
fülesen elcsípte a labdát s rendeltetési he

lyére juttatta (Itl).
Az iram percről-percre erősebb lett, s az ola
szok jobbhalfja, Rivolta egy fejelés alkalmával 
felugrott Stófián vállára, de a földrezuliant s 
karját annyira megütötte, hogy a továbbiakban 
felkötött karral a balszélen statisztált. Az ola
szok ekkor átcsoportosították csapatukat. Bor- 
sányi a 26. percben tért vissza, de sántikálva 
húzta a lábát a igy Auer maradt a mérkőzés vé
géig a jobbfcderct. Ströck jobbösszekötö, Bor- 
sányi pedig a jobbszélre került, de Itt is csak 
statisztált. Ezután az olaszok Wilhelmet rúgták 
le, de a keménykölésü half tovább küzdött. Hi
hetetlen durvaságokra ragadtatták magukat az 
olaszok a továbbiak folyamán Is, de

aa extázisbán őrjöngő közönség miatt a 
bíró nem mert tizenegyest adni ellenük.

A 34. percben Stofián tizenöt méterről lőtt bom
balövéssel védhetetlen gólt szerzett (2:1). Vál
takozó támadásokkal ért véget a félidő. Szünet 
után a 3 percben Meazza ismét üresen kapta 4

I kétségesnek látszik a helyzet, mert Wichrnann 
I is keményen tartja magát. A távolugrónál 
' azonban Szabó már némi előnyre tesz szert, 
majd fokozatosan elhúz, erre Wichrnann föl
adja a kilátástalan küzdelmet és Szabó uj or
szágos rekord alatt győz.

3000 m. síkfutás: 1. Kohn (SC Charlotten- 
burg) 9 p. 11.2 mp. 2. Juhász (UTE) 9 p. 17.8 
mp. 3. Hegedűs (EESC) 9 p. 20.4 mp. Kohn az 
utolsó két körben szaladt el a gyér mezőnytől 
és fölényesen győzött, de a standardét nem 
érte el.

110 m. gátfutás: 1. Vámay (MAC) 17.2 mp. 2. 
Parcell (MAFC) 18.1 mp. Jávor a második gát
tól kezdve elfutott a mezőnytől, de az utolsó 
három gátat, mikor már messze a mezőny elölt 
járt, ütötte és igy az első helvről diszkvalifi
kálták.

200 m. gátfutás: 1. Orbán (BBTE) 26.2 mp. 
2. Jávor (MTK) 26.4 mp. Teljesen rossz start 
Az egész mezőny lövés előtt indult és az előfu
tamban 25.9 mp-t futó Somfai már az első gát 
lilán leállt és Kovácsi is feladta a harmadiknál. 
A megmarndt Orbán és Jávor harcolt azután s 
a nagyszerűen küzdő Orbán két méterrel ke
rüli ki győztesen, élete legjobb eredményét 
futva.

Magasugrás: 1. Orbán (BBTE) 186 cm. 2. IJd- 
vnrdy (BBTE) 178 cm. 3. Szigetvári (BBTE) 
178 cm. Orbán nagyszerű formában van, a 
190 ct kétszer csak hajszálnyira ütötte.

Távolugrás: 1. Paitz (BEAC) 7.21 cm. 2. 
Szabó (PSC) 6.91 cm. 3. Bánóczi (MTK) 6.90 
cm. Paitz második ugrásra érte el győztes ered
ményét, ezenkívül volt még egy 7.15 cm-es 
ugrása .

Sulydobás: 1. Bácsalmási (BEAC) 13.26 cm. 
2. Mihályi (MTK) 13.20 cm. 3. Kovács (BBTE) 
13.10 cm. Hunyadi és Cserenyei kiestek.

Diszkoszvetés: 1. Marvalits (TTC) 4655 cm. 
2. Donogán (BTC) 4562 cm. 3. Regős (MAFC) 
1288cm. Marvalits eleinte ismét laposan dobált, 
harmadik dobása azonban nagyszerűen sike
rült: 4655 cm. A másik három dobása is 45 
méteren fölül volt. Donogán ötödikre dobta 
legjobbját.

Gerelyvetés: 1. Budavári (BBTE) 5553 cm 
2. Takács (Postás) 5473 cm. 3. Szekrénvesi 
(MTK) 5312 cm. Budavári első dobásával érte 
el leffiohb eredményét.

JXfOO m. staféta: 1. MTK (Dahasi. Gerő TIT. 
Magyar Bánóczi) 42.9 mp. 2. MAC (Németh. 
Moharos. Somfai. Nagy) 43.4 mp. 3. FTC 44.1 
mp. Az V7K jó váltásaival nyerte meg a ver- I 
senyt.

I labdát s a régi recept szerint végignyargalta a 
pályát s közelről ismét kiegyenlített. (2:2). 
Mindkét csapat irtózatos erőfeszitéssel feküdt 
bele a játékba .A közönség egetrengető ordito- 
zása teljesen megfélemlítette a birót, úgyhogy 
Dudás lerugását sem merte megtorolni.

Újpest nyolc egészséges emberrel küzdött 
a továbbiakban.

A 25. percben P. Szabó és Spitz rövid, lapos 
passzokkal valósággal megszédltette az olasz 
védelmet,

P. Szabó keresztlabdáját Ströck lőtte, a 
kapus kiütötte s a résen lévő Stoflán ezút

tal Is megszerezte a vezetést. (3:2).
Újpest teljesen leegyszerűsített, de lapos, guri- 
gázó-stilust játszott s ezt az olaszok nem bír
ták I Újpest a játék végéig, népiesen szólva: 
mint apa a fiával játszott. Az olaszok a legva
dabb durvaságokra ragadtatták magukat.

Aa egész olasz csapat a védelmi területen 
belül oroszlán módjára küzdött, hogy elke

rülje a további gólokat.
A 40. percben P. Szabó alig két lépésre az olasz 
kaputól abszolút gólhelyzetben lövésre készen 
állt, amikor a két olasz bekk elkaszálta a lá
bát és durván fellökte. Ért már nem lehetett 
büntetlenül hagyni i biró megadta a tizen
egyest, melyet P. Szabó érté késit ett. (i:2).

A közönség ekkor berohant a pályára • 
száz éa száz bot és esernyő fenyegetett a 
körülvett bíró felé, akit caak a lovagrend*  
őrök tudtak kiszabadítani az olasz közön
ség terrorlsztlkus magatartásának következ

ményeitől.
Néhány pere múlva tudták csak a hátralévő 

időt lejátszani, amikor a lilafehérek oly döntő 
fölénybe kerültek, hogy még két gól is esedékes 
lett volna.

Amikor a bíró a meccset lefújta, a közön
ség turbulens elemei kőzáporral árasztot- 

• fák el a pályát.
Újpest játékosai közül is többeket megsebesített 
a kőáradni, de a rendőrség hamar eloszlatta s 
tömeget, amely nem Újpest játékosait, hanem

Ünneplő közönség sorfala között vonult be Budapestre az európabajnoki 
magyar katonatiszti vivómezöny élén

Pillér György százados, a magyar európai 
kardbajnok

»Ostendében a magyar tisztek voltak a közönség 
kedvencek

Az ostendei katonatiszti vívóbajnokságban 
szerepelt magyar honvédtisztek vasárnap dél
után érkeztek meg a keleti pályaudvaron a bé
csi gyorsvonattal. Minden előzetes szervezés 
nélkül mintegy

kétszáz főnyi lelkes ünneplő közönség Je
lent meg a dicsőségesen szerepelt magyar 

tiszti vívók fogadtatására.
A Magyar Vivő Szövetség képviseletében 

Gerde Oszkár dr. alelnök, a MAC vezetőségének 
élén Andrássy Géza gróf elnök és Veress Imre 
dr. miniszteri tanácsos, főtitkár jelentek meg. 
Ott láttuk Stessel ezredest, valamint lovag San- 
telli Italót, Borsódy Lászlót és Gellér Alfrédot, 
a vívók mestereit, a Honvéd Sportoktató Tan
folyam növendékeii és a vivósport számtalan 
lelkes barátját. Hatalmas éljenzés fogadta a 
vasúti kocsiból kiszállott többszörös európa- 
bajnokot. Valamennyien tökéletes egészségben

A Balaton 2000 méteres hosszútáv*  
uszóbajnoka Páhok István

MUE siófoki uszóversenyén negyvenkét versenyző állt 
starthoz a Balaton hosszufávuszó-bajnokssgában

Siófok, julius 20.
(A Hétfő Napló kiküldött tudósítójának tele 

fonjelentése.) A MUE országos bajnoki uszó- 
versenyét nagy közönség nézte végig. Budapest 
s a vidék sporttársadalnia teljes számba képvi
selve volt.

A viadal kiemelkedő számában, a Balaton 
2000 méteres versenyében 42 induló vett startot 
s a parttól két kilométerre lehorgonyzóit bójá
ról. A hideg viz miatt sokan görcsöt kaptak, de 
a mezőnyzöme hősiesen kitartott. A verseny 
tulajdonképen Páhok, Jakab és Bozsi harca 
volt, majd amikor Bozsi leszakadt, a finiselő 
Páhok és Jakab pompás küzdelmében gyönyör
ködhetett a közönség. Végül is Páhok hét test
hosszal győzött. A hölgyek közül Koch Bözsi 
MUE (sorrendben huszonkettedik), a juniorok 
közül Zentai FTC (sorrendben nyolcadik) lett 
az első.

A részletes eredmény a következő:
A Balaton hosszutávuszóbajnoka Páhok MTK 

31:22.6 mp, 2. Jakab UTE 31:38 mp, 3. Bozsi 
UTE 32:38 mp. Negyvenkét induló közül har
minchármán úsztak be a célba.

A Balaton hármascsapatbajnoka az UTE 15 
ponttal, 2. MTK 23 ponttal, 3. FTC 25 ponttal.

A Balaton 2000 méteres hölgy hosszutávuszó
bajnoka Koch Bözsi MUE 40:53.2 mp, 2. Kende 
Márta 43:07 mp, 3. Szenesné Schwarz Magda 
<3:14 mp.

100 m. hölgy gyorsuszás I. oszt: 1. Lenkey 
Magda III. kér. TVE 1:20 mp, 2. Tóth Ilonka 
MUE 1:20, 3. Csányi Boriska FTC 1:35 mp.

Barátosi—Porzsolt emlékverseny: 100 m. 
gyorsuszás: 1. Szabados UTE 1 p 04 mp, 2. Gá- 
borffy Bcszkárt 1 p 04.8 mp, 3. Csepela BBTE 
1 p 05.8 mp.

200 m mellúszás: 1. Forray FTC 3 p 10.2 mp, 
2. Lantos FTC 3 p 19.6 mp, 3. Mezei FTC 3 p 
24 mp.

200 m hölgy mellúszás: 1. Somogyi Vali FTC 
3 p 42.2 mp, 2. Beck Maca FTC 3 p 42.4 mp,
3 Breuer Erzsi MUE 3 p 43.4 mp.

100 m hátuszás 1. oszt.: 1. Ullrich UTE 1 p 
20.4 mp, 2. Habi BBTE 1 p 21.8 mp.

3-szor 100 m vegyes staféta: 1. FTC 4 p 06 
mp, 2. UTE 4 p 10 mp, 3. BBTE 5 p 42 mp.

100 m hölgy hátuszás: 1. Vermes Magda FTC 
1 p 40 mp, 2. Szőke Kató MSC 1 p 44.6 mp, 3. 
Tóth Magda MUE 1 p 48mp.

3-szor 100 m hölgy vegyes staféta: 1. MUE A)
4 p 56 mp, 2. FTC A) 5 p 01.6 mp, 3. MUE B)
5 p 26.8 mp.

A verseny keretében három vizipólómérkőzést 
is lebonyolítottak. Az MTK 4:1 (1:0) arányban 
győzött a MUE ellen, az UTE pedig 5:2 (3:2) 
arányban a III. kér. TVE ellen. A MUE hölgy
csapata 6 perces mérkőzésben 1:0 arányban 
győzte le az FTC hölgycsapatát.

Kerületi úszóbajnokságok
£aaak

Gyöngyös, julius 20.
(A Hétfői Napló tudósit ójának telefonjelen

tése.) A MUSz északi kerületének bajnoki ver
senyét vasárnap rendezték meg Gyöngyösön. A 
verseny igen szeles időben, példás rendezésben 
folyt le. Az eredmények a következők:

100 méteres gyorsuszás: 1. Bárány Gyula 
(MESE) 1:10.6 mp. 2. Kerekes (MVSC) 1:12 
mp. — 100 méteres hátuszás: 1. Bitskey Árpád 
(MESE) 1:17.2 mp. 2. Kleusz (MVSC) 1:19.2. — 
200 méteres mellúszás: 1. Sípos (MESE) 3.11.8 

érkeztek meg, leszámítva azokat a tiszti vívó
kat, akik tanulmányútra utaztak a nyugati 
metropolisokba.

A megérkezettek valamennyien hangoztatták, 
hogy a belgák a versenyt jól előkészítették, el
lenben

azok, akik a múlt évben Budapesten jártak, 
nem győzték a budapesti Európabajnoksá- 
gou tapasztalt vendégszeretet magasztalni.
Azt beszélték az ostendei Európabajnokságon 

résztvett honvédtisztek, hogy
úgy a vívóknak, mint a közönségnek ki
mondott kedvencei a magyar tisztek vol

tak.
A tizenegytagu magyar csapat Lichteneckert 

András ezredes vezetésével mindenütt a hon
védség díszruhájában jelent meg, amelynek ko
moly egyszerűsége mellett is festői volta általá
nos feltűnést keltett.

mp. 2. Fledler (OVTK) 3:14 mp. — 400 métere*  
gyorsuszsá: 1. Máris (MESE) 6:18.8 mp. 2. Sie- 
ber (ETE) 6:26 mp. — Versenyen kívül indult 
Bitskey Árpád is és 6:03.2 mp.-et úszott. — 100 
méteres hölgy gyorsuszás: 1. Bárány Magda 
(MESE—KISOK) 1:40 mp. 2. Mézes Böskfl 
(GyUE). — 100 méteres hölgy mellúszás. 1. 
Bárány Magda (MESE—KISOK) 1:40.2 mp. 2< 
Mandel Klári 1:51.7 mp. — 100 méteres hölgy 
hátuszás: 1. Mózes Böske (GyUE) 1:58.2 mp. —< 
íXíOO méteres vegyesstaféta: 1. MVSC (Nyo- 
morkay Klausz, Kerekes) 3:56.4 mp. 2. MESE 
(Sipos, Bitskey, Bárány) 3:59.8 mp.

A verseny után az MVSC és a GyUE vizipóló- 
mérkőzést játszott, amelyet az MVSC 5:2 arány
ban nyert meg.

fosaknyugat
Sopron, julius 20.

Az alakuló-közgyűlés után hét egyesület rész
vételével megrendezett kerületi bajnokság baj
nokai a következők: Schön (Tata), Nemes (Esz
tergom), Azalay (Sopron), W. Benkő (Sopron), 
Tóth (Tata), Gábos (Tata), Platzar (Sopron)« 
Mándy (Tata); stafétában: TSC és Pannónia.

Délnyugat
A délnyugati kerület bajnokai: Harray, K6- 

nyi, Varga, Perler, Novotarszky, valamennyien 
a PÁC tagjai, valamint Schuck SzTSE. A ata- 
féiát és a pólómérkőzést is a PÁC csapata 
nyerte.

A Hungária és a Pannon-négyes 
izgalmas harcaa bajnoki regattán 
A Hungária nyerte a nyolcas-, négyes

és a párevezős bajnokságot
A Magyar Evezős Szövetség vasárnap délután 

tartotta meg a csepeli dunaágban Magyarország 
evezős-bajnoki versenyét, amellyel az evezős 
szezón befejezést is nyert. A verseny céljánál, 
amely körülbelül száz méterrel az uj csepeli 
közuti-hid előtt volt, nagyszámú közönség gyűlt 
egybe, amelynek soraiban ott láttuk a magyar 
evezősélet kiválóságait. Soós Károly nyugalma
zott honvédelmi minisztert, a Hungária Evezős 
Egylet elnökét, Perget Ferenc dr. kormányfőta
nácsost, a szövetség elnökét, Ábrái Zoltán dr. 
társelnököt és Kallivoda Ferenc igazgatót, akik 
szellemi vezérei voltak a kitűnő rendezésnek.

A bajnoki verseny eseménye a Hungária 
négyes nagyszerű szereplése és győzelme 
volt a passaul nemzetközi regattán kitünően 
szerepelt Török-négyes ellen. Ugyancsak a 
Hungária győzött a nyolcas bajnokságban 
is, de nem akadt ellenfele a dublóban sem. 
A bajnoki verseny eredményei a következők: 
Bajnoki szkiff: Bajnok a Neptun Evezős Egy*  

let. (Ifj. dr. Szendey Béla), 8 p. 07.1 mp. 2. Pan
nónia (dr. Jandl Lajos). 8 p. 22.9 mp. Tíz hosz- 
szal könnyen nyerve.

Bajnoki négyes: Bajnok a Hungária Evezős 
Egylet (Hitner Romuáld, Kauser István, Vály 
Rezső, Kauser Árpád vezérevezős, Molnár kor
mányos.) 7 p. 11 mp. 2. a Pannónia Evezős Egy
let. A Pannónia 300 méternél egy hosszal vezet, 
de előnyét ezer méternél a Hungária fél hosszal 
csökkenti Gyilkos finis következik, az iramot a 
Pannónia diktálja, de ezt a Hungária most át
veszi és 10—15 méterrel a cél előtt izgalmas
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kUdelem következik ég « negyvenes csapások
kal Hniselő Hungária győzelmesen vonul át a 
•Hon.

Springer-ttáridvrdij, kormánuatnégyee. 1. 
Szent látván Evezős Egylet. (Caubey, Karády, 
Sxutrély, Farkas vezérevezős, Mester kormá
nyos.) 7 p. 49.2 mp. 1. a Műegyetemi Evezős 
Club. Háromnegyed hosszal nyerve.

Patánkos-négyes; Nemzeti Hajóqegylet. 
(Szandtner, Csócsi-Nagy, Kellner. Blasejovjzky 
rezérevezös, Lukács dr. kormányos ) 7 p. 44.5 
mp. 2. Budafoki Evezős Club. 3 Hitelbank. Ke
resztes Henrik pompásan bedolgozott csapata 
remek kflzdele mután négy tiszta hosszal győz.

Bajnoki pair oar: Bajnok a Hungária Gőtz— 
Machán együttese, row overben.

Bajnoki dublő. Bajnok Nepiun Evezős Egy
let (dr. Knoblauch, ifj. dr. Szendey.) row qver.

Bajnoki nyolcas: Bajnok Hungária Evezős 
Egylet. (Götz, Kauser A., Hiittner, Sághy, Vály, 
Machán, Iváeakavics, Kauser István vezerevezős, 
Molnár kormányos.) 6 p. 39 mp 2. Sirály Eve
zős Egylet. 3. Szent István Evezői Egylet. A 
start jó. A pálya felénél, a Hungária háromne
gyed hosszal van az élen. Erős küzdelem alakul 
ki a második helyért, a Sirály ezer méternél a 
Szent István előtt vezet. A finisben a Hungária 
stroke-jának az átvételével kísérletezett, már 
már meg is közelítette, ám a Hungária negyve 
nes stroke-kal vezetve ötnegyed hosszal veri a 
Sirályt.

■». E.

Kiírtul SPORTKíiPLÓ
Drezda is a magyar győzelemtől 

. hangos
Válogatott vízlpólócsapatunk 5:3-ra győzött. — A 4 x 100 
méteres magyar gyorsuszóstaféta is megnyerte a versenyt

Fölényes győzelemmel hagyták e| úszóink Né- megnyerték.
etnrtránni E*sö PaPPB a 4X200. második napon a 4X100

1 d • méteres staféta-úszást és a vizipóló-méj-közést
A drezdai kétnapos mérkőzést 3.*C  arányban , döntötte el a nagyobb magyar tudás.

A magyar reprezentatív 4 x 100-as gyorsuszóslaíéta
4 p. 07*3  mp. alatt biztosan veri Németországot

Drezda, julius 20-
A magyar válogatott 4X200 méteres 

uszósfaféta szombati pompás győzelme hatvá
nyozott mértékben csigázla fel az érdeklődést 
a magyarok szereplését illetően és a drezdai 
azázmeteres Georg Armhok-uszoda zsúfolásig 
megtelt közönséggel.

A magyar 4X166 méteres reprezentatív 
gyorsuszóstaféta 4 p. 67.3 mp.-es 

idővel fölényesen győzte le Németország válo
gatott stafétáját, amely 4 p. 11.3 mp-es Időt 
úszott.

A magyar staféta tagjai közül Székely 1 p . 
62 4 mp.-et, Wonnle Rezső 1 p. 03.1 mp -aL

Wannie András 1 p. 02 :np.-et és Bárány István 
dr. 59.8 mp.-et úszott.

A német staféta tagjai közül Schubertnek 1 
p. 01.6 mp.-et, Dcttrichnek 1 p. 01.4 mp.-et, 
Balknak 1 p. 04.2 mp.-et és végül Heinrichnek 
1 p 01.1 mp.-et mértek.

A német staféta első embere egy testhossznyi 
előnyt szerzett, amelyet Dettrich, • staféta má
sodik tagja két hosszra növelt. Wannie András, 
a staféta harmadik tagja a németek előnyét egy 
hosszra csökkentette, majd Bárány István 
Heinrichet már 30 méter után befogta és ez
után könnyen, biztos győztesként érkezett a 
célba.

Magyarország—Németország 
5i3 (5:1)

A viadal legérdekesebb számát, a vizipóló 
mérkőzést 5000 főnyi közönség izgalma kísérte 
Németh három gyors gólja azonban alapozón 
lehütötte a német kedélyeket, s amikor Halassy 
és Vértezsy ujabb góljai is a német hálóban pi
hentek, katasztrófáiig vereség árnyéka kisértett. 
A második félidőben azonban a németek öl
döklő küzdelembe fognak ég Schulz, majd Be 
ne eke gólja mérsékelte • vereség arányát.

Amerika és Francia- 
ország játssza

a Davis Cup döntőjét
Párizs, jul. 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen 
lése.) A Davis Cup zónaközi döntőjében Ame
rika 4:1 arányban győzőt! Olaszország ellen s 
Igy Julius 25-ike éa 27-lke között mérkőzik n 
döntőben a scrlegvédö Franciaországgal. Az 
Amerika—Olaszország meccsen mintegy 3500 
főnyi közönség volt jelen. Lőtt 6:3, 6:1. 6:3 
arányban győzött Stefanl ellen. Sokkal érde
kesebb voll az utolsó mérkőzés, mely de Mór- 
pergő éa Allison közölt folyt le. Az olasz egy 
teljes kalsszlssal bizonyult jobbnak s pompás 
Játékkal 7:5, 6:2, 8:7 és 6:4 arányban győzött a 
tatai, de Igen nagytehetségü amerikai ellen.

Szepes Béla helyezetten 
Stockholmban

Stockholm, JnL 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A külföldet Járó atlétáink ma Stockholm
ban versenyeztek, de nem sok sikerrel, kfilönö- 
aen Szépéé keltett nagy csalódást, aki 5538 cen
timéteres gyenge dobással helyezetten lett A 106 
méteren Körnlg 16.4 mp. alatt győzött, 116 mé
teres gáton Andersen (USA) 14.7 mp.-es Idővel 
lett első, míg a 4X166 méteres stafétában Né
metország 4141 másodpercet futott.

Kalandos hírek 
a temesváriproficsapatről 

Temesvár, juliui 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonleien 

lése.) A budapesti napisajtó által élénken kom
mentált szenzáció, mely a temesvári proficsa
pat szervezését s vele kapcsolatban az erdélyi 
származású budapesti professzionista játékosok 
elcsábítását célozta, minden komoly alapot 
nélkülöz. A hírből mindössze annyi tekinthető 
valónak, hogy a Kinizsi elnöke, Lázár Kornél 
néhány régi sportemberrel. Ormai Oltóval és 
Balázs Dénessel a régi Kinizsit szeretnék fel
támasztani. Azonban

teljesen fantasztikusnak mondható aa a 
beállítás, mely szerint Carol király In

tenciói szerint történnék ea a aaervezkedéa.

A király kihallgatáson fogadta az erdélyi sport 
embereket, de

professzionista csapatna!} megalakításáról 
szó sem volt.

Az erdélyi komoly sportemberek ellenzésén 
szenvedne hajótörést a kísérlet s különben is 
bajos elgondolni, hogy egy országban uiikép-

pen élne meg az egyedüli professzionista c»a- 
pat, mely illegitim játékoaszcrzéssel a szom
széd professzionista országok nexusát a«in 
tudná kiépíteni.

•
A Romániában vasárnap lejátszott futball

mérkőzések eredményei a következők:
Nagyvárad: Makkabea—Kadima (Temesvár) 

1:1 (1:1). A Makkabea tízéves jubileumát 
zászlóavatással s fényes ünnepségekkel ülte 
meg.

Temesvár: TAC—Hajdúk 3:0 (2:0), Freidorf 
-Turul 4:1 (2:0).

Arad: TMTE—AMTE 3:2 (1:1). Stoffának, a 
sokszoros válogatott aradi centercpatárnak 25 
éves játékos! jubileuma

Brassó: Ivria—EMTE 1 :| (0:0). A közönség 
a második félidőben a bírót megverte.

Torda; TMSC—KAC 5:2 (0:1).
Dóst Haggibor—Pési CFR 2:2 (1:1).
Kolozsvár: Bukarest—Kolozsvár városközi

boxmérkőzés 7:3.

Vasárnapi sporthírek
X UJ dekádon világrekord Viborgból jelen

tik: A dekatlon-bajnokság során A. Járvinen a 
dekallon világrekordot 8255.475 pontra javí
totta. A régi rekord Paan Yrpölö tartotta.

X Trevis legyőzte Gyalókeyt. Párizsból jelen 
tik: K. taurellesi stadionban Trevis a 200 n> 
gyorsuszásban állt starthoz és 2:18.3 mp-et 
úszva fölényesen győzött a 2:60 mp-et úszó 
Gyalókey ellen.

X A Gyöngyösi Atlétikai Klub nemozclközi 
tenniszversenye. Vasárnap fejezte be háromna
pos nemzetközi tenniszversepyét a GyAC. ame
lyet a közönség nagy".-ku érdeklődése közepet|p 
bonyolítottak le. A versenyen kellemes megle
petést kellett a Gyöngyösi Vívó és Tennisz Club 
fiatal gárdájának jó szereplése. A férfi-egyesben 
nem jutottak el a döntőig, » ott Gabravilz és 
báró Vay Miklós Budapesten fogják kijátszani. 
A férfi-párost a Gabravilz—báró Vay Miklós- 
nár nyerte, a női-egyesben L,ates Csilla (MAC) 
győzött, a vegyes-párost a Gabrovilz—báró 
Schell Mariska-pár nyerte, mig a II. o. női- 
■gvesben Piret de Bikáin bárónő győzött.

X Kétszáz induló az UTE vándordíján or 
záguti kerékpárversenyén. Az UTE elhunyt 

szakosztályelnöke, Grünbaupi Ede emlékére va
sárnap reggel rendezte meg 160 km-es vándor
díjas kerékpárversenyét. A versenyben 203 in
duló volt. A verseny útvonala a Megyeri-csár
dától (Váci-országul 11.2 km-es jelzőkő) Duna 
keszi, Fót, Mogyoród, Gödöllő, Máriabesnyő, 
Aszód, Hatvan, Hort, Gyöngyös, Hort, Hatvan. 
Aszód, Galgamácsa, Váchartyány, Vácrálót. 
Sződliget, Göd, Dunakeszi, s a cél ugyancsak 
a Megyeri-csárdánál voll. A versenyzők reggel

félhat órakor Uartoltak, az alsó beérkező Mi 
12 óra után néhány perccel ért a cétx. Az »P9<i- 
inény a következők: /. Szenet MTK 6 dr« • pere 
09 mp. 2. Vida i. BSE kerékszéleMéggel, 3. 
Huszka Világosság félkeréktávolsággal, 4. Vida 
II. UTE, 5. Istenes I. UTE, 6. Istenes II. UTE, 
7. Jálics Postás, 8. Poós UTE, 9. Brezina UTE. 
.4 szövetséiH ellenőr Szenes, Vida /., Huzzka ét 
Jálics eredményei elten óvást jelentett be, mi
ire! útközben a kísérő motorosoktól élelmiszert 
és hüsitőitalt vettek át. A Grilnbaum Ede-ván- 
drdijat elsőizben az UTE nyerte.

X A déli kerület atlétikai bajnoki viadala. 
ütegedről jelentik A déli kerület atlétikai baj
nokságának második l^lpja néhány jó erei- 
ményt hozolt. Bajnokok: 100 m.: Boross (KEAC) 
11.6 mp. — 400 ni.: Lázár (KEAC) 53.8 mp. —• 
1500 in,: Szilágyi 4:27.4 mp. — 110 m. gát.}
Boross 16.6 mp — Távol; Mikes (KEAC) 680 
cm. — Hármas: Boross 1333 cm. — Súly: Ma
darász (SzAK) 1297 cm. — Diszkosz: Madarász 
(SzAK) 4483 cm.

X Az északnyugati kerület atlétikai bajnok
ságai. Szombathelyről jelentik: Az északnyugati 
kerület atlétikai bajnokságainak második napja 
néhány jó eredményt hozott. A 110 m. gátfu
tásban Kohlmann (SzSE) 16.6 mp-et futott, • 
hármasugrásban Vidóczy (Z. MOVE) 1370 cm-t 
ugrott.

X Emlékezés Szclky Ottóról. Ma van az elsfJ 
évfordulója annak, hogy Szclky Ottó, a jeles 
magyar bajnokbirkózó a Dunán tragikus sze
rencsétlenség áldozata lelt. Az évforduló alkal
mából a Magyar Birkózó Szövetség kegyelettel 
emlékezik meg elhunyt bajnokáról és ma dél
után a szövetség és tagegyesüleieinek vezetői 
ellátogatnak Szclky Oltó sirjához. Találkozás 
ma délután 6 órakr a kerepesi temető Fiumei- 
uti főbejárójánál.

Szász Andor (MAC) 
az országos ifjúsági 

pentatlon-bajnok
A Törekvés Sport Egylet országos ifjúsági at

létikai versenyt rendezett vasárnap, kőbányai 
sporttelepén. A verseny alatt dühöngő, orkán*  
szerii szélvihar irreálissá tette az eredményes
nek indult versenyt, amelynek különösen az 
5X100(1 méteres slafólafutás és annak remek fi
nise volt kiemelkedő eseménye.

Ugyancsak e verseny keretében dőlt el az or*  
szagos ifjúsági pentallon-bajnokság, amelynek 
hat indulója közül Szász Andor (MAC) vitte el 
a pálmát.

A verseny eredményeit Itt adjuk: 
Magvarország ifjúsági pcntalon hajnoksága. 
Bajnok: Szász Andor (MAC), 2712.17 ponttal.

LEGJOBB

Ujabb árajánlat a 14

-ral kapoiolatban

Jóminőségü (nem selejtes) áruk

• IC •R
Hői kalap
gyönyörű cl oc he-formák, nbp pbantasio-’ 
szalmából.....................  w _ .. ..

strana-cape i
előkelő Ízléssel elkészítve, eredeti Rodler.j 
i'arls anyagból 1

FOrdösapka
(óminOiAgfl gumiból, mím _ —

Höl ruha
ó, erőe, csinos, mintázott mosóanyagokból, 

rövid is bosszú ujjal . .. - » ..

Flu mesoruha
strapaképes mosóanyagokból, 4-ae nagyság

Leénykaruha
csinos, mintázott mosómnezUnból, 80—* 
nagyságig ........................ - - - - -

oameszt-abrosz
méteráru. 140 cm. széles, Jó minőség, kis 
szépséghibával .................  .. . lm.

1 tétel inp-zstlr
csak jó, erős minőségek, óriást választék, 
4 sorozat .................. 3.40, 1.95, 1.50,

crepe de chine ingnadrtg
Úszta selyem, szép pasztellszínekhez » .

Lansllnszappsn
kilogrammonként — — — — -

i letol napernyő q on
,”ro“"'" :: ::»:.ó;i...ó;imó; U.tJU 
1 tétel férflgallér in
r.fck |A mlnfll.í.k, 44. U U 4#a>. oytk- -------  Ili
bö.é3be. ..........................................

1 tétel mousseline imprlmée
tiszta selyem, gyönyörű mintákban .. .. 7.80

i .<>.! fUrdOHOpeny .. fürdőruha
nőt éti férfi, lényege<en leszól ltott árakon

ayapju-crspe
az összes divatos Minőkben, k. b. M ow. 
széles .. .. - — _ — 

firsnadln
a legfinomabb tiszta cérnamlnőségok, 
gyönyörű bordilrmintákkal _ „ B.SS 
Étkészlet
féllen-damaszt, 141x14*  om. • enafváta
60.60 cm..........................

Mosé-Crspe
élénk színekben, pongyolák! oe ktvátóeo 
alkalmas, k. b, 70 cm. széles........

1 tétel gyormsk-lrlcot
gallérral és hozszu ujjal, .BelUrFIor" akár 
ka, kiváló minőség, 1-8 nagyságig . _

Eilatszerszúpú
a legkülönfélébb éa legújabb kivitelben'

Banelln-divínétveio
szép virágmlntAkkal, k. b. 1Ő0XZ85 am. ..

ffladelra-mlllö
előrajzolt, azonkívül hitók 1.98,oettok MH, 
párnalapok hátlappal— — — — —

Konyhafalva Jö
előrajzolt, különféle syép mintákban _ — ‘

1.28
3.00

Kézimunkák
előrajzolva, konyhaszekrényoefkok 1 n>. -.16, 
tálcakendő darabja — .. — _ —

kompakt-putier doboz
fémből, betéttel és tOkörrel _ _ — —

Kern abrosz a qa

szövött, jó, erőe minőség, bordűrrel, eaép |1 M|B 
virágmlntAkkal k. b. 180X180 cm. - TnWV 

Boucie-ftiio e gn
legjobb jntaanyagből, különféle szlnakbop al fluj
U0 cm széles 6.80, 70 cm. széles lm. . wew v
AgyoiO n nn
brüsszeli szövésű, erős minős., nj mintása- |1 BlIJ
tokban, k- b. 85X110 cm. rojttal _ _ n«W

Aktatáska 7 nn
La hasitott marhabőrből, esép kldelgowU f (Qu
fiái félcipők in nn
trotteur- és francia sarokkal, varrott, világos 111 |luj 
drap színben .. - .................. ~

hői köiíny __ nn
fehér slfónból, v Uae, htmzésbetétUl 1.66, (IQ
ugyanaz hímzés nélkül M .. ,- — w zww

hői kötény __ nn
vállas, színes kretonból, részben kékfestő- Jjjl
bői is................................ 1.68, 1.18,

társony-párnalap
kézlfoetéssel, csinos virág-, állal- Ao táj
képekkel . .. ..................

Strandkszeiie
lómlnőségü erőlemezből, divatos saiaekbon, 
35 cin.................................. ..

Leányka-ing
slfónból, magasblmzésMl, 78 om. UO, 85 
cm 1.10, 00 cm. —.98, 50 cm -.78, 40 ca. 
PAnztörca

női és férfi, teljesen bőrből,! db-hói készítve 
i 58, 1.20, aprópénztArca marhabőrből 

Hfitnrto üveg
„Corvin minőség**  % liter >.5o 
tér..........................

Kenyérkosár
papirmachéból, fehérre lakkozva, arany
széllel........................

Vlzaskancsé
üvegből, fehér és színes, 1*A  literes flrtar 
tartalommal .. ..

kél láiogatétéska
JómlnőeégU bőrből, 18

Höl tö3«a
teljesen bőrből, kerettel, 18 om

3.60

-78 
-.78 
-II 
1.18

50
58

mélyen lepzálllíott Arakon
crems is púder

Klöpli csipkék
sok különféle szélességben és mintában 
1 vég 4-10 m 1.98, .OS, betét 1 végit) 

Bemherg-gailér 
divatos forma, színes hímzéssel

1 tétel kiváló 
minőségű

78
78
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(Tkvolugráa 683 Un., gerelyvetél 3000 cin , 200 
■l 24 4 mp., dlazkoazvetéa 3275 cm., 1500 m 
• p. 01 mp.)

2. Lechner Ferenc (Budafok), 2604 865 pont. 
(Távolugráa 002 cm., gerelyvetés 40Q0 cm., 200 
m. 26 mp., dlszkoarvetés 3109 cm., 1500 m. 5 p 
21.4 mp.)

3. Duha Gábor (MAC). 2174 57 ponttal. (Tá
volugrás 601 cm., gerelyvetés 3200 cm., 200 m. 
28.8 mp., diarkoszvetés 2400 cm„ 1500 m. 5 p 
85.2 mp.) • ■ ' ,

Egyéb versenyek.
Magasugrás II oszt. 1. I.lszkay (FTC), 170 

cm 2. Varga (Törekvés), 165 cm. 3. Gaitz 
(BBTE), 150 cin. ■*»  400 méteres gátfutás. 1.
Molnár (Törekvés), 62 4 mp. 2. Kovács (FTC), 
63.2 mp. 3. Maverböck 65.1 mp. — Sulydobás.
I. Szlusnik (BSE), 1128 cm. 2. Vaskay (BEAC), 
1119 cm. 3. Varga (Törekvés), 1036 cm. — 800 
méteres síkfutás. 1 Magyar) (FTC), 2 p. 10.6 
mp. 2. Sárvári (UTE), 2 p. 108 mp. 3. Stefién 
(Törekvés), 2 p. 11.2 mp. Í00 méteres sík
futás junior. 1. Keresztv Géza (KISOK), 11.3 
mp. 2. Jász! (BEAC). 11.3 mp. 3. Kadok (BSE),
II. 4 mp — 1500 méteres síkfutás, junior. 1.
Müller (FTC), 4 p. 39.2 mp. 2. IJchner (Törek 
▼éa), 4 p. 42 mp. 3. F'inwillcr (MTE), 4 p. 43.2 
mp. — Diszkoszvetés, junior. I. Horváth 
(BBTE), 3150 cm. 2. Tölgyes (BBTE) 3145 cm. 
3. Kcrkovits (BBTE) 3110 cm .1000 méteres 
síkfutás II. oszt 1. Németh (RAFC), 10 p. 18 
mp. 2. Zwirn (Vasas), 10 p. 30 mp. 3. Weinin 
ger (Törekvés). 10 p 39.8 mp — Rúdugrás, ju
nior. 1. Tölgyes (BBTE). 300 cm. 2. Horváth 
(Törekvés), 250 cm 3. Molnár (Törekvés), 250 
cm. — Sulydobás, junior. 1. Tölgyes (BBTE). 
618 cm. 2. Vagler (Törekvés). 507 cm. 3. Jákíi 
(BBTE), 567 cm. .100 méteres síkfutás. (17 
éven aluliak részére.) I. Griin (Törekvés). 40.8 
mp. 2. Nagy (Törekvés). 40.9 mp 3. Benső (Tö
rekvés), 41 mp. áX/OOO méteres staféta. 1 
•a'FTC csapata (Boch, Magyar!, Pálffy, Vozáry, 
Müller.) 14 p. 44 mp 2. a Törekvés csapata 14 
p. 44 6 mp. 3 az UTE csapata 14 p. 45.2 mp.

Hét ember hősies küz
delme a — bíróval az 
országos amatőrbajnok- 

ság középdöntőjében
Törekvés—Szolnoki MÁV 

1:0 (0:0)
Váratlanul Izgalmas és botrányos mérkőzés 

keretében dőli el, hogy nr. országos amatőr baj
noki döntő kiltdelcnihen jövő vasárnap ki lesz 
■ Bohngyáriak ellenfele.

A Törekvés favoritként Indult a tűzbe a 
Szolnoki MÁV-val szemben, de caak erejé
nek végső megfeszítésével, a játékidő utolsó 
percében lőtt g ljóval tudta a győzelmet 

kierőszakolni.
ónnál meglepőbb ez, mert a botrányosan bírás
kodó Gébért bíró kél tizenegyest is megítélt a 
szolnokiak ellen, mig egyet a vidéki csapat 
számlájáról egyszerűen eltüntetett. Az első fél
időben a szolnokiak keményen, sőt helyenként 
durván játszotlak s a játéknak ebben n perió
dusában kapott tizenegyest Michalovszky a ka 
pus kezébe lőtte. Szünet után a másik tizen 
egyest Gergely juttatta ugyancsak a kapus ke
zébe. Ez azután egészen megzavarta a vasuta
sok csapatát s

bár a bíró egymásután három embert zárt 
ki a szolnokiak csapatából, közöttük a ka

pust Is, verekedés és fcleselés miatt, 
már már úgy látszott, hogy döntetlenül végző
dik az elődöntő mérkőzés. Az utolsó percben 
azonban, amikor már mindkét csapat feladta a 
küzdelmet s a szolnokiak már csak hét ember- 
rel játszottak, Régner II. ügyesen kihasználta 
a védelem hibáját és három lépésről hálóba be
ívelte a győzelmet jelentő gólt. . ,
’ Érdekes volt, hogy a részrehajló bíró birás- 
Mő.őnal a Tőr'kvi. kötőmig' ,rm 
'Ifgrdm, anm/irn. h..Rv a mö.ndlk /flUőb'n 
mőr mtolnokinknl M.latln. A Tör'kni' W 
tóból a federetsor. a szolnokiakéból pedig a 
közvetlen védelem játszott hősieesen.

Az alföld—alpesi túraút 1930 győztese
Andrássy Manó gróf

6 hengeres Tátra -kocsiján
01

Második az 1—1’5 literes kategóriában a

2 hengeres Tátra-kocsi vezetésével.

A rakamazi nyolckilométeres 
gyorsasági verseny

A Tiszántúli Automobil Club julius 27-én 
tartja meg országos turautját, amelynek befeje
zése a rakamazi betonországuton a nyolckilo
méteres gyorsasági verseny.

E gyorsasági verseny kötelező futama a 
magyar automobilba jnokságnak.

A turánion és sebességi versenyen túra és 
sporlkocsik, motorkerékpárok, oldalkocsis mo
torok és háromkerekű cycle-carok vehetnek 
részt. A verseny két részből áll: első része mint
egy kétszáz kilométeres turaut, Debrecen kiin
dulási ponttal, célja pedig a 10-es kilométerkő 
Rakamaz és Nyíregyháza között. A gyorsasági 
verseny a 11-cs kilométerkőnél kezdődik, mely 
kőig azonban egy kilométeres nekifutás van 
megengedve és a 19-es kilométerkőig tart. A 
turaut startja julius 27-én, reggeli öt órakor,

Debrecenben az Angol királynő-szálló előtt lesz. 
A résztvevőket három perces időközökben bo
csátják útjukra és pedig először solo, aztán ol
dalkocsis motorkerékpárokat, a túrakocsikat, 
végül a sportautókat. A turaut fontosabb állomá
sai Mátészalka, Kovácsapáti, Kisvárda, Domb- 
rád, Halásztanya, (ebédállomás), Ibrány, Gáva. 
Rakamaz. Az autók minimálisan 21, maximáli
san 55 kilométer sebességgel haladhatnak. Mo
torkerékpároknál 18 kilométer a minimum és 
55 kilométer a maximális gyorsaság. Oldalko
csis motoroknál 23—55, cycle-caroknál 30—50 
kilométeres sebességet kell betartaniok. Reggeli 
állomás Mátészalka kötelező 20 perces pihenő
vel, mig az ebéd Halásztanyán 1 óra alatt feje
zendő be. A verseny nevezési határideje 25-én esti 
7 óra. A nevezés helye a TTAC titkári hivatala, 
Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 2.

PICCOLO

kal szemben, az adott létjogosultságot és köz
kedveltséget, hogy rendkívül könnyű szerkeze
tűek s meglepően kis benzinfogyasztásuak. A 
vélemény azonban az volt, hogy a kis motor
teljesítmény következtében egy ilyen nehéz

— A Praga automobilok az alföld—alpesi 
turánion. A turaut egyik meglepetése volt a 
Praga autók részvétele és váratlanul sikeres sze
replése az alföld—alpesi turauton. Tudvalevő, 
hogy a Praga autóknak, főleg amerikai autók-

AZ ALFÖLD-ALPESI TURAUT GYŐZTESE
* 2 literes kategóriában a

az 11 literes kategóriában a

Mindkét kocsi ebedül végzett hibapont nélkül a saját kategóriájában 
a legjobb Pötschen és Katschberg hegyiverseny eredménnyel

2 PRAGA A STARTNÁL
2 PRAGA A CÉLBAN

Kfzárólagoaan képviseli a NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI RT 
BUDAPEST, V. VILMOS CSÁSZÁR-UT 26, 
amely prospektussal és árajánlattal díjmentesen szolgát

Koaasavai a « .............
fltardoe, anm/irn. hoRy a mőroőlk fMőb'n 

. ...-i.r-i—í A Törekvés csnpa-

tunurton a Praga kocáik nem szerepaBetiMÜ 
sikeresen. Mégis startból állott két Pmge 
kocsi, Sugár Dénes egy Alfával, Matusovszkf 
Károly egy Piccolóval és ime, mind, a két Praga 
kocsi hibapont nélkül p'őzte le a három nag 
minden akadályát és mindegyik a saját kategA- 
riújában győzött is. Dacára a kis motorerőnek^ 
a Pötschent és a Katschberget, a két Praga fan
tasztikus stílusban abszolválta, amennyibed 
mindkét kocsi feleannyi idő alatt befutotta a 
27 és félszázalékos emelkedésű pályát, mini 
amennyi az előírásos idő volt. Dacára a hideg 
időjárásnak, mind a két kocsi starthoz állott, 
azonnal indított és fékteljesitményei a fékprói 
bánál is a legkiválóbbak voltak.

— Az alföld—alpesi turauton tizennégy gyö»i 
tes ért a célba. Érdekes megállapítani, hogy g 
tizennégy győztes közűi tizenhárom Bosch- 
gyűjtővel, fíosch-gyertyával és világítással vo]« 

> tak fölszerelve és a hosszú, fáradságos és rend
kívüli teljesítményt követelő turauton kifogás- 
talanul működtek. Ez a kis statisztika élénken 
bizonyítja a Bosch-gyár gyártmányainak kitűnő 
voltát.

— A Kecskeméti Sport Club motorkerékpár 
pályaversenye. A Kecskeméti Sport Club 1930, 
julius 25-én délután 3 óralor rendezi meg mű
kerti sporttelepén tiz éves fennállásának emlé- 
kére jubiláns motorkerékpár pályaversenyét, 
A versenyen a FICM, illetőleg a KMAC verseny
szabályai mérvadók. A versenyen bárki indul- 
hat, aki érvényes nevező igazolvánnyal nevo« 
zcit és érvényes versenyvezetői igazolvány bir
tokában van. A nyolc kiirt versenyszám közűi 
két ölezerméteres, a kisebb kategóriájú gépek 
számára, 5 tizczerméteres a nagyobb kategóri
ájú gépek számára és egy tizenötezer méteres 
jubiláns nagydij solo motorkerék párok részére, 
kategóriákra való tekintet nélkül. Nevezések a 
KSC elnökéhez, Dunay Róbert Kecskemét, Frett 
ter-utca 2. szám alá küldendők be.

— Autósok és motorosok felvonulása Széni 
István napján. A Magyar Atlétikai Club és a 
Magyar Touring Club augusztus 20-án, Szent 
István napján, Szent Imre herceg emlékezetére 
felvonulást rendez. A felvonulás, amelyen a 
magyar autósok és motorosok úgy vidéki, mint 
budapesti tömegei fognak résztvenni, a mii len 
niumi emlékműtől, az Ismeretlen Katona jelké
pes sírjától indul el, hogy utjával fél Budapestet 
átölelve, vigye el a „Szent Jobbétól Szent Imre 
herceg szobrához a magyar motoros társadalom 
hódolatát.

— Élénkül az autópiac. Bár nyomasztó és 
rettenetesen nehéz gazdasági viszonyok az autó
piacot sem kerülték el, úgy tapasztaljuk, hogy 
az egyes kedvelt autőgyártmányok száma a for-i 
galomban növekedik. Ez a megállapítás első
sorban a legnagyobb népszerűségnek örvendő 
és komoly szakkörök által is kiválónak elismert 
Rába Krupp és Rába AF teherautókra és 
autóbuszokra vonatkozik, mely gyártmányok] 
magyar munkáskezek impozáns eredményei. A 
Magyar Waggon és Gépgyár Rt. győri automo
bilgyára nemcsak állami szállításokban részt*  
sül, hanem magánfelekkel is állandóan növekvő 
forgalmat bonyolít le, mert gyártmányai első
rangú, gazdaságos teljesítőképességét mindenütt 
elismerik.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek.

Thank you nyerte a Balatoni 
dijat

A vasárnapi versenyek eseménye a Balatoni- 
dij volt, amelyért a kétévesek öt kitűnő kép
viselője mérkőzött ma s közülök az Angliából 
importált Thank you került ki győztesen a fa
vorit Kapitány előtt. A negyedik futamban ver
seny közben Kitáblázásról lovasa, Csapiár, le
sodródott, de szerencsére semmi baja nem tör-< 
lént. A nap legbusásabb osztalékait az Urbanek- 
istálló lovai: Annából és Fuvolás fizették. Az 
előbbi tizenötszörös, Fuvolás pedig közel nyolc
szoros kvótával örvendeztette meg híveit.

A részleetes eredmény a következő: I. Futam: 
1. báró Podmaniczky A. Kitartás (4:10 reá) 
Esch. 2. Baladin (4) Gutái. 3. Quick (3) Csuta. 
F. m. Sisakos. 2. h. % h. Tót. 10:15. n. Fatara:
1. Szent György-istálló Annából (10) Kaspián F.
2. Sárkány (6) Singer. 3. Tam diu (3) Szabó L. 
II. F. m. Pásztó, Mirjam, Cortina, Bonne for- 
tune, Nebuló, Hunnia, Idd oda, Páfrány, Marga
réta, Trabuks, Bujdosó, % h. \% h. Tót. 10:153. 
33. 33. 21. III. Futam: 1. Leszvári-ménes Thank 
you (1%) Balog 2. Kapitány (6:10 reá) Schejbal.
3. Betyár (20) Tuss. F. m. Rendes, Páratlan II. 
2 h. 3 h. Tót. 10:31. 13. 12. IV. Falam: 1. gróf 
Szirmay S. Barnaleány (4) Lynch 2. Tourfereau 
(12) Esch. 3. Joko (8) Csuta. F. m.: Habar!. 
Gitano, Emlék, Kotola, Kitáblázás, Puszta, Se
bes, Százszorszép. % h. 1 h. Tót. 10:35. 16. 70. 
32. V. Futam: 1. Mr. C. Wood Starlight (2 reá) 
(Schéjbnl 2. Little Nubian (4) Gutal. 3. Hárem 
(3) Esch F m. Anita, Királvlcány, Forgatag, 
Pogány, Goodluck. 2% h. 1 % h. Tót. 10:15. 11. 
11. 12. VI. Futam: 1. Dr.Sz. B. Fuvolás (6) Ka- 
szián F. 2. Kallista (6) Schéjbal. 3. Rillikom (8) 
Cscszkovits. F. m. Rab Ráby, Feldherr, Black 
Hand, Frau Wunderlich, Dáma II., Pillangó, 
Funny, Marca, Balaton, Szanda, Rácz Pali. % 
h. 3 h. Tót. 10:76. 24. 41. 32

)( Álba győzött a Berlini nagy díjban. A nem
zetközi sporthét vasárnapi utolsó napján futot
ták a Berlini nagydijat, mely a háromévesek 
győzelmével végződött. Az idősebb évjáratok 
legjobb képviselője, Gráf Isolani, helyezetlentll 
futott. A versenyben résztvevő francia ló sem 
jutott helyezéshez. A verseny eredménye a kö
vetkező: Grosser Preis von Berlin' (55 000 
márka. 2600 méter). 1. Freiherren S. und A. 
Oppenheim: Álba, lov. Munro. 2. A. és C. Wein- 
herg: Ladro, lov. O Schmldt. 3. Grnefln Hel- 
dorfT: Narciss, lov. Zimmermann. F. m.- Coque- 
relle, Avanti, Gráf Isolanl, Praefect, Grenadier.

A srerkesrfésérf és kiadósért felel’
Dr. FI.EK HUGÓ
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