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Borzalmas rendűrtragédla 
a székesfehérvári országúton
Szilágyi József renCórörmesfer lezuhant a százkliomáleres sebes
séggel száguldó autörúi, amelyen egy hudapesii úrvezetőt Üldözött 

Székesfehérváron keresztül

Halálra zúzta magát a szerencsétlen rendőr
Székesfehérvár, julius 27.

(A Hétfői Naptó tudósítójának telefon
jelentése.) A kötelességüket híven teljesítő 
rendőrök mártírjainak száma ma délben 
eggyel szaporodott: Szilágyi József 32 éves 
rendörőrmester vasárnap a székesfehérvári 
ut porában hősi halált halt ...

Megdöbbentő halálos tragédia történt va
sárnap délben Székesfehérvárott, ahol a 
rendőrség altiszti karának egyik legképzet- 
t<bb és legkitűnőbb tagját halálos szeren
csétlenség érte. Vasárnaponként tudvalévőén 

budapesti autóknak egész sora száguld vé
ig g Székesfehérváron a Balaton felé. Székes
fehérvárt sorompó zárja le a budapesti or
szágút bejáratánál és itt a legutóbbi időkben 
tumultuózus jelenetek játszódtak le; az autó
sok és motorkerékpárosok egész sereg sza
bálytalanságot követlek el. Éppen ezért, 
h->gy ezeknek az anomáliáknak végre elejét 
Vegye,

a székesfehérvári rendőrkapitányság ki
adta az utasítást a sorompóknál szolgá
latot teljesítő őrszemeknek, hogy vala
mennyi Budapest felől érkező autót és 

motorkerékpárt meg kell állítani
és azoknak vezetőit igazoltatni kell, hogy 
yajjon gépjármüvi vezetői igazolványuk 
rendben van-e.

Ezt az utasítást megkapta Szilágyi József 
32 éves rendőrőrmester is, aki a budai-uti 
Vámnál teljesített szolgálatot. Az autók iga
zoltatása mindezideig rendben is folyt, amig 
déli 12 órakor Budapest felöl

egy kis, négyszemélyes Fiat-kocsi
nem érkezett. Az utasításnak megfelelően, 
a rendőrőrmester ezt a kocsit is megállította 
és annak vezetőjétől igazolványát kérte. A 
gépkocsi volánjánál ülő férfi keresni is 
kezdte igazolványát, de első pillanatra nem 
találta.

Közben egy másik autó is érkezett a 
vámhoz

és ennek vezetője, Nagy Imre budapesti, 
Paulay Ede-utca 4. szám alatt lakó keres
kedő kérte a rendőrt, hogy előbb öt igazol
tassa le. Szilágyi rendörőrmester a kérésnek 
eleget is tett és udvariasan felszólította a 
Fiat-kocsi vezetőjét, hogy mindaddig az 
ideig, ameddig igazolványát megtalálja, áll
jon félre kocsijával.

Alig vette át Szilágyi őrmester Nagy Imre 
igazolványát,

a Fiat-kocsi hirtelen elindult és gyors 
tempóval száguldott a székesfehérvári 

utcákon.
Ahogy ezt a rendörőrmester észrevette, meg
kérte Nagy Imrét, hogy kocsijával vegyék 
üldözőbe az elillanni igyekező másik autót. 
A budapesti kereskedő természetesen eleget 
tett a rendőr felszólításának és Szilágyi őr
mester fellépett a kereskedő csukott autójá
nak hágcsójára.

A kereskedő százkllométeres sebességgel 
vette üldözőbe a balatoni országút felé 
Igyekvő gépkocsit és a rendörőrmester 
az ajtóba kapaszkodva Igyekezett fenn

tartani magát.
Alig érkezett azonban az autó a Budai-ut
és Várkö-ut sarkára, pükog borzalmas azé*  

rencsétlenség történt. Ezen a helyen éles ka
nyarodó van, amelyre a rendörőrmester a 
gépkocsivezető kereskedőt elfelejtette figyel
meztetni. A kereskedő későn vette észre a 
kanyart, hirtelen rántott egyet a volánon és 
ekkor történt, hogy a jobb első kerék de- 
féktet kapott és az autó óriási erővel a sarok
ház vaskerítéséhez vágódott.

Az Összeütközés ereje a kocsi ajtajába 
kapaszkodó rendőrőrmestert leröpitette 
az autóról és a szerencsétlen ember a 
zárdaiskola vaskapujához iitődött A 
zuhanás ereje olyan nagy volt, hogy a 
rendőrőrmestér a következő másod
percben visszazuhant az autóra és an
nak mozgásban lévő hátsó kerekére 
esett, amely teljesen szétroncsolta egész 

testét.
A katasztrófa színhelyén másodpercek 

alatt százakra menő tömeg verődött össze, 
azonnal értesítették a mentőket is, akik 
haldokolva szállították kórházba Szilágyi 
Józsefet. Borzalmas látványt nyújtott a 
szerencsétlen ember, mikor a kórházban a 
műtőasztalra fektették.

Egész testén nem volt egyetlen ép rész 
sem, az irtózatos erővel forgó kerék 

iszonyú munkát végzett.
Hiába volt az orvosok minden igyekezete, 
hiába jelentkeztek bajtársai közül húszán, 
hogy egy esetleges vérátömlesztéssel segítsé
gére legyenek, a szerencsétlen ember egy 
óra után néhány perccel

kiszenvedett.
A szerencsétlenség színhelyén csakhamai 
rendőri bizottság jelent meg. Egy szemtanú 
közölte a delektlvekkel, hogy az üldözött 

kocsi rendszáma Bp. 29—732 volt.
A rendőrkapitányság vezetője, akivel a kö
telessége teljesítése közben elhunyt rendőr
őrmester halálát közölték, azonnal körtáv
iratot és sürgős telefonértesitést küldetett a 
balatonmenti községek csendőrörseihez, 
hogy azok tartóztassák fel a Balaton felé 
haladó Bp. 29—732. számú gépkocsit. A 
telefonparancs kibocsátása után izgatottan 
várták a rendőrségen az eredményt.

Félhét után néhány perccel befutott a 
székesfehérvári kapitányság udvarára a 
Bp. 29—732. számu autó, amelyet Pö- 
löskey József rendőrfelügyelő tartózta

tott fel a cslkvárl-utl vámnál.
Az autót vezető férfi halálsápadtan vett tu
domást a szörnyű szerencsétlenségről, ame
lyet közvetve az ő kocsijának gyors távo
zása okozott. Igazoltatásánál kiderült, hogy 
az ominózus kocsi vezetője

Eckhardt Emil autókereskedő és szak
író.

Eekhardt Emil a kihallgatását vezető 
rendőrtisztviselö előtt elmondotta, hogy 
gépkocsijával Csopakra igyekezett, ahol fe
lesége nyaral. Vasárnap ugyanis meghalt 
egy ezredes nagybátyjuk és ennek temeté
sére akarta feleségét Budapestre hozni. 
Gépkocsijával déli tizenkét órakor érkezett 
a budai-uti vámhoz, ahol Szilágyi rendőr 
őrmester feltartóztatta, igazolványát kérve. 
Az igazolványt első pillanatra nem találta 
meg mire kocsijával félreállt az ut szélére, 
hogy, a readőrőrmestex addig az utánaér

kező gépkocsi vezetőjét igazoltassa.
Mialatt a másik autó igazoltatása folyt, 

ő megtalálta hajtési jogosítványát 
és azt a kezében tartva, odaszólt a rendőr
nek:

— Biztos ur, megtaláltam, itt az igazolvá
nyom!

A rendőrőrmester — ugy látszik — nem 
hallotta meg Eckhardt Emil szavait, viszont 
a mellette álló sorompókezelő tudomásul 
vette azt és a fejével bólintva, intett Eck- 
hardtnak, aki azt távozási engedélynek te
kintette.

Abban a hiszemben Indult el kocsijával, 
hogy a sorompókezelő majd szólni fog a 
rendőrnek, hogy ő igazolványát felmu

tatta.
Háborítatlanul jutott el Csopakig és fogalma 
sem volt a megdöbbentő tragédiáról, amely 
miatta történt. Visszafelé sem tartóztatta fel 
senki útjában, egészen addig, amig Székes-

Budapesten folytatják a magyar-román 
gazdasági tárgyalásokat

A román delegáció mar
Az elmúlt hetekben Sinajában a magyar 

kormány kiküldöttei tanácskozásokat foly
tattak a román kormány megbizottaival a 
román-magyar gazdasági kapcsolatok kimé- 
lyitése céljából.

A tárgyalások Sinajában nem fejeződtek 
be,

sőt most már a további tanácskozások szék
helyét áttették Budapestre. Értesülésünk sze-

Walko külügyminiszter 
látogatása Baján

A hágai, párisi és genfi egyezményekről 
nyilatkozott

Baja, julius 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Vasárnap délelőtt Bajára érkezett Walko 
Lajos külügyminiszter, Baja város országgyű
lési képviselője. Kívánságára a pályaudvaron 
semmiféle hivatalos fogadtatás nem volt. A 
miniszter a pályaudvarról a megyeházára haj
tatott, ahol Baíka Gyula főispán vendége volt. 
Kívüle csak dr Vojnicli Ferenc, Baja város 
polgármestere jelent meg a villásreggelin. A 
délelőtti órákban a bajai városházára ment a 
külügyminiszter, megjelent a törvényhatósági 
közgyűlési teremben, ahol teljes számmal vár
ták öt a város törvényhatósági bizottságának
" A polgármester köazönrtet mondott a kül

ügyminiszternek,
a város képviselőjéének, amiért segítségére volt 
a város közönségének az iskolaprogram keresz
tülvitelében, az útépítések ügyében.

A polgármester szavnira a külügyminiszter 
válaszolt és beszédében többek közölt ezeket 
mondotta:

A« utóbbi időben boMiubb |d«t tOHöttM

fehérvárra nem érkezett
A rendőrségen kimerítő jegyzőkönyvet 

vettek fel Eckhardt Emil vallomásáról. A 
tragikus szerencsétlenséget okozó gépkocsi 
ezután vezetőjével együtt elhagyta a székes
fehérvári kapitányság épületét, miután Eek
hardt Emil fogvatartására semmi okot nem 
láttak fennforogni. Az eljárás azonban meg
indult ellene.

Székesfehérváron különösen a rendőrség 
körében mély megdöbbenést kellett Szilágyi 
rendőrőrmester katasztrófája A szerencsét
len végű ember két év óta áll a rendőrség 
kötelékében és mindig feljebbvalói megelé
gedésére végezte munkáját.

Halálát felesége és két piciny gyermeke 
gyászolja.

A késő esti órákban intézkedés történt, hogy 
a kötelessége buzgó teljesítése közben el
hunyt rendőrt kedden délután négy órakor 
temessék el teljes rendőri pompával.

megérkezett Budapestre
rint 1

a román delegáció tagjai már meg Is 
érkeztek Budapestre 

s ma, hétfőn meg is kezdik tanácskozásai
kat.

Valószínű, hogv ezek a tanácskozások az 
egész hetet igénybe fogják venni. Minden 
remény megvan azonban arra, hogy a tár
gyalások sikerre fognak vezetni.

külföldön, hogy beszélgetést folytassak egyes 
államférfiakkal, akiknek befolyásuk lehel ha
zánk politikai sorsára.

Távol áll tőlem, hogy a hágai, párisi és a 
genfi egyezményt olyanokként tüntessem 
fel, mintha ezekkel minden kérdés meg 

volna oldva, 
de kétségtelen, hogy ezekkel az egyezmények
kel eljutottunk oda. hogy pénzügyi önállósá
gunkat visszanyertük, pénzügyi téren teljes 
szabadsággal rendelkezünk. Nekünk' most, az 
egyezmények megkötése után egy feladatunk 
van:

meggyőzni azokat, akik az európai élet 
Irányításába befolyást gyakorolnak, arról 
az igazságtalanságról, ami velünk történi 
és békés ufón előidézni a szükséges vál

tozásokat.
A külügyminiszter nagy tapssal fogadott be

széde után a Nemzeti Szállóba hajtatott, ahol 
tiszteletére bankettet rendeztek. Délután autón 
a bajai kerülethez tartozó Vaskút község vá
lasztópolgárait látogatta meg, jtnajd este autón 
rtemutazoü Budapestre, _
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Megbilincselve vittek bírál ele 
a gyilkos gazdalegényt, 

aki borzalmas kegveiiensbggei Ölte meg édesapját
Erősen megvasalt fiatal gazdnlcgényt Állított 

két siUrouyos fegyör a pcstvidéki törvényszék 
szünet! tanácsa elé tegnap délelőtt. Megyeri La
jos huszonötéves jómódú pestkörnyéki gazdál
kodó ellen a királyi ügyészség előre megfontolt 
szándékkal elkövetett emberölés elmén emelt 
vádat azért, mert

a vádlott 1930 januárjában három balta
csapással megölte édesapját, Idősebb Me

gyeri Lajost.
Megvasalására azért volt szükség, mert Megyeri 
kétizben próbált már megszökni és mielőtt az 
itélőtanóe.s elé állították, újból ki akarta magát 
ezakitani őrei közül, hogy megszökjék őrei hát 
billnrsbeverve kísértek fel a tárgyalóterembe.

A tárgyalás megkezdési kor felolvasták a vád
iratot, amelyben borzalmas részletességgel ala
kul ki idősebb Megyeri Lajos gazdálkodó utolsó 
éjszakájának története Az öreg Megyeri ötven 
holdon gazdálkodott fiával együtt. Felesége már 
nein élt, Ha pedig egyetlen gyermeke volt és igy 
természetesen egyedüli örököse is. Bár már n 
hetvenedik esztendejét taposta, az Idősebb A?e- 
gi/cri makkegészséges ember volt és sehogysem 
akart meghalni, pedig a fia már nagyon kivánta. 
A két ember között ugyanis

állandó volt ■ torzsalkodás.
A fiatalabb Megyeri mindenáron ki akart menni 
Amerikába és nrrn akarta rábeszélni apját, hogy 
n«lja el a birtokot. Az öreg, aki szerelmese volt 
a földnek, hallani sem akart erről, sőt minden 
pénzét újabb és újabb földvásárlásba fektette. 
A viták végül is annyira elfajultak apa és Hu 
közölt, hogy

az Idősebb Megyeri nem egyszer ostorral 
kergette végig fiát ar. uteákon.

Ez év januárjában is, az emlékezetes napon, 
nagy vita volt a kél Megyeri között. Az idősebb 
Megyeri végül, is kijelentette, hogy másnap el
megy a közjegyzőhöz és kitagadja fiát az örök
ségből. Tizenegy óra tájban nyugvóra tért az 
apa. Mikor elaludt, a Hu

az előzőleg odakészltetl baltát felkapva, 
odalopódzott apja ágyához és három Irtó

zatos csapást mért az alvó fejére.

A boncjegyzőkönyv adatai szerint az ütések 
mindegyike halálos volt és azok

a fellamerhetellenaéglg szétroncsolták a sze
rencsétlen öregember koponyáját.

A tanúvallomások szerint a szoba, ahol a gyil
kosság történt, valósággal vértengerben úszott, 
a falak ayyvelödarabkákkal és véres húscafa
tokkal voltak tele Borzalmas tettének elköve
tése után a gyilkos legény nyugodtan lefeküdt, 
és C.

legjobb úlm íhól riasztották fel a csendőrök, 
akik n gyilkosság felfedezése után kiérkeztek 
a helyszínére.

Konokul és keményen néz az elnök szemébe 
a mai tárgyaláson a vádlott. Kijelenti, hogy nem 
érzi bűnösnek magát, mert apja megérdemelte 
ezt a véget.

— Folyton kínozott, ütött, vert engem! — 
védekezik a vádlott, — én tűrtem, szenvedtem 
mellette, mint egy kivert kutya. Ugy dolgoztam, 
mint egy barom, a legutolsó béresének is jobb 
élete volt nálamnál. Egyszer aztán fellózadtam! 
Hiába magyaráztam neki éveken keresztül, hogy 
adjuk el a földet, hadd mehessek ki Amerikába, 
ő hallani sem akart róla. Ehelyett

vasvlltával Jött nekem és össze-vissza szür
kéit.

A testemen még látszanak a sebek nyomai. Most 
aztán visszaadtam neki a kölcsönt...

Egymásután állnak ezután a biróság elé a 
tanuk, faluvégi szomszédok, ismerősök és roko
nok, akik megdöbbentő képet adnak a Megyeri 
portán nap-nap után lejátszódott jelenetekről. 
Es többjük tényleg azt igazolja, hogy •

az öreg Megyeri állandóan brutallzálta a 
Hát, úgyhogy az apja ütlegel elől számos 
esetben a szomszédoknál keresett menedé

ket.
A védő férésére azonban a törvényszék még 
néhány tanú kihallgatását rendelte el, különösen 
a gyilkosságot közvetlenül megelőző események 
tisztázására. E célból a tárgyalást elnapolták és 
a megbilincselt apagyilkos gazdalegényt őrei 
visszavezették cellájába.

Pest vármegye alispánja egy 
bizottság élén felül vizsgál ja 

a pestkörnyéki közületek műszaki és 
közszállitási számadásait

Hivatali vizsgálat Budafokon, Újpesten, Kispesten, Rákos
palotán és Pesterzsébeten — Egy tisztviselő lemondott 

az állásáról
Azok az építési és közszállitási visszaélé

sek és panamák, amelyek több mint egy 
hónap óta tartják izgalmiban az ország 
nyilvánosságát, igen érdekes lépésre indítót- 
t'iák a hivatalos Pest-vármegyéi h

Az történt ugyanis, hogy
az elmúlt napokban a legnagyobb csend
ben hivatali vizsgálatot tartottak öt 
pestkörnyéki közli leiben: Budafokon, 
Újpesten, IKspesten, Rákospalotán *s  

Pesterzsébeten.
A vizsgálatot Preszly Elemér dr. főispán 
utasítására Erdélyi Lóránt dr alispán ve
zette és résztvettek azokban Kövecs Lajos 
vármegyei főszám vevő és Tarnay Árpád 
vármegyei főjegyző is. Rajtuk kivül termé
szetesen a megfelelő szakreferensek is meg
jelentek.

A vizsgálat látszólag a rendes évi zárszá
madások vizsgálataképpen folyt le. de

a bizottság eznttal különösképpen ar 
egyes közületek műszaki és középitésl 
számadatait és az ezekre vonatkozó 

egyéb okmányokat vizsgálta felül.
Igen érdekes és a jelen hangulatára vall, 

hogy egyes helyeken felülvizsgálták a köz
szállitási pályázati hirdetéseket is sőt a ho
zott döntéseket az elvégzett munkák átvé
teléről tanúskodó jegyzőkönyveket, sőt az 
esetleg pótmunkák elrendelésének a körül
ményeit és ezeknek okát is.

Külön alapon vizsgálat tárgyává tette p 
vármegye által kiküldött bizottság a szám
lákat, az egyes kiutalásokat és az eizel kap

'•csolatos intézkedéseket is.
Több helyen az egyes vállalati szerző
déseket és pótszerződéseket Is átvizsgál
ták, mégpedig — értesülésünk szerint 
— különösen abból a szempontból, 
hogy az egyes vállalkozók nem dolgoz- 

tak-e strohmanrendszerrel.
A részletes és mindenre kiterjeszkedő 

vizsgálatról a bizottság mindenütt jegyző
könyvet veit fel.

Hogy ez a vizsgálat milyen alapos és min
den részletre kiterjeszkedő volt, bizonyítja 
a zis, hogy például Pesterzsébeten megálla
pították, hogy az okmányok felülbélyegzése 
körül az egyik tisztviselő kisebbszerü. egé
szen jelentéktelen szabálytalanságot köve
tett el. Érdekes, hogy az illető tisztviselő

■ polgármester felszólítására máris le
mondott állásáról.

jóllehet, kisebb fegyelmi büntetéssel meg- 
uszhatta volna az ügyet. A lemondás pusz
tán a közhangulatnak tulajdonítható, mert 
Chikán Béla dr. polgármester kijelentette, 
hogv

a mai körülmények között csak száz 
százalékig tisztakezü tisztviselővel óhajt 

tovább együtt dolgozni.
Ugy tudjuk, Pestvármegye példájára a 

többi vármegyék is át fogják vizsgálni az 
alájuk tartozó közületek építési és közszáili- 
tási ügyeit, mégpedig ugyancsak váratlan 
vizsgálattal, amelyekről esetenként jegyző
könyveket vesznek fel és ezeket minden 
egyes esetben felterjesztik a belügyminisz-

Megszüntetik az 
adótranszferálásokat és 

megkönnyítik a részletfizetést

Részlet-csalás miatt köröznek egy orvost 
és egy ügyvédet

Egy népszinház-utcai kereskedő adótartozásának érdekes 
következményei

Az egyik könyvet, a másik Írógépet vásárolt — 
de egyik sem fizetett

Az utóbbi időben sok szó esett arról, 
hogy a pénzügyi hatóságok kíméletlenül 
hajtják be az adózók adótartozásait és a 
kereskedelmi és iparosvilág érdekeltségei 
egymásután mozdultak meg, /hogy ez ellen 
protestóljnnak. Az okot erre az nz adóvégre
hajtás adta meg. nmelyet n múlt héten ve
zettek egy népszinház-utcai kereskedő el
len, akinek

egész üzletét elvitték ezerkétszáz pengő 
adótartozás fejében.

A végrehajtás olyan konsternációt keltett a 
környéken, hogy arról a sajtó is tudomást 
szerzett. Különösen az keltett felháborodást, 
hogy bár n kereskedő, akinek n környékbeli 
kereskedők a tartozás egy részét összead
ták,

a végrehajtónál részlettörlesztést akart 
eszközölni, de az — a szabályokra való 
hivatkozással — a pénzt nem fogadta

cl.
Legillctékesebb helyről szerzett informá

ciónk szerint a pénzügyminisztériumban is 
belátták ennek a rendszernek tarthatatlan
ságát és igen

rövidesen meg fognak szűnni az adó
transzferálások körül mutatkozó ano

máliák.

Utasítani fogják még ezen a héten a kerü
leti adóhivatalokat és a végrehajtókat, hogy 
a transzferálásoktól álljanak el abban az 
esetben, ha az egy kereskedő, vagy egy ma
gányos egzisztenciájának pusztulását jelen
tené. Meg fognak szűnni tehát az olyan ese 
lek, hogy valamely kereskedőnek az <gész 
lefoglalt árukészletét elvigyék és ezzel lehe
tetlenné tegyék azt, hogy a kereskedő to
vábbra is nyitvatarlhassa üzletét.

Ugyancsuk szabályozni fogja még ezen a 
héten a pénzügyminisztérium bizalmas ren
deletében a részletfizetések ügyét is. Eszerint

ha valnki tartozásának legalább husz 
százalékát kifizeti, mikor a végrehajtó 
transzferálás céljából üzletében vagy 
lakásában megjelenik, — ugy a lefog

lalt ingóságok elvitelétől eltekintenek.
A pénzügyminisztérium elhatározása meg 

nyugvást fog kelteni az amúgy is agyonsa- 
nyargatott pesti kereskedők körében és 
amellett egész bizonyosan a kincstárt sem 
fogja károsodás érni. Az eddigi kevésbé 
méltányos eljárás során ugyanis, amikor a 
lefoglalt ingóságokat elszállították, azok
nak értéke amúgy is tetemesen csökkent az 
árverés elkövetkezéséig.

A részletvásárlások dzsungeljére, de a 
gazdasági viszonyokra is jellemző az a 

két körözőlevél, 
amelyet most bocsátott ki a büntetőtörvény
szék.

Az egyik szerint Schmartz Miklós dr. 32 
éves orvos a Kelemen D könyvkereskedő 
cégtől egy sorozni Magyar klasszikusokat 
és egy sorozat Jókait vásárolt részletre, de

összesen csak öt pengőt fizetett és kül
földre utazott.

A másik nyomozólevél szereplője dr. Szé
kely Dezső gyöngyösi ügyvéd, akit a Re- 
mington-vállalat jelentett fel. mert

tulajdonjog fentartásával vásárolt tőle 
egy Írógépet, 

de nem fizette meg és a gépet sem adta 
vissza.

A Tiszántúli Automobil Klub
gyorsasági versenye

Az uj tanévben az összes pesti diákokat 
biztosítják baleset ellen

Tegnap tartotta meg a Tiszántúli Automobil
klub 1930. évi túra- és gyorsasági versenyét. A 
200 km-es fura startja Debrecenben az Angol 
királyné-szálló előtt, célja pedig Nyíregyházán 
volt. A gyorsasági sikverseny 8 km-es távját 
Nyíregyháza és a Rakamaz közötti betonország- 
ulon futották le. A Tiszántúli Automobilklub 
elnöke, Kállay Miklós kereskedelmi államtitkár 
is megjelent a versenyen, a KMAC képviseleté
ben gróf Teleki János alelnok, Kienast Ferenc 
főkonzul és Petrovich Vidor a KMAC titkára je
lentek meg.

A nap legjobb Idejét Hartmann László az 
ezévl magyar autóbajnokjelölt 179.5 km. 
átlaggal 3000 köbcentis Bugattiján futotta.
Részletes eredmények a következők: Motor

kerékpár 350 köbcentis 1. Koltay Ferenc 91 km. 
átlag. 500 köbcentis kategória: 1. Szilágyi 115.5 
km. átlag. A 350-es kategóriában túrán kivül

Külföldi mintám nálunk Is meghonosítják ar 
általános diákbiziositást A főváros, amely ezzel 
n tervvel mái régóta foglalkozik, próbaképpen 
most a vakáció alutli gyermeknyaraltatási akció
val kapcsolatban bevezette a nyaraló gyermekek 
biztosítását és miután az eredmények kedvezőek 
voltak, most az iij fanéi ben az általános bizto 
tilást szándékszik bevezetni.

Tárgyalások folynak több biztosító intézettel 
ebben az ügyben és a jelek szerint a megállapo
dás rövidesen létre is jön. A biztosítási akció 
kiterjed majd minden tanulóra, akármilyen is
kolába jár, tehát

■t elemitől kezdve n középiskolák legfel
sőbb osztályáig és n kereskedő- és Ipa ros

ta nőne okra Is.
Körülbelül 85 000 tanuló jár u fővárosi isko
lákba, akiket minden természetű baleset ellen 
biztosítanak amely a tanulót akár az iskolá
ban. akár a tornaünnepélyeken, kirándulásokon, 
vagy az iskolába menet, vagy onnan jövel az 
utcán érheti

A biztosítás lóhát kifejezetten csak nz Iskolá
val kapcsolatos időben történő balesetekre vo 
natkozik

Egy egy diák égést évi biztosításáért ■■ 
Intésetek mindössze néhány Aliért, legfel- 

fcbb egy pengői számításénak.

amit a szülők viselnének és éppen az összeg 
csekélységére való tekintettel részükre ez nem 
is okozna megterhelést. Aki azonban ezt sem 
tudja megfizetni, azok helyett a főváros vállalja 
n biztosítási dij fizetését.

A dijak ellenében a biztositó társaságok 
gyógykezelési költséget, rokkantsági kártalani 
tást, esetleg életjáradékot. halálos balesetnél 
pedig temetési költséget térítenek meg a diá
koknak. illetve szüleiknek. Az életjáradékot 
csak 18 éves korban kapná meg a tanuló, addig 

bankban kamatoztatnák aa esedékes össie- 
gekel.

Iparos tsnoneok után, akiknél a gyakorlati ok
tatás miatt nagyobb a baleseti eshetőség, két
szeres biztosítási dijat kellene fizetni.

Az érdekes tervezetet a főváros tanügyi ügy
osztálya most Innulmányozzn és még a tanév 
megkezdőit tlőtt az illetékei fórumok elé ter
jeszti ezzel kapcsolatos javaslatát, hogy az álta
lános diákbiztositás szeptemberben életbe lép 
hessen.

Weekend-szobák kiadók
Heller. Weekend-ház Rómaifürdő— Csillag

hegy, Nap bócslék mellett

Magyar Légiforgalmi Rl.
NYÁRI MENETREND

Érvényét 1930 augusztus Sl-ig
7-00 17.00 ind. BUDAPEST érk 9 45 18.35
« 40 1H 40 «rk WIEN tnd 8 IS 17 OS

Vasárnapokon at alábbi mfnrt-end érvényei
7-00 tnd BUDAPEST érk. 10 30
8.40 érk WIEN ind 0 00

'00 ind
9 10 érk
9 2i’ ind
944' érk

BUDAPEST
PÉCS
PE'S

KAPOSVÁR

érk 18 54 
ind 15.41 
érk 15 34.
nd 1510

Naponként vasárnap kivételével
\i autók indulnak: Budapesten a Vadásrkört-szállo 

tói 45. Wienben a Bristoltól 10 Pécsett a Tausz- 
banktél 30 Kaposváron a SomouvmcRyat Takarék 

•ol in nerccel n renOlógéi*  indulása előtt 
J-c'világoBftás éa tegyváltés: Magyar l.éaifor ualmt Rt 
IV Váci utca I Tel <•*  sx Központi Menetiéi*  
T'-da ét at összes fiókok Wienben: Luftreiaebnreau 

Kárp'nerring 5 Tel • R WlMt
LEVELET ES CSOMAGJAIT KÜLDJE LÉGIPOSTÁN! 

D1|uaMs4rt forrfutjnn stállltáal eatlélrtmkhMi 
Teli Aul KM N

indult: Adorián Domokos (AJS), eredménye! 
106.60 km. összesen 10 motorkerékpár indult, 
a versenyt azonban csak hét futotta le.

Sportkocsik: 300 ke. kategória: 1. Vecsey Zol
tán (ADM). 2. Okolicsányi Zeno (ADR). 200 ke. 
kategória: 1. Csobai Gyula (Magosix). 1500 ke- 
kategória: 1. Botka Imre. 2. Otlllk Lajos. 3. Szélt 
Gyula. Mindhárom Steyr-gépen. A sebességi ver
seny eredménye; A sportkocsik legjobb ’dejét 
Hartmann László (KMAC), Bugatti 179.5 km. 
állaggal (3000 ke.) futotta. Sportkocsikban a 
nap legjobb idejét Vecsey Zoltán (ADM) 130 
km. átlagsebességgel futotta. A túrakocsiknál a 
nap legjobb idejét Wolf Ferenc (TÉTACi érte 
cl Lassalle-gépen 108.5 km. átlagsebességgel.

A Kecskeméti Sportklub 
dlrtrack-versenye

Ma tartották meg ez évben másodszor a 
Kecskeméti Sportklub salakpályáján a dlrttrack 
motorkerékpárversenyt. Többezer főnyi néző
közönség jelenlétében az előfutamok lefutása 
után következett az 500-as főverseny, valamint 
a 20 körös oldalkocsivcrseny, amelyben Súlyba 
Mihály verseny közben az oldalkocsin gumi
defektet kapott. Súlyba dacára, hogy a vezető
ség többször letntetle. nem állt meg. Futás köz
ben a gumi teljesen leugrott az oldalkocsi 
kerekéről.

utasa hatalmas ívben kirepülve a*  oldal
kocsiból, berepült a pályára. Szerencsére 
húzódásokon kívül súlyosabb sebesülés nem 

érte.
Ezután autókisérleti versenyt iktattak közbe 

I ízkörös távval, amelyen első volt dr Bezstlla 
Nándor Morgánján 5 p. 05 mp. alatt. Második 
Kun Zoltán BMC 5 p. 15 mp. alatt.

Részletes eredmények a következők: Ili ke. 
főverseny 20 kör: Kupsza Géza 9 p 30 mp. 
350-es lóverseny, 20 kör: 1. Kiss László 8 p- 
23 mp 2 Baranyay László 3 p. 31 mp- 600 as 
főverseny. 20 kör- 1 Baranyay László 8 p. 31 
mp. 2. Vészits Károlv 8 p. 42 mp. Ebben • 
versenyben Kiss László kiállt, két versenyző 
bukott de minden baj nélkül. Zamecsnik Tiva
dar az egyik forduló végén kicsúszott a pá
lyáról. Jubileumi derby, 30 kör: 1 Kiss László 
12 p 36 mp. 2 Baranyay Zoltán 12 p 51 mp. 
3. Vészits 13 p. 20 mp. Oldalkocsi föverteny. 20 
kör: 1. Bátya János 9 p. 09 mp. 2. Wittenberg 
Jómét 8 p. 48 mp. . _ , ,.............. _
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Mozgolódnak a kommu
nisták a vörös augusztus 

érdekében
Előállították a rendőrségre Tamás Aladárt, 

a „1OO "/„« cimü lap szerkesztőjét
A főkapitányság politikai osztálya úgy 

tapasztalta, hogy az utóbbi napokban
megélénkült a budapesti kommunista 

mozgalom.
A szovjet minden esztendőben háromszoi, 
május 1-én, augusztus 1-én és november 
7-én tüntetéseket szokott rendezni a kül
földi szervezetei utján. A budapesti kom
munisták is készü'ődni kezdtek az augusz
tus elsejei vörös nap megtartására. A kül
városokban, a munkásfertályokban

röpiratokat terjesztettek,
amelyekben arra bujtogatták a munkássá
got, hogy aug. elsején vonuljon a Mária 
Terézia-térre s ott rendezzen tüntetéseket. 
A rendőrség igen sok ilyen lázitó röpiratot 
foglalt le és

megtette a szükséges Intézkedéseket, 
hogy augusztus elsejére minden körülmé

nyek között biztosítsa a főváros rendjét és 
nyugalmát.

Ezzel kapcsolatban a vizsgáit szálai más 
irányba is elvezettek. A rendőrség megálla
pította, hogy nemcsak a Kommunisták 
Magyarországi Pártja dolgozik Budapesten, 
hanem az

Ifjukommunistúk Pártja
is híveket toboroz a fiatal munkások és 
inasgyerekek között.

Megindult a nyomozás és ennek során 
a gyanú Tamás Aladárra, a „100 szá

zalék" cimü szélsőséges folyóirat szer
kesztőjére terelődött.

Házkutatást tartottak Ö-utca 4. szánni ház
ban levő lakásán, ahdl igen sok különféle 
röpiratot foglaltak le. Tamás Aladárt négy 
társával együtt

előállították a főkapitányságra, 
ahol tovább folyik a vizsgálat .

Még julius 31-ig
tart a páratlanul nagyforgalmu tavaszi és nyári árusításunkból 
fennmaradt selyem-, gyapjú-, müselyem-, namutdlvatkelméknek 

és butorkretonoknak ha'al nas méretű 

maradékkiárusitása
az érvényben levő árak leiéért

Készpénzt érő, tényleges megtakarítást jelent évtizedek óta a 
Flscher selyem- és női divatház leltár előtti maradékvására.

Vételkényazer nélkül tekintse meg I
Tíz világvárosi kirakatunk további alkalmi vételeket mutat be.

Fischer Simon és Társai rt. 
selyem- és nöidivatáruház 

Budapest, V., Bécsi-utca 1O.

Szélhámosság esiszarik János 
érseki heignök neuében

■ püspök Hamisítón levmovol panzl anarlak Mosatni 
az MUiaroaaatol

budapesti királyi ügyészség megbízásából 
vezeti a nyomozást, szombaton este Buda
pestre utazott, ahol Baróthy Pál dr. fő
ügyésznek jelentést tett az ügy állásáról. 
Vasárnap korán délelőtt már ismét Székes
fehérváron volt Bary ügyész, ahol folytatta 
munkáját.

Bary Zoltán dr. kir. ügyész különben tel
jesen önállóan jár el Székesfehérváron. Az 
ügy kikerült a székesfehérvári kir. ügyész
ség hatásköréből. A budapesti kir. ügyész- 
ségné^ktatták^auoro^^kidá^^s^n^^

Elemér bűnügyét.
Az igazságügyminisztériumban különben 

két ankét volt, amelyen foglalkoztak a« 
ügyben a vád képviseletével, miután a szé
kesfehérvári kir. ügyészség vezetője. Kellen 
Károly kir. ügyész bejelentette az igazság-*  
ügyminiszternek, hogy az ügyben elfogult
nak érzi magát és kérte, hogy mentsék fel az 
ügyészi teendőknek ez ügyben való ellátása' 
alól. A kérelmet arra alapította, hogy Vargha 
Elemér műszaki főtanácsoshoz szívélyes jói

Haidekker Istvánnál, a IX. kerület elöljáró
helyettesénél tegnap megjelent egy egyszerűen 
öltözött asszony és átadott neki egy levelet.

— Csiszárik János érseki helynök őeminen
ciája küldi ezt a levelet — mondotta.

Az elöljáró felbontotta a levelet, amelyen va
lóban Csiszárik püspök aláírása szerepelt. A 
püspök arra kérte Haidekker Istvánt, hogy a 
levél átadójának, aki önhibáján kívül nehéz 
anyagi viszonyok közé került özvegyasszony, 

utaljon ki a szegényalapból segélyt.
Az elöljáró az utóbbi időben már több hasonló 
levelet kapott a püspöktől. Ezeket a leve
leket kiadta elintézésre a szegényügyi bi
zottságnak. Most érdeklődni kezdett az asszony 
adatairól és beszélgetés közben megkérdezte, 
honnan ismeri Csiszárik Jánost. Az asszony za
varba jött és zavaros feleleteket adott. Haidek
ker gyanút fogott és faggatni kezdte, mire sírva 
fakadt és bevallotta hogy

nem az érseki helynöktől kapta a levelet, 
hanem egy Ismerősétől, Hellk Márton kér-

tészaegédtől,
aki megállapodott vele, hogy az elöljárótól ka
pott pénzen megosztoznak.

Elmondotta azt is, hogy Helik a kapuban vá
rakozik reá. Az elöljáró nyomban a rendőrségre 
telefonált, ahonnan detektívek jöttek és

elfogták a kapu előtt 'gyanútlanul sétálgató 
Hellk Mártont és előállították a főhapi 

tányságra.
Itt azután bevallotta, hogy valóban ö követte 
el a szélhámosságot. Tudta, hogy Csiszárik Já
nos jószivü, jótékonykodó főpap és nem fog
ják gyanúsnak találni, ha az ő nevében hamis 
ajánlóleveleket ad szegény embereknek. Levél
papírokat készíttetett egy nyomdában és ezek
kel küldte pártfogoltjait az elöljáróságra.

Hetiket kihallgatása után okirathamisltás 
miatt letartóztatták,

az asszonyt azonban elbocsátották, mert beiga
zolódott, hogy jóhiszeműen járt el és nem tudta, 
hogy az ajánlólevél hamisítvány.

Borzalmas villámcsapás 
halálrasujtott egy kislányt, összeégetett három 

férfit és elpusztított két lovat
A Herend felé vezető országúton haladt 

tegnap este egy gabonával megrakott szeké
ren Répást Ferenc gazdálkodó. Mellette ült 
Galambos Erzsi 15 éves leány. Az utón sürü 
villámcsapásokkal és égzengéssel kisért vi
har lepte meg őket

Egy villámcsapás éppen a szekérbe talált. 
A villámcsapásnak borzalmas hatása volt :

Galambos Erzsi holtan zuhant le a sze-

jesedett be '■•égképpen. Ugyanez a villám 
belesnjtott az előttük és mögöttük ha

ladó egy-egy kocsiba Is.
Az elülső kocsin Braunhuber Gábor gazdáh 
kodó ült, akit a villámcsapás ereje ledobott 
az ülésből, a lovait pedig agyonsujtóttá. Mö
göttük jött Scharf József herendi lakos kői 
csija. A villám Scharf Józsefet is összeégette.

A három sebesültet a veszprémi kór
házba vitték,

szerencsétlen Galambos Erzsi holttestét
kérről, Répáslnak pedig az egész teste 

összcégett.
A katasztrófa azonban ezzel még nem tel- * pedig Ilerendre szállították.

Újabb házkutatás Budapesten 
Zavaros polgármester ügy ében
A védő azt kéri, hogy grafológus vizsgálja meg Zavaros 
Aladár levelét, mert az a gyanúja, hogy mámoros állapotban 

irta a súlyosan terhelő levelet

Parisban elhagyottan, 
szegényen meghalt 

Hadzsics Emil százados, 
az októberi forradalom szárnysegéde

Székesfehérvár, julius 27.
(A Hétfői Napló külön tudósítójától.) A 

város lakosságát hetek óta tartja izgalom
ban már Zavaros polgármester és Vargha 
műszaki főtanácsos bűnügye. Különösen iz
galmas volt a szombati nap, mert Farkas 
Zoltán vizsgálóbíró szombaton rövid meg
szakítással egészen a késő esti órákig foly
tatott házkutatást a Székesfehérvári Építő
ipari rt. helyiségeiben, majd a részvénytár
saság vezérigazgatójának a lakásán.

A Székesfehérvári Építőipari rt. építette 
1922-ben a Vásár-téri kislakásokat, 1926- 
ban a gazdasági népiskolát, majd a múlt 
évben és az idén a ráchegyi iskolát. Mind
ezekre az építkezésekre vonatkozó összes 
iratokat és üzleti könyveket lefoglalta a vizs
gálóbíró és két hatalmas ládában beszállí
totta a törvényszékre. Addigra már megér
keztek a Budapestre küldött detektívek, 
akik magukkal hozták a Hajós és Szántó, 
illetve az Agrolux helyiségeiben lefoglalt 
iratokat.

A házkutatások még folytatódni fognak 
hétfőn Is.

A vizsgálóbíró vasárnap táviratot küldött 
Veszprémbe és Budapestre, amelyek mind
egyikébe egy-egy házkutatásról van szó. A 
veszprémi törvényszéket ajkban az ügyben 
kereste meg a vizsgálóbíró, hogy tartson 
házkutatást Zavaros Aladár balatonaligai 
nyaralójában.

Babits Jenő dr. budapesti büntetőtörvény- 
ezéki vizsgálóbírót pedig arra kérte, hogy a 
fővárosban
, egy lipótvárosi nagy régnél foganatosít

son házkutatást és foglalja le mindazo
kat az iratokat, amelyekben a székesfe
hérvári szállításokkal kapcsolatosan fel

jegyzés található.
Úgy a balatonaligai, mint pedig a budapesti 
házkutatás hétfőn lesz.

A levélről, amely ezt a lavinát elindította, 
még mindig alig tud valamit a nyilvánosság.

— Ha kényszeritesz, hát leszek hatszoros 
Littke és el fognak olvadni a Vay-ak — írja 
Zavaros Aladár ebben a kétségtelenül zava
ros levélben.

Utána négy tételt sorol fel, az első 1070, 
a második 380, a harmadik 270, a negye
dik pedig 150 millió koronáról szól, össze
sen tehát 1870 millió koronát emlit Zavaros 
Aladár. Nemcsak ennek az összegnek a fe
lét követeli azonban, hanem az összeg után 
három évi hatszázalékos kamatot számit és 
a kamatjövedelem felének a kifizetését is 
szorgalmazza.

— Az első 1070 millió koronás tétel külö
nösen zsíros falat, amelyet az én nevemben 
vettél fel — Írja a polgármester a levélben.

Akik a polgármestert ismerik és tisztában 
vannak a viszonyokkal, azon a véleményen 
vannak, hogy

ezt a levelet Zavaros Aladár normális 
állapotban nem írhatta meg.

Éppen ezért helyesnek tartják Halász Lajos 
dr. miniszteri tanácsos védőügyvédnek azt 
a lépését, amellyel a levélnek szakértőkkel 
való megvizsgálását kéri. A védő nzon az ál
lásponton van és ezt az álláspontot azok is 
akceptálják, akiket még nem győzött meg 
csalhatatlanságáról a grafológia, hogy 
másként ir valaki nyugodt, józan állapotban 
és másként, ha Izgatott, Ingerült vagy má
moros. Éppen ezért érdeklődéssel várják, 
hogy mikor adja ki a vizsgálóbíró a bűnügy 
sarkpontját képező levelet

egy grafológiával Is foglalkozó törvény
széki írásszakértőnek.

Bary Zoltán dr királyi ügyész, aki a

Hadzsics Emil tündöklése és bukása a forradalmi karriertől 
a kártyaklubokon át a pincérségig

Hányatott életű ember halálhíre érkezett utolsó reménységei foszlottak széjjel. Nyomorba 
jutott Hadzsics, de állta hősiesen.

Volt vendéglős. pincér, sőt egyes hírek sze
rint még mosogatást Is vállalt éttermek 

konyhájában,

Parisból. Egyik ottani kórházban meghalt Had
zsics Emil százados, aki 1918 őszén, a Károlyi- 
forradn'om idején, Llnder Béla hadügyminisz
ter mellett, mint szárnysegéd teljesitett szolgá
latot. A harctérviselt, többszörösen kitüntetett, 
mindig moolygó, mozgékony fiatal katonatiszt 
abban az időben szimpátiát kellett, ahol csak 
megjelent — nemcsak külsejével, hanem előzé
kenységével is. Hadzsics Emil élénken résztvett 
a főváros társas életében és később is, mikor 
Llnder miniszterségének, a hires „Nem akarok 
többé katonát látni!" jelszó korszakának vége 
szaakdt és Hadzsics kivált a hadseregből —

a pesti klubokban gyakran lehetett látni 
a fiatal századost. Lehet, hogy ez volt a veszte 

A zavaros forradalmi idők, amelyek annyi 
ember pályáját kettészelték, Hadzsicsot is

a lejtő felé sodorták.
Aránylag nagy összegekben kártyázott és rövi
desen, mint Budapest egyik legnagyobb és lég 
liazárdabb játékosát emlegették. Ha megjelent 
valamelyik klub kártyaszobájában, játék köz
ben a legkülönbözőbb külföldi pénzeket húzta 
elő a zsebéből. A külföldi valutákat persze mo
hón nyelte el a zöld posztó.

Hadzsics vagyona lassanklnt elúszott 
és később már csak a kisebb kártyakluhokban, 
inkább mint kihic vívta a csatát a szerencse 
bevehetetlen vára ellen.

Az Inflációs időkben, mikor a pénz áradata 
söpörte el a józan életet. Hadzsics is, mint 
annyi letört játékos, klubalapitással igyekezett 
fenntartani magát. Előbb rulettklub-váílalkozó 
volt,

majd pedig, mint játékmester és krupié mű
ködött, a rulcttnsztal mellett.

így sem tudta a kenyerét megkeresni, a játék 
konjunktúrának is bealkonyult s a volt száza
dos rossz sorsától űzve, külföldre vándorolt.

Mint szenvedélyes játékos, előbb Párisbnn, 
majd Mnlekarlóbnn és Nizzában tűnt fel. to
vábbá a Földközi-tenger egyéb nagyvilági für
dőhelyein. Ott lehetett vele találkozni a kü
lönböző kaszinók körül, amelyekben bizonyára

csakhogy kenyerét megkeresse. Berlinben üzlet
vezetője volt Szemző Gyula nyugalmazott főis
pán rövid ideig fennálló éttermének.

Évekig élt a volt százados a Riviérán, majd 
a Sorsa tavaly ismét Parisba vetette vissza. 
Szűkös viszonyok között tengette egyik napdról 
a másikra életét a francia fővárosban, semmi 
sem sikerült neki és a nélkülözés,

a reménytelenség lassanklnt felőrölték Ideg
zetét, fizikumát.

Aránylag fiatalon fejezte be meggyötört életét, 
nem volt még ölven éves. Szomorú sorsának, 
korai halálánnk hire nagy részvétet keltett Bu
dapesten, ahol nagyon sokan ismerték.
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Balatonfüred bérletének 
felbontásá t kéri a bíróság
tól a Szt. Benedek-Rend

Magyar zarándokcsapat 
érkezett Lequeifíóból, 

ahol felkeresték a királyi családot
A bencések arra hivatkoznak, hogy kényszer*  

aló a szerződést
szerződés fennmaradása által, tehát kizsák 
mányoló üzletről van szó.

Megtámadja a Rend a szerződést azon a 
elmen is, hogy

a bérlő társaság szerződésszegési köve
tett el*

mert vállalt beruházási kötelezettségének 
nem tett eleget.

— Végül arra az esetre, ha a bíróság a 
szerződést nem találná megszüntethetőnek, 
— fejeződik be a Szent Benedek Rend fő
apátságának keresete —

kérjük az évi bért az aranykorona érté
kének arányában 313.200 pengőben 

megállapítani.
A kereset a budapesti központi járásbíróság 
elé került. A Balatonfüredi Gyógyfürdő- és 
Forrásválialat rt. azután Salusinszky Gyula 
dr. ügyvéd utján beadvánnyal fordult és 

a kereset elutasítását kérte.
Egyik szerződő fél sem hivatkozhatik kény
szerre, — hangoztatta az alperes — mert a 
szerződést kormány hatóságilag hagyták jóvá. 
Tagadja az alperes a kizsákmányoló üzlet 
jellegét is, mert mielőtt Ők átvették volna a 
bérletet, a felperes állandóan tetemesen rá
fizetett a fürdővállalatra.

— Tiltakozunk az olyan állítás ellen, 
hogy nem végzünk beruházásokat, — fejte
geti azután a bérlőtársaság. — Hogy azon
ban a teljes beruházási programmot meg 
nem valósíthattuk, ennek nem mi, hanem a 
felperes az oka, mert

a különböző perekkel állandóan zaklat 
bennünket és gátolja a bérlemény za

vartalan használatát.
Továbbá tiltakozunk a haszonbérlet ujabb 
fix összegben való megállapítása ellen, mert 
a bér meg van már határozva.

Skuteczky József dr. járásbiró tágyalta 
most az ügyet. A felek előterjesztése után 

a Járásbíróság elrendelte a Benedek 
Rend vagyonkezelési statútumainak a 

beterjesztését 
és csak ennek beérkezése után dönt a to
vábbi bizonyítás elrendelésének kérdésében. 

Ajánlatos lenne, ha ez a per mielőbb be
fejeződne. Közérdekű probléma ma, hogy a 
fürdőlelep bérletének kérdése ne lógjon a 
levegőben és ezzel együtt ne legyenek bi
zonytalanságban a gyógyfürdőt vezető ki
váló orvosai és más alkalmazottai sem, de 
azért is. hogy a gyógyulást kereső betegek 
zavartalanul használhassák Balatonfüredet.

helyzetben IrtAk
Amikor a fürdőügyi tőrvényt tárgyalta a 

múlt évben a képviselőház, ismételten szóba 
került Balatonfüred bérletének az ügye is. 
Pintér László papképviselő volt az, aki a 
vita során a Ház színe elé vitte ezt a kérdést 
és olyan módosító indítványt nyújtott be, 
amelynek elfogadása lehetővé tette volna a 
kormány számára, hogy Balatonfüred tulaj
donosai, a Szent Benedek Rend, valamint a 
bérlő részvénytársaság közötti haszonbérleti 
szerződést kormányhatóságt beavatkozással 
érvénytelenítsék. A javaslat körül hosszabb 
vita volt, Vass József népjóléti miniszter is 
felszólalt, aki Pintér László indítványának 
az elutasítását kérte, azt mondván, hogy a 
fürdőügyi törvényben nem lehet ezt a kér
dést eldönteni, amennyiben azonban a Szent 
Benedek Rend sérelmesnek találja magára 
nézve ezt a szerződést, forduljon a bíróság
hoz. Vass József felszólalása után a Ház el 
is vetette az indítványt.

Az ügy pedig most a bíróság elé került.
A Szent Benedek Rend pannonhalmi fő
apátsága Fekete Béla dr. ügyvéd utján 
pert indított a Balatonfüred Gyógyfürdő 

és Forrásválialat rt. ellen.
A Benedek Rend a Balatonfüred fürdő tu
lajdonosa, a fürdőtelepnek pedig a Balaton
füredi Fürdő- és Forrásvállalat rt. a bér
lője. A keresetben arra kéri a Benedek Rend 
a bíróságot, hogy

szüntesse meg a közöttük létrejött ha- 
szonbérletl szerződést.

Részletesen leírja a Rend keresete, hogy a 
fürdőtelepet, amely ötven katasztrális hold 
és 1038 négyzetül területen 247 fürdővendé
get befogadó épületből áll, 1917 szeptember 
24-én adta haszonbérbe a Balatonfüredi 
Gyógyfürdő- és Forrásválialat rt.-nak. A 
szerződés megkötésétől a háború végéig évi 
1Ő0.000 korona, a háború befejezésétől 
kezdve pedig évi 270.000 korona haszonbér 
volt a Rend szerint a szerződő felek aka
rata, illetve ennyi összegű aranykorona bér 
kikötésére irányult. A változott viszonyok 
és a korona leromlása következtében a bér 
ujabb megállapítására volt szükség. így

ma tiszta bér elmén csupán tízezer 
pengő bért kap évente.

— Ezt a haszonbérleti szerződést, felfogá
sunk szerint, kényszerhelyzetben irtuk alá, 
— állítja a Rend keresete ezért a szerző 
dés megtámadható. De megtámadható gaz
dasági lehetetlenülés címén is, mert a bérlő 
társaság aránytalan módon gazdagodik a

Paulovits Sándor pápai gróf, a zarándoklat vezetője 
elmondja a tequeitiói fogadtatás részleteit

Vasárnap betventagu magyar zarándok
csapat érkezett vissza Budapestre külföldi 
útjáról. A zarándokok a híres kegyhelyek 
meglátogatása után

felkeresték Lcqueitióban a királyi 
családot.

Dr. Paulovits Sándor pápai gróf, a zarán
doklat főrendezője érdeklődésünkre a kö
vetkezőket mondotta el a zarándokcsapat 
útjáról.

— Három héttel ezelőtt vezetésem mellett 
Budapestről hetvenen utrakeltünk, hogy_ el
zarándokoljunk a nevezetesebb külföldi 
kegyhelyekre. A franciaországi Lisieux és 
Lourdes meglátogatása után a spanyolor
szági

Lequeitióba utaztunk, hogy hóduljunk 
a száműzetésben élő királyi család előtt.

Velünk egyidöben érkezett Belgiumból Le
queitióba Zita királyné, csak azért, hogy 
minket fogadhasson. Gudenus Ervin báró 
főudvarmester és felesége beszélték meg a 
zarándokcsapat vezetőivel gróf Széchenyi 
Ilonával, páter Vénn Jakab szegedi szent- 
ferencrendi zárdafőnökkel és velem a fogad
tatás részleteit. Az ünnepélyes fogadtatás 
másnap reggel a leqiieiliői Urribarren-kas- 
télyban folyt le. Az udvari kápolnában P. 
Vénn Jakab ferencrendi főnök, a zarándok
lat lelkivezetője misét pontifikáit, melynél

Zita királyné legifjabb fia minlstrált. A 
szentmisén résztvett Zita királyné vala
mennyi gyermekével és magyar Ima
könyvből egyházi énekeket énekeltek.

A misét ünnepélyes fogadtatás követte. A

zarándokok nevük kezdőbetűjének sorrend, 
jében félkörben álltak fel « elsőnek én kő. 
szöntöttem Zita királynét, akin látható meg*  
hatódottság vett erőt, amikor

kifejezésre juttattam a királyhU magya
rok azon óhaját, vajha mielőbb láthat
nák II. Ottót koronázott fővel a budai 

várban.
magyar asszonyok nevében gróf Szé-A ..„o,........ .. ...... .

chenyi Ilona üdvözölte a királynét, akinek 
a zarándokcsapat legifjabb tagja Szőke 
Ilonka, a budapesti Sacré-Coeur intézet 
növendéke hatalmas virágcsokrot nyújtott 
át.

A királyné magyar nyelven köszönte 
meg a szónoklatokat*  

majd hosszabban elbeszélgetett a zarándok- 
lat vezetőivel és sorra bemutattatta magái 
nak a zarándokcsapat valamennyi tagját s 
mindenkihez volt néhány kedves szava. A 
cercle során Zita gyermekei, a kis főhercegi 
nők és főhercegek élénk beszélgetésbe eh 
cgyedtek a zarándokcsapat tagjaival és kei 
resetlen szavakkal tettek tanúbizonyságot 
arról, hogy kitünően beszélik a magyar 
nyelvet. Az ünnepélyes fogadtatás befejezé
sekor P. Vénn Jakab kilenc szent érmecskét 
adott át a királynénak, aki meghatottságá
ban megcsókolta azokat.

__ Valamennyi zarándok, de Zita király
né szeme is könnyes volt a búcsúzáékor, 
amely után csapatunk Páduán keresztül el
indult Budapest felé, ahová ma érkeztünk 
mec.____________________________________ K.

Csak hölgyek látogatják a közös 
.fürdőzésre átalakított Rudas-uszodát
Aránylag drága az uszoda — A kedves külső és * 

szigorú belső pénztárosno
személye elé. Elvette a jegyünket, visszaadta 
és — ami biztos, az biztos — 20 fillér lefizetéséi 
kérte a kiszolgálásáért.

Az uszoda használata tehát ilyenformán I 
pengő 40 fillérbe kerül, ami

aránylag drága
és mindenesetre drága a vékonypénzü ifjúság*  
nak.

A kabinok az emeleten vannak. Balról a fér
fiaké, jobbról a hölgyeké. Szűk, kényelmetlen*  
rozoga kabinok. Hatalmas kapukulccsal záród
nak. Kérdem a kabinostól: már most mit esi- 
náljak ezzel a nagy darab kulccsal. Hogyan 
vigyem magammal az uszodába, ahol mind a 
két kezemre szükségem van. A kabinos meg
értőén adott tanácsot:

— Tessék a kabin alá dugni!
Mivel nem volt nálam semmiféle alkalmatos

ság, hogy esetleg mint valami amulettet a nya
kamba akasszam, megfogadtam a tanácsot, da 
gondjaiba ajánlottam kabinom biztonságát.

A medencében nem változott a közönség. 
Csak hölgyek és hölgyek, nem sokan, néhány 
kedves .gyerek és mire félegy óra lett, legalább 
négyen lubickoltunk férfiak a vízben. Nem is 
szaporodtunk meg félkettőig.

A közös fürdő tehát annyiból állott, hogy a 
nők bennmaradtak a vízben és olyan sokan 
voltak a férfiak számához képest, hogy ezt

Igazán csak a legnagyobb jóakarattal lehe
tett közös fürdőzésnek nevezni.

A kényelmetlen, szűk kabinban az öltözködés 
is elég kellemetlen és igy azután majd csak in
kább valamelyik strandfürdő gyönyöreit keresi 
az, aki egyszer a Rudas-uszoda aránylagos drá
gaságát. kényelmetlenségét és kedélytelenségét 
kitapasztalta.

Kifelé menet a belső szigorú hölgy újból meg
szólított: Kérem a jegyet!

Mert ugylátszik. rend van. Még kifelé is je
gyet kérnek.

Elcsodálkozva intettem neki: honnan vegyek 
én fürdés után egy jegyet, amikor sejtelmem 
sem volt arról, hogy

as utcára is csak a jeggyel eresztenek ki.
Szerencsére megértőén bólintott ő is és igy 

komolyabb következménye nem lett annak, 
hogy a jegyet nem őriztem meg. A megértő 
bólinlásban benne volt, hogy eddig még kifelé 
nem igen sikerült egyetlen látogatótól sem 
visszaszerezni a drága jegyet (b. j.)

Néhány hete annak, hogy a főváros tulaj
donában lévő Rudas-uszodát közös fürdővé 
deklarálták ét azóta végrehajtva bizonyos át
alakításokat — vígan lubickolhatnak nők es 
férfiak együtt a Rudas-uszoda hüs hullámai
ban. .

Ez a reform azonban nem túlságosan emelte 
a Rudas-uszoda látogatottságát. Igaz, hogy en
nek sok mindenféle oka is van. Ezelőtt a 
Rudas-uszoda főképpen a fiatalság kedvenc 
helye volt.

A diákok és serdliltebb Ifjúság most telje
sen elmaradt az uszodából, 

amit nem tudunk másként megmagyarázni 
mint azzal, hogy az uszoda — talán azért, mert 
közösen lehet benne fürdeni — drága egy kissé.

Reggel 7 órakor kezdődik az uszoda hivata
los órája, de ekkor csak férfiak fürödhetnek. 
Tiz óráig tart a férfiak fürdőzése és ’ZilO óra
kor a férfiaknak ki kell menni a vízből, mért 
10 órakor már csak nők fürödhetnek. Tizenkét 
órakor kezdődik a közös fürdés. Természetesen

a nőknek nem kell kimenni 12 órakor a 
vízből,

hanem benn maradhatnak a közös fürdés tarta
mára. Hát természetesen benn is maradnak.

Háromnegyed 12 órakor váltottam jegyet a 
közös fürdőhöz. S azután vártam, mert pont 
12 óráig férfiember be nem mehet az uszodába, 
mert hiszen még a nők (űrödnek. S hátha akad 
közöttük olyan, akit zseniroz az, hogy a fér
fiakkal együtt fiirödjön.

Hát bizony, amig ott várakoztunk ketten- 
hárman férfiak és lestük nz óramutatót, 

I nem távozott el egyetlen női látogató sem.
rendőrségen, ahol egy angolul beszélő rendőr- De jöttek hölgyek, akik természetesen zavarta- 
tisztviselő röviden meghallgatta öt, de

hivatalos angol tolmács utján fogják kihall
gatni .

A mérnök és n felesége a házheli szomszéd
jaiknak elmondották, hogy Thomas Tichle nem 
rendezett botrányt, hanem az eset ugy történt, 
hogy a szomszéd asztalnál ülő társaság egyik 
tagja

sértő megjegyzést tett a feleségére,
6 ezen felháborodott és felelősségre vonta az 
illetőt

Thomas Tichle ellen a rendőrök bántalmazá
sáért hatósági közeg elleni erőszak miatt indult 
meg az eljáró?

Thomas Tichle angol mérnök 
hajnali boxpárbaja a Makkhetesben

A budapesti angol mérnök boxpárbajt vívott a rendőrökkel, akik 
kénytelenek voltak megkötözve előállítani a főkapitányságra

Kin és kellemetlen incidens központjába ke
rült vasárnap hajnalain Thoinns Tichle angol 
mérnök, egy gyár budapesti telepének egyik al
kalmazottja.

Az angol mérnök már hosszabb Idő óta Bu
dapesten él A feleségével együtt a Rákóczi-ut 
75. számú házban lakik. Thomas Tichle vasár
nap hajnalban három óra tájban betért a fele- 

vei a Rottenbillcr-ulcni Makkhetes vendég
lőbe. A házaspár evett és iddogáll. A Makkhe- 
leaben ebben az időben meglehetősen nagy a 
forgalom. Teljesen pontosan nem 
lázni, hogy mi történt, de

• személyzet udvariasan csendre 
angol mérnököt, aki állítólag 

hangosan viselkedett.
Már-már ligv látszott, hogy botrány kerekedik, 
mire a vendéglős rendőrt hivatott. Az angol 
mérnök, aki nem tud magyarul, a rendőr lát
tára még jobban felbőszült

Bnxállásba helyezkedett
és a rendőr felé, sújtott az öklével. Thomas 
Tlchlct clőltb csillapítani igyekeztek, de mikor 
csak nem nagyin abba a boxpárbajt, végül 
még egy rendőrt hívtak, akik azután kelten is 
csak nagynehezen tudták megfékezni a box-

lehetett fisz-

kérte as 
túlságosan

xoló angol mérnököt. Thomas Tichle olyan 
botrányosan viselkedett, hogy

a rendőrök végül kénytelenek voltak össze- 
kötüzni a kezét, azután uutóba ültették és 

a főkapitányságra vitték.
A főkapitányságon a rendőrorvps megvizsgálta 
és megállapította, hogy nagymértékben ittas. A 
rendőrségen ki sem hallgattuk, tekintettel voltak 
arra, hogy italos és ezért a feleségével együtt 
egy detektív a lakására kísérte.

Thomas Tichle vasárnap délben megjelent a

| lanul mehettek be az uszodába.
i Végre a külső óra tizenkettőt mutatott. Pró

báltunk most már bejutni, de a belső flókpénz- 
táros hölgy szigorúan visszautasított bennün
ket. A belső órán még hiányzott néhány perc 
a tizenkettőből.

Erre a valóban kedves külső pénztárosnő 
interveniált az érdekünkben azzal, hogy oda- 
künn már 12 óra van, de különben is nem 
nagyon tapasztaltuk, hogy a bennlévő fürdőző 
hölgyek nagyon menekülnének ama lehetőség 
elől, hogy együtt lesznek kénytelenek úszkálni 
a férfiakkal.

Az 1 pengő 20 filléres jeggyel végre tehát 
odakerülhettünk a belső pénztárosnő szigorú

Szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk helyiségeit
tsdapest. vit. Erzsébei-Köi'ut 4.1. am

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

Telefon: Automata 245 81 és 100 43.
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Gerlóczy Gedeon műépítészt 
hétfőn hallgatja ki az ügyészség

Mi történt a fehérvári-uti rendőri lakótelep három és félméteres 
betonalapjával? — Csak azért állították a tervekbe a betonalapot, 

hogy a beavatott Czillér jobban kalkulálhasson
Az építkezési panamák immár hónapok 

óta tartó vizsgálata néhány letartóztatással 
rövidesen befejeződik. Az ügyészségi nyo
mozás a megállapított terv szerint folyik és 
az eddigi eredmények alapján megállapít
ható, hogy még lesznek letartóztatottjai az 
az ügynek, de augusztus tizediké táján már 
az utolsó iratok is átkerülnek az ügyészség
ről a vizsgálóbíróhoz.

A Fehérvári-uti rendőri lakótelep terveit 
Gerlóczy Gedeon műépítész készítette el. E 
tervek alapján Írták ki azután az építési pá
lyázatot.

E tervek szerint az épületcsoport alá 
egy három és félméteres betonalapot 

kellett építeni.
Az összes pályázók ajánlataikban termé
szetesen ezt a három és félméteres beton
alapot számításba vették és ennek megfele
lően készítették el árajánlataikat is. Czillér 
letartóztatási végzésében kifejti a vizsgáló
bíró, hogy Gerlóczy Gedeonnak az előzetes 
talajásási eredmények alapján tudnia kel
lett, hogy erre a három és félméteres beton
alapra semmi szükség sincs, mert

egy 30—50 centiméteres téglaalap Is 
elegendő azon a területen az épületek 

« alapozásához.
Ez azonban csak arra volt jó, hogy a be-

Vakmerő betörés fényes nappal 
egy Hellén-utcai lakásba

Mikor a betörőt tettenörtók, a
A Hollán-utca 11. számú ház házmestere va

sárnap délelőtt tiz órakor észrevette, hogy a 
ház egyik lakójának, Kiéin Jenő kereskedőnek 
az ajtaja félig nyitva áll. Tudta, hogy Kleinék 
vidéken nyaralnak és elutazásukkor lezárták a 
lakást Gyanúsnak tartotta a dolgot és benyitott 
a lakásba.

Az ebédlőben egy fiatalembert talált, 
aki csomagot szorongatott a hóna alatt. A fiatal
ember nem jött zavarba, hanem nyugodtan be
mutatkozott:

— Weil Sámuel vagyok, Kiéin Jenőnek a ro
kona: Kiéin ur megkért, hogy néhány apróságot 
vigyek el hozzá a nyaralóba.

A házmestert megtévesztette a jó fellépésű 
fiatalember meséje és vele együtt hagyta el a 
lakást. De abban a pillanatban, mikor kiléplek

a „rokon* 4 vad futásba fogott és a kapu 
felé menekült.

Most már nyilvánvaló volt, hogy rosszban sán- 
tikált. A házmester lármát csapott és utánasza
ladt. A menekülő már kijutott az utcára, de az

A Szent Imre-év rendezöbizottságának megál
lapítása szerint most már teljes mértékben 
benne vagyunk Szent Imre herceg 900 éves ju
bileumi ünnepségeiben. Az ünnepségeknek Bu
dapest székesfőváros lenne a centruma, ám a 
főváros külső képén egyáltalában nem látszik 
meg, hogy ide gyülekeznek a Szent Imre-iinnep 
vendégei. Pedig az előzetes információk, a ren
dezőbizottság és különösen annak világi elnöke. 
Huszár Károly részéről arról szóltak, hogy jó
formán az egész jubiláris esztendőben

A rossz propaganda miatt el
marad a Szent Imre-év remélt 

idegenforgalma

a áfk Mielőtt

CSILLÁR
szOkséíletét bsszerai tettntse

Elektra csillárgvár
VII., Dóba. 42kiállítását. Címre tessóK ügyein, 
ke nKenkénes árjegyzéket. Teleién: Jézsel 42-6

■ világ minden részéből nagy sokadalmak 
jelentkeznek és ezzel megszázszorozzák 
Budapest rendes és normális Idegenforgal

mát.
A nagy, csoportos zarándoklatok egyelőre 

még elmaradtak. Egyes kisebb csoportok szór
ványosan érkeztek ugyan hozzánk, azonban 
mindezt még alig lehel komoly idegenforgalom
nak, vagy jubileumi ünneplő tömegnek nevezni,

Azok is, akik Itt voltak, már sietve eltávoztak, 
egyrészt azért, mert

semmiféle vonzó program nem mutatkozott 
a részükre, 

másrészt az óceánon túlról jövő magyarok el
utaztak Budapestről meglátogatni itthon lévő 
rokonaikat

A propaganda első Idejében még valóban tö
megesen érkeztek bejelentések a külföldi uta
zási irodáktól is, azonban eezeket a bejelenté
seket is — lehet, hogy az itt jártak tapasztala*

H4

avatott Czillér Antal igy megfelelőbben tud
jon kalkulálni, ö egészen jelentéktelen ösz- 
szeggel állította be a három és félméteres 
betonalapot, ellenben a további építkezési 
munkákat a többi pályázóknál lényegesen 
magasabban. A betonalap differenciája 
azonban olyan nagy volt, hogy még igy is 
az ö pályázata volt a legolcsóbb.

Ilyen körülmények között azonban ez az 
olcsóság csak látszólagos volt, mert

miután már Czillér Antal megkapta a 
munkát, a betonalapot törölték, az épít
kezési munkák többi részét pedig az 
ajánlatában feltüntetett magasabb ára

kon számolhatta el.
Czillérnek ez a magatartása a vizsgálóbíró 
szerint olyannyira fondorlatos volt, amely 
teljes egészében alkalmas a csalás bűntetté
nek megállapítására.

A Fehérvári-uti rendőri lakótelepre, mint 
említettük, Czillér Antal pályázott. Ennél a 
pályázatnál Czillér. a terveket készítő Ger
lóczy Gedeon, valamint Halasy Géza és Bog
dánfy Géza műépítész mint

csendestársak
működtek. Czillér kapta meg a munkát, 
amelyet két százalékért nyomban átadott 
Bogdánfy Gézának. Bogdánfy ugyanis azért 
nem pályázhatott a saját neve alatt, mert ő

lakó rokonának adta ki magit
összecsődült járókelők

elfogták és rendőrnek adták át.
A főkapitányságon kiderült, hogy tényleg Weil 

Sámuel a neve, de nem rokona Kiéin Jenőnek, 
hanem

közönséges betörő.
Weil Sámuel megszállt területről jött Buda

pestre és itt betöréseket akart elkövetni. Olyan 
lakásokat keresett, amelyeknek a gazdája nya
ralni van. Kiéin Jenő lakásának az ablakain le 
volt eresztve a spaletta. -Becsöngetett hozzá és 
mivel nem nyitottak ajtót, biztos volt benne, 
hogy senki sincs otthon.

A betörővilágban
„rigllhuzás44 

néven ismert módszerrel behatolt a lakásba, 
összeszedett minden értékes holmit és éppen 
távozni akart, mikor a házmester meglepte.

Weil Sámuelt letartóztatták és most igyekez
nek megállapítani, nem követett-e el más bűn
cselekményeket is.

tai alapján — a legnagyobb részben visszavon 
ták. . . ...Belgiumból 380 főből álló csoport jelentke
zett. Amikor a rendezőség kiküldötte Bel
giumban egy megbízottját, az annyira 

összezavarta a dolgokat, 
odakinn, hogy Belgiumból csak 46 személy jön 
az ünnepségekre.

A propaganda teljesen értéktelen és lagyma
tag volt. Igaz, hogy most kilátásba van helyezve, 
hogy a nagy és soha nem látott tömegek augusz
tus 20. előtti napokon fognak Budapestre ér
kezni.

A Szent István-napra tényleg fel fog most is 
zarándokolni a vidék népe úgy, mint minden 
évben és talán nagyobb tömegekben is, de sem
miesetre sem olyan mértékben, amely indokolttá 
tette volna azokat a vérmes reményeket, ame
lyeket a rendezőbizottság Budapest szállodásai
nak, vendéglőseinek, kereskedőinek és iparosai
nak beígért.

Elmarad ellenben Budapest székesfőváros 
szokásos propagandája

azért, mert úgyis nehezen találtak fedezetet 
arra a 200.000 pengőre, amelyet a rendezöbi-

Soha vlsaxa n»m térti vásárlási alkalom I

Püubí
Kizárólag jobbminőségü áruk, úgymint: RfirOndBk. MSZSSSZB- 
reit. pénztárcái onkoiisogi áron alul is arusittainak.

NŐI táska krokodllbőrből már 10 P-től kapható 
Ptunóbór 

■1.— F 
•/.- F

40 eve
fennálló

korábban társa volt a terveket készítő Ger 
lóczy Gedeonnak. A csendestársi mivoltra 
következtetnek még abból, hogy a rendőri 
lakótelep építkezéséhez szükséges három
százezer pengős bankhitelkeret fedezeti vál
tóját valamennyien, tehát Czillér, Gerlóczy, 
Bogdánfy és Halasy aláírták, amiből oksze
rűen következtet a vizsgálóbíró arra, hogy 
a hasznon is megosztoztak.

A Czillér vallomásában foglaltak alapján 
a detektívek részletes nyomozást folytattak. 
A nyomozás során több helyen házkutatást 
tartottak és egész sereg fontos iratot foglal
tak le. A nyomozás anyagát vasárnap egész 
nap rendezték az ügyészségen és

hétfőn sor kerül Gerlóczy Gedeon mű
építész kihallgatására.

Gerlóczy nemcsak hogy több épületnek a 
tervét készítette el, hanem sok építkezésnél 
ő volt a belügyminisztérium hivatalos ellen
őrző közege, ö vizsgálta felül a felépített uj 
házakat és az ő véleménye alapján történt 
a munkák átvétele, valamint kifizetése is. 
Gerlóczy Gedeonnak a belügyminisztériumi 
építkezések körüli tevékenysége már tisztán 
áll az ügyészség előtt és az egész építkezési 
panama elbírálása szempontjából ezért bir 
rendkívül fontossággal Gerlóczy kihallga
tása.

zottság támogatásként kiharcolt a várostól. És 
ha ehhez hozzászámítjuk a kormány által adott 
200.000 pengőt, valamint a kedvezményes me
netjegyigazolványokból befolyó összeget, akkor

vasárnap több ügyészségi 
tisztviselőt felfüggesztettek 

a letartóztatott bírósági párt 
tógúnö hamisításai miatt

mi-

ame- 
biró

Vasárnap délelőtt letartóztatták a főkapi
tányságon Varga Károly budapesti főmérnök 
feleségét, aki a fiatalkorúak bíróságánál mint 
pártfogónő volt alkalmazásban és ilyen 
nőségében

több bírói végzést hamisított.
Ezeknek a végzéseknek segítségével, t 
lyekre dr. Gyulay Gyula törvényszéki 
nevét hamisitotta rá, a budapesti ügyészség 
pénztáránál illetéktelenül pénzeket vett fel. 
A pártfogónők ugyanis fiatalkorú bűnösöket 
kisérnek vidéki fogházakból Pestre, vagy 
viszont és ilyenkor

birói végzésekkel útiköltségeket utalnak 
ki a számukra.

Ilyen pénzeket utalt ki sajátmagának a ha
mis végzések segítségével a budapesti főmér
nök felesége.

Varga Károlyné letartóztatásával azonban

Két budapesti ékszeriigynök kellemetlen 
kalandja Karlsbadban

Okét gyanúsították a karlsbadi nagy ékszerlopással, 
de kiderült ártatlanságuk

Karlsbad, julius 27.
Tegnap utaztak el Karlsbadból a Kovács-fivé

rek, akiket mint ismeretes, egy héten keresztül 
vizsgálati fogságban tartottak a milliós ékszer
lopásnak ügyében, amelyet nemrég Karlsbadban 
követtek el. Karlsbad egyik szállodájában tör
tént a nagyarányú ékszerlopás. Egy előkelő für
dővendég: Mrs. Hymans, amerikai milliomosnő 
bejelentette a rendőrségen, hogy az éjszakai 
órákban ismeretlen tettes behatolt a szobájába 
és onnan

ellopta több mint hárommillió eaehkorona 
értékű gyöngy nyakékét és platlnagyürüll, 

amelyeket előző este viselt.
A nyomozás során Kovács Gyula és Lipót ma
gyar ékszerügynököket letartóztatták és vizsgá
lati fogságba helyezték. Kiderült azonban, hogy

Tebénbdr 
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Ahol talál

Biztos halál!

SHELL

megállapíthatjuk, hogy
a rendezőblzottsógnak több mint félmillió 

pengő állott rendelkezésére, 
amelyet talán nem költöttek és nem költenek cl, 
de viszont a kellő propagandát sem végezték 
el, amire pedig el kellett volna azt költenie.

Ma már azok, akik értenek hozzá, azt mond- 
Iák -

elkésetten.
A Szent lmre-év le fog zajlani minden különö
sebb idegenforgalom nélkül és ebben csak az a 
szomorú, hogy szállodásaink, vendéglőseink^ 
kereskedőink, iparosaink — bizonyos mértékben 
a világi elnök biztatására — felkészültek és be
rendezkedtek az óriási idegenforgalomra, amely 
most már kétségbevonhatatlanul és előrelátha
tóan Szent István ünnepére sem lesz nagyobb, 
vagy legalább sokkal nagyobb, mint más esz
tendőkben.

nein fejeződött be a nyomozás ebben az ügy-, 
ben. A királyi ügyészség megindította az el
járást annak megállapítása végett, hogyan 
történhetett ezeknek az összegeknek kifize
tése. Az ügyészség véleménye szerint ugyanig 
a pénztárban azoknak a tisztviselőknek, 
akiknek kezén ezek az iratok keresztülment 
tek,

fel kellett volna az aláírás hamis voltát 
ismerniük.

Gyanúsnak kellett volna lennie annak is, 
hogy a Vargáné számára kiutalt összegek 
állandóan sokkal nagyobbak voltak a ren
desnél. A lefolytatott nyomozás során

a mai nap folyamán több tisztviselőt fel
függesztettek a budapesti királyi ügyész

ségen
és ellenük a fegyelmi eljárást megindították. 
A nyomozás pedig folyik tovább.

Kovácsék ártatlanok az ékszerlopás ügyé
ben s ezért szabadlábra helyezték ókét.

A nagyarányú ékszerlopás ügyében Kovácsék 
szabadlábra helyezése után tóvá) b folyik a nyo
mozás, amelyet tegnap a vizsgálóbíró v< tt a ke
zébe. A vizsgálóbíró maga elé idézte Mrs. Hy- 
manst és órákon keresztül kihallg iltn. Az ame
rikai milliomosnő után egy másik előkelő für
dővendég kihallgatására került a sor.

Gróf Sellern földbirtokos és Ismert bécsi 
versenyistállótulajdonost hallgatta ki tanú

ként a vizsgálóbíró.
A nyomozás megállapításai szerint ugyanis az 
osztrák arisztokrata szomszédos szobáján ke
resztül hatolt be az ismeretlen tolvaj az ameri
kai milliomosnő lakosztályába ahonnan az ék
szereket elvitte.

A karlsbadi hatóságok egyébként a milliós ék
szerlopás ügyében újabb sürgős megkeresést in
téztek a berlini és budapesti hatóságokhoz, mert

■ nyomozás megállapításai szerint Berlinbe 
vagy Budapestre vezetnek a szálai a nagy

arányú lopásnak.
Egyébként Karlsbadbn érkezett annak az ame
rikai biztosifó intézetnek képviselője, amelynél 
a nagyértékü ékszerek biztosítva voltak. Az 
amerikai biztositó intézet tisztviselője azért 
jött Karlsbadbn. hogy a lopás ügyéről és a nyo
mozás eddigi állásáról jelentést tegyen intéze
tének. Vasárnap a nyomozóhatóságok vezetői 
úgy nyilatkoztak, hogy rövid időn belül

szenzációs és meglepő fordulat következik 
be

a rejtélyes ékszerlopás ügyében.
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IIIKIK
Egyelőre szép, 

meleg idő várható
A napok óta tartó bizonytalan, hűvös idő

járás után vasárnap reggelre kisütött a nap, 
fclnx-lcgedi’tt nz. idő. Mint » Meteorológiai In
tézet prognózis-osztálya velünk közölte, minden 
jel szerint, a vasárnap bekövetkezett meleg fo 
Itozódni fog és

túlnyomóan száraz, derült idő várható.
Az idő felmelegedése tulajdonképpen csak va 
•árnap reggel kezdődött, az éjszaka még sok
helyütt igen hűvös volt, liz-tizcnkét fok Cel
siusra is leszállt a higanyoszlop, Szombathe
lyen pedig mindössze 0 fok C volt n hőmér
séklet. Vasárnap délelőtt azonban jótékonyan 
éreztette hatását a nap melege s a Dunántúlon 
átlagosan 20 fok Celsiust, nz Alföldön 26—20 
fokot mulatott a hőmérő. A külföldről is

mindenfelől az Időjárás Javulásáról érke 
zett Jelentés

■ budapesti Mcleorológlni Intézethez.
Általában megszűntnek tekinthetők az esőzé 

seb és egyelőre szép idő fog uralkodni Európa- 
szerte.

Ez a jóslás azonban csak rövid időre vonat
kozik, mert Anglia felől az időjárás rosszabbo 
dósát jelentik. A szigetország fölött hűvösebb 
tengeri levegő uralkodik, amely, ugy látszik, 
hetör nz európai kontinensre

s néhány nap múlva mór nálunk Is érezteti 
a hatását.

A budapesti Meteorológiai Intézet egyébként 
va-árnnp az időjárásról a kösetkező prognő 
Kist ndtn ki:

— I’okozatos hőemelkedés, a légáramlás csil
lapodása és egyelőre túlnyomóan száraz idő 
várható.

— Kállay Zoltánná vasárnap meghalt 
Bécsben. Bécsben szombaton délután meg- 
hnlt özv. Kállay Zoltánná született Janko- 
oic.h Katalin, Kállay Zoltán v. b. t. t., volt 
hevesmegyei főispán özvegye. Az elhunyt 
nagyasszony állandóan Becsben élt csöndes 
vissznvonultságban, de dacára 82 éves korá
nak, teljes szellemi és fizikai erejének bir 
tokában volt. Halálával a régi magyar élei 
egyik nagyasszonya távozott el az élők sorá
ból. Kállay Zoltán pénzügyminiszteri taná
csos -- akit Karlsbadból táviratoztak Bécs- 
bc — édesanyját, mig Kállay Tibor nyug, 
pénzügyminiszter nngvnónjét és Janknvich 
Béla volt vallás- és közoktatásügyi minisz
ter testvérét gyászolja az elhunytban. Te
metése kedden lesz.

— Frledrlrh István betegsége. Majdnem két 
.hónapja beteg l'riedrich István volt miniszter
elnök, a Keresztény Ellenzéki Párt vezére. 
Súlyos zsába gyötri és bár már többizben 
javult állapota, újból visszaesett, mert dacára 
háziorvosa rendelkezéseinek, munkához látott. 
Állapota most már mégis a teljes javulás utján 
van, de azért néhány hétig még eltart, amig 
elhagyhatja betegágyát.

— Az cgységcNpárt értekezlete. A parla
menti szünet kezdete alkalmával az egysé- 
gcspárt elhatározta, hogy a szünet alatt is 
piindcn hónapban egyszer összejövetelt tart 
valamelyik vidéki helyen. Amint értesülünk, 
a legközelebbi értekezlet augusztus 11-én 
lesz Balatonjőlduáron és azon részt fognak 
venni Bethlen István gróf miniszterelnök 
vezetésével a kormány itthon időző tagjai 
Is. A szeptemberi értekezletet, melynek idő
pontja még nincs meghatározva pontosan — 
Lillafüreden tartják meg.

— Letartóztattak két Nzélhámos talniu- 
distát. A Biencnslock-féle vésnöküzletbe teg
nap beállított két fiatalember és körbélyeg- 
röt rendelt: „A békéscsabai talmudisták élel
mezési egyesülete" felirattal. Az üzletben el
fogadták a rendelést és azt mondták, hogy 
jöjjenek vissza egy óra múlva*  addig készen 
lesz a bélyegző, de növel gyanúsnak tartot
ták a dolgot, értesítették a rendőrséget. A 
főkapitányságról detektívek mentek az üz
letbe és megvárták, mig a fiatalemberek 
viszatérnek. Mikor megérkeztek, igazoltat
ták őket. Kiderült, hogy egyiknek Schőnfeld , 
'Jenő a neve, egy talmudistn iskola 19 éves 
növendéke, a társa pedig, aki szintén talmu
distn, még fiatalkorú. Schőnfeld Jenő beval
lotta, hogy szélhámosságra készültek. Az 
volt a tervük, hogy a hamis bélyegzővel le
pecsételnek egy gyűjtőket és ezzel könyör- 
adománvokat fogunk gyűjteni. Beismerte 
azt is, hogy ismeretlen emberektől vásárolt 
már egy ilyen gyűjtőivel, amellyel kisebb 
összegeket sikerült összeszednie. A két fiatal 
szélhámost letartóztatták.

— Halálozás. Slposs Lajos, Úri község vezető 
jegyzője 45 éves korában, negyedszázados köz- 
igazgafási pályafutása után, a budapesti Erzsé- 
bet-kőrházbnn elhunyt. Temetése vasárnap volt 
n rákos! temetőben nagyszámú és előkelő gyá
szoló közönség részvételével.

— Az olasz mciőgazdák köszöneté. A Falu- 
szövet j állal küldött részvéttávlralra vála
szolva Harciast képviselő, a fasiszta mezőgazdák 
szövetségének az elnöke köszönetét fejezte ki a 
magyar gazdák testvéri együttérzésének « meg- 
jiyilvúnulásóérl. Az olasz mezőgazdák — mondja 
tovább a vúlaszlávirnt — a meghatottság érzé
sével vették tudomásul a magyarok részvétének 
megnyilatkozását.

Politikai gyilkosság áldozata lett a 
fás ztn párt egvlk vezető le. Londonból je
lentik' Mnravlo Porcul. a fasiszta párt egyik 
vezető emberét. Sclarettc mellett egy major
ban két társ zűröstől holtan találták. A nyo 
mozóhnlóságok politikai gyilkosságot sejté- 
Bek.

A napok óta bezárt Palermo-kávéház ügye 
mindjobban bonyolódik. Szemerédi Béla, Hoff- 
maim Jenő és Lippárth József főpincérek tizen
háromezer pengő kauciójuk elvesztése miatt is
meretlen tettesek ellen

bűnvádi feljelentést tettek.
A feljelentésre a rendőrség megindilotta az el
járási.

A Pnlcrmo-kávéház teljes személyzete, Deutscli 
Gyula üzletvezető, n harminc főből álló kiszol
gáló-, konyha- és takarítószemélyzet, a ruha
tárosok és telefónkezelők pedig polgári pert 
indítottak özv Katona-Klein Kálmánná, a kávé
ház lulajdonosnője ellen a /elvett óvadék, ille 
főleg a felmondási időre járó fizetés és az el
maradt haszon megtérítésért. A különböző hite
lezők, a mészárosok, pékek, gyarmatáru- és bor-

— Magyar professzorok előadása a párisi 
mikrobiológiai kongresszuson. Párisban most 
van a nemzetközi mikrobiológiai kongresszus 
C.almctte francia orvosprofesszor elnöklete mel
lett. A konferencián Magyarország tiz taggal 
képviselteti mayát A kongresszus legutóbbi ülé
sén a magyar tudósok részéről Preisz Hugó dr. 
egyetemi tanár, a Bakteriológiai Intézel igaz
gatója és Vass Bernát egyetemi tanár tartottak 
nagyon értékes clöudást, amit a francia lapok 
egybehangzóan elismerőleg méltatnak.

— Meghalt narkózis közben. Bajáról jelentik: 
A napokban tragikus körülmények közt hunyt 
el dr. Kiss József bácsalmási ügyvéd. Kiss Jó
zsef túlságosan elhízott ember volt és műtéti 
utón akarta eltávolíttatni a fölösleges zsirtöme- 
geket. A Verebély-klinikán Kiss Józsefet helyi- 
érzéstelenítés után akarták mcgoperálni, az ügy 
véd azonban ragaszkodott ahhoz, hogy elállás- i 
sdk. Szive azonban nem bírta ki a narkózist s 
még mielőtt az operációt végrehajthatták volna 
rajta, meghalt. Kiderült, hogy 200.000 pengő 
vagyon maradt utána. Végrendeletében az ösz- 
szeget szülőközségében, Bácsmadarason épí
tendő árvaház céljaira hagyományozta.

— A Norgls-krém bőrifjitó találmány a tudo
mány diadala a XX. század szenzációja. A 
Norgis-krém kiváló hatásút a világ leghíresebb 
tudósai elismerik a bőr regenerálása (megifji- 
tása) külső tényezők Altul eddig megoldhatat
lan feladat volt. Sikerült a Norgis-krémben 
olyan összetételű szert kihozni, melynek hasz
nálata által minden hámlasztót nélkül észrevét
lenül napok alatt a bőr meglfjodik, az összes 
hibák: petyhüdt, nyers ráncos bőr, öreges ki- 
nézés, foltok eltűnnek az arc fiatalosan üde , 
lesz.

Kiadd lakások
Márta Teré*la-iérnál.  Futó.utca I. uj házban kettő- 

tzebásak hallal, garzonok fürdővel. Egyunbát, keltő 
ozobiin félkomfortosak Rcltor Ferenc uien 36. — Hat- 

hiíroHMOhá, Vilmos csástár-ul 33. — Kém 
*iobás utcai, I cljöt rdősor utca 3. — Néayszobá*  kom
fortos. Iládny-tiica 31 - ÖUsobás Na«vdiófs utca 3. - 
•Issnbás m.lakU Wekerle Sándor-ulca 22. Né«»-

M’0' Erkel utca 20. - KetlSsaobásak utcaiak, 
udvariak, komforttal. Inar-utca 3. - ÖtaiobSaak. kettő- 
MObázsk, komforttal. Ferenc körot 14. - Hármusióhás 
utcai komfortot. VIseMródí-utca 33 Hétszobás. snjM 
kőteontifméssel. Erzsébet kőrút 30 - HAZTUl AJPO

MEGBÍZOTTJA IlMTALANUL AJAN1. LAKA
TOKAT, VL, Aaárássy ut IL 4. Autensts; 1M-73.

megkezdődik nagy aranyokban 
a morfiumgyariás magyararszdgon
Büdszentmihaiyon, a toídmüuoiesagyi minisztérium ellenőrzése 

alatt folyik a morllumgyOrtas
Ismeretes, hogy hosszabb idő óta kísérletez

nek Magyarországon Kabul János vegyészmér
nök rendszere alapján morfiumgyárlással. Az 
eddigi kísérletek meglehetős eredménnyel vég
ződtek, bár a gyártás nem volt túlságosan ren
tábilis. mert hiszen természetszerűleg a kísérle
tezések során egyelőre kisebb mennyiségeket 
gyártottak.

Amint értesülünk, a földmivelésügyi miniszté
rium támogatásával most már

nagyobb arányokban megkezdik Magyar 
országon és pedig Biidszentmiloilyon, a 
zöld máknövényből a morílum és annak 

melléktermékeinek gyártását.
Erre a célra megalakult az Alkaloida Részvény
társaság, amely egyelőre 45—50 métermázsa 
zöld máknövényből gyártja a morfiumot és a 
lobbi csillapitószereket. A földmivelésügyi mi
niszter Augusztin Béla egyetemi tanárt bízta 
meg a gyártás felügyeletével és ellenőrzésével.

Kétségtelen, hogy a gyár Magyyország ezirányu 
szükségleteit bőségesen el fogja látni, úgyhogy 
e tekintetben ezután nemcsak hogy behozatalra 
nem szorulunk, hanem még

bizonyos mértékű kivitellel javítani is tud
juk külkereskedelmi mérlegünket.

A magyar gyógyszerészek körében élénk ér
deklődéssel és figyelemmel kisérik a büdszent- 
mihályi gyár immár meginduló nagyobbarányu 
működését, mert Kábái János gyártási rendszere 
most már szakkörökben ismeretes és annak jó
ságáról is meg vannak győződve. Pusztán csak 
az dönti el tehát a gyár további sorsát, hogy váj
jon

olcsóbban tudnak-e majd a gyógyszertárak 
és ezáltal a közönség is hozzájutni a csllla- 

pltószerekhez,
mint eddig, amikor az egész mennyiséggel kül
földi behozatalra szorultunk.

rEgy magyar orvos szenzációs 
felfedezése

Feltalálta a gonorrhea szérumát
So; rnn, julius 27.

M Hétfői Napló tudósítójától ) Szilvásy 
Gyula dr. ismert urológus, aki az Erzsébet- 
kórház főorvosa Spirzil nevű festő zer-ta- 
lálmányál vérvizsgálatoknál mindenfelé 
használják, budapesti és debreceni klini
kákon több mint tiz éve folytatott kísérle
tezések és kutatások után

feltalálta a fertőző bajok legelterjed
tebb fajának, a gonorrheának széru

mát.
Szilvásy szerint, találmánya

egyetlen oltással 4—5 nap alatt gyöke
resen kigyógyitja a bajt, 

amely eddig hosszadalmas kezelést köve-

Százezer pengőt követelnek 
hitelezők a Palermo- 

kávéház volt tulajdonosán
Az uj gazda: Krausz Ilona és Littke József pezsgögyáros, 

akik Berlin-kávéház néven nyitják meg a Palermot
kereskedők, likőrgyárospk stb. a hitelezői véd
egylet utján

magúnegyesség keretében jelentették be 
követelésüket, 

melynek összege hatvanötezer pengő s igy a 
tizenötezer pengős házbértartozással együtt kö
zel

százezer pengő az az összeg, amelyet öz
vegy Katona-Kleinnén, a kávéház volt tu

lajdonosán követelnek.
A háztulajdonos egyébként már bérbe is adta 
Palermo-kávéház helyiségeit.Ab uj tulajdonos Krausz Hona éa Littke 

József pezsgőgyáros, 
akik augusztus tizedikén Berlin-kávéház néven 
fogják megnyitni a tönkrement Palermói.

a

— Budai Goldberger Miklós autóbalesete. 
Vasárnap délben az Andrássy-uton Budai- 
Goldberger Miklós gyárigazgató autója ösz- 
szeütközött a Bp. 5f—256. rendszdmu mo
torkerékpárral, amelyen Béres Miklós mű
szerész ült. Az összeütközés következtében 
Béres az úttestre zuhant és könnyebben 
megsebesült. A baleset helyén nagy tömeg 
verődött össze, ugy hogy rendőröknek kel
lett f'entartani a rendet. Budai-Goldbergcr 
Miklós dr. nyomban a baleset után kijelen
tette, hogy megtéríti a könnyebben sérült 
Béres Miklós orvosi költségeit és megfizeti 
a kárát, amely az összetört gép révén érte. 
A rendőrségen megindult az eljárás.

előkészít polgári 6*  
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— Huszonhárommillió pengő segély. A Magyar 
Rokkantsegélyző és Nyugdijegylet (VIII., József
iben 23) központi választmánya most tartotta 
még rendes havi ülését Sarlós Lajos székesfővá
rosi házinyomdai Igazgató elnöklete alatt. A be
terjesztett pénztári jelentés szerint az egylet az 
elmúlt hó végéig 23,713.089 pengőt fizetett ki 
rokkantsági és egyéb segélyekre. Az egylet fenn 
állása óta 23.446 tag vétetett fel a rokkantáilo- 
mányba. A népjóléti miniszter a karitatív segély
alapra 60.000 pengőt utalványozott az egyletnek, 
amit a választmány köszönettel tudomásul vett. 
Az egylet törzsvagyona ezzel 7,432 418 pengőre 
emelkedett. A választmány elhatározta, hogy a 
Magyarországtól elcsatolt területen működő és] 
uz egylet volt fiókjaiból alakult egyletekkel fenn
álló kölcsönösségi szerződés ügyében a jövő hó
napban a pozsonyi, temesvári és szabadkai köz
pontokkal értekezletet fog tartani. A belügymi
niszter értesítette az egyletet, hogy az ellene 
emelt panaszokat elutasitotta, mert megállapí
totta, hogy a segélyek uz alapszabályoknak meg 
felelően utalványoztalak. A jelentkezett uj la 
gokat a választmány a tagok sorába fölvette.

I rendelő vér h nemibe te 
gek részére Krtlst Ssl 
vnrsan-oltás Rrndelé< 
egész nan. RSUcil «f U 

' L L nókoMal uemben

Tömeges csalások után 
megszokott 

egy motoMpírliereMö
motorMeeeiipímaovHeresiteűés - eggetten 

motorkerekDarrai
A Rákóczi-ut 61. számú házban néhány hó

nappal ezelőtt albérleti szobát bérelt egy Kiss 
Béla nevű fiatalember. Kiszögezett az ajtajára 
egy táblát: Kiss Béla motorkerékpárnagykeres
kedő — és ezzel megkezdte az üzletét.

A „motorkerékpárnagykereskedőnek" egyet
len rozoga motorkerékpárja volt 

és ezzel szaladgált a városban. Üzletfeleket 
szerzett, akiknek motorkerékpárokat adott el és 
akiktől előlegeket vett föl Az igéretbeli motor
kerékpárokat azonban sohasem szállította, vi
szont az előlegeket sem adta vissza.

A vevők a pénzüket keresték, 
de Kiss Béla nem fizetett s mikor szorongatni 
kezdték, eltűnt Budapestről.

Rövid idő alatt
hét följelentést tettek ellene

csalás miatt. Megindult az eljárás és a büntető
törvényszék vizsgálóbírója ma nyomozólevelet 
adott ki ellene.

Rejtélyes módon 
eltűnt egy 

titokzatos mérnök
A főkapitányságon vasárnap belejcntették, 

hogy Garzó Lajos negyvenéves mérnök eltűnt a 
Pozsonyi ut 4b. számú házban lévő lakásáról.

Az eltűnés rejtélyes körülmények között tör
tént.

A Pozsonyi-uti házban lakik Stasznicz Imre 
földbirtokos. Stasznicz Imre az esztendő nagy
részét vidéki birtokán tölti és ezért a lakás egy. 
részét, két szobát<. bérbe akarta adni. Hirdetést 
tett közzé az újságban, amelyre jelentkezeti is 
egy Garzó Lajos nevű mérnök és kibérelte a 
szobát.

Garzó Lajos rendkívül zárkózott ember volt, 
a főbérlőkkel a beköltözés óta egyetlen szót 
sem váltott. Sürü időközökben egy-két napra 
eltávozott hazulról, de sohasem beszélt arról, 
hol járt és azt sem mondotta meg, hogy mint 
mérnök, hol dolgozik.

Legutóbb három héttel ezelőtt távozott el ha
zulról. Stasznicék egy ideig várták, hogy visz- 
szatérjen, de mivel távozása óta

még máig sem adott életjelt magáról, 
bejelentették az eltűnését a főkapitányságon, 
ahol megindult a vizsgálat Garzó Lajos felkuta
tására.

Botrányos események a 
boletta körül

Nagykanizsa, julius 27.
A gazdák között Vas és Zala megyében nagy 

elkeseredést okozott a boletta. Sárvárott egyes 
kereskedők

visszaéltek ■ gazdák tájékozatlanságával 
és a hetivásáron a 19 pengős piaci árból levon
tak három pengőt és csak 16 pengőt fizettek 
métermázsánként. A gazdákat nagyon érzéke
nyen érintette a kár. Elhatározták, hogy abban 
az esetben, ha nem téritik meg kárukat, nem 
hozzák be gabonájukat többé a városba. Nagy
kanizsán még sokkal nagyobb az elkeseredés a 
boletta miatt. Nagyon sok gazda, akinek semmi
féle köztartozása nem volt,

a gabonáért kapott bolettát bevitte az adó
hivatalba, hogy ott azt pénzre váltsa be.

Az adóhivatalban azonban nem váltották be a 
bolettát, a postahivatalba küldték a gazdákat, 
hogy majd ott kifizetik nekik a bolettánkénti 
három pengőket. A postahivatalban pedig kije
lentették a gazdáknak, hogy oda semmiféle ilyen 
irányú rendelet nem érkezeit, a bolettát tehát 
nem válthatják be, menjenek az adóhivatalba.

A gazdák a postahivatal és as adóhivatal 
közt járkáltak, 

oda és Vissza, közben pedig szidták a bolettát, 
■ímelyben — mint látszik — nincsen köszönet.

A Magyar—Hollandi Biztosító 
Részvénytársaság Igazgatósága, fel
ügyelőbizottsága és tisztviselői kara 
mélységes fájdalommal és meg
rendüléssel jelenti, hogy a legna
gyobb megbecsüléssel és szeretet 
tel körülvett aligazgatója.

Btke János
ur

e hó 26-án elhunyt.
A megboldogultban intézetünk 

hűséges, odaadó, nagy tehetséggel 
és munkaerővel megáldott kiváló 
munkatársát veszítette el: tisztvi
selői atvai jóakarójukat és kiváló 
főnöküket gyászolják benne.
Feledhetetlen emlékét szeretettel és 

kegyelettel őrizzük meg!
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Sátoraljaújhely, julius 27.
(A Hétfő Napló tudósítójának telejonje- 

lentése.) A Zemplén megyében dühöngő zi
vatar pusztításairól vasárnap adtak ki hi
vatalos hatósági jelentést, amely

megdöbbentő adatokat tartalmaz.
A zivatar nyomában járó villámcsapás 

'felgyújtotta a dr. Sándor László ügyvéd 
nyugalmazott budapesti főkapitány sátor
aljaújhelyi villáját, amely csaknem teljesen 
leégett. Emberáldozata is volt az ítéletidő
nek.

Egy péksegéd villámsujtás következté
ben megnémult, egy szerencsi asszony 

pedig megvakult.
Mádon a jégeső igen nagy károkat oko

zott a szőlőkben. Az Esterházg-féle urada
lom szőlőtermésének negyven százaléka el
pusztult.

— A Nemzeti Szabadelvű Párt szervezkedése. 
Rassay Károly, a Nemzeti Szabadelvű Párt ve
gére — aki most érkezett haza hosszabb külföldi 
tartózkodásából, — most már személyesen irá
nyítja a Nemzeti Szabadelvű Párt szervezkedési 
mozgalmait Még ebben a hónapban több kisebb 
értekezletet tart a párt és a jövő hónap vége 
felé már nagyobb népgyüléseket tartanak ugy a 
fővárosban, mint a vidéken.

— Egy szegedi házaspár véres verekedése. 
Szegedről jelentik: Vasárnap reggel haldo
kolva szállították be a szegedi kórházba 
Ágoston Lajos borbélymestert. A szerencsét
len emberen felesége ejtett életveszélyes se
beket. Ágoston éjszaka részegen ment haza, 
összeveszett a feleségével, a veszekedésből 
csakhamar verekedés lett. Az asszony felka
pott egy hatalmas ollót és azzal háromszor 
férjébe szúrt. A verekdés hevében leverték 
a petróleumlámpát, a kis szoba kigyulladt, 
a füstre és a nagy lármára ezután a szom
szédok berohantak a lakásba és elválasztot
ták a verekedőket. Az asszoynt a mentők 
kötözték be, a férfit pedig a kórházba szál
lították. Ágoston életbenmaradásához nincs 
remény.

— Az öntözés problémáját megoldja az „Aha" 
gazdasági öntöző, mely az öntözővizet, nem a 
talajterületre, hanem a talaj belsejébe vezeti, s 
igy a gyökérzetet elérve azt kellő nedvességhez 
juttatva erősbiti és fejlődőképessé teszi, azon
kívül a sok és felesleges vizpocsékolást meg
szünteti. Bővebbet díjmentes prospektussal 
„Aha“ Andrássy-ut 90.

— Meghalt Hontmegye utolsó magyar al
ispánja. Nagymarosról jelentik: Czompó Endre 
dr. Hont vármegye utolsó alispánja, aki tiz év 
előtt menekült Nagymarosra, 62 éves korában 
meghalt. Czompó annak idején mozgalmat in
dított arra, hogy Nógrád- és Hontmegyéket Vác 
székhellyel egyesítsék. Halála széles körökben 
keltett részvétet.

Tűzvész egy faluban. Sopronból jelentik: 
Szombaton délután Sárrod sopronmegyei falu
ban a cséplőgépet bajtó traktorból kipattant 
szikra meggyujtott egy szénakazalt. Pillanatok 
alatt lángbaborult a szénakazal mellett felhal
mozott termés s 1550 kereszt gabona, a falu 
fél termése a tűz martaléka lett. A tűzvész ol
tásában a csendőrségnek a falu egész lakossága 
segédkezett s szerencsére sikerült megakadá
lyozni, hogy az a szérüskertekből a falu házaira 
kiterjedjen. A kár meghaladja a húszezer pen
gőt.

— Motorbaleset érte Darka Dénes takarék
pénztári igazgatót. Csurgóról jelentik: Motorke
rékpárszerencsétlenség érte Darka Dénest, a 
csurgói takarékpénztár igazgatóját, aki motor
kerékpárjával a csurgói főutcán teljes sebesség
gel belehajtott egy disznócsordába. A kerékpár 
felborult és a takarékpénztári igazgató oly sze
rencsétlenül esett ki a nyeregből, hogy koponya
alapi törést szenvedett. Súlyos állapotban szállí
tották a csurgói kórházba.

— Kétévi fegyházra ítéltek egy csaló ügynö
köt. Békéscsabáról jelenti tudósítónk: A gyulai 
törvényszék szombaton vonta felelősségre 
Deutsch Sándor békési ügynököt, akii 46 rend
beli csalással vádolt az ügyészség. Deutsch Sán
dor, mint a budapesti Takács Marcell cég utazó
ügynöke végigcsalta Békésföldvár, Vésztő, Sar
kad, Okány, Endrőd és Békés kereskedőit, tra- 
flkosait. Előlegeket vett fel nemlétező árukra, 
kifizettette velük a Takács Marcellnél levő tar
tozásaikat, amelyekkel a cégnek nem számolt 
el és Így azokat a cég másodszor is megfizet
tette a károsultakkal. Deutsch Sándor eddig 
két esztendőt ült már csalásért, pedig háza és 
földje van, de — ugylátszik — a csalás már 
a vérében van. A bíróság a beismerésben levő 
vádlottat ezúttal is kétévi fegyházra Ítélte, ami
ben Deutsch megnyugodott.

— Vácon Ünnepeltek egy holland urlnöt. Vác-
ról jelentik: Werumens Buning holland urinő 
Ismerősei látogatására ideérkezett Amikor erről 
gyermeki annak idején Hollandiában tartózkod
tak, ünnepélyt rendeztek az urinő tiszteletére, 
pélyt rendeztek a holland urinő tiszteletére, 
■melyen megköszönték neki és Hollandia asszo- ■ 
nyalnak a magyar gyermekekkel szemben tn- : 
nusltott viselkedését. ______ I

ti magyar Lovaregylet
■UgilMlua bó 2, 9. 9. 10. 12. IS, 17. 30. 22. 24. 90. 
91-én versenyt tért. Versenyek kezdete a. u. 330 órs. 
Helyink: 1. hely úriknak 6 P. hölgyeknek 4 P. II. 
hely 2.50 P, 111. belv M fillér. Páholyaiéi 8 P. Ring 10 
P Totsllzatflr, vendéglő minden helyen. Közlekedés 
villamoson I. II. helyhez • 29 sz.. UJ. helyhez 24. 38. 
M kocsikkal. Hl!V-én I. II. III. helyhez. Autóbuszjárat 
„A" koraikkal VörösmariV-térró) 2.10-3.05 Ara között 
j.0" kocsikkal Oktogon térről 1.15-3.10 óra között 
Vissza az V futam után. Egyszeri átszállásra Is érvé 
_______________nyes Jegy ára 1 pengő.

Idegenforgalmi propaganda 
cigányzenével

Ak Idegenforgalmi Tanács 30 elsőrendű cigányzenekart akar 
elhelyezni a külföldi metropolisokban

A jazz az egész világon kezdi elveszíteni 
domináló szerepét. Ezt a hangulatot igye
keznek most illetékes körök kettős célból 
kihasználni. Egyrészt propaganda szempont
ból, másrészt, hogy a magyar cigányzené
szek helyzetén segítsenek,

mozgalom indult meg, hogy a híres ma
gyar cigányt a világ minden tájára el

vigyék.
Az akció élén a cigányzenészek egyesületén 
kivül az idegenforgalmi szervek állanak.

Az Idegenforgalmi Tanács és az IBUSz. 
külföldi összeköttetéseiket akarják felhasz
nálni arra, hogy magyar cigányok elhelye
zésévelteremtsenek értékes és hatékony

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
A hamburgi sakkversenyen

Lengyelország győzött 48 és fél pont
tal; második Magyarország 46 ponttal, 

harmadik Németország 44 és fél ponttal. 
Következnek Ausztria (43 és fél), Csehszlo
vákia (42 és fél),

A pofon csak akkor válóok,
ha az egészségnek árt — 
mondja a Kuria döntése

Rendkívül érdekes válókeresetben hozott most 
Ítéletet a Kuria. Egy kecskeméti előkelő föld
birtokos pert indított felesége ellen, akinek ő 
volt a második férje és előadta, hogy az asz- 
szony minden különös ok nélkül megszakította 
vele az együttélést és birói felhívás ellenére 
sem akar hozzá visszatérni. Az asszony azt a 
védekezést terjesztette elő, hogy

jogosan távozott férjétől, mert az, az első 
házasságából származó 18 éves fiát pofon 

ütötte.
Ugy a flu, mint az asszony önérzetét ez az in
zultus mélyen sértette és ez a durva viselkedés 
indította a feleséget arra, hogy férjével az 
együttélést megszakítsa.

A földbirtokos el is ismerte, hogy mostoha
flát arculvógta, de közölte az eset előzményét 
is, mely szerint a fiatal flu sokszor engedély 
nélkül távozott el hazulról és amikor ezért fc-

— Vasárnap — Ut öngyilkosság. Vasárnap 
rövid egymásutánban öt öngyilkosságról ér
kezett jelentés a főkapitányságra. Bischof 
Ferenc 28 éves kályhásmester a Confi-utca 
27. számú házban lévő lakásán zsebkéssel 
kétszer hasbaszurta magát. Bischof anyagi 
gondok miatt akart meghalni. — Seifert Já
nos 23 éves gyárimunkás a Losonczy-utca 
4 .számú lakásán forgópisztollyal magrfra 
lőtt. — A Mosonyi-utca 12. számú ház má
sodik emeletéről az udvarra vetette magát 
Bak Róza cselédleány. — Szabó István föld
mives a Clark Adám-térnél a Dunába ugrott, 
de a motoros rendőrség emberei kimentet
ték. A négy öngyilkosjclöltet a Rókus-kór
házba vitték. •— Mészáros József 48 éves 
lakatosmester a Fóti-utón egy üres telken 
Frommer-pisztollyal főbelőtte magát. A sze

KASFK7FIÍ vendé«10kJ 11 kJ 1 L kJ fj L II Süveg-utca 7.
Legszebb kiláMs IW-es villamos. Csak 20 tok meleg.

— Elfogtak egy veszedelmes hetörőban- 
dát. Mezőtúron és Törökszentmiklóson 
utóbbi hetekben feltűnően sok betörés

sz 
és 

lopás történt. A mezőtúri csendőrség ma el
fogta Szúnyog Antal, Szúnyog Lajos és 
Glőckner Antal betörőket, akik bevallották, 
hogy ők követték el az utóbb előfordult be
töréseket. A banda tagjai eddig busz bűn
cselekményt ismerlek be.

— Éjszakai szurkolás. Vasárnap éjszaka Ró 
kospalotán a Klapka utcában Zoles János őt 
\cnkét éves asztalos összeveszett Saller Károly 
tizennyolc éves faszobrásszal. A veszekedés 
közben Zoles zsebkéssel összeszurkálta Sallert. 
akit a mentők súlyos állapotban vittek a gróf 
Károlyi-kórházba.

rencsétlen ember ma délben a Rókus-kór- 
házban meghalt. Búcsúlevelet hagyott hátra, 
amelyben megrázó képét adja a tragédiájá
nak. Megírja, hogy négy felnőtt gyermeke 
van. Mindegyiket kitanlttatta valami mester
ségre, de mind a négy fia munkanélküli, ö 
sem kapott munkát, nyomorogtak s elkese
redésében halálraszánta magát.

« *

— Brémában elfogtak egy szegedi sikkasztó!. 
Szegedről jelentik. Vasárnap szállították be a 
szegedi ügyészség fogházába Bernét István dús
gazdag szegedkörnyéki terménykereskedőt, aki 
ellen csalás és sikkasztás miatt több feljelentés 
érkezett a szegedi rendőrségre A fiatal termény
kereskedő Németországba, Brémába szökött, 
pár nappal ezelőtt ott fogták el a körözőlevél 
alapján.

Ha nénzre van 
szüksége 
ledapertl vagv bodapeet-környékt házra 'elekre 
építkezésre, tfvnrenn Aa rl«nyM«rn kaphatja 
hosszabb törlesztésre

SOLTI LAJOS itaa utrM cr.it rsrss-.toij la

propagandát a magyar ügynek. Az IBUSz. 
a vele összeköttetésben álló utazási vállala
tokkal. az idegenforgalmi Tanács a hasonló 
külföldi szervekkel folytat ez ügyben tár
gyalást és

az a terv, hogy minden világvárosba 
nagy és természetesen elsőrangú cigány

bandákat visznek ki,
amelyek 1—2 éves szerződést kapnak.

Az eddigi tárgyalások alapján mintegy 
harminc nagy cigányzenekar külföldi elhe
lyezésére van kilátás, ami nemcsak propa
ganda szempontjából igér nagy sikert, ha
nem részben megoldja az itthon nyomorban 
sínylődő cígányzenészség sorsát is.

Amerika (41 és fél),
Hollandia (41), Anglia (40 és fél), Svéd
ország (28 és fél), Franciaország (28 és fél), 
Litvánia (22 és fél), Izland (22), Spanyolor 
szág (21 és fél), Finnország (18), Norvégia 
(16). Magyarországnak van még egy függő 
játszmája Hollandiával.

lelösségre vonta, kihívóan azt felelte, hogy„ - ... — — — --------- -- neki
o nem parancsol és semmi köze a dolgaihoz. 
Ebből szóváltás támadt,

a flu botot emelt rá 
felháborodásában ütötte pofon azés efelett!

ifjút.
A kihallgatások és a tényállás tisztázása után 

a Kuria az asszony hibájából felbontotta a há
zasságot és indokolásában kimondotta, hogy a 
férj a család feje és ezen minőségében

Joggal vonhatta felelősségre a háztartásá
ban élő mostohaflát

és annak fenhéjázó viselkedése okot szolgálta 
tot arra, hogy házi fegyelmi jogát gyakorolja, 
mert egv kiskorúval szemben ez megilleti. Mint
hogy nincs adat arra, hogy a pofon a flu egész 
ségének megártott volna, a Kúria szerint az 
asszonynak nem volt oka férjét elhagyni.

— Körözölevél Szende Pál és Kéri Pál ellen. 
A forradalmi idők emléke elevenedik meg abban 
a körözőlevélben, amelyet most újított meg a 
büntetőtörvényszék s amelyben elrendeli dr. 
Szende Pál, a Károlyi-kormány volt pénzügymi
nisztere és a Tisza-gyilkosság bünpörében szere
pelt Kéri Pál hírlapíró körözését. A körözölevél 
szerint Szende Pál és Kéri Pál a magyar nemzet 
megbecsülése ellen irányuló bűntettet és kor
mányzósértést követtek el.

magvar Rézaru- es FemHeresKeűeimi rí
Budapest, V, Berlini-tér 9. Telelőn Aut. 163-07

Sárga- esuörösrézlemezeK. 
csövek, rudak es huzalok

— Gépkocslgázolások. Vasárnap délelőtt a 
Rákóczi-ut és József-körut sarkán a Bp. 18— 
590. számú gépkocsi, melyet König Ferenc 24 
éves füszerkereskedő vezetett, elütötte Lopott 
Erzsébet 23 éves takarítónőt. — A Dohány-utca 
és Hársfa-utca sarkán reggel'fél 6 órakor Hor
váth István 33 éves soffőr a Bp. 18—413. sz. 
autóval elütötte Boká Lajos 33 éves sütömes- 
tert, aki a térdén sebesült meg. A mentők mind 
a két sebesültet első segítségben részesítették.

— Agyonmgta a lő. Pécsi tudósítónk jelenti: 
Békés János 32 éves tékesi lakos vasárnap dél
után lovait kivezette a községkutra itatni. Az 
egyik ló elszaladt és a téren futott keresztül, 
ahol néhány kisgyerek játszadozott. Beket látta, 
hogy a gyerekek élelveszcdelombcn forognak, 
ezért a ló után rohant. Már-már sikerült el
fognia, amikor az hátrarugolt és a szerencsét
len embert fején találta el. Vérző fejjel vitték 
lakására és még mielőtt orvost hívhattak volna 
hozzá, meghalt.
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Magyarországon
is kapható a

flsrglss
elöregedést megállítja és 
az arcot megifjitja.

Ismert tőt küld a

NorgEss msiuek
Szív utca is.

Követelje mindenütt.

Az olasz király 
í öldr engésk atasztróf a 

színhelyén
Róma, julius 27. 

olasz király a földrengés által suj-

a

Az v
(ott vidéken tegnap újból több helységet látó, 
gatott meg. Felkereste Rapollát, Boriiét, Rionero 
in Vulturet és Attilát. Accrenzában az ural
kodó az érsek kíséretében megnézte a templo
mot, amelynek teteje beomlott. A király az
tán Geracebe és Maschitoba ment; a lakosság 
mindenütt nagy tisztelettel és szeretette) vette 
körül. A lakosság szereidének megnyilvánulásai 
megismétlődtek Venozában és Melflben is. Az 
utóbbi helyen a királynak jelentést tettek e leg
jobban sújtott vidék helyzetéről és az uralkodó

mcglndulfnn adott részvétének kifejezést.
A romok megtekintése után a király a sport
pályára ment, ahol a sebesülteket hatalmas 
sátrakban helyezték el Itt megható jelenetek 
játszódtak le az uralkodó és a sebesültek kö
zött. Ezután a ktrálv tovább folytatta körútját, 
meglátogatta Candelát, Accadiát és Anzanot.

Tegnap Villanovában
egy 4 éves kisleányt sértetlenül mentettek 

ki a romok közül.
Melflben egy asszonynak éppen a 
tartózkodása alatt született fiúgyermeke. A fiút 
a király látogatásának emlékére Viktornak fog
ják keresztelni.

király ott

Agyonlőtték Brazília 
egyik államának 

köztársasági elnökét
Rio de Janeiro, julius 27.

(A Hétfői Hírlap távirata.) Joao PeSsoat, 
Parahyba állam elnökét, — Brazília egyik 
állama — tegnap este

Pernainbuccohan meggyilkolták.
Pessoa egy étteremben vacsorázott baráti 
körben, amikor az asztalhoz lépett Dantas 
Joao, aki az elnök

elkeseredett politikai ellenfele volt.
Dantas szó nélkül revolvert rántott elő éa 
több lövést adott le az elnökre, amelyek 
mindegyike talált. Pessoa

a helyszínen meghalt.
.X tettes Texcira városban városi hivatalnok.

Háziőrlzetbe vették Fayer Sándor 
kormányfőtanácsost

Vasárnap került nyilvánosságra, hogy a 
bűntetőtörvényszék a Bálint és Dán éksze*  
rész-cég feljelentésére nyomozólevelet adott 
ki Fayer Sándor kormúnyfőtanácsos, volt 
részvénytársasági vezérigazgató ellen.

A Bálint és Dán-cég feljelentése, illetve 
körözőlevele szerint azzal gyanúsítható a 
kormányfőtanácsos, hogy csalást követett eL

Fayer Sándor maga csak az eset után 
érdeklődő hírlapíróktól tudta meg, hogy 

kürőzőlevelet adtak ki ellene.
Kijelentette, hogy üzleti elszámolása van a 
céggel, Budapesten bejelentett lakása van, 
akinek szüksége van rá, megtalálhatja öt, 
nem érti, hogy milyen tévedés révén adhat
ták ki ellene a nyomozólevelet. Mikor meg« 
hallotta, hogy körözőlevelel bocsátottak ki 
ellene,

nyomban a főkapitányságra sietett és 
ott jelentkezett.

A rendőrségen méltányolták is jelentkezését, 
nem tartóztatták le, hanem egv detektívet 
adtak melléje, aki hazaklsérte. a kormány
főtanácsos pedig megígérte, hogy

hétfőn reggel sürgősen jelentkezik az 
Ügyészségen 

és tisztázni fogja magát.
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SZÍWHÁZ-MOZI
A feleségét gyászoló Leuer 

Hubert lemondta összes turnéit 
és egyelőre hallani sem akar szín?, adról

A budapesti színházi és művészvilág szo
morú szenzációja volt ezen a héten Leuer 
Hubert, a világhírű operaénekes fiatal ma
gyar feleségének megdöbbentő tragédiája. 
Leuer Huhertné, Sáiny Sándor miniszteri 
tanácsos llus leánya, mint ismeretes, tiz nap
pal azután, hogy egy gyönyörű, egészséges 
leánygyermeknek adott életet, gyermekágyi 
lázban hirtelen meghalt. Férje nem is volt 
Idehaza, mikor az uriasszony örökre le
hunyta szemét és bár külföldi turnéját meg
szakította, már csak felesége ravatalához 
érkezhetett haza.

Leuer Ilubertnét néhány nappal ezelőtt 
temették el a budapesti szinésztársadalom 
általános és őszinte részvéte mellett.

A világhírű operaénekest azóta még az 
utcán sem látták,

apósának Horthy Miklós úti lakásán tartóz
kodik állandóan, az egyik szobába zárkózott 
én senkit nem fogad. Senkivel nein akar be
szélni, aki a múltra, hirtelen összeomlott 
boldogságára emlékezteti. Teljesen átadja 
magát a fájdalomnak és kéthetes kisleánya, 
az aranyszöke Hildegard mellett virraszl 
éjszakákon át.

Felesége halála természetesen kihatással 
van Leuer Hubert művészi program injára 
is, hiszen a világhírű operaénekesnek fel
lépései az egész szezonra le voltak már

Newyorki beszélgetés 
Korda Sándorral

Hogy állták meg a helyüket magyar rendezők, írók és 
színészek a hangosfilm-teremtette válságban? 

Zllahy Lajost újabb szerződés köti Hollywoodba
Egyik nagy amerikai lap hatalmas cikk

ben számol be arról a beszélgetésről, amelyet
• lap munkatársa folytatott Korda Sándorral,
• mngyar származású nagy amerikai filmrende
zővel, aki egyike a legkeresettebb és leg
többre becsült filmembereknek. Korda Sándor 
kzóta már Európában van, Binrritzhan fe
jéit© be. egyik nagy filmjét, de amit Ncw- 
yorkban mondott, az még mindig aktuális.

— Bizony, nem volt könnyű dolog végigcsi
nálni azt az átmenetet a néma filmről a be
szélő filmre. Még az amerikai születésű ren
dezőknek is nehéz dolog volt ez, mennyivel sú
lyosabb a mi feladatunk, az idegen rendezőkéi 
A példa azonban azt mutatja, hogy ez a nagy 
erőpróba sikerült, mert nem tudok egyetlen ide- 
gennyclvü filmrendezőről sem, aki most, a be- 
Szélőfllmek gyártásának idején nem ugyanab
ban a pozícióban volna, mint azelőtt volt. A 
színészek számára. ,akik végül is közvetlenül 
az angol nyelven keresztül kénytelenek képes
ségeiket érvényesíteni, hasonlíthatatlanul nehe
zebb helyzet teremtődött. Itt történlek is bi
zonyos visszaesések, de önérzettel mondhatom, 
hogy

a magyar színészek többnyire győzelmeden 
tették le a vizsgát

ezen a téren is. Lukács Pálnak például be- 
arélőfiliu-szcrcpekbcn Is igen nagy sikere volt. 
Ez a nagyszerű magyar színész kitünően érvé
nyesül Hollywoodban. Nem túlzók, ha megálla
pítom, hogy

Lukács Pált ugyanolyan nagyra tartják a 
Paramountnál, mint Budapesten a Víg

színháznál tartották.
Szép sikerei vannak a beszéiőfilmben Béla 
Miklósnnk Is. (Nagyon érdekes, hogy a beszél
getés Ránky Vilmáról nem emlékezik meg, aki 
pedig a legelőkelőbb vezetőszerepet látszotta

Ingyen sorsjáték a színházban
Az óbudai Kisfaludy-szinházba szalámival, kakaspasztával, 

konyakkal és egyéb jókkal csábítják a közönséget
Kietlen clhagynlottsághan, pornak tengerében 

mereder a Dunapnrton n sok nyomorúságot 
látott Kisfaludy-szinház, nmely ma estére dísz
előadást hirdet abból nz alkalomból, hogy 
B.ilsay titkár és felesége búcsúznak a társulat
tól. A megható eseményre való tekintettel 
Miklósy Aladár igazgató rengeteg meglepetésről 
gondoskodott a publikum számára. A szinlnp 
Ökőlnyi betűkkel, sokat sejtetöen hirdeti:

„Csak felnőtteknek!"
Aztán közli a szinrekerülő darab elmét ..Vigyá
zat! Nőt szakasz!" Ez már nyilván niagáhnn is 
elegendő volna, hogy a felnőtt közönség tódul 
jón az óbudai Dunnpartrn. meri a szinlap sze
rint a darab ..minden Idők legkacagtntóbb 
énekes-láncos bohózata". De föllép az előadás

JÁRÓIN
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A nRtfynzrrU túlinál műsor

utolsó hete
Kezdete 10 rnkor 

kötve. Leuer Hubert tudvalévőén évek óta 
nem vállal fix szerződést egyetlen színház
ban sem, csak vendégszereplésre utazik az 
európai metropolisokba.

Ezeket a fellépéseit most sorban le
mondja, nem akar színpadról még csak 

hallani sem.
A németországi nagy városokban kellett 
volna Leuer Hubertnak ez év augusztusá
ban vendégszerepelnie. Az első fellépése 
Lipcsében lett volna az idei nyáron, ennek 
a szerződésnek abszolválására utazott el fe
lesége betegágya mellől. Útközben érte utói 
a sürgöny, amely hazaszólitotta. Ezt a fellé
pését telefonon mondotta le. Természetesen 
a nyári németországi turnét sem tartja meg, 
erről már értesítette impresszárióit, akik — 
belátva a nagy művész tragikus okait — 
minden további nélkül tudomásul vették, 
hogy Leuer Ilubertct nélkülözniük kell.

Tekintettel Leuer Hubert mostani ideg
állapotát, igen valószínűtlen az, hogy az 
idei szezonban akár a pesti, akár pedig kül
földi operaház színpadán a világhírű opera
énekes kiáll a rivaldák fényébe. Bizalmasai 
és családtagjai pedig úgy tudják, hogy leg
alább egy esztendeig hallgatni fog Leuer 
Hubert, hogy ezzel is meggyászolja a tragi
kus körülmények között eltávozott fiatal fe
leségét.

mindig az amerikai fllméletben.) A magyar 
irók, ha lehet, még jobban megállják a helyü
ket a hangosfilm Írásánál, mint a némafilmben. 
De a beszélőfilm sokkal inkább állítja irói fel
adat elé a szerzőt, mert élettcljes, kitűnő pár
beszédeket kel] irniok, ugyanúgy, mintha szín
darabokat alkotnának. Bíró Lajos és Vajda 
Ernő a legkiválóbb és legjobban fizetett irók 
közé tartoznak. Bírónak az ő irói rangját meg
illető rendkívül presztízse van és egyéni szere- 
tetreméltósága öt teszi

a legnépszerűbb magyarrá
egész Hollywoodban. A magyar rendezők is 
becsülettel tartják a frontot. Kertész Mihály 
a Warner Bros legrpominensebb rendezői közé 
tartozik és minden filmje uj sikert jelent. Fejős 
Pál is egyike a legtehetségesebb és legnagyobb 
jövőjű filmrendezőknek. Itt kell megemlíteni, 
hogy Zllahy Lajosnak rendkívül nagy megbe
csülésben volt része hollywoodi tartózkodása 
alatt és

a Paramonnt újabb szerződést kötött vele 
több film megírására

és ezért nagy reményekkel várják vissza Holly
woodba. A fiatal magyar irók között Bohém 
Endrének, Pártos Ferencnek és Fülöp Iloná
nak van nagyon jól csengő neve. Egyszóval a 
magyar tehetség győzedelmesen áll helyt a 
hollywoodi csatatéren is.

— Rövid európai tartózkodás után — fejezi 
be a beszélgetést Korda — visszatérek Holly
woodba és egyelőre egyetlen programom: csön
desen dolgozni tovább. Szeretek Hollywoodban 
lenni, mert ez nem frázis, hogy olt őrök tavasz 
van és ebben a nehéz és komplikált életben 
nekem jólesik sok napfény, amelynek világá
nál mégis csak mindent szebbnek látunk és el
hessegetjük magunktól a nyomukban setten
kedő pesszimizmust.

keretében a világhírű Liliputi-társulat is, mint 
a szinlap mondja- „szenzációs számokkal, mely 
maga egy élmény lesz nagyérdemű közönsé
günknek".

Az. est fénypontja azonban még csak ezután 
következik

Aa Ingyen-sorsjáték.
Főnyeremény — ml volna egyéb ebben az éhes 
világban —

egy hatalmas rúd szalámi.
De lehet nyerni nyakkendőt, konyakot, kakas 
pasztát, rádiólámpái és a legkülönbözőbb érté
kek tömegét. A nyercménytárgyakat kiállították 
egyik óbudai fodrászüzlet kirakatában. A sza
lámit is (Ide fordult a magyar színművészet 
sorsa Azelőtt vidéken ha éhes volt a társulat, 
krumpliért, tc.iásérl is játszott a jó magyarok
nak, most meg a színház kénvlelen élelmi
cikkeket iuttnln* * a közönségnek.)

Érdemes tehát ma eslc elmenni n Kisfaludy- 
szinházba mer' .minden jegy garantáltán 
nyer" KivAnmk is hot’* minél nagyobb publi
kum legvc.'i és n színművészet híveinek azt is 
figyelméül ajánljuk hogv a következő napokra 
..majdnem ingven előadást!" hirdetnek Kis- 
fnludyék. A szinlap esnk azt árulja el, hogv a 
legdrágább jegy harminc fillér. Mibe kerülhet 
a legolcsóbb? ___________ _______

Darvas Lili
összekiilönbözött Reinhardttal

Veszélyben a salzburgi ünnepi játékok rendje
Berlini tudósítónk jelenti: Berlini színész

éi művészkörökben másról sem beszélnek, 
mint arról az afférról, amely Darvas Lili és 
Max Reinhardt között tört ki. A rendkívül 
népszerű művésznő, aki múlt szezonját sza
kadatlan munkával töltötte el, néhány napi 
szabadságra számított a színházi szezon be
fejezésével és a salzburgi ünnepi játékok 
megkezdése előtt. Szabadságigényét be is 
jelentette Reinhardtnak, aki azonban

nem honorálta a művésznő jogos kéré
sét.

Reinhardt kijelentette, hogy az augusztus 
6-án kezdődő salzburgi ünnepi játékok rend

jét nem veszélyeztetheti azzal, hogy Darvas 
Lili kérését teljesítse.

Darvas Lili azonban másnap nem jelent 
meg a kiirt próbán és maga helyett egy 

orvosi bizonyítványt küldött, 
amely nagyfokú idegklmerültségére való te
kintettel eltiltja őt néhány napra a munká
tól. Ennek az afférnak, amely az első Darvas 
Lili nagyszerű külföldi pályafutásában, le
hetséges, hogy kiszámíthatatlan következ
ményei lesznek és hogy Darvas Lili végleg 
lemondja a salzburgi ünnepi játékokat, an
nak ellenére, hogy a művésznő és a színigaz
gató között a béke már létrejött.

Nem lesz orfeum a Radíusból
A Mefro-Goldwin budapesti

Az utóbbi esztendők rossz gazdasági viszonyai 
nemcsak a színházi frontok átcsoportosítását 
vonta maga után, hanem a filmérdekeltségek te
rületein is nagy változásokat idézett elő. Az el
múlt szezónban igen sok filmszínház megérezte 
a gazdasági válságot. A premier filmszínházak 
közül elsőnek a Radius jutott zátonyra. Műsora 
úgy látszik, nem volt teljesen versenyképes. A 
filmszínházat ezért idő előtt bezárták és a rész
vénytársaság vezetői megkezdték a tárgyaláso
kat a filmszínház átadása érdekében.

Alig indították útnak a szanálásra irányuló 
terveket, rögtön jelentkezett Wabits Lujza ház
tulajdonosnő.

Ebben az irányban megindult tárgyalások 
első heteiben arról beszéltek, hogy Wabits 
Lujza

orfeumot szándékozik nyitni,
illetve újra életrekelti a főváros egykor fénye
sen pompázó szórakozóhelyét: a Jardln d'Hívért, 
amelyet 1911-ben nyitott meg és melynek szín
padi, művészeti vezetője az azóta elhunyt Mérey 
Adolf volt. Wabits Lujza komolyan foglalkozott 
az orfeum gondolatával, de utóbb belátta, hogy

érdekeltsége vásárolta meg 
a mai idők nem alkalmasak egy ilyen kifeje
zetten nagy idegenforgalmat igénylő intéz
ményt Budapesten életrehivni.

A tárgyalások félbemaradtak és csak most 
jelentkezett az első komoly tárgyaló reflek- 
táns, az amerikai

Metro-Goldwyn-Mayer filmgyár budapesti 
igazgatójának személyében.

A Metrónak ugyanis nincs Budapesten be
mutató színháza és ugyanakkor más külföldi 
filmgyár több saját mozival rendelkezik. Ez, 
és más döntő momentumok kényszeritették a 
Metro-Goldwyn-Mayer filmgyárat, hogy Buda
pesten színházat szerezzen a maga számára. A 
Radius, a Metró budapesti megbízottja és Wa
bits Lujza, a színház átadása ügyében már meg 
is egyeztek és tárgyalásokról szóló akták

repülőpostán már el Is mentek Berlinbe.
A jóváhagyó aláírások megérkezését e hétre 

várják.
Itt emlitjük meg, hogy nemcsak a Radius 

filmszínház, hanem a filmkölcsönző is megszű
nik és ezentúl, mint a bécsi Sascha filmgyár ma
gyarországi fióktelepe fog működni.

SZÍNHÁZI napló
f 77 bemutatót adott a Fővárosi Nyári Színház- 

bán működő konzorcium. A Vígszínház 
régi, de annál mulatságosabb műsordarabját, Az 
ezred apja cimü francia bohózatot mutatták be 
olyan előadásban, amelyet nyári színházban rit
kán látunk. A régi vigszinházbeli szerepét csak 
Vendrey Ferenc tartotta meg, aki elragadó köz
vetlenséggel és mélyről jövő emberi humorral 
játszotta a címszerepet. Szólószámát többszőr 
kellett ujráznia. Az előadás többi szereplői, élen 
a mindig ötletes és őrdöngős tánctehetségü Szik
lai Józseffel, a mindjobban arriváló primadon
nával, Szilágyi Marosával, az operettekben is 
elsőrangú Jus>h Gyulával és Rubinyi Tiborral — 
rendkívül sokat kacagtatták a közönséget. Fa
ragó Ödön mintaszerű rendezése teljes elisme
rést érdemel. Véleményünk szerint ez az az elő
adás és a darab, amellyel a Nyári Operettszin- 
liáz végre biztosabb vizekre evezett.
TTasárnap játszott utoljára a nyári szezónban 
r az Omnia-kabaré, amely most rövid időre 

becsukja kapuit. Egyhónapos nyári szünetet 
tart és a szünet után nem a mozi nyílik meg, 
hanem újból csak kabaréelőadások lesznek az

KÖZGAZDASÁG
A Magyar Folyam- és Tengerhajé 
zási Részvénytársaság szanálása

A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Társa
ság eleiében uj korszakot jelent az a megállapo
dás, melyet hosszú tárgyalások után a kor
mánnyal létesitelt és amely alkalmas arra, hogy 
a háborús veszteségei folytán rengeteg kárt 
szenvedett, érdemes magyar vállalat részére a 
zavartalan prosperálás lehetőségeit megalapozza.

A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási 
Rt. igazgatósága folyó évi augusztus 30-ára hív
ta össze a részvényesek közgyűlését, amely az 
1928-íki üzleti évre vonatkozó számadások fö
lött fog határozni. Az 1928. évre vonatkozó nye
reség- és veszteségszámla kereken 4,800.000 P 
veszteséggel zárul. Mint minden dunai hajózási 
társaság, a MFTR is megszenvedte az 1928-as 
esztendő ahnormitásait. Súlyosbította a helyze
tet, hogy függő adósságai az akkor uralkodott 
kamatlábviszonyok mellett nagy terhel róttak a 
társaságra. Ezeknek az adósságoknak a tervbe
vett konszolidálását az általános piaci viszonyo
kon kívül még az a körülmény is megakadá
lyozta, hogy az 1928. évi XXIII. törvénycikkben 
becikkelyezett szerződés szerint járó államse
gély, minthogy nem jelent feltétlen fizetési köte
lezettséget az állam részéről egy kibocsátandó 
elsőbbségi kölcsönnek fedezetét teljes bizton
sággal nem alkothatja. Ily viszonyok között a 
társaság igazgatósága a kormányhoz fordult a 
társaság pénzügyi viszonyainak uj alapokra 
való helyezése végett. Az erre vonatkozó tárgya 
lások, — amelyek a dolog természete szerint, 
hossznbb időt vettek igénybe, ami miatt az igaz
gatóság a közgyűlés megtartásának határidejét 
a kereskedelemügyi minisztérium engedélyével 
több ízben kitolni volt kénytelen — teljes meg 
egyezésre vezettek, de véglegesíthetők mindeddig 
nem voltak, mert n megállapodások egyrészc a 
törvényhozás jóváhagyását igényli A tárgyaló 
sok eredménye röviden abba a tervbe foglalható 
össze, hogv a társaság alaptőkéjét fölemeli és 
az évi szubvenció, a fizetendő összeg változatlanul 
hagyása mellett, feltétlen állami fizetési kötele 
settségé változtalik át. A tőkefölcmelés folytán

Omniában. A Józsefváros és a Ferencváros kö
zönségének óhaja teljesül akkor, amikor végre 
nívós és mulatságos állandó kabarét kap. Az uj 
kabaré művészi vezetője Dezsöffy László ma
rad, aki néhány nap múlva megkezdi a szervez
kedését, hogy igazán elsőrangú erőkkel kezd
hesse meg működését szeptember elején.

Xfr iw iimnnihfe
TLTétfőn reggel érdekes vendégek érkeznek Bu- 

dapestre. A*  Western Empire Films Com*  
pany producere és néhány vezető embere jelen*  
tette be látogatását, akik egy Angliában készülő 
Gipsy Serenad cimü filmnek külső felvételét Ma
gyarországon akarják elkészíteni. Az angol urak, 
akiket Déschán Iván, a film magyar rendezője 
irányított Magyarország felé, olyan vidékekre 
akarnak utazni, ahol egy tömegben sok cigányt 
találhatnak. A vándorcigányokra jó idő virrad, 
mert a statisztéria nagyrészt a magyar vándor*  
cigányokból fog rekrutálódni. A hir szerint Stc- 
fanidesz Károly, az Ufa kitűnő zenei vezetője is 
ehhez az angol filmgyárhoz szerződik, de máris 
résztvesz a Gipsy Serenad magyarországi felvé
teleiben.

névértékben kibocsátásra kerülő részvényeket tt 
kormány — élve az 1926. évi XXIII. törvény
cikkben nyert felhatalmazással — a MÁV. ré
szére szerezné meg. Az 1928-as üzleti év fön
tebb jelzett veszt •'sége a társaság vagyonmérle
gében szereplő 5,378.591.65 pengő tőketartalék 
terhére lenne fedezendő. Azok a kedvezőtlen 
időjárási és egyéb viszonyok, amelyek az 1928. 
évi üzleti eredményeket ennyire lerontották, az 
1929-cs esztendőben is hatottak. Mindezek elle
nére remélhető, hogy a tervezett intézkedések, 
kapcsolatban azokkal, amelyek a társaság üzem
vitelének gazdaságosabbá tétele érdekében fo
lyamatban vannak, a társaságot, amely a béke
szerződés végrehajtása folytán vagyonának kö
zel felét minden kárpótlás nélkül elvesztette, 
amelynek koronaösszegben megállapított állami 
szubvenciója a korona teljes leromlása követ
keztében majdnem egészen elértéktelenedett, 
minden emberi előrelátás szerint rendezett vi
szonyok közé fogják juttatni.

*
O a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 

igazgatósága megállapította az intézet "" ' 
mérlegét, amely 1.219,019.37 pengő nyereséggel 
zárul, az 1929-iki első félév 1,215.674.53 pengő 
összegű nyereségével szemben. A takarékbetétek 
összege 40 223,807.64 pengő az előző évi 
38.363,827.54 pengővel szemben, a folyószámla
betétek összege 40.746,357.07 pengő, igy csak
nem azonos az 1929. december 31 -i 40.746,176.37 
pengővel, az egyéb hitelezők összege 40.539,933 
pengő 80 fillérről 30.255,085.39 pengőre csök
kent. Ezen tételekkel szemben a váltótárca 

pengőre emelkedett a tavalyi 
pengőről. mig az adósok 

pengőt tüntetnek fel az évvégi 
pengő ellenében. Ez az iizletered-

félévi

kent. Ezen
52.172.932 99
50.394.703.62
48.345,540.30
56.188.224 30 .......... .........
ménv, amelv a kedvezőtlen gnzdasági viszonyok 
dacára az 1929. első félév keretének felel mg. 
tisztára a reguláris folyó-üitet nyereségét tar
talmazza.
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A tartalékos magyar válogatott 

atlétacsapat 77:38 arányban győzte 
le az osztrák atlétákat

Rinner 49’2 mp.-cet futott négyszázon — Az osztrák svédstaféta 
Rinner nagy teljesítményével osztrák rekorddal győzte le a 

magyar rekordot futó magyar stafétát
A nagy nemzetközi győzelmek után vasár

nap a magyar atlétika a szomszédos Ausz
triával, a régi „sógorral" került szembe a 
zöld gyepen. Ez a szembekerülés azután azt 
jelentette, hogy

Magyarország ismét gazdagabb lett, ha 
nem Is egy világraszóló verseny meg
rendezésével, de egy nemzetközi győze

lemmel mindenesetre.
Szomszédaink atlétikája még gyerekcipőben 
járja azt az utat, amelynek a legjavát mi 
már megtettük s ennek dokumentálására 
elegendő felemlítenünk azt, hogy

az o-r*r.ikok  szinte aránytalanul nagy 
legyőzéséhez a tartalékos csapatunk 

tudása Is elegendő volt.
A versenyt a BSZKRT pályáján bonyolí
totta le az MASz., kissé vontatott rendezés
ben, pedig a közönség Budapest egyetlen 
sporteseményéhez olyan meglepően nagy 
s'ómban vonult ki, amelyre a MASz. sem 
számított, s amelynek tudatában talán job
ban ügyelt volna a rendezésre is. Atlétáink 
néhány legjobbja hiányzott a mérkőzésről, 
a nagyágyúk közül azonban Késmárki és 
Szepes elindult. Szepes egyúttal a verseny 
legértékesebb eredményét érte el a 64 ni. 
JO cm.-es dobásával. De a kellemetlen meg
lepetések sem hiányoztak a versenyről s 
erek közül gát futóink nagy veresége, vala
mint Szerb váratlan gyenge futása emelke
dett ki. A gátfutóink kudarcára még van 
mentség, Szerbére alig. Elvégre, ha valaki 
nincs formában, egyáltalában nem kötelező 
ránézve az indulás.

A verseny nemigen bővelkedett izgalmas 
küzdelmekben, a verseny utolsó száma, a 
svédstaféta azonban kárpótolt sok min
denért. Mert itt kiderült, hogv az osztrákok 
kivételes képességű futója, Rinner, a küz
deni tudás terén is a legelsők között van. 
Az a fogcsikorgató küzdelem, amellyel ki
sírta az osztrák csanat győzelmét, mindenki 
legteljesebb elismerését vivta ki s végered
ményben szépségtapaszt szerzett az osztrák 
vereségsorozatra .

Még egy eredményt kell kiemelnünk. Ez 
a diszkoszvetés. Két atlétánk állt ki a máso
dik garnitúrából, két reprezentánsa a vidéki 
őserőnek s bár nem a legjobban indult a 
verseny, végeredményben a legjobbaknak is 
dicséretére váló eredménnyel szerezték 
meg az első két helyet.

A verseny részletes eredménye:
806 m. síkfutás. 1. Szabó (magyar) 1 :56.8 

mp. 2. Pugl (osztrák) 1:57.8 mp. 3. Magdics 
(magyar) 2:00.2 mp. — Szabó ugrik az élre 
lövés után, de 50-nél már Pugl van az élen és 
Pugl, Szabó, Hcugl. Magdics sorrend alakul ki. 
A 400-as vonalon 57.4 mp.-es idővel haladnak 
át és ekkor kettős párharc alakul ki Pugl. 
Szabó, Illetve Heugl és Magdics között. Pugl 
300-al a cél előtt flnlseini kezd, de Szabó szo
rosan a nyomában van és a célegyenesbe be
fordulva, egyszerre mellette terem és rövid 
küzdelem után elhagyja. És mig Szabó Puglt 
flnisell le az utolsó 50 méteren, addig Magdics 
Heugl-lel csinálja ugyanezt. Pontverseny: Ma
gyarország 27 pont. Ausztria 18 pont.

Magasugrás. 1 Orbán (magyar) 185 cm. 
2. Késmárki (magyar) 180 cm. 3. Zahlbruckner 
(osztrák) 175 cm — Biztos fölényünk jegyében 
folyt le a magasugrás, bár Késmárki ezúttal is 
meglehetős bizonytalanul ugrott. A 180-at má
sodszorra ugrotta, a 185-öt pedig háromszor 
ütötte. Ezzel szemben Orbán ismét jó formában 
ugrott, a 185 cm.-t harmadszorra ugrotta, to
vább nem ugrott. Pontverseny: Magyarország 
35 pont, Ausztria 19 pont.

400 m. síkfutás. 1 Rinner (osztrák) 49.2 mp. 
2. Zsitvay (magyar) 49.6 mp. 3. Szalay (ma
gyar) 50.8 mp. 1. Delitscher (osztrák) 51.6 mp. 
— Rinner startol ■ második pályán, Zsitvay a 
belsőn. Az ifjú osztrák rekorder nagyon erősen 
kezd s Szaluyt már 80 méternél befogja, 150- 
nél pedig mór a másik osztrákot. Deutschert 
Is elhagyja. Zsitvay nagyon leszakad s a távol
ság közte és Rinner között 200-ig csak növek
szik. De azután jön Zsitvay harmndlk 100-asa, 
ahol sokat hot Rinneren, ugy, hogy a cél-1 
egyenesbe Rinner mintegy 6 méter előnnyel 
fordul be Zsitvny előtt De hiába finisei Zsitvay, 
Rinner is tud újítani s a nagy szélben igen jó 
idő alatt győz az egyéni rekordot futó Zsitvay 
előtt. Szalay ax utolsó ötvenen verte Deutschert. 
Pontverseny. Magyarország 4 pont, Ausztria 
5 pont.

110 m. gátfutás. 1. Wessely (osztrák) 15.5 mp. 
2. Langmaycr (osztrák) 16.2 mp. 3. Baross (ma
gyar) 17.3 mp. — Jól indult a verseny, de 
végül szomorúan végződött. Az első gátakat 
még mindnyájan együtt vették, bár Langmaycr 
már az elsőben botlott. Wessely azután a ne- 
gyedik gátnál elhúzott a nyomában nagy meg-, 

lepetés.re az ifjúsági Kovács haladt Ez volt a 
helyzet még a 7-ik gátnál is, a nyolcadikban 
azonban Kovács beleugrik és feladja. Ez még 
nem volna baj, de a 9-ik gátat a Langmayerrcl 
együtt futó Baross is oly erősen üti, hogy tel
jesen kizökken és az utolsó gátat — a közben 
már elfutott osztrákok mögött — páros lábbal 
éppen hogy csak átugorja. Pontverseny: Ma
gyarország 21 pont, Ausztria 15 pont.

Sulydnbás. 1. Darányi (magyar) 1511 cm.
2. Kiss (magyar) 1400 cm. 3. Vetter (osztrák) 
1343 cm. — Nagyon gyengén mennek az első 
dobások. Darányi első félig sikerült dobása 
1372, azután kétszer — a 15 méter határán 
mozgó dobásánál — kilép. Negyedikre azután 
az addig meglehetősen gyengén dobáló Kiss 
nonlosan 14 métert doh, mire Darányi is meg
embereli magát és 1462-öt, majd 1494-et, végül 
ncdig 1511-el dob Vetter elsőre érte el legjobb 
eredményét. Pontverseny: Magyarország 12 
•ont, Ausztria 6 pont.

100 m. síkfutás. 1. Raggambi (magyar) 10.7 
mp. 2. Solt (magyar) 10.8 mp. 3. Glaser (osztr.) 
10.9 mp. — A szokástól ellérölcg Raggambi 
nagyszerűen indul és már 50-nél másfél méter
rel vezet Solt előtt, aki csak alig valamivel van 
Glaser előtt. A finisben azután Raggambi előnye 
jó, de jó 2 méterre nő, mig Solt csak nagy küz
delem után tudja félméterrel verni Glasert. 
Csodálatos tehetségről tettek tanúságot az idő
mérők. akik a Raggambi és Solt közti testvé
rek között-Is két métert egytizednek mérték.

Távolugrás. 1. Balogh (magyar) 701 cm. 
2. Paitz (magyar) 700 cm. 3. Beck (osztrák) 
673 cm. — A verseny egyik legbiztosabb száma 
volt a távolugrás, mert a két osztrák meg sem 
közelitette a két egymással küzdő magyart. 
Paitz másodikra ugrott 7 métert, de Balohb 
már a következő ugrásra tulugrotta, igaz, hogy 
csak egy cm.-el. Egyikük sem tudott ezután 
iavltani. Mindössze Balogh ugrott utolsóra 723 
cm.-t, dehát belépett. Pontverseny: Magyar
ország 43 pont, Ausztria 20 pont.

5000 m. síkfutás. 1. Hevele (magyar) 15:42.4 
mp. Pestvidéki kerületi rekord! 2. Leban 
(osztrák) 16:04.6 mp. 3. Schindler (osztrák) 
16:20.6 mp — Szerb 16 :37-el messze hátul. 
Eleinte együtt megy a mezőny, majd Szerb le
szakad és inkább egyedül fut — de hátul. 
Hevele azután 3750-nél egyszerre meglép és egy 
körben 80 méterre! elfut I.obantól. Végered
ményben azután 120 méterrel győz. Pontver
seny: Magyarország 48 pont. Ausztria 24 pont.

Rúdugrás. 1 Zsufka (magyar) 380 cm. 2 Höl 
ler (osztrák) 360 cm. 3. Beck (osztrák) 350 cm. 
Zsufka ismét visszanyerte régi jó formáját. A 
360 cm.-t kivéve, minden magasságot elsőnek 
vitt át. Ug.v a 372-őt, mint a 380-at magasan 
fölötte ugrotta, tovább nem ugrott.

Gerely vetés. 1 Szepes (magyar) 6420 cm. 2. 
Takács (magyar) 5655 cm. 3. Wessely (osztrák) 
5257 cm. - Szepes ismét régi formájában do
bott, hár első dobása csak 5676 cm. volt. Má-

A Törekvés bajnokságának a „csabai 
tutballmumus*  sem tudta útját állani

Törekvés— Bohngyiri SC 4:1 (1:1)
Békéscsaba, julius 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- 
tése.) Békéscsaba sportszerető közönségének 
végre alkalma nyilott egy hamisítatlan derby- 
ben gyönyörködhetni s egyben tanúja lehetett 
Magvarország amatőr futballbajnoksága döntő 
küzdelmének. Napok óta már csak ekörül for
gott a szóbeszéd Békéscsabán s ez azután meg
látszott vasárnap a pályán is. mert

négyezer főnyi rekordldizőnaég drukkolta 
végig az Izgalmas, fair és sportnak propa

gandát jelentő szép mérkőzést.
A lelkes közönség öröme csak nz első félidőig 
tarthatott, mert azután a vidéki csapni. Békés
csaba kedvence s az ország egyik „fulbiill-inu- 
musa“: a Bohngyári SC nem birta a budapesti 
futball magasabb klasszisának ostromát és 
kénytelen volt a Törekvés nagyobb tudása előtt 
meghajolni.

A mérkőzés ideges, tapogatózó játékkal kez
dődik s néhány perc múlva öröm kél a békés
csabaiak szivében1

a 7. percben Szanlszló kitör s lövése nyo
mán megszületik a Bohnék vezető gólja 0:1.

Ez azonban felrázza a Törekvést is, hatalmas 
energiával fekszik a támadásba, huszperces 
ostrom következik s ezt az ostromot már alig 
bírja a Bohn, de a szerencse is melléje szegő
dik s Igy nagy nyomást a 20. percben Keszeg 
fejesgólja után egyetlen góllal assza meg- 1:1. 

Paplangyár
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sodikra már a 60 méter határán ért földet a 
gerelye és harmadikra pedig már 62.07-et do
bott. Negyedik dobásra érte el azután fenti 
eredményét. A másik keltő már kevésbé sike
rült. Takács is biztosan verte a két osztrákot, 
akik közül még a dekatlonista Wessely volt a 
jobbik. Pontverseny: Magyarország 56 pont, 
Ausztria 25 pont

Dlszkoszvetés. 1. Madarász (magyar) 4643 
cm., déli kerületi rekord 2. Remecz (magyar) 
4458 cm. Pestvidéki kerületi rekord. 3. Janausch 
(osztrák) 4281 cm — Nagyon rosszul indult a 
verseny. Bár Remecz 4221-et dobott és ezzel az 
első dobásnál vezetett, Madarász lehetetlenül 
kapkodva csak 3366 cm. t dobolt. Második do
bása után Janausch 4255-ös dobásával meg
szerezte a vezetést, de már a harmadik dobásra 
a magyarok is formába lendültek. Remecz 
4366-ot dobott, Madarász meg éppen 4432-őt. 
Negyedikre Janausch is javított valamit, 4281-et 
dobva, Remeczvis zonl 4458-ra javított, ötödik 
dobásra érte el azután Madarász nagyszerű 
"vöztes eredményét Utolsóra még mindkét 
magyar nagyobbat dobott. Madarász 4650-et. 
Remecz meg 4468-at, de mindketten kiléptek. 
Pontverseny: Magyarország 64 pont, Ausztria 
°6 pont.

1500 m. síkfutás. 1 Szabó (magyar) 4:12 
mp. 2. Pugl (osztrák) 4:12.8 mp 3. Ferihegyi 
(magyar) 4 : 14.8 mp. — Blődy vezetésével in
dul a mezőny, a két magyar hátul foglal he
lyet. A 400 m. ideje 66.4 mp., 750-nél Szabó, 
majd hamarosan Pugl áll az élre. Az iram igen 
lassú. Már ekkor látszik, hogy nem lesz va
lami nagyszerű idő. Csengetés után Pugl megy 
az élre és mikor 1200 hoz érnek, 3:28.8 mp.-l 
mulat az óra. Hihetetlen gyenge. De Blődynek 
még ez is sok, mert fogja magát és feladja a 
versenyt. Innentől kezdve a megmaradt három 
futó együtt megy a célegyenesig, ahol hirtelen 
'misbe fog mind a három, de mig Szabónak 
ikerül a szinten jó finiselő Puglt megvernie, 

■ ddig Ferihegyi, bár legjobb idei eredményét 
futja, verve marad Pontverseny. Magyarország 
'0 pont, Ausztria 29 pont.

Svédstaféta. 1. Ausztria (Glaser. Plutner. Gciss- 
ler, Rinner) 1:57.4 mp. Osztrák rekord. 2. Ma
gyarország (Solt, Raggambi, Szalay, Zsilvay) 
1 :57.4 mp Magyar rekord. — A verseny leg
szebb száma volt a svédstaféta. A belső pályán 
futó Glaser semmivel sem maradt el Solttól, 
sőt még mintha hozott is volna rajta. Raggambi 
■tz első százon ugyan elszaladt Plutnertől, má
sodikon azonban sokat hozott az osztrák és 
■gv Szalay mintegy 3 méter előnnyel kapta a 
botot. Geissler hamarosan felfutott Szalavhoz, 
aki azonban a finisben nagyon szépen futva 
mintegy 4 méterrel verte az osztrákot. Zsltvay 
tehát mintegy 5 méter előnnyel indult Rinner 
■lóit, akit még a pályán maradt Szalay is aka

dályozott némikép Eleinte azután, mintha nö
vekedett is volna a távolság Zsltvay és Rinner 
között. A harmadik százon azonban Rinner erő
ilett és a célegyenesbe befordulva, ismét csak 
l méter volt köztük a különbség. Csodálatos 
finist futott ezután a két futó. Rinner lépésről 
lépésre közeledett a szintén fogcsikorgalvn 
küzdő Zsilvayhoz. 20 méterrel a cél előtt mór 
majdnem egyvonalban voltak, de ekkor még 
ugy látszott, hogy Zsitvaynak sikerül meg
mentenie a i 
azonban az ut 
adta és az utolsó pór méteren bukdácsolva, 
centiméterekkel Zsltvay előtt esett be a célba. 
Mindkét csapat ideje országos rekord és ma
gyar csapat eddig csak egyszer futott jobbat. 
1 :57 mp.-t 1925-ben, az. emlékezetes bécsi öt 
nemzet versenyén.

A pontverseny végeredménye:
1. Magyarország 77 pont. 2. Ausztria 38 pont.

mngyar csapat elsőségét. Rinner 
ltolsó méterekbe egész lelkét bele-

aA Törekvés-fölény tovább tart, ameyet csak 
’élidö vége felé tud egyensúlyozni a Bohn SC.

A második félidő nyilt játékkal indul, köz
ben a Bohnnak helyzete is adódik, de Szigeti 
lövése a kapufáról csúszik le. Nem sokkal ké
sőbb támadásba lendül a budapestiek jobb
szárnya s

a beadás Barát fejéről az ellenkező sarok
ba röppen. 2:1.

Még felocsúdni sincs idő, amikor
Déri egyéni játékkal áttöri a védelmet és 
tizennyolcméteres, remek, félmagas lövése 

végleg eldönti a mérkőzés sorsát Is. 3:1.
A Bohn a kapott gyors góloktól letörik s most 
mór a Törekvés a korlátlan ur a pályán. Így szü
letik meg nz utolsó gól is. Barát egyéni játék 
után élesen lő, Bayer csak kiütni tudja a lab
dát. amely a befutó Barát elé pattan, majd 
innen nehéz, éles szögből az ellenkező léc mel 
lett a gólba csúszik. 4:1.

A Törekvés
feltétlenül megérdemelte a győzelmet s ezzel a 
bajnokságot is, mert védelme masszívabb volt 
az ellenfelénél, különösen Gergely tetszett, a 
halfsora egy klasszissal emelkedett n Bohn-gyár 
hasonló csnpalrésze fölé, mig a csatársor Déri 
Keszeg és Barát nagy kedvvel végzett játékn 
után könnyen dönthette el a mérkőzést.

A Bohn gyári SC

■ mig lelkileg fel nem őrlődött, teljesen egyen
rangú ellenfele volt a budapesti csapatnak. Kis 
szerencsével kisebb arányú vereséggel is meg- 
uszhatta volna a mérkőzést. A csapat legjobb 
embere Mágorl volt, aki a Törekvés veszélye*  
jobbszárnyát egyedül is tartani tudta. A Bohn- 
gyár vesztét a rossz halfsor okozta, de nm ki
sebb része volt eben annak sem, hogy

Szanlszló nincs formában
s igy a csatársor szétesett. Engelhardt ennek el
lenére is kitűnt nagy munkabírásával és lelkes 
"ótékával. Kiéin biró kifogástalanul vezette a 
’ailönben fair mérkőzést.

Az előmérkőzés: Békéscsaba Előre—Békén 
csabai MÁV. 4:4 (3:2) barátságos.

Budapest három ifjúsági 
atlétikai bajnoksága dőlt 

el vasárnap
Nádujíalvy, Magvari és Csontos 

az uj ifjúsági bajnokok
Eredetileg az FTC ifjúsági versenyének pro- 

grannnján szerepelt az a három if JusSgi baj- 
nokság, amelyeket az FTC-verseny elmaradása 
folytán maga az atlétikai szövetség rendezett 
meg vasárnap délelőtt a BBTE-pályán, ax 
alábbi eredménnyel:

400 m. síkfutás.
Bajnok: Nádujfalvi/ (MAC) 53.6 mp. 2. Horto

bágyi (MTK) 54.3 mp. 3. Gyenes (MTK) 55.3 
mp. Az erős szél lényegesen hátráltatta a for
mák •"ális kifejezésére juttatását.

1500 m. síkfutás.
Bajnok- Magyart (FTC) 4 p. 18.2 mp. 2 Mé

száros (MAC) 4 p. 18.2 mp. 3. Simon (MTK) 
I p. 28.2 mp. Mellszélességgel nyerve.

Rúdugrás.
Bajnok: Csontos (MTK) 320 cm. 2. Mélykúti 

MTK) 300 cm. 3. Tölgyes (BBTE) 300 cm.

A Dunavidéki Evezős Társaság 
?árevezöse nyerte a vitéz Csécsi 

Nagy Imre-vándordijat
Nagy közönség jelenlétében, szinpompás kül

sőségek között evezték le vasárnap sz.ahadeve- 
zöseink a Csécsi—Nagy Imre-vándordijas táv- 
evezős-versenyt, amelynek különös jelentőséget 
adott, hogy a Magyar Evezős Szövetség elsŐiz- 
ben irányitolla a szabadevezősök versenyét. 
Harsányi Lajos dr. indította el a mezőnyt, mig 
a célbíró és versenybíró tisztét Kallimoda Fe
renc, a MESz igazgatója látta el. A Korányi- 
•zigelnél levő startnál több mint 2000 csónak 
:elenl meg. A cél a Neplun EE csónakházánál 
•olt. Az eredmény a következő:

Győztes: A Dunavidéki Evezős Társaság Kiss- 
csapata (Granczner Jenő, Kiss István v. e., Kiss 
Pál korm.) 39 p. 37 mp. 2. A DET Voitek-csa- 
pala (Voitek Gyula, Béla v. e„ Schmolik Rai- 
inund korín.) 39 p. 39 mp. 3. A BCsHE Schön- 
csapata (Sebőn Antal, Károly, Szuch Béla 
korm).

A dijakat a Neptun Evezős Egylet klubházá
ban Dinlch Vidor kormúnyfőtanácsos, a szabad
evezősök vezére osztotta ki lelkes beszéd kísé
retében. A győzfi ■!< a vitéz Csécsi—Nagy Imro- 
vándordij kicsinyített mását kapták.

-kakaó

Parázs botrány, pofon 
az amszterdami nemzetközi 

atlétikai versenyen
Vasárnapi atlétika a külföldön

Amszterdam, julius 27.
Nagyszabású atlétikai versenyt rendezett va

sárnap a Blau Witt, amelyen francia és német 
atléták is részlvettek. A versenyen — atlétikai 
mérkőzésen teljesen szokatlan — incidens volt. 
A 890 méteres síkfutás után történt ez, ahol 
két egyforma képességű versenyző. Lefebre és 
Galtier vívott késhegyig menő küzdelmet. A két 
futó végig elkeseredett küzdelmet vívott az első
ségért és az utolsó 100 méteren hatalmas finist 
küzdöttek végig. Gal'ier azonban a finisben, 
bármennyire is igyekezett, a jól taktikázó Le- 
febretől akadályozva, sehogysein tudott előbbre 
kerülni és igy verve maradt.

Galtier azonban nem tudott belenyugodni 
■ vereségbe és verseny után pnfonütötte a 
még lihegő és gratulációkat fogadó 

Lefebret.
A verseny Ilyetén való elintézése azonban 

nemcsak a mitsem sejtő Lefebret lepte meg, ha
nem a rendezőséget is. amely azonban rövide
sen magához tért és első ténykedése Galticrnek 
a diszkvaiiflkálása volt.

A versenyen egyébként a francia Noel érte el 
a legjobb eredményt 4708 cm.-es diszkosrdobá- 
sával.

Hannover, julius 27.
Ma rendezték meg az északnémet tornász- 

bajnokságokat, amelyen néhány jobb ered
ményt értek cl a tornász atléták. Igy Igen jó 
Borgmeyer 21.6 mp.-es 200-a és Macke 6183 
cm-es gerelyvetése.
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43 egyesület, 280 úszó, 4000 néző 
a hódmezővásárhelyi kongresszusi 

uszóviadal mérlegén
A vidék ifjúsági válogatott vizipólócsapata legyőzte a fővárosi 
válogatottakat. A Szegedi Úszó Egyesület nyerte a kongresszusi dijat

Budapesten augusztus 31-én játszik a Fali I A Fali Rivers európai túrája a magyar sporfc 
Rivers. A Ferencvárosnak évek óta nem volt! diplomácia sikere — egyben szerencsés propa- 
ilyen kbmóly erőpróbája és igy a mérkőzés I ganda a magyar sportnak, ott, ahol igen nagy 
iránt szakkörökén is igen nagy az érdeklődés. I szükség van arra — Eszak-Amerikában.

A Hungária-négyes kettős győzelme 
Karinthíában

A MUSz szokásos évi kongresszusát ezúttal 
Hódmezővásárhelyen rendezte meg. Mindjárt 
hozzátehetjük, hogy nz uszósport propagandó 
jónak ez a nagyszerű eszköze még az előzőek
nél is nagyobb sikert hozott.

Az erkölcsi és anyagi sikert elsősorban a 
hatalmas apparátussal dolgozó rendezőség, 
másodsorban a benevezett 43 egyesület 280 

úszója vívta ki.
^Hódmezővásárhely városának sportszerető vé
gétéit külön dicséret illeti a fáradhatatlan és 
nagy körültekintéssel végzett munkáért.

A kongressztis második napján megjelent Jó- 
'zsef királyi harceg, akit ünnepélyes külsőségek 
között fogadott a feldíszített város. A progrnmm 
•portbeli részét, az uszóversenyeket 2000 főnyi 
közönség látogatta meg n második napon is.

Az eredmények a következők:
50 ni. országos gyermek gyorsuszás. 1. Brehm 

'(MAC) 30.2 mp. 2 Horváth (Tolnai Levente és 
Gyulai Pál (MACI 31 mp. 3. Profét (CsAK) és 
Gyulai (Kaposvári PSE) 33.2 mp.

100 m. országon ifjusági mellúszás. 1. Wassel 
(EMSE) I p. 28 inp. 2 Hollós (SzSE) és Schuck 
'(JÖSSZE) 1 p. 29.2 mp. 3. Znhorán (CsAK) 
J p. 29.4 mp.

100 m. ifjúsági gyorsuszás (helyiek részére).
H. Eehérváry 1 p. 24 .8 mp.

.50 m. országos gyermek hátuszás. 1. Brehm 
'(MAC) 37.4 mp. 2. Pécsi (CsAK) 38 mp. 
3 Gyulai (MAC) 39.2 mp.

100 m. ifjúsági gyorsuszás, kongresszusi díj.
I. KónAsi (MAC) 1 p. 05.2 mp. 2. Hazai (MTK) 
1 p. 00 mp. 3. Brandi (MTK) 1 p. 08 mp. 4. Ver
mes (EMSE) 1 p. 09.8 mp. A nehéz uszodában 
kitűnő idő. Könnyebb uszodában 1—1.5 mp.- 
eel jobb időt úsztak volna.

100 m. helyi hátuszás. I. Draskovics Dénes 
) p. 31 mp.

50 m. országos gyermek mellúszás. 1. Prun- 
kel (SzVSE) 37.2 mp. 2 Marczinko (SzUE)
41.2 mp. 3. Znhorán (CsAK) 41.8 mp.

100 m. helyi ifjúsági hátuszás. 1. Török 1 p. 
82.fi mp.

100 m. országos ifjusági hátuszás. 1. Khindl 
'József (JÖSSZE) 1 p 23.8 mp.! 2. Bistyák 
(SzUE) 1 p. 24 8 mp. 3. Köves (DUE) 1 p. 25.4 
mp. 4. Mátray (egyleten kivül) 1 p. 21.fi mp.- 
cel második lett.

50 m. helyi hölgy ifjusági mellúszás. 1. Anlal

KOLFéf I SF0BTN9PLÓ
Stockholm el van intézve: 

9:0 — Jöhet Prága!...
Száz méteren szóhoz sem jutottak a svédek, 

de Baranyay 400-on kikapott
Stockholm, julius 27.

(A Hétfőt Napló tudósítójának távirati je
lentése.) A magyar válogatott vlzlpólócsapat 
kontinentális túrájának aurán tegnap Svédor
szág válogatottjainak adott rcvánsot a tavalyi 
budapesti látogatásért.

Tavaly a Klcbehberg-kiipamérkőzésck so
rán r svédek 7:0 arónyu vereséget szenved

lek a magyaroktól.

A vlzlpólótnrna végén azonban a Jóképességü 
svédek, megelőzte az olimpiai győztes némete
ket, Magyarország együttese után második he
lyen végeztek. A tegnapi mérkőzésen a ma
gyar reprezentánsok a Inra eddigi legkolosszá- 
llsabb eredményét érték cl és Játékuk valóban 
szemfényvesztőm halott. A mérését és a vele 
kapcsolatos uszómérkőzésl közel 4000 főnyi kö

A ugusztus31- én:
Fali Rivers—Ferencváros

A Ferencváros megrendezi a Fali Rivers európai túráját — 
Az amerikai bamokcsapat augusztus 8-án behálózik, 15-án partra- 
száll és 20-án játssza első európai meccsét Prágában a Slavia ellen

Lekötötték a Ferencváros amerikai túráját
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Hétfői 

Napló irta meg elsőnek azt n rendkívül érdekes 
sporteseményt, amely legalább olyan szenzációt 
fog kiváltani Európában, mint a vilóghirü uru
guayi futballcsapat hcmulntkozása. A Fali Rí 
i>er« nck, Amerika bajnokcsapatának európai 
túrájáról van szó. Szinte egyedül áll a magyar 
fulhallsport történetében az a lény, hogy egy 
világhírű együttes túráját teljesen önállóan ren
dezze meg egv magyar egyesület.

A Ferencvárosnak, valamint elnökének, 
Gschwindt Ernőnek érdeme, hogy megvaló

sult a Fali Rlvcrscnk túrója.
F.nnck n túrának megvalósítása nem volt 

mindennapi feladat. de még ennél n túránál 
Is sokkal nagyobb Jelentőségű a Ferencváros 
Hmeri*'el  kórósa.

Knló 48.4 mp. Antal Kató 12 éves, igen nagy 
tehetség.

100 m. országos hölgy háluszás. 1. Szőke 
Kató (NSC) 1 p. 33 mp. 2. Vermes Magda (FTC)
1 p. 39 mp. 3. Sipos Manci (FTC)l 1 p. 40.2 
mp.

100 m. helyi mellúszás. 1. Kiss Károly 1 p.
32.2 mp. Megnyerte Béldy Alajos tiszteletdiját, 
mint a legjobb helyi versenyeredményt elérő 
úszó.

200 m. 1. osztályú gyorsuszás. 1. Mihályfy 
(SzUE) 2 p. 31.8 mp. 2. Bicskey Aladár (MESE)
2 p. 41.2 mp. 3. Perler (PÁC) 2 p. 4Ö.3 mp.

100 m. országos hölgygyorsuszás. 1. Lenkey 
Magda (III. kér. TVE) 1 p. 19 mp. 2. Sipos 
Manci (FTC) 1 p. 19.fi mp. 3. Tóth Ilonka 
(MUE) 1 p. 20 mp. Slieber Lotti a versenyt fel
adta. A teljes magyar hölgysprintergárda izgal
mas versenyt úszott. Sipos Manci 90 m-ig ve
zetett s Lenkey Magda csak a finisben hagyta el.

200 m. helyi hölgy mellúszás. 1. Antal Kató
3 n. 55.4 mp. A győztes 12 éves.

3%ö0 m. országos hölgy vegyesstaféta. 1. MUE 
2 p. 07 mp. 2. FTC 2 p 10.8 mp. Tóth Ilonka 
az 50 m-t 33.4 mp. alatt úszta.

4></00 m. gyorsuszóstaféta. A Sipos, Stieber, 
Tóth Lenkey hölgystaféla rekordkísérlete nem 
sikerült, amennyiben 5 p. 30 mp. idővel érkez
tek a célba a 8X50 m. staféta mögött, mely
nek az ideje 5 p. 23 mp. volt.

Műugrás: 1. Farkas Ferenc (BEAC) 88.22 
ponttal.

Vizipóló: PÁC—PUES (Sopron) 9:1 (3:0).
Vidéki válogatott—Országos ifjúsági válogatott 
VI (2:1). A vidékiek góljait Vágó (3) és Mi- 
key, az ifjúságiakét Brandy szerezte.

3%50 m. 1 .oszt országos vegyesstaféta: 1. 
MTK (Jónás), Hazai, Brandi) 1 p. 45.6 mp. 2. 
SzUE 1 p. 46.2 mp. 3. FTC 1 p. 47.2 mp.

.50 m. I. oszt, országos gyorsuszás: 1. Floór 
(EKAC) 27.fi mp. 2. Boros (SzUE) 28.4 mp. 3. 
Nemes (PÁC) 29 mp.

100 m. országos hölgymelluszás: 1. Danner; 
Gizi (SzUE) 1 p. 39.8 mp. 2. Somogyi (FTC) 1 
p. 404 mp. 3. Bárány Magda (MESE) 1 p.
11.2 mp.

100 m. I. oszt, hátuszás: 1. Nagy Károly (e. 
k.) 1 p. 15.6 mp. 2. Bitskey (MESE) 1 p. 16.6 
mp. 3. Herendi (SzUE) 1 p. 19.2 mp.

200 m. J. oszt, mellúszás: 1. Hild (UTE) 3 p. 
01.fi mp 2. Forray (FTC) 3 p. 05.2 mp. 3. Far
kas (CsAK) 3 p. 14.6 mp.

zönség előtt tartották meg. A magyar csapat 
egy pillanatig sem engedte szóhoz a svédeket 
és Németh (6), Keserű I. (2) és Vértesi révén 
érte cl góljnlt.

A vlzlpólómérkőzés előtt uszóverseny volt. A 
100 és a 400 ni. gyorsuszásban a magyarok is 
starthoz álltak. A 100 m. gyorsuszás! Bárány 
István dr. nyerte 1 p. 01.5 mp.-es közepes idő
vel. 2. Wannie 1. 1 p. 03.1 mp. 3. Wannie II. 
1 p. 03.5 mp. A három magyar tehát szóhoz 
sem engedte a svéd és a német úszókat. A 400 
in. gyorsuszásban a finn Tillikalnen győzött 5 p. 
29.8 mp.-cel Baranyai ellen, akinek az Ideje 
5 p. 31.3 mp. volt. Baranyait Tarródy követte 
5 p. 41 mp.-es Idővel. A nagyszámú közönség 
a kitünően szerepelt magyar válogatottakat lel
kes ovációban részesítette. A magyar csapat 
hétfőn fnlytatjn ptjál túrájának utolsó állo
mása: Prága felé.

A Ferencváros ugyanis a Fali Rlverst saját 
otthonában Is fel fogja keresni és nem ke
vesebb. mint 15 mérkőzést fog Játszani az 

Egyesült Államokban.
A Fali Riverst nz európai tárgyalásokon Su- 

gár Leó menezsér és Vásárhelyi Lajos, az Ame
rikai Magyar Népszava sporlrovalvezelője kép
viselte és pedig jelentős sikerrel. Ezek a tárgya
lások egy olyan kapcsolatot létesítettek Európa 
és Amerika sportbeli összeköttetése közölt, 
melynek

Jelentősége vitán felül áll éa uj utakat Jelöl 
meg a magyar sportkapcsolatok előtt.

A Fali Rivers aug. 8-án indul Ameriká
ból és 15-én érkezik Európába. Első mérkőzé
sei a Slavia rckordösszcggcl biztosította és a 
mérkőzés augusztus 20-án kerül döntésre, mig 
Prága után Bécs következik, aug. 23 - 24-én.

Veiden an Wőrter See, julius 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je

lentése.) A kies fekvésű Wörter-tavon rende
zett nemzetközi evezösversenyt vasárnap délután 
bonyolitották le. A Hungária Evezős Egylet né
gyesének igen jó hire lehetett, mivel a mün
cheniek és a gmundeniek a start előtt vissza
léptek a versenytől. így a Hungáriának csak 
az osztrák bajnok, Triton volt az ellenfele. A 
Hungária Götz, Sághy, Ivacskovics, Machán, v. 
e., Molnár kormányos összeállításban vette fel 
az osztrák bajnok ellen a küzdelmet. A ma
gyar együttes a starttól kezdve fokozatosan nö
velte az előnyét és 1000 méternél már egy 
hosszal vezetett, körülbelül 1500 méternél hul
lámtorlaszba került a Hungária s meglehetősen 
sok vizet kapott, úgyhogy ekkor visszaesett. De 
újabb erősítés után az egyhossznyi előnyét v-é- 
gig megtartotta s noha az osztrákok gyilkos

Franciaország nagy fölénnyel nyerte 
a Davis Cup-öt
Franciaország— USA

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati 
jelentése.) A Davis-Cup döntő utolsó napján 
a franciák Borotra és Cochet révén két 
újabb győzelmet arattak s igy

végeredményben 4:1 arányú fényes 
francia győzelemmel végződött a küz

delem.
A franciák ezzel a győzelemmel negyedszer 
védik az értékes serleget. Tegnap Borotra 
kemény ötszettes küzdelemben 5:7, 6:3,
2:6, 6:2 és 8:6 arányban biztos győzel
met aratott a fiatal amerikai Lőtt felett. Ez
után a világ két jelenleg legjobb tennisz- 
játékosa, a francia tenniszakrobata: Cochet 
és az amerikai tudományos tennisz műve
lője: Tildén került egymással szembe. A 
mérkőzés ekkor már 3 : 1 arányban a fran
ciák biztos győzelmét Ígérte és ezért nem 
volt oly izgalmas, mint a megelőző küzdel
mek. Cochet négy szettben: 4:6, 6 : 3, 6 : 1 
és 7:5 arányban győzött a Párizsban is 
nagy népszerűségnek örvendő Big-Bill ellen.

Vasárnapi sporthírek
X A magyar kardvívás díszei Siófokon. A 

siófoki fürdöigazgatóság karöltve a fürdötele- 
pen levő Róna-sportteleppel, augusztus 3-án 
nagyszabású vivóversenyt rendez a siófoki ka
szinó kertjében. A versenyre Róna mester meg
hívta Gombos Sándor dr.-t, a kardvívás európai 
bajnokát, Petschauer Attilát, a legjobb magyar 
kardvivót, Pillér György századost, a katona
tiszti európai bajnokot, Hajdú Jánost, Kálnitzky 
Gusztáv hadseregbajnokot, Rozgonyi Györgyöt 
és Hatz Ottó főhadnagyot. A fentieken kivül 
Róna és Ganzmann mesterek állanak, ki egy 
tiztussos tőrmeccsre.

X Pécs-Baranya legyőzte a városi amatőr vá
logatott csapatot. A pécsi professzionista csapat 
fi : 2 arányban győzte le vasárnap a városi vá
logatott csapatot.

X Hosszutóvuszóverseny a Dunán. A MUE 
vasárnap a Budapest és Ercsi közötti 28 km.-es 
lávon hosszutávuszóversenyt rendezett a Du
nán. A versenyt Labori Károly dr. (MUE) 
nyerte meg 4 óra Ifi perces idővel Szenesné, 
Schuiarcz Magda (MUE) előtt. Harmadiknak 
Bánky Vera úszott be a célba. A versenyen 
nyolc induló volt. _______________________ _

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

A román Coquin nyerte meg a 
Széchényi di’at

A vasárnapi versenyek szenzációja, hogy a 
románok derbynyeröje, Coquin megverte két 
legjobb idősebb lovunkat, Blancot és Büszkét 
a Széchenyi díjban. Lovaink vereségét eny
híti, hogy Coquin a románok messze kima
gasló legjobb lova. Hatalmas plönzse sikerült 
a Przyhy/a-istállónak Hérával a hatodik futam
ban.

A részletes eredmény a kővetkező: I. futam: 
1. Tonelles A. Vaczogó (4) Csaplúr. 2. Cigány
asszony (8) gr. Herberstein. 3. Kinizsi (5) 
Klimscha. F. in.: Kedvenc, Felperes, Adonis, 
Románc, Daniból, Buborék, Katáng, Rögtön. 
Nyakh., félh. Tol.: 10:65, 23. 2fi. 27. II. futam: 
1. Mr. Corner lola II. (2) Esch 2. Bénédíctine 
(fi) Csuta. 3. Livorno (5) Lynch. FI. m.: Párt
ütő. Emlék, Tavasz, Admirális. Silver King, 
Fonólány, Happy End. 2% h., fejh. Tót.: 10:33,
19, 27, 18. Ifi. futam: 1. Sschlesinger I. Coquin 
(3) Esch. 2 Blanc (8:10 reá) Schejbal. 3. 
Büszke (1/4) Gúlái F. ni.: Rabló, Harangvirág. 
Nyakh., 8 h. Tol.: 10:45. 14. 13. IV. futam: 1. 
Mr. Corner Renaissnnec (6) Kaszián F 2. Kal- 
lislo (2) Schejbal 3. Sárkány (5) Singer. F. ni.: 
Cipou, Bizalom, Nagvur. Corlina, Ki tudja?, 
Nebuló. Indiscreet. Annából, Páfrány. Régi 
nyár. Margaréta, Fogj meg. Gyöngyike, Frau 
Wundcrlich. »/4h., 1 */ 4 h. Tót.: 10:71, 18, 15.
20. V. futam: 1. Slépán F. Százszorszép (6) 
Cscsrkovils 2. Africanus (2) Csuta. 3. Cigány
menyecske (141 Gutái. F. m.: Janó Eyre, Lcsbia, 

finisbe kezdtek, mégis
a Hungária négyese 7 p. 08 mp.-es idővel 

elsőnek éri a célba.
A Triton Ideje 7 p. 10 mp. volt.

Később került sor a népszavazás emlékére 
rendezett négyes verseny lebonyolítására. A 
Hungária ellenfele ebén a versenyén a gráci 
Hansa együttese volt. A Hungária Hüttner, Kau- 
zer Árpád, Vali, Kauzer István, v. e. és Molnár 
kormányos összeállításban startolt. A magyar 
együttes 500 méternél félhosszal, 1000 méternél 
két hosszal vezetett, mely előnyét 1500 méter
nél három hosszra növelte.

A finisén 34—36-oa csapásokkal mintegy 
nyolc hossz előnnyel győztesként futott ■ 

célba.
Az időjárás kedvezett a versenynek. A szépen 
szerepelt Hungária győztes csapata ma, hétfőn 
este érkezik vissza túrájáról.

4:1
Csak az első kél szett nyújtott komolyabb 
küzdelmet, mig a másik kettő Cochet spe
ciális hengerjátékának bizonyult. A franciák 
iiegemóniája, ugylátszik, egyhamar nem fog 
végetérni.

172 óra 12 p. 16 mp.-es idővel 
a francia Leducque nyerte a 

Tour de France-ot
Párizs, julius 28.

A Tour de Francé klasszikus versenyének 21. 
szakaszát futották ma s ezzel a verseny sorsa 
eldőlt. A cél előtt s a célban óriási néptömeg 
várta a versenyzőket, akik csak közelharc árán 
tudták átverekedni magukat.

Végeredményben
a 24. Tour de France-ot Ledueque nyerte 

172 óra 12 p^ 16 mp. összidővel,
2. Guerra 172 óra 26 p. 38 mp. Az országok kö
zötti versenyt Franciaország nyerte meg.

X Országúti kerékpárverseny Szombathelyea. 
Az SzKE jubiláris kétnapos kerékpárversenyé
nek második napján a Szombathely—Körmend— 
Rátát—Szentgotthárd és vissza útvonalat futot
ták le: összesen 126 kilométert. Győzött Oláh 
József (Rákospalotai Testvériség) 3 óra 55 p. 
56 mp. 2. Kovács (SzKE) 4 óra 10 p. 59 mp.
3. Randveg (SzKE) 4 óra 11 p. A két nap ösz- 
szesitett eredményei alapján a versenyt és az 
értékes tiszteletdijakat Kovács (SzKE) nyerte el.

X A pécsi Szabó 731 cm-t ugrott távoíbut 
A szépszámú közönség előtt megrendezett 
atlétikai versenynek páratlan szenzációja akadt.

Szabó (PSC), az Idén kiváló formába jött 
atléta, 731 cm-es szenzációs eredménnyel 

nyerte a távolugrást.
X A Kehrling—Bánó-pár veresége Debrecen

ben. Debrecenből jelentik: A DEAC nemzetközi 
tenniszversenyén vasárnap a Kehrling—Bánó
pár 6:4, 6:2, 6:1 arányban vereséget szen
vedett a báró Vay—Gabrovitz kettőstől, még 
pedig ugy, hogy egyetlen szettet sem tudott 
nyerni. A vegyes párosban a Kehrling—Lates 
Csilla-p&r győzött a Gabrovitz—Nagy Dusi ket
tős ellen. A férfi egyest Kehrling nyerte Bánó 
Lehel előtt, mig a női egyesben a cseh Korot- 

^ifcrtrfn^elözt^mej^Lofes^CsilIát^^^^^^^^^ 

Momenl, Motalko, Módos, Pihegő, Relly, Geor
gette, Sanyi, Csatlós, Toborzó. 3% h., 2 h. 
Tót.: 10:81, 26, 20, 68. VI. futam: 1. Horthy J. 
Héra (pari) Lynch. 2. Billikom (6) Esch. 3. 
Lelkem (12 Schejbal. F. m.: Tévedtem, Obsi
tos, Csopnk, Funny, Dáma II., Marca, Szigliget, 
Szanda, Fruska II., Kucikóka, Mecies. 1% h.« 
1*4  h. Tót.: 10:26, 17, 38, 39.

Bécsi versenyek
Vasárnap kezdődött meg az osztrák verseny

üzem nyári milingje. A megnyitónap főszáma a 
Helenentali dij volt, melyet a favorit Dagger 
nyert meg Kellermann ellen.

A részletes eredmény a következő: I. futam:
I. L. Urban Harmonie (pari Müller. 2. Sans 
coueur (2) Valentin. 3. Nordstern (8) Németh. 
F. m.: Ezerév, Szcladon, Best hope. Tót.: 10:16,
II, 14. II. futam: 1. I. Zangen Ecarle (4) Tóth 
B. 2. Heluan (2J4) Szabó L. 3. Cioconda (3) 
Stircula. F. m.: Herba, Stanko, Malva, Dark 
Lőve. ToTt.: 10:51, 15, 12, 15. in. futam: O. 
Schiller Arabian (4) Balog. 2. Gloriosus (2J4), 
Szabó L. F. m.: Wahrhaft, Perplex, Robinson, 
Pastrana. Tót.: 10:35, 18. 14. IV. futam: 1. br. 
Rothschild A. Dagger (2 reá) Szabó L. 2. Kel- 
lermann (2J4) Balog. F. m.: Krieglach, Rona- 
cher, Rudim. Tót.: 10:13, 12, 15. V. futam: L 
E. Slárz Salnt Louis (4) Albert. 2. Toddy (2H) 
Hinlschich. 3. Evian (5) Varga I. F. m.: Glüh- 
würmehen. Caruso II., Campidoglio, Apache. 
Tol.: 10:48, 18, 34, 19. VI. futam: 1. L. Urban 
Slelzer (5) Esch L. 2. Sudár (pari) Balog. F. 
ni.: Horrido. Belliévé me, Fraucnlob. Tót. 10: 
37. 14, 11 VII. futam: 1. Mr. Kurt Daca (3) 
Balog. 2. Toscana (1J4) Weckermann. F. m.t 
Sieglinde, Piz Palil, Ramóna, Beliee me. Tot.l 
10:34, 15, 12.
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