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Veszedelmes tűz és robbanás 
a LeszámitolűbanK paioiaiaban

pipára gyuim a nyawii Esanzintartáiy nwisest egy 
munkás - A benzintartály felrobbant - A vigyázatlan munkás bor- 

zaimasan Bsszeágett

Haldoklik a rottaoás áldozata
Vasárnap délelőtt 10 órakor a Leszámítoló 

és Pénzváltóbank Dorottya-utca 6. szám 
alatt lévő palotájában, a nagy pénztárterem
ben veszedelmes robbanás történt, melynek 
nyomán tűz csapott fel. Óriási riadalom tá
madt. A bank közvetlen tűzjelző állomásá
ról azonnal értesítették a tűzoltófőparancs
nokságot, melynek utasítására három őrség 
robogott ki a bankpalota elé.

A Lcszámitolóbank igazgatósága a múlt 
héten elhatározta, hogy a nagy pénztárte
remben, ahol a tulajdon képen! bankforgal
mat lebonyolítják, a padlót burkoló linó
leum helyére gumipadlót ragasztanak.

A munkát vasárnap kellett elvégezni, 
mert a bankforgalom miatt köznapon ez a 
munka lehetetlen. A burkoló három alkal
mazottja, Weber István 48 éves, Kórsai La
jos 3 Óéves munkások és egy munkafel
ügyelő jelentek meg vasárnap kora reggel a 
Leszámitolóbank épületében, hogy megkezd
jék a munkát. Két nagy vastartályban hoz
ták a gumipadló felragasztására szolgáló 
anyagot, amelynek

az acctonon kívül főanyaga a benzin.
'A linoleumpadlót már felszedték és kinyitot
ták az egyik nagy vastartányt, hogy a gumi
padlót elhelyezzék. Tiz óra előtt néhány 
perccel

Weber István munkás a tilalom ellenére 
meggondolatlanul pipára akart gyújtani, 
holott az ilyen munkálatoknál mindig 
kiadják a parancsot, hogy gyufát nem 
szabad gyújtani, mert a vastartányból 

kiáradó benzingőz is meggyulladhat 
és felrobbanthatja az egész tartánvt.

Abban a pillanatban, hogy Weber István 
meggyujtotta a gyufát, a robbanás bekövet
kezett. A lángrakapó benzingőz felrobban
totta a Weber Istvántól alig három lépés
nyire lévő vastartányt, amely

hatalmas dörrenéssel szétvetődött 
és másodpercek alatt lángba borította a pad
lózatot. Weber Istvánt valósággal elárasz
totta a benzintartányból elöcsapó hatalmas 
lángtenger. Menekülésről szó sem lehetett. A 
szerencsétlen ember ruhája pillanatok alatt 
lángbaborult és a füstfellegek között 

valóságos égő fáklyaként rohant föl és 
alá, 

majd eszméletlenül lezuhant a földre.
A feltörő lángok összeégették Kórsai La

jost, a másik munkást Is, Ö azonban sukkal 
szerencsésebben járt, mint társa, mert csak 
elsőfokú égési sebeket szenvedett és őt a be
rohanó bankaltisztek idejekorán ki tudták 
menteni a veszedelemből.

A szivszakgató kiáltozások között eöldör. 
fetrengő Weber Istvánt, akiről a tűz mór 
minden ruhát leégetett, ugyancsak

a bank altisztjei mentették meg a ször
nyű haláltól.

Pokrócokba csavarták a halálosan össze
égett embert és ilymódon meggátolták a to 
vábbi égést. Csakhamar megjelentek a mén 
tők, akik megállapították, hogy Weber Ist
ván a melle kivételével teste minden részén

a fejétől a lábáig másod- és harmadfokú 
égési sebeket szenvedett.

Az arcán, a hátán, a lábszárain szinte 
csontig éget a hús, úgyhogy alig volt 

már benne élet, 
amikor a mentők berobogtak vele a Rókus- 
kórházba, ahol az orvosok azonnal megtel
tek mindent a szerencsétlenül járt miinkás 
megmentésére.

A mentők Kórsai Lajost, a másik sebesült 
munkást, aki szerencséjére csak elsőfokú 
égési sebeket szenvedett, budatélényi laká
sára szállították.

Ezalatt természetesen már a tűzoltók 
megérkeztek a helyszínre és azonnal hozzá
látták a tűz eloltásához és a nagyobb vesze
delem elhárításához.

A márványfalu és gyönyörűen berende
zett nagy pénztártcrcniben lobogó láng
gal égett az acetontartály, amelynek 
tüzes füstje lángbaborltotta a parkett 

egy részét is.
Féltizenegy órakor Ausch Rezső tűzoltó

főtiszt jelentette a parancsnokságnak, hogy 
a tüzet sikerült eloltani.

A tűz elpusztította a vaslartányok anya

Öt-hat napig ápolják még 
Székesfehérvárott 

Péchy Erzsit, 
akit vasárnap igen sokan kerestek 
fel a kórházban, de a művésznő nem
fogadott senkit a

Székesfehérvár, augusztus 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése) Székesfehérváron, valamint a bala
toni fürdőhelyeken egész vasárnap megdöb
benéssel beszéltek arról a sajnálatos autóka
tasztrófáról. amelynek egyik sebesültje 
Pécliy Erzsi, a népszerű primadonna volt, 
Péchy Erzsi autókatasztrófájáról szombaton 
éjszaka

különböző rémhírek terjedtek el Szé
kesfehérváron és Siófokon, 

vasárnapra azonban kiderült, hogy szeren
csére nem felelnek meg a valóságnak azok 
a híresztelések, amelyek szerint súlyos sé
rüléseket szenvedett volna a művésznő.

Péchy Erzsit a székesfehérvári korház 
sebészeti osztályának

egyik különszobájában ápolják.
A művésznő az éjszakát nyugodtan töltötte 
el és reggel, amikor az osztály főorvosa és 
kezelőorvosai megvizsgálták, nem panasz
kodott súlyosabb fájdalmakról. A vasárnapi 
orvosi vizsgálat szerint

a művésznő végtagjain kbebb-nagyobb

gát, a giimipadlókat és a pénzlártcrem I 
parkettjének egy részét,

a bútorzatot és a berendezést azonban síké-1 
rült a tűzoltóságnak megmenteni, úgyhogy I

hétfőn semmi akadálya se lesz a forga- | 
lom lebonyolításának.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
után bent járt a Rókus-kórházban és érdek
lődött a szerencsétlenül járt Weber István 
állapota felöl. Kezelőorvosai azt a felvilágo
sítást adták, hogy az összeégett ember telje
sen eszméletlenül fekszik betegágyán. Olyan 
súlyos harmadfokú égési sebei vannak jó
formán egész testén, hogy

nagyon kevés remény van életben mara
dásához.

A rendőrség a veszedelmes robbanás ügyé
ben már vasárnap délelőtt lefolytatta az eré
lyes nyomozást és kétségtelenül megállapí
totta, hogy

a balesetet Weber István okozta, 
aki a szigorú tilalom ellenére pipára akart 
gyújtani a benzines tartály közvetlen köze
lében.

betegszobájában
zuzódásokat szenvedett és idegeit is 
megviselte a katasztrófával járó Ijedt

ség.
Péchy Erzsi körülbelül még 5—6 napig lesz 
a székesfehérvári korház lakója és a hét 
végén szállítják fel Budapestre, ahol minden 
valószínűség szerint lakásán ápolják tovább. 
Az autószerencsétlenség hírére vasárnap a 
délelőtti és délutáni órákban

Igen sokan érkeztek a művésznő Isme
rősei közül a korházba, hogy megláto

gassák.
A művésznő kifejezett kívánságára azonban 
senkit sem bocsátottak be betegszobájába. 
Csupán leánya és buga jutottak be a beteg
szobába, akik Bélatelepről siettek Fehér
várra, a szerencsétlenség hírére. A Balaton 
partján nyaraló színészek és színésznők kö
zül is vasárnap délután sokan látogatlak el 
Székesfehérvárra és érdeklődtek a kórház
ban Péchy Erzsi állapota felöl.

Az első látogatók között volt Titkos 
Ilona,

aki jelenleg Siófokon tartózkodik és innen 
hajttatott autóján Székesfehérvárra, érdek

lődött a kórházban Péchy Erzsi állapota 
felől.

Az autókatasztrófa többi sebesültjei:
Péchy Mária, a művésznő nővére, jobb 

lábán sipcsonttörést szenvedett,
Tavy Tibor pedig jobb karján szenvedett 
sérülést, ügy Péchy Mária, mint Tavy Tibor 
állapotában vasárnap ugyancsak javulás ál
lott be.

Igen érdekes újabb részleteket beszélnek 
el a székesfehérváriak magáról a katasztró
fáról, amely úgy történt, hogy Péchy Erzsi 
Steyr-kocsijával előzni akarta az elölte ha
ladó csukott automobilt. Az előzés pillana
tában annyira megközelítette a gyáros kocsi
ját, hogy Péchy Erzsi kocsijának balkereke 
beleszaladt az előtte haladó kocsi felhágó
jába.

Miután az előzés maga is sokkal gyorsab
ban történik, mint a rendes menet, a karam
bol ereje olyan hatalmas volt, hogy a nehéz 
csukott kocsit egy szempillantás alatt fel
borította és a nagy csukott túraautó bele
fordult az árokba és a karosszériája pozdor- 
jává tört. A csodával határos, hogy a kocsi
ban ülők kisebb horzsolásokon kívül nem 
szenvedtek súlyosabb sérülési, mig a Péchy 
Erzsi autójának utasai súlyos sebesüléseket 
szenvedtek.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
megtekintette Péchy Erzsi automobilját és 
azt a kocsit, amely felborult. A kél autó 
teljesen összeroncsolt állapotban van. Péchy 
Erzsi autójának karosszériáján egy ép rész 
nem maradt. Alváza össze-vissza van gör
bülve, sárhányói leváltak, a kormánykerék
ből csak az úgynevezett „agy“ maradt meg, 
még a ventillátor szárnyai is letörtek, ame 
Ivek pedig az autó konstrukciójában úgy 
foglalnak helyet, hogy teljesen védve 
vannak.

Elmondották a Hétfői Napló munkatár
sának, hogy Péchy Erzsi, valamint az autó
jában helvet foglaló utasok, dacára, hogy 
súlyos sérüléseket szenvedlek, mégis arány
lag szerencsésen kerültek ki a katasztrófá
ból, mert a borzalmas erejű összeütközés 
pillanatában, mindhárman kirepüllek a 
kocsiból. Az összeütközés után ugyanis a 
kocsi megfordult a levegőben és csak az
után zuhant bele az árokba.

A székesfehérvári rendőrség a katasztrófa 
ügyében már több kihallgatást foganatosított 
és igy

elsősorban a szemtanukat hallgatta ki, 
majd kihallgatták az autó utasait s 
amint Péchy Erzsi állapota megengedi, 
őt Is ki fogják hallgatni a szerencsétlen

ségről.
\ helyszíni szemlén a hatóságok emberei 
•érképvázlatot is vetlek fel a katasztrófáról.

Ilir szerint
sem Péchy Erzsi automobilja, sem a 

másik autó nem volt biztosítva, 
pedig mindkét kocsi nagy értéket képvisel. 
Uj állapotban körülbelül 24.000 pengőbe ke
rül a két automobil.
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A belügyminiszter adatgyűjtése 
a törvény hatósági tagok politikai 

pártállásáról
Rassay Károly nyilatkozata

A vidéki törvényhatóságok alispánjaihoz és 
polgármestereihez a belügyminiszternek egy 
rendeleté érkezett meg a napokban. A rende
let arról szól, hogy statisztikai adatgyűjtés 
szempontjából

szüksége van a belügyminisztériumnak 
a törvényhatósági bizottság lúgok életrajzi 

adataira.
Arrn kíváncsi pedig a belügyminiszter, hogy 
mi a neve, foglalkozása, életkora a törvény
hatósági bizottsági tagoknak, továbbá milyen 
alapon és mikor leltek a törvényhatósági bi
zottság tagjai és végül az utolsó kérdésben 
arra kell felelniük, hogy

tagja-c a bizottsági tag valamely politikai 
pártnak.

A belügyminiszter ezen rendeletére vonatko 
rólug most folynak nz összeírások n külön
böző törvényhatóságok területén és amint ér
tesülünk, vannak bizottsági tagok, akik erre 
er utolsó kérdésre részben nem akarnak b 
tétiben nem tudnak válaszolni.

Nem lehet moziüzemvevető, akit 
hatóság előtti rágalmazásért elitéltek

Ungerleider Adolf pörösködése a fönöknőjével
Ungerleider Adolf mint üzemvezető volt 

alkalmazásban Arleth Lajosné mozgóképszínhá
zában. Itt egy ideig kifogástalanul működött 
ugyan, főnöke mégis egy napon váratlanul 
azonnali hatállyal elbocsátotta.

A kormány ugyanis 1923-bnn rendeletét ho
zott, mely szerint mozgóképszínházakban az 
üzletvezetői vagy gépkezelői teendőket csak 
mozgófényképkezelői szakképesítéssel biró egyé
nek láthatják el. Ezért minden engedélyes kö
teles tudomásulvétel végett üzletvezetőjét, gép
kezelőjét a rendeletben előirt módon és pedig 
oly időben bejelenteni, hogy amikor nz. uj al
kalmazott állását elfoglalja, a tudomásulvételt 
mngábnn foglaló határozat már nz engedélyes 
birtokában legyen. A rendőrség pedig Unger
leider alkalmaztatását

nem vette tudomásul, mert hatóság előtti 
rágalmazásért büntetve volt

és Igy feddhetlen előéletűnek nem tekinthető. 
Arlethné ez alnpon Ungcrlcidcrt azonnali ha
tállyal elbocsátotta.

Ungerleider erre keresetet indított Arleithné 
mint engedélyes és özv. Káig Jánosné, mint a 
mozgóképszínház lórslulajdonosa ellen, akit a 
perben dr. Somos Ignác ügyvéd képviselt.

A budapesti törvényszék Bof/irfr-lanácsa nz 
alperesek védekezése alapján

a felmondási Igényre vonatkozó keresetet 
elutasította.

Ar ítélet megokolásn szerint kétségtelen ugyan, 
hogy Ungerleider a rendeletben megkívánt 
szakképzettséggel rendelkezett, azonban nz is

mim mii egy 33 éii elem kegyeiieo, 
veres raMOgyiíMgra

1 hm 33 w uiin. a ibiíios asysi wa iw ö na etie el 
a gMol — t Beismerő imms uian megnalt

Békéscsaba, julius 27.
Harminchárom évvel ezelőtt, 189f>-bun vériá- 

siló kegyetlenséggel végrehajtott szörnyű bűn
tett történt Gyomén. A rémséges esel, ninoly 
•'gy jómódú gazdálkodó-házaspár véres lcgyil-, 
kolásával végződött, akkor hosszú hónapokig 
lázban és rémületlaen tartotta nz egész környé
ket és nz izgultunk csak akkor csitullak el, 
amikor a rémes teli emlékére lassanként a fe
ledés borult.

Cs. Szabó Aliiért jómódú, idősebb gyomai 
gazdálkodó és felesége voltak a rablógyilkosság 
áldozatni

Ismeretlen lettes késő éjjel, amikor a há
zaspár aludt, behatolt a lakásba, fejszével 
bebasltotta mindkét áldozatának koponyá

ját,
majd amikor a gnzdálkodó és felesége kiszen
vedtek, a gyilkos magához vette a lakásban ta
lálható összes pénzt és egy sereg okmányt, az
után pedig elmenekült.

A borznlmns rablógyilkosságot csak másnap 
reggel fedezték fel . A csendőrség széleskörű 
nyomozási indítóit meg. ez azonbnn semmi

A belögvmlniszler ezen rendeletére vonatko
zólag a Hétfői Napló munkatársa kérdést in
tézett Rassay Károlyhoz, aki 11 következőket 
mondotta:

— Szívből gratulálok a kormánynak, 
hogy a inai viszonyok között azt tartja a 
legfontosabb kérdésnek, hogy a törvény
hatósági bizottságok tagjainak életrajzi 
adatait és politikai pártállását megtudja. 
Akkor,

amikor a belügyminiszter ur a saját ott
honában történt dolgokról sincs tájé

kozva
és amikor nap-nap után ujabb és ujabb 
panamabotrányok derülnek ki, akkor u 
súlyos helyzetben fuldokló magyar társa
dalmat más kérdések érdeklik, mint az, 
amire a belügyminiszter ur ezzel a rende
lettel feleletet akar kapni.

kétségtelen, hogy az. alkalmaztntás idején ható
ság előtti rágalmazás vétsége miatt jogerős 
büntetőítélet hatálya alatt áJlott s igy feddhet
len előéletű nem volt.

A munkajog terén — mondja az ítélet indo
kolása — elemi szabály, hogy a munkavállaló
nak rendelkeznie kell azokkal a feltételekkel, 
amelyek mellett vállalt munkáját teljesíteni ké
pes. Amikor Ungerleider a mozgóképszinház- 
tulnjdonosúvnl szerződött,

elhallgatta azt, hogy büntetve volt
s ezzel a másik felet lényeges személyes tulaj
donságai tekintetében megtévesztette. Ez okból 
n munkaadó, mint megtévesztett fél, a mnga ré
széről a szerződést teljesíteni nem tartozik

De nincs kereseti joga az üzemvezetőnek az 
ítélet szerint nzért som, mert jogilag

Iparossegédnek tekintendő.
már pedig sz ipartőrvény szerint az iparosse- 
géd felmondás nélkül azonal elbocsátható, ha 
a szerződésileg elvállalt munka teljesítésére kép
telen. Ungerleider arra hivatkozott, hogv a 
rendőrkapitányság határozata még nem jogerős. 
A törvényszék ezt az érvelést nem fogadta el 
azzal az indokolással, hogy az elvállalt munka 
teljesítésére való képtelenség a munka teljesí
tésé nek időpontjában bírálandó el, a munkaadó 
tehát a maga érdekének védelmében nem köte
lezhető arra, hogy üzleti érdekeinek biztosítá
sára törvényadta jogosultságát a „jogerő" hó
napokig tarló bekövetkezéséig függőben tartsa, 
mert ez a napi életre alapított üzletének teljes 
tönkretételét eredményezné. V. J.

eredményt nem hozott. Több személyt letartóz
tattak ugyan, ezek azonban sorra alibit igazol
tak. Legerősebben Kiss Antal gazdálkodót vet
ték gyanúba, a meggyilkolt unokáját, aki 

az öregekkel valami főldllgy miatt ádáz 
haragban volt.

Kiss Antalt skáig fogva tartották, sokáig val
latták, de végűi is szabadon engedték, mivel 
váltig hangozlalla ártatlanságát, amivel szem
ben a nyomozás semmi tárgyi bizonyítékot 
nem tudott felmutatni.

Az ártatlanul meghurcolt ember azóta bús
komorságba cselt és váltig hangoztatta, hogy 
ártatlan és

belepusztul a gyanúsításba.
Az ügy ezután végképen elaludt és a szerencsét
len végtrt ért házaspár gyilkosa végérvényesen 
megmenekült nz ignzsúgszolgállatás sújtó keze 
elől.

De most, pontosan 33 év után, egyszerre vi
lágosság derült a szörnyű bűntényre. Harminc
bárom esztendő után kiderült, hogy ki követte 
el n kegyetlen rablógyllkosságot 
alatt lévő’ Felvidék egyik kicsiny lót falucská- 

jóban csendesen elhunyt egy öreg gyolcsos tót, 
Most, 33 év után, a csehek által megszállás 

bizonyos Kovalik István. Kovalik azelőtt ■ por
tékájával éveken keresztül járta keresztül-kasul 
az Alföldet. így került egyszer Gyomára, ahol 
— miután árucikkeinek jó piac mutatkozott — 
a gyolcsos tó( meg is telepedett.

Kovalik István gyomai lakos lett 
és éveken keresztül lakott Gyomén, mígnem 
megöregedett és elfogta a honvágy, amely az
tán végleg hnzavitte hegyes szülőföldjére.

Az egykori gyomai gyolcsos lót a napokban 
ágynak cselt. Amikor már haldoklóit, azt kí
vánta. hívják el hozzá a csendőrökéi, mert nagy 
bűn terheli a lelkét és fontos vallomással akar 
könnyíteni a lelkiismeretén. A csendőrök meg 
is jelentek a haldoklónál, aki aztán erre 

töredelmesen bevallotta, hogy a 33 évvel 
ezelőtt Gyomén történt kettős gyilkossá

got ö követte el.
A haldokló elmondta, hogy Cs. Szabó Albert 

gazdálkodónak 300 forint készpénzzel tarto
zott. A pénzt üzlete fejlesztésére vette fel tő
lük adóslevelekre és váltókra. Az üzlet azonban 
a befektetés után sem lendült neki, mire el

MegtaDálták a fóti országút 
lövöldöző autósait

Ittas fejjel „tréfából44 lőttek ró hatszor 
Hartmann Jánosné kocsijára

A fóti csendőrség és az újpesti rendőrség 
rövid nyomozás után

megtalálta a fóti országúton történt 
lövöldözés tetteseit.

Mint ismeretes, a szombatra virradó éjszaka 
a váci országúton a hazafelé igyekvő Hart- 
mann Jánosné gazdaasszony kocsijára isme
retlen tettesek hat revolverlövést adtak le. 
Hartmanné elmondta a csendörségen, hogy 
a merénylők

egy vele szembe robogó autóról adták 
le a lövéseket.

Mffll eljárás Falsz ktzsfig négyirtöíe ellen
Panaszos íeiirai Horthy ffliKMs kormányzóhoz

A tolnamegyei híres paprikatermő Fafsz köz
séget mostanában meglehetős izgalomban tart
ják a község hivatalos vezetőinek ténykedései 
körül folyó különböző vizsgálatok. Még a 
nyár elején történt, hogy Nagy Sándor, az ot
tani képviselőtestület tagja, több társával együtt 
feljelentést tett a járás uj főszolgabírójánál, 
Szentpétery Lajosnál és kérte, hogy vizsgálja 
meg a község gazdálkodását, mert — szerin
tük — több olyan szabálytalanság történt. 
amellyel súlyosan megkárosították a község 
polgárságát.

Szentpétery Lajos főszolgabiró meg is indí
totta a vizsgálatot a feljelentésben foglaltakra 
és az előzetes vizsgálat során olyan szabályta
lanságokat konstatált,

hogy elrendelte a fegyelmi vizsgálatot 
Rajháty Gyula főjegyző, Szánta? József 
községi bíró, Pata Péter pénztúrnok és 

Petrányi Dezső adóügyi jegyző ellen 
és ez utóbbit fel is függesztette állásától.

A további eljárás során már belevonta a köz
ség számadásainak vizsgálatába Bellák Imre 
számvevőségi tanácsost is. Kiderüli, hogy külö

Venter Emil íőkonzul pereskedése 
a íizetéslevonás miatt

Az állami tisztviselők a szabálytalan eljárással okozott kárért 
magánjogilag felelősek

Venter Emil nyugalmazott m. kir. főkonzul 
pert indított Nuber Sándor rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter, továbbá Miklós Ti
bor főkonzul ellen. Keresetében előadta, hogy 
Nuber követ, aki azóta szintén nyugalomba 
vonult, rendeletét bocsájtott ki annak idejűn, 
amelyben utasította a külügyminisztérium meg
felelő osztályát,

hogy Venter fizetéséből 1080 pengői utl- 
clőleg megtérítés és rokkantadó elmén von

janak le.
Venter a rendelkezés ellen panasszal fordult a 
közigazgatási bírósághoz, de a fizetés levonást 
ennek ellenére végrehajtották.

Csiky Aladár dr. az alperesek ügyvédje a 
törvénjszéki tárgyaláson pergáiló kifogást je
lentett be. mert szerinte nz ügy elbírálása a 
közignzgntásl bíróság elé tartozik, különben Is 
állam*  tisztviselők felelősségét fegyelmi ható

határozta, hogy nem fogja visszafizetni hitele
zőinek az akkor nagy summát jelntö pénzt.

Éjnek idején belopózott Szabóik házába és 
kutatni kezdett a váltók után. Már a kezében 
volt minden írás, amikor

as Idős házaspár a neszre hirtelen feléb
redt. Erre ő — nehogy csendőrkézre ad
ják — hirtelen fejszét ragadott és a házas
párt néhány fejszecsapással meggyilkolta.
Ezután felkutatta a lakást és az ott találtt 

többszázforintnyi készpénzt is magához vette. 
A zsákmánnyal ezután nyugodtan tovább állt.

A véres tett után még 13 évig élt Kovalik Ist
ván Gyomon, ahol öt cscdálatosképen

soha nem gyanúsította senki a rabiógyil- 
kosságggal.

öregségében hazaköltözött a Felvidékre, ahol 
gyakran gondolt a gyomai véres éjszakára, Ősz- 
haju áldozatainak vérrel bemocskolt, őrjítő kí
noktól torzzá fagyott arcéra.

Halála óráján — mint mondotta — gyötrő 
lelkifurdalást érzett s bár tudta, hogy bűne el
évült, de könnyíteni akart lelkiismeretén és 
bevallotta rettenetes bűnét.

Ez a rémregénybe illő eset tartja izgalom
ban most Gyomét.

A revolverlövések a lovakat találták és a go
lyók a lovak combjába fúródtak. Ma reggel 
a nyomozó hatóságok megtalálták a tettese
ket, két soffőr és négy másik fiatalember 
személyében. A négy fiatalembert előállítot
ták a csendőrségre, ahol beismerték, hogy 
ők adták le a lövéseket, de azzal védekeztek, 
hogy

italosak voltak.
Senkiben sem akartak kárt tenni és csak 
„tréfából” lövöldöztek. Mind a négy fiatal
ember ellen megindult az eljárás.

nösen két irányban történtek súlyos szabály, 
talanságok. Az egyik

a hajóállomás építkezése
körül, melynek költségeit sem a képviselő tes
tület nem szavazta meg. s ennélfogva azt nem 
volt módjában jóváhagyni a felsőbb hatosé- 
goknak sem. De azért a hajóállomást mégis 
megépítették és mivel sem a tőke, sem a ka
mat fizetésére költségvetési fedezet nem volt, 
a Kalocsai Egyházmegyei Takaréktól vetlek fel 

hatezer pengő kölcsönt
és ebből fizették ki a hajóállomás építkezési 
költségeit A kölcsönt azonban kamataival 
együtt törleszteni kellett, de

fedezet nem volt.
Erre házilag kezelték a borfogyasztási adóból 
befolyó jövedelmeket, ugy, hogy annak egy 
része

nem került be a község pénztárába, 
hanem csak ugy magánuton ebből, s azonkívül 
bizonyos el nem végzett közmunkák után fel
számított összegekből fizették a Kalocsai taka
róknál fennálló tartozás részleteit.

ságnak kell megállapítania, mielőtt a polgári 
per megindulhatna. A védekezéssel szemben 
Darvay János dr, Venter ügyvédje azzal érvelt, 
hogy a perben egyszerű kártérítési kérdésről 
van szó, ezt pedig a polgári bíróságnak kell 
tárgyalnia.

A törvényszék el Is utasította az alperesek 
porgátló kifogását,

ami ellen az alperesek a Táblához felebbeztek. 
A Tábla elutasította a felebbezést és kimondta, 
hogy a perben nem Nuber Sándor rendeleté
nek törvényességéről, hanem

a két alperes tisztviselő eljárásáról van 
sző,

ez pedig, mint a tisztviselők felelősségének kér
dése általában, a polgári biróság elé tartozik. 
A Tábla határozata alapján a pert most érde
mileg a törvényszék tárgyalja.

Szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk helyiségeit
et-KOrut 4.1. em.f

alá helyeztük át. Telefon: József 308—96.

Vasárnap d. u. 4 órától sze.késslőségí helyiségünk: VI., Aradi-utca 8. (Glóbus nyomdában)
Telefon: Automata 243-81 és 100 43.
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vasárnap egész déleifitt folytak a kihallgatások 
az eMezesi panama Ogyéhen

amfí^LrBSf,lsz,0í ás lö0D epltöuaiiaiat alkalmazómat - Szeia- 
csenvi miniszteri titkár*  uasarnap is or*ákon  át vallott az ligyászsáoon 
rrB^erX^eleM^hh’abdáb ’an S”£™!± “‘íü" ‘ "7?1?20 h,IÓ!'*' ’<>k e,Őlt 1'“ í*"  CS>k..C?"W'
reggel megjelent hivatalában s ugyancsak 
teljes számmal megjelentek vasárnap reggel 
éppenugy, mint bármelyik hétköznapon az 
ügyészségre beosztott detektivesoport tagjai 
is, akik a referens ügyésznek segítenek a 
nyomozás munkájában. Az ügyész

vasárnap délelőtt folytatta Szelecsényi 
Andor miniszteri titkár, a rendőrlakó- 
telcpépitkezések belügyminisztériumi re

ferensének kihallgatását, 
amelyet tegnap félbeszakítottak. Szelecsényi 
ugyancsak tiz órára volt idézve, de az ele
gáns fiatal tisztviselő alakja már féltiz óra
kor feltűnt az ügyészség folyosóján. Szele
csényi, aki feleségével Siófokon nyaralt, 
távirati idézésre tegnap érkezett a fővárosba. 
A detektívek már pénteken este megjelentek 
a miniszteri titkár margitköruti lakásán, 
hogy foganatosítsák a házkutatást, amelyet 
az ügyész indítványára Nagy Pál dr. vizs
gálóbíró rendelt el. Szelcsényit nem találták 
otthon és igy a házkutatást egy nappal el 
kellett halasztani. A házkutatást azután 
tegnap délután foganatosították.

Felkutattak minden fiókot, minden szek
rényt, összeszedtek minden levelet és 
iratot és a lefoglalt iratokat az ügyész

ségre szállították.
A lefoglalt iratok szortírozásával még teg
nap este elkészültek az ügyészségen. Szele- 
csényit ma arra vonatkozólag kérdezték ki. 
milyen viszonyban volt Vay Kázmérral. Azt 
már Szelecsényi kihallgatása elején megál
lapították, hogy Szelecsényi — egyes hí
resztelésekkel ellentétben — sohasem volt 
Vay személyi titkára.

Szelecsényi éppenugy előadója volt 
rcndőrlakótelep-épitkczcscknck, mint 
letartóztatott Balássy csendőrszázados 
csendőriaktanya-épitkczéscknek, azzal

a

a
a 

különbséggel, hogy Szelecsényinek nem 
volt utalványozási joga, mint Balássy- 

nak.
Szelecsényi kihallgatása ma órák hosszat 
tartott és a miniszteri titkár tanúvallomásá
ról terjedelmes jegyzőkönyvet vettek fel. Az 
ügyészségnek ugyanis az az álláspontja, hogy 
Szelecsényinek feltétlenül ismernie kellett 
azokat az építészeket, akik Vayhoz bejára
tosak voltak s igy

remélik, hogy Szelecsényi értékes ada
tokat szolgáltat majd a rendőrlakótelep- 

épitkezésekre vonatkozóan.
Szelecsényihez különösen a fehérvári-uti 
rendőrlakótelepi építkezésre vonatkozóan 
tesznek fel kérdéseket. Az utóbbi napokban 
ugyanis

a fehérvári-uti építkezés ügye került a 
Vay-ügy nyomozásának centrumába 

s ezzel az építkezéssel kapcsolatosan 
szerdára két előkelő épitésvállalkozót 

idéztek be az ügyészségre.
Szelecsényi egyébként holnap folytatja tanú
vallomását.

A Vay-ügy kipattanásának izgalmában 
senkinek sem tűnt fel és senki sem emléke
zett meg arról, hogy

Szelecsényi Andort, Vay letartóztatása 
után néhány órával már részletesen ki

hallgatta a referens ügyész,
Cillér vallomása azonban most szükségessé 
tette, hogy Szelccsényit újból kihallgassák. 
Cillér Antal ugyanis kertelés és szépitgetés 
nélkül elmondott mindent, amit az épitke
zési ügyekben tudott és

az ő vallomása szolgáltatott olyan ada
tokat, amelyeket most Szelecsényinek 

kell kiegészítenie

Ugyancsak a fehírvárlull épllkezis 
ügyinek lisilázása vígetl váll s»Ok»é- 
gesaé egy rendörtlaztvIseU) kihallgatása

Ez a rendőrtisztviselő annakidején külföl
dön tanulmányozta a rendőri lakótelepépit- 
kezések ügyét, most pedig a rendőri rádió- 
állomást vezeti. A rendőrtisztviselőt arra 
vonatkozóan hallgatták ki tanúként, hogy 
gyakorlatilag hogyan vált be a rendőri rá
dióállomás építkezése. A vád szempontjából 
azonban ez a kihallgatás nem produkált 
semmiféle pozitívumot, mert a rendőrtiszt
viselő vallomása azt a feltevést erősitette 
meg, hogy

a rádióállomás épületének építkezése 
körül nem történt visszaélés.

Az épület alá hatméter mélységben beton
alapot! építettek be, úgy, ahogy ez az elszá
molásokban is szerepel és a rádióállomás 
jól működik.

A visszaélések a nyomozás eddigi megálla
pítása szerint

a rendőrlakótelep előtti terület feltöl
tése, valamint az anyagárak és rezsi

költségek elszámolása körül 
fordultak elő.

Az ügyészségen egyébként megállapították, 
hogy a fehérváriuti rendőrlakótelep pavilon
jai alá nem is kellett betonlapot építeni, 
mert ez a minisztérium épitkezési bizottsága 
az eredeti tervekből törölte.

A fehérváriuti rendőrlakótelep építkezésé
nél előfordult visszaélések ügyét minden bi
zonnyal teljesen tisztázni fogja a szerdára 
beidézett két épitészvállalkozó kihallgatása.

Ma egyébként kihallgatták az ügyészsé
gen azokat a kőművesmestereket is, 
akik a fehérváriuti építkezésnél munká

kat végeztek.
Kihallgatták rajtuk kívül még az épitészvál- 
lalkozók alkalmazottait is. Az eddigi nyomo-

egy Kaiser nevű könyvelőt hallgattak ki, de 
mára azután sor került eg yegész sereg kő
művesmester, tisztviselő és munkás kihall
gatására is. Ezeket a kihallgatásokat az 
ügyészségre beosztott detektivesoport tagjai, 
foganatosították. Az ügyészségen remélik, 
hogy

a legközelebbi napokban végleg befeje
zik az összes építkezési ügyek nyomo

zását.
Klauschek Rezső műszaki főtanácsost, a 

népjóléti minisztérium épitkezési osztályá
nak vezetőjét ugyancsak szerdára idézték 
tanúkihallgatásra az ügyészségre. Mint isme
retes,

Klauschek volt az, aki a fehérváriuti 
építkezést hivatalosan átvette.

Klauscheket pénteken és szombaton már ki
hallgatták, ez a két kihallgatás azonban igen 
rövid ideig tartott és a műszaki főtanácsos 
részletes kihallgatására csak szerdán kerül a 
sor.

A Vay-ügy egyik eseménye, hogy vasárnap 
dr. Nagy Pál vizsgálóbíró, a minisztériumi 
panamaügyek vizsgálóbirája, szabadságra 
utazott és

az ügyeket átadta dr. Lengyel Ernő 
vizsgálóbírónak.

Holnaptól kezdve tehát dr. Lengyel Ernő ve
zeti a vizsgálatot az épitkezési panama
ügyekben és ő dönt majd az esetleges újabb 
letartóztatások fenntartásáról is.

Minden valószínűség szerint 
holnap tárgyalja a vádtanács Vay Káz- 
mér és Auguszt József kaució ellenében 

való szabadlábrnhelyezési kérelmét Is.
Miután az ügyészség mindkét esetben a le
tartóztatás fenntartását indítványozta, nem 
valószínű, hogy a vádtanács a letartóztatott 
gyanúsítottak szabadlábrahclyezése mellett 
döntsön.
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Hófehér, fámén tea pap/r, angol egészváazonkötéa.

Kapható minden könyvke.eskeJésben, részletre la.
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Miss Amy Johnson, 
a világhírű 

angol pilótakisasszony 
aki vasárnap negyedórát Budapesten 

töltött, beszél bravúros útjáról
Vasárnap délután néhány perccel két óra 

után megszólalt a mátyásföldi repülőtér jelző
harangja és szines-zászlós csendőrök szalad
tak ki a mezőre, hogy az érkező aeroplánt 
fogadják. A szikrázó, ragyogó kék égbolton, 
amelyet csak néhány fehér bárányfelhő föd 
rozott, szemlátomást nő az előbb csak kis 
fekete pontnak látszó gépóriás, amely né
hány másodperccel később előírás szerint 
landol. A Keletindiai Társaság óriás Fokker- 
gépét, amely hetenként kétszer Budapesten 
keresztül repül Londonba, vasárnap

a szokottnál többen várták.
Külön jelentősége az volt ugyanis a messzi 
Indiából érkező repülőgépnek, hogy gyér
számú utasai között

helyet foglalt Miss Amy Johnson, a bra
vúros angol pilótakisasszony is,

aki világszenzációt jelentő repülése után 
most tér vissza Londonba.

„ , Miss Amy Johnson, mint ismeretes, az an-
ahhoz, hogy a fehérvárul! építkezés ügye goi—ausztráliai távrepülő világrekordját ja-

\ itottn meg, amikor törékeny kis sportgépé
vel, a lehetetlent kisértve vágott neki az 
óriási útnak és bár vállalkozását szakkörök 
öngyilkosságnak mondották,

szándékát mégis megvalósította.
És bár többizben már elveszettnek hitték. 

— törékeny, légi jármüvével megérkezett 
Ausztráliába. Misa Amy Johnson ausztráliai 
tartózkodása az üdvözlések végtelen sorozata 
volt. És szinte lindberghi méretű 
készülnek a derék londoniak is.

A menetrend értelmében
rövid néhány percig időzik csak 

pesten a kcletindiai gép, 
amely nálunk többek között azért 
hogy benzinkészletét kiegészítse. A

ovációra

Buda-

száll le, 
benzines

kannák a rét szélén már olt várakoznak ka
tonás rendben s alig áll le a motor, már töl
tik is a benzint nagyserényen.

Ezt a rövid időt használja fd a Hétfői 
Napló munkatársa arra, hogy néhány szót 
váltson az angol pilótanőve!, akinek a neve 
egyik napról a másikra világmárka lett. Amy 
Johnsonnak szemmelláthatóan jólesik a gé- 
péhez igyekvők szívből jövő ovációja.

— Jaj kérem,
nem is volt az olyan nagy dolog

— mondja mosolyogva —, nem vagyok én 
hős! Annyi az egész, hogy beültem a gépbe, 
meghúztam a magassági kormányt és repül
tem. Azután egyszer megérkeztem. Ennyi az 
egész! Vagy talán azon csodálkoznak, hogy 
egy nő képes volt véghezvinni azt, amit fcl-> 
tett magában? .4 mai, modern nő már más... 

Itt egy meglehetősen hosszúra nyúló filo
zófiai oktatás következne a modern nők tár
sadalmi pozíciójáról. Mivel pedig félő, hogy 
ez a, bár tagadhatatlanul érdekes, diskurzus 
elrabolja ezt a néhány perc időt, amennyit 
a gép Budapesten tölt, kénytelen kelletlen 
félbeszakítjuk a bravúros pilótakisasszonyt és 
megkérjük, hogy inkább az útjáról beszéljen.

— Hát tudja,
az semmi, ami volt, ahhoz képest, ami 

most következik!
Hallom, hogy Londonban fogadtatást készí
tenek elő számomra és én már előre olyan 
izgatott vagyok. Félek, hogy el fogom pitye- 
regni magam, már pedig az nem túlságosan 
illik egy repülőhöz. Majd kiesik a szivem az 
örömtől, amikor arra gondolok, hogy holnap 
Londonban leszek.

A benzintöltéssel elkészültek a munkások, 
a pilóta már jelt ad az indításra és már gu
ruinak a kerekek, amikor Miss Amy Johnson 
lekiált a nyitott ablakból:

— Ja igen, 
ne felejtse cl nevemben köszönten! a pes
tieket és Ígérem, hogy rövidesen hosszabb 

időre jövök
mgyar fővárosba!
Két perccel később az óriás repülőgép,

miután egy tisztelgő kört irt le a mátyásföldi 
repülőtér fölött, el is tűnik Bécs irányában.

a

Három napí£ Budapest 
tartózkodott Rudnay La 

követ elvált felesége
udnay Lajos

A sxófiai magyar kövei volt felesége, akinek nevét Albrecht 
főherceg nŐ3Ülésével kapcsolatban emlegetik — senkit sem 

fogadott és a Délvidékre utazott

NGSDAN 
AUTÍIÁHRA-CTÜJTÉDOBOZ 
MINDEN KOCSITIPUSHOZ TELJES 
LÁMPAFELSZERELÉST TARTALMAZ. 
KAPHATÓ MINPIN SZAKÜZLETBEN.

Budapest társadalmi életének nagy szén 
rációja volt az elmúlt napokban. A főváros
ban tartózkodott ugyanis néhány napig anv- 
nyi idő után újból fíudnay Lajos, a szófiai 
magvar nagykövet elvált felesége, akinek a 
nevét a legpozitivebb formában emlegették 
Albrecht főherceg nösülési terveivel kapcso
latban. A nagykövet ragyogó szép, fiatal el
vált felesége az utóbbi időben

állandóan külföldön tartózkodott.
majd mikor hazajött, akkor sem jött buda
pesti lakására, hanem szüleinek Szabadka 
melletti birtokára utazott. Itt töltötte az 
egész telet is és szenzációként hatott annak 
a híre, hogy szakitolt önkényes elvonultsá
gával és Budapestre érkezett.

fíudnay Lajosné a Trefort-utca 4. szóm 
nlntti elegáns mngánpnlota első emeleté*  
lakja. A nagy szárnyas előszobanjtó azonban 

senkinek nem nyílt meg.
éppenugy, mint ahogy telefonon sem jelent

keztek senki érdeklődésére. Bárki is akarta 
a fiatal asszonyt meglátogatni, nem juthatott 
tovább a szobalánynál, aki közölte az érdek
lődőkkel, hogy a kegyelmes asszony nem 
fogad senkit.

fíudnay Lajosné
három napot töltött Budapesten 

s ezalatt az idő alatt tényleg csak késő este 
hagyta el a Trefort-utcai lakást egy ismeri 
arisztokrata társaságában. Tegnapelőtt reg
gel azután óriási utazóbőröndöket raktak fel 
a T-ef-'rtutcai ház előtt egy autótaxira, kis
vártatva lejött a kegyelmes asszony is és

a Déllvasutra hajtatott.
A személyzet és a házbeliek ugv tudják, 

hogy a nagykövet elvált felesége a délvidékre 
utazott nyaralni.

Pontosan azonban senki nem tudja még, 
hagy hová. Lehet, hogv a francia Riviérára, 
de nincs kizárva az sem hogy délvidékre 
ugyan, de sokkal messzebb.
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Két összekötött holttestet 
találtak a kút fenekén

Titokzatos kettős gyilkosságot fedeztek kiil Simánd 
kUzségben Egy csendőr és egy civil oszlásnak 

indult holtteste került elő a kút fenekéről

Egy szállóban elfogták Kieíer Adám volt 
szoigabírót, akit okiratbamisításért körözlek

Békéscsaba, augusztus 3.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb

bentő
kellős gyilkosságot fedeztek fel vasár

nap délelfitt
Kimond község halárában. A szomszédos ta
nyákról vasárnapi misére igyekeztek a köz
ségbe az ottlnkók, akik n határban lévő kul 
mellett elhaladva. Irtózatos bűzt éreztek 
Odasiettek a kúthoz és annak kiszáradt fe
nekén legnagyobb megdöbbenésükre,

két, már oszlásnak Induló férfiholttestct 
pillantottak meg.

A borzalmas leletről természetesen azonnal 
értesítették a község csendőrség^t, amely 
nagy apparátussal indította meg a nyomó 
rést.

Mindenekelőtt felszínre hozták a két holt 
testet, amelyek mindegyike borzalmas lát 
vényt nyújtott. A kél hulla

kocsikötő lánccal és drótkötelekkel szo
rosan egymáshoz volt láncolva, 

olyannyira, hogy nz éles drótkötél sok helyen 
a ruhát is dtszakilolta. Az egyik holttesten

Borzalmas autOkatasztrűfa 
a nagyszombati országúton bot 

halottal és több suiyos sebesülttel
Pozsony, augusztus 3.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 
szerencsétlenség történt a Nagyszombat kö
zelébe!. levő vasúti átjárónál. /\ katasztró 
fának

kél halottja és több sulyos schcsiiltjc 
van*

akiket a nagyszombati kórházban vettek 
ápolás alá.

Hali Jenő gabonakereskedő autója, ame
lyen Pékáraidét Rudolf 21 éves sofförön ki
vül öt nagyszombRlI lakos Ült, nz Erdő-köz 
majorból elindulva haladt Nagyszombat 
felé. Az országúton a sofőr észrevette, hogv 
az országul mellett Ihuzódó vasúti sínpáron 
az esti vonal robog Jókut felé. A sofőr meg 
aknrla előzni a vonatot, amelynek az or
szágút egyik keresztezésénél kellett átha
ladni. Nagy sebességre kapcsolta kocsi 
ját és

vad tempóban száguldott a keresztező 
felé, bogy előbb jusson ál az ország

úton, mint a vonat.
Amikor ar automobil a keresztezőhöz ért 
éppen óbban a pillanatban érkezett oda a 
vonat is. nmclvnek mozdonya elkapta az 
autó hátsó kerekeit.

néhány száz méteren maga előtt tolla

Újpesten „privát bolettá“-val 
fizetik a munkásokat

A „boletta1* egyes cégekhez szól, ahol a munkások
10 pengő értékig vásárolhatnak

Van már „privát boletta” is. Újpesten van. 
Különösen az asztalosipari gyárosok és mű- 
butorosok használják, akik a munkások 
flMtésének egy hányadát ezzel az „újpesti 
balettá"-va} űzetik.

Az újítást Lőivy Adolf újpesti, Erkcl-ulca 
18. számú házban levő mübutoros vezette 
be és csakhamar olyan népszerű lett az 
asztalosok között, hogy már több helyen ha
sonló módon fizetik a munkásokat.

Egyelőre az a szokás, hogy szombaton
ként 10 pengő értékű bolettát adnak a 
fizetéshez és ezzel u bolettával kényte
lenek ■ munkások Róna Latos újpesti 

fűszeresnél vásárolni.
Kénytelenek . . .

Biziosiisa utiDodgyaszan
..^uröfvai

Áru- é« PodgvA»«btitorilA RT- 
kön kötvényei m ömn A11 <r 
m A«okon rí iitatAki iro 
■lAkhan kaptatok.

—- Olyan rossz az Inkasszó, — mondotta 
nekünk Löwy Adolf — hogy Igv kellett se
gítenem az üzemen és a munkásokon. Vál
tókkal fizetnek nekem Is. amelyeket én 
megfelelő bankösszekötletés híján nem tu
dok forgatni.

A Róna-cég elfogadja eteket a váltókat 
lólem. csak aat kütrtte ki feltételűi, 
hogy minden munkásom legalább heti 

10 pengőért nála vásároljon. 

rongyos magyar csendőregyenruha van, 
ni!/« a másikon viseltes sárga elvllruha.
A békéscsabai ügyészség intézkedésére a 

páratlanul érdekes bűntény nyomozása so
rán vasárnap

a boncolást Is megejtették.
\ boncolás során megállapítást nyert at, 
hogy a csendőregyenruhába öltözött férfi 
testén két hatalmas szúrás nyoma van. Az 
egyik szúrás a bal mell táján, a másik pedig 
íz ágyékon érte a testet és mindegyikük kü- 
lön-külön halálos volt. A másik hullán kül- 
sérelmi nyom nem volt fellelhető.

A nyomozás változatlan erővel folyik, bár 
hallatlanul megnehezíti az a körülmény, 
hogy

semmiféle írást nem találtak egyetlen 
holttest ruházatában sem.

A csendőrök tudomása szerint egyik közeli 
csendőrörs tagja sem lehet a meggyilkolt, 
mert annak eltűnéséről feltétlenül tudomá
suk lenne.

Az orvosi megállapítás szerint a két holt
test körülbelül két hétig lehetett a kiszáradt 
kút fenekén.

az autót, majd a gépkocsi felborult, 
pozdorjává tört és utasai a vonat kere

kei a?á kerültek.
Borzalmas jajveszékelés, segélykiáltás kö
vette nyomon a katasztrófát. A vonalot 
azonnal lefékezték és a vasúti alkalmazottak 
az utasokkal együtt fogtak hozzá az autó 
szerencsétlenül járt utasainak megmenté
sére.

Egymás után emelték ki a vonat kere- l 
kel alól az Összezúzott, vérzŐtestU em

bereket,
akik közül Wqlla Rudolf 33 éves és Wallv 
Sándor 2.5 éves nagyszombati lakosok né
hány perccel azután, hogy a vonat alól ki
emelték.' meghaltak. Pekarovlcs sofőr és az 
autónak másik három utasa sulyos sérülé
seket szenvedett.

A katasztrófa hírére azonnal klszállollal: 
a hatóságok emberei és megállapították 
honv a szerencsétlenségért részben a sofőr 
felelős, de az is hozzájárult a katasztrófá
hoz, hogy

a keresztezésnél nincsen vasúti sorompó.
Az autó súlyosan megsehesü't utasait be

szállították a nagyszombati kórházba, ahol 
megállapították, hogy valamennyien élet
veszélyes sérüléseket szenvedtek.

Erre való a boletta és ezért voltam kény
telen bevezetni. Megjegyzem, hogy munká
saim szerint a Róna-cégnél a o ni mi sem drá- 
gább.

A munkásak igy beszélnek a „bolettáról":
— Két hét elölt a főnök ur összehívott 

bennünket, hogv nem folyik be a pénze és 
vagy

félnapot dolgoznak készpénzért, vagy 
pedig egész napot ugy. mint előbb, de 
akkor a heti keresetünk egy részét — 

10 pengőt — bolettában kapjuk.
— Tanácskoztunk és inkább az utóbbit 

választottuk. Most már vagy hat helyen fi
zetnek bolettával. Ugy látszik, a többi mun
kások sem bánják.

Szóval itt a boletta ..csökevénve”! Hogv 
meddig tart és hogv jó-e, Igazságos e, nem 
firtatjuk, csak lényként állapítjuk mag. 
fcogr; *'«?!/  1374-lkl törvény tilt fa a .Jancsi 
bankók forgalomba hozatalát és at azzal 
való fizetést, még at egymáskörti forga
lomban is . . .

Mielőtt
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Egy vidéki szolgabirót tartóztattak le va
sárnap délelőtt a főkapitányságon okirat
hamisítás és csalás büntette miatt. A letar
tóztatott

Klcfer Áddm 81 éves volt szolgabirő 
már köze! két év óta elkerült a közigazga
tástól és a vidéki városban nkirathamisitás- 
hoz és csaláshoz folyamodott, hogy pénzt 
tudjon magának szerezni.

Korcsmáros lett Szunyogh Bandi, 
a békebeli Bíharország aranyit jnisá" 

gának híres-neves vezére:
Szunyogh Andor huszárkapitány, a daliás váradi zseníri 

vendéglőt nyitott a Ferencvárosban
Egy színes és mozgalmas élet érkezett el a 

napokban uj Állomáshoz: Szunyogh Andor, a: 
egykori híres váradi zsentri, volt huszárkapitány 
a Ferencvárosban kocsmát nyitott. Ez a mar
káns külsejű elegáns ember, aki most udvaria
san köszönti a tiszta, fchciierilös asztalok mel
lett a vendégeket, igen nagy utat futott be, inig 
idáig jutott.

Szunyogh Bandi a békebeli Bibarország 
egyik legkarakterisztlkusabb egyénisége volt, 

aki az ottani aranyifjuság vezéreként szerepelt. 
A Telegdyek, Beöthyek, Miskolczyak, Tiszák 
ifjabb hajtásaival élte a legvidámabb életet, 
melynek csak a napsütötte részét látta abban ar. 
időben.

A Kőrös-parti Pária
legendás mulatozásai, megycszerte híres virtus
kodásai. párbajai, dermesztő különcködései nem 
múlhattak el anélkül, hogy a „Bocsok" ne szere
peltek volna azokban. Szunyogh Bandi fivérével, 
Gáborral járt Állandóan együtt és a két hatalmas, 
fiatal, erős, bátor, sneidig fiút Bocsok-nak be
cézték, kalap nélkül jelentek meg és a legször- 
nyübb hidegben is Igy sétáltak az utcákon. Az 
excentricltásában utőlérhetellen Szunyogh Bandi 
egy alkalommal azzal irányította magéra a fi
gyelmet, hogy

hajnalban, amikor a piaci élet kezdődik, 
végig lovagolt a cserépedényt árusító ke
reskedők portékáján, összezúzva minden 

útjába eaő árut.
Az okozott károkat — természetesen — azonnal 
kifizette és az árusok hazamentek a piacról.

Ugyancsak híres esete volt, amikor Váradról 
lóháton tette meg az utat Kolozsvárra és este 
a Blatini Orfeum előadását nézte végig — ló
hátról a közönség nem csekély megbotránko

A Szalontai Népbank kényszeregyességi 
tárgyalásán óriási botrányok között csaknem 
meglincselték a hitelezők a vezérigazgatót

Nagyvárad, augusztus 3.
CA. Hétfői Napló tudósítójától.) Egész Er

délyben nagy feltűnést keltett az az Izgalmas 
kényszeregyességi tárgyalás, amely a nagyvá
radi törvényszéken most folyt le. A Szalontai 
Népbank, amelynek többszáz ügyfele főleg a 
környékbeli parasztokból került ki. nemrég

kényszeregyességi kéményt nyújtott be a 
nagyváradi törvényszékhez.

A bank azzal okolta meg fizetésképtelenségét, 
hogy egy palronátusa alatt működő részvény
társaság nagy veszteségeket szenvedett az 
Inándi halastóval kapcsolatos vállalkozásán és 
ez a veszteség nemcsak a részvénytársaságot, 
hanem a bankot is inzolvenciáha kergette.

A bank 10 millió lei passzívát tüntetett 
fel kérvényében

és hitelezőinek kielégítésére 70 százalékos kvó
tát ajánlott fel 2 és fél évi törlesztésre.

A Szalontai Népbank kényszeregyességi 
ügyében a tárgyalás most folyt le a nagyvá
radi törvényszéken dr. Kálnay Andor törvény
széki biró előtt. A tárgyaláson Ney Pál dr., a 
bank ügyésze bejelentette, hogy módosítja a 
felajánlott kényszeregyességi kvótát 70 szá
zalékról 75 százalékra, kérte azonban, hogy a 
kényszeregyességi tárgyalást halasszák el.

Az ügyvéd bejelentése után felállott Lázár 
Livius dr., a hitelezők képviselője és minde
nek előtt azt jelentette be, hogy a bank beté
tesei 75 százaléknál Is nagyobb kvótát remél
tek. majd tiltakozott a tárgyalás újabb elha
lasztása ellen. A teremben tartózkodó kisebb 
hitelezők, akik nagy számmal Jöttek el a tár
gyalásra.

egyre hevesebben követelték a tárgyalás 
megtartását

és amikor a bíró kihirdette, hogy a tárgyalást 
szeptember elejére napolja cl, olyan izgalom 
vett erőt a termet zsúfolásig megtöltő kishite
lezőkön. amire alig akad példa a kényszer- 
cgyességi tárgyalások mozgalmas krónikájá
ban is.

— Ki garantálja nekünk, hogy megkapjuk a 
pénzünket! — kiabálták a hiieksök, majd

A rendőrség már hónapok óta ország, 
szerte körözi a volt szolgnbirót. Vasárnap 
éjszaka egy budapesti zugszállóban

razzia során találták meg a detektívek.
Előállították a főkapitányságra, ahol sze
mélyazonosságának megállapítása után ki
hirdették előtte a letartóztatásról szóló vég
zést A volt szolgnbirót vasárnap délután át
vitték az ügyészség fogházába.

zására.
Csupa csillogás, csupa romantika, csupa 

szin volt az élete ennek n furcsa embernek, aki 
a háború utáni időkben is legcsodálatosabb pá
lyát járta be.

Volt fönt, volt lent.
Volt ünnepelt és körülrajongott gavallér, volt 
halk, elfeledett szegény ember. Volt idő, amikor 
milliárdok fölött rendelkezett, majd a bibliákéit 
szűk esztendőket megszégyenítő nélkülözések 
fojtogatták. És bármilyen körülmények közé 
került,

mindig nobilisán és finoman viselkedett.
Az afrikai vadászatok, a nizzai és moni*carloi  
galamblövő versenyek egykori hőse

mostani uj szerepében h Igen kitünően 
viselkedik.

—- Kisiparos lettem — mondotta. — Nem szé
gyen. Dolgozom. Éppen eleget tapasztaltam 
ahhoz, hogy tudjam: mit kell a közönségnek 
ezen a téren nyújtani. Nemcsak elméleti, de 
gyakorlati szakács is vagyok. Barátaimat, isme
rőseimet és ezeknek társaságait kocsmámba 
akarom szoktatni. Hogy ez sikerülni fog, abban, 
biztos vagyok. Tudom, hogy egyszerre nem le
helek Re Tarján, se Gundel. Nem Is ilyen gon
dolatokkal megyek neki uj pólyámnak. Jót, 
tisztát, izleteset adok — polgári áron. Bohémek, 
művészek, irók, arisztokraták, kellemes, rendes 
emberek találkozóját szeretnék kis kocsmámból 
csinálni.

— Évtizedeken át vendég voltam a világ 
minden fényes és egyszerűbb éttermeiben. Csak’ 
rendeltem. Most velem rendelkeznek és azt 
ambicionálom. hogy minél többen rendelkez
zenek és rendeljenek nálam polgári és speciális 
vacsorákat.

többen megrohanták Fehér Ernőt, a kény- 
szeregyességbe Jutott bank vezérigazga

tóját,
aki nz Izgalomtól sápadt arccal állott a bank 
ügyésze mellett. Megragadták a vezérigazgatót 
és közben ezt kiáltották a tumultuózus jele
netben:

— KI kell dobni az ablakon!
A vezérigazgató, amikor látta, hogy a feliz

gatott emberek közül egyre többen rohannak 
hozzá, az ajtó felé szaladt, de a hitelc/ök 
közben

elállták az ajtót és nem engedték a folyo 
Bóra kijutni a vezérigazgatót.

Végül is a biró kénytelen volt karhatalmat 
igénybe venni és Fehér Ernő vezérigazgató a 
teremőrök segítségével csak nagynehezen tu
dott kimenekülni a teremből és az egyik szom
szédos birót szobába rohant be, ahol rázárták 
az ajtót és itt várta meg, amíg a kényszer
egyességi tárgyolás felizgatott közönsége eltá
vozik a törvényszék épületéből.

A Palma Kaucsuk Részvénytársa
ság Igazgatósága, felügyelőbizottsága 
és tisztikara mély megllletődéssel je
lenti, hogy a vállalat a'igazgatója

ÖZV.

augusztus 1-én elhunyt.
A megbo dogult közel két évtizeden 

át lelkes buzgalommal és széleskörű 
tudással munkálkodott és vállalatunk 
felvirágoztatása körül mulha'atlan érde
meket szerzett

Emlékét hálás kegyeidtől fogjuk 
megőrizni:
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Fritz Szimon hágai rendőrln- 
spoKtor kihallgatásokat végez 

a tökapitánvságon
Cz igazságilgyminiszter megengedte, hogy a hollandi rendőrtiszt 

rdsztuegyen a SúsiUrdO ütinügyenek nyomozásiban
A közgazdasági világ szenzációjának, a 

Sósfürdő regényének egy ujabb fejezete 
zajlik most a főkapitányságon igen érdekes 
körülmények között.

Élénk emlékezetében él még a nagy
közönségnek a Sósfürdő ügye. Koch Róbert 
bencésrendi szerzetes, az Eblátus-rend 
priorja, megvásárolta a rend számára a 
Sósfürdőt, ahol missziós papokat akart ne
velni. A vásárláshoz nem volt elegendő 
pénze, mire összeköttetésbe lépett a hágai 
Burger's & Co. bankházzal, amely három
millió pengő értékű részvényt bocsátott ki

amelyeket holland és katolikus körök 
s nagyon sok hágai kispolgár jegy

zettek.
A fürdővállalat anyagi válságba került, nem 
tudta fizetni a kölcsön annuitását és a 
részvényeket el kellett zálogosítani. Köz
ben a záloglevelek elértéktelenedtek és 
nemrégiben a

a Burger's & Co. bankház Hágában föl
jelentést tett ismeretlen lettesek ellen 

és kérte, hogy a rendőrség állapítsa meg, 
kiket terhel a felelősség a Sósfürdö érteken 
felüli fölbecsiilése és a záloglevelek kibo
csátása körül esetleg előfordult szabály
talanságokért. amelyek a jelzáloglevéltulaj
donosok károsodását vonták maguk után.

Ismeretes az is, hogy néhány nappal ez
előtt Budapestre érkezett Fritz Szimon rend
őrinspektor, a hágai bűnügyi rendőrség he
lyettes főnöke.

Fritz Szimon magával hozta a hágai 
rendőrség megkeresését, 

amelyben arra kérték a budapesti főkapi
tányságot, hogy itt is folytathasson nyomo
zást.

Fritz Szimon azonban tegnap óta már 
nem mint magánember tartózkodik Budapes
ten. Időközben ugyanis a külügyminiszté

rium utján a holland hatóságok
azt a kérést terjesztették elő, hogy a 
hágai rendőrinspektor Is résztvehessen 

a nyomozásban.
Az igazságügyminisztérium helyt is adott 
a kérésnek. A hollandi rendőrinspektor az 
engedély birtokában tegnap megjelent a fő
kapitányságon. ahol a budapesti nyomozást 
irányitó rendőrkapitány szobájában jelöl
tek ki helyet a számára.

Ugyanerre a napra bocsátották ki az első 
idézéseket.

Elsőnek Bohuniczky Rezső bankárt 
hallgatták ki.

Bohuniczky magánbankháza résztvelt az 
ügylet lebonyolításában és Bohuniczky ké
sőbb igazgatója is lelt a Sósfürdő Részvény
társaságnak A bankáron kivül

kihallgatták még Vlzdos Géza dr. ügy
védet Is

és mindkettőjüktől a Sósfürdő ügyeivel 
kapcsolatban kértek felvilágosítást.

A tanúkihallgatások igen érdekes módon 
folytak. E’őhb a nyomozást irányiló rendőr- 
kanitánv hallgatta ki őket, majd pedig a 
holland rendőrinsnektor.

Fritz Szimon, aki németül beszél, német 
nyelven adta föl a kérdéseket 

a rendőrkapitánynak, aki lefordította ma
gyarra a tanuknak. Bohuniczky Rezső é.‘ 
Vizdos Géza dr. magyarul válaszoltak a kér
désekre, amit a kapitány viszont németre 
fordított. A hágai rendőrinspektornak igy 
módiában volt hivatalos tolmács nélkül vé
gezni a kihallgatásokat. Fritz Szimon jegy
zeteket készített a vallomásokról.

A főkapitányságon most tovább folynak e 
kihallgatások, amelyekről

Fritz Szimon jelentést küld Hágába 
és ennek eredményétől függ majd a nyomo
zás további menete.

A Magyar Aszfalt üzleti könyveiből külön
ben a hatóságok pontos feljegyzéseket ké
szítenek és ezeket összehasonlítják a székes
fehérvári városházán talált iratok adataival. 
Azt akarják ugyanis pontosan megállapítani, 
hogy

■ székesfehérvári Útburkolásokkal kap
csolatos kiadási tételek mindenben meg
egyeznek-e a Magyar Aszfalt bevételi 
tételeivel, vagy pedig eltérések vannak-e 
és ha eltérések vannak, a különbözeiét 
hogyan és kinek a nevére könyvelték el.
Zavaros Aladár polgármester a fogházban 

rendkívül nyugtalanul viselkedik. Mig a 
Szent György kórházban idegei lecsillapod
tak és látszólag nyugodtan viselte a letartóz
tatást, addig két nap óta ismét idegrohamai 
vannak. Pataky Ármin dr. fogházorvos 
többször adott injekciót a letartóztatott pol
gármesternek, akit azonban ezek az ideg- 
csillapitók csak rövid időre nyugtattak meg 
és utána ismét szinte magánkivüli állapot
ban van. Előrelátható, hogy ilyen idegálla
pot mellett Zavaros Aladárt rövidesen vissza 
fogják szállítani a kórházba. A házi őrizet
ről. amelyet a letartóztatást követő napok
ban Zavaros kért, ma már alig lehet szó. A 
letartóztatott polgármester ugyanis anyagi
lag teljesen összeomlott, augusztus elsején 
fizetésének csak egyharinadát, lakbérrel 
együtt alig nyolcszáz pengőt utaltak ki fele
sége kezeihez és ez a legsürgősebb tartozá
sok fizetésére sem volt elegendő, a házi őri
zet pedig tetemes költséggel jár. Ha ugyanis 
elrendelnék, akkor

Zavaros Aladárnak kellene megfizetni az 
őrizetére kirendelt detektívek pótügyc- 

lell diját
és neki kellene gondoskodni ezeknek a de- 
tektiveknek az élelmezéséről is.

Zavaros Aladár védőügyvédje, Halász La
jos dr. miniszteri tanácsos sürgős beadvány
nyal fordult a budapesti királyi ügyészség
hez és a székesfehérvári vizsgálóbíróhoz, 
amelyben a székesfehérvári két főtisztviselő 
bűnügyét megindító levél teljes szövegének 
nyilvánosságra hozatalát kéri. Még sem a 
vizsgálóbíró, sem pedig a királyi ügyész 
nem döntött, hogy hozzájárul-e a kétségtele
nül nagyérdekességü lvél publikálásához.

Székesfehérvárott különben szombaton 
két ujabb házkutatás volt két építést 

vállalkozó cégnél.
Mindkét helyen lefoglalták az üzleti köny-

Ahol talál...

Biztos hálái!

SHELL
ROVARIRTÓ

veket és irodai levelezéseket, amelyeket be
szállítottak a vizsgálóbíróhoz. A lefoglalt ira
tok alapján remélik a legközelebbi napok
ban az ügv ujabb szenzációs fordulatát.

Vasárnap szüneteltek a kihallgatások Za
varos polgármester és Vargha főtanácsos 
bűnügyében. Vojnich fegyelmi biztos sem 
folytatott vasárnap ujabb kihallgatásokat.

Á vizsgálat vasárnapi szélcsendjében is so
kat beszéltek azonban a nyomozás ujabb 
várható fejleményeiről. A Hétfői Napló ér
tesülése szerint

a hét elejére egy ujabb felfüggesztés 
van kilátásban.

Mint értesülünk, a nyomozás legújabb ada
tai szerint

az egyik városi tisztviselőt valószínűleg 
felfüggesztik állásúból,

Széchenyi Viktor gróf főispánnak Budapes
ten folytatott tárgyalásai is összefüggésben 
vannak ezzel a felfüggesztéssel, amely a Za
varos-Ügy egyre szélesebb alapokon folyó 
nyomozásának legújabb fejleménye lesz.

Letartóztatták Lukács Lórántot 
az Ébredők volt háznagyát

Vay Káxmérné az
Andrássy-uti palotából

Szőnyeglopás után most kauciósikkasztást követett el 
Lukács Lóránt

Halassyné is lafiást változtatott

A főkapitányságon vasárnap délelőtt csa-j 
lás büntette miatt e'őzetes letartóztatásba 
helyezték Lukács Lórántot, az Ébredő Ma
gyarok Egyes illetőnek volt háznagyát és 
titkárát, akinek már több Ízben gyűlt meg 
a baja a rendőrséggel.

Lukács Lóránt egv szőnyeglopási üggyel 
kapcsolatosan vesztette el kapcsolatait az 
ÉME-vel. Ebből

a szőnycglopási ügyből kifolyóan a bí
róság el is ítélte Lukács Lórántot, 

aki kétrendbeli kormányzósértés büntette

illáim letartóztatáson küszöbön 
a székesfenéróóri nyomozás

EW&rtsaem SimsSöMrwarra a magyar Aszfalt R. T. 
irosföláftan sofoglait tizseu usnmk és iou&sh

Székesfehérvár, aug. 3
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A város 

társadalmát az az elterjedt hir tartotta . iz
galomban vasárnap is, hogy a Zavaros ügy
ben ujabb letartóztatások lesznek. Határo
zottan tartotta magát ez a hir már szombat 
reggel óta és vasárnap a nevekkel megerősí
tett kombin- ció még jobban tartja magát.

Hivatalos h. Iveken n legmerevebben el
zárkóznak mindennemű felvilágosítás elől. 
Nem erősitii, meg, hogy ujabb letartóztatá
sok lesznek., de

a hírt nem Is cáfolják,
ami mindenesetre a híresztelésnek még több 
alapot látszik adni.

Ezeket c híreszteléseket kapcsolatba hoz
zák Bary Zoltán dr. királyi ügyész budapesti 
utazásával. Ugy tudják, hogy az ügyész 
budapesti útja során nemcsak refrált felet
teseinek a nyomozás eddigi eredményéről, 

hanem az ujabb terhelő adatok alapján

IjEQJŐBB’

miatt is letartóztatásba került.
Most kauciósikkasztás büntette miatt tel

tek többen feljelentést Lukács ellen. A 
panaszosok szerint

házmester! állásokat ígért.
kisebb-nagyobb összeget vett fel az állási 
kereső emberektől és senkinek sem szer
zett állást. A panaszok beigazolódása utár 
a főkapitányságon kihirdették az elözete*  
letartóztatásról szóló végzést Lukács Lórán' 
előtt, akit vasárnap délután át is kisértek 
az ügyészség fogházába.

felhatalmazást la kért az ujabb letartóz
tatásokra.

Farkas Zoltán dr. vizsgálóbíró ugyancsak 
írásbeli jelentést készített az ügy eddigi 
megállapításairól é*  ez a jelentés is a felet
tes hatóság elé került.

Megérkeztek különben már Székesfehér
várra azok az iratok, amelyeket

a Magyar Aszfalt rt. budapesti központi 
irodájában tartott házkutatás alkalmá

val lefoglaltak.
Egész sereg hatalmas üzleti könyv, nagy 
csomó üzleti levelezés és dosszié érkezett 
Székesfehérvárra lepecsételt csomagokban. 
amelyek már mind a vizsgálóbíró előtt fe 
küsznek. Ezeket a lefoglalt iratokat a Ma
gyar Aszfalt rt. vezérigazgatója, Koltay ön
ként bocsátotta a hatóság rendelkezésére, 
amikor a házkutatás megtartása végett a 
vizsgálóbíró a Nádor utcai központi irodá
ban az Allamrendőrségi detektivekkcl meg
jelent. A vizsgálóbíró még nem döntött ar
ról, hogy ezek nz önként rendelkezésre bo
csátott iratok teljes mértékben kielégitők-e 
az ügy további elbírálása szempontjából, 
vagy pedig ujabb házkutatást kell tartania 
a Magyar Aszfalt helyiségeiben és

függetlenül bt önkéntes felajánlástól, le 
keli-e foglalni ml ’dnzoknt az Iratokat 
és könyveket, amelyek a tényállás tel|cs 
felderítése céljából nem nélkülözhetők.

Vay Kázmér a panamák miatt letartóztatott 
miniszteri tanácsos ügyében úgylátszik a csa
ládja sem nagyon bízik. Legalább is erre en
ged következtetni az a tény, hogy „leépítik" 
a háztartás költségeit és ennek az nz első jele, 
hogy Vay Kázmérné lakást változtat.

— Kisebb lakást veszek ki — mondja Vay-né. 
— Az egész héten lakást kerestem. Volt olyan 
nap is, hogy 12 lakást is megnéztem, de nem 
Máltám megfelelőt. ....

A méltóságos aszony azért óhajt lakást 
változtatni — mondották mások — mert 
idegessé teszi az a tudat, hogy az Andrássy 

ut 24 alatti lakásban detektívek jártak. 
Kutattak és szinte állandó megfigyelés alatt 
tartották a háznf. ügy érzi most is, mintha de 
tektivek járnának körülötte. Másrészt drága is

Rendőri asszisztencia mellett 
költözködött uj helyiségébe 
a Gróf Tisza István Társaskör

Néhány nap óla nagy feltűnést kelt a fő
város utcáin, hogy a Károly-körut és Do
hány-utca sarkán levő épület előtt 

rendőrkordon helyezkedik el, 
amelynek asszisztenciája melleit bútorok 
tömegét szállítják le a lépcsőkön. A Ká- 
roly-körutnak ez a frontja valóságos mú
zeumhoz hasonlít: régen meghalt és még 
ma is élő politikusok arcképei keverednek 
a fal mellett, klubgarniturák zsúfolódnak a 
járdán, Tisza István életnagyságu mell
szobra várja az elszállítást.

A Gróf Tisza István Társaskör költözkő 
dik a Károly-köruti helyiségből,

a régi szabadclviipárt legendás hlrü 
termeibe, a Ferenc József-térre.

Hosszú évtizedeken keresztül volt itt a 
Munkapárt a Dohány-utca és Károly-körut 
sarkán emelkedő óriási bérpalotában. Itt 
érte a pártot az őszirózsás forradalom, 
amelynek kitörésekor a pártvezért, Tisza 
Istvánt meggyilkolták. A kommÜnt követő 
esztendőben itt alakúit azután meg java
részt a párt régi tagjaiból Gróf Tisza István 
Társaskör, amely most költözködik.

A muzeális becsű képeket, szobrokat, 
műkincseket

nagy tömeg állja körül a járdán.
ugy hogv a Kardos Arthur és Szántó bútor- 
szállító cég kérésére, amelv a nagyarányú 
költözködést lebonyolítja, rendőröket ve
zényellek ki, hogy egyrészt a szűk és for

ez a lakás a tétfizetésre kényszerült miniszteri 
tanácsos családjának, és most a 4 szobás lakás 
helyett 2 szobást korcs, valahol a város csen
des részében, ahol nem nagyon ösinerik őket. 
Ha ugyan van ilyen helye a fővárosnak . . .

Halassy Gczáné sem tartózkodik a Szent 
Király-utca 34 számú lakásban.

Vay Kázméréknál tartózkodik állandóan.
Illetve Vay Kázmér anyjánál, az Altila-utca

33 szám ulatt.
ügv tudjuk, hogy a napokban elutazik a fővá
rosból. Vidékre megy egyik rokonához pihenni.

Ugylátszik Halassyné nem óhajtja többet na
ponta meglátogatni a férjét a Markó-ulcábnn, 
mint Vayné, aki rendes napi látogatója a fér
jének ...

galmas úttesten a közlekedést minden baj 
nélkül le lehessen bonyolítani, másrészt pe
riig. hogy

a nagy értékek közül valami cl ne tűn
jék.

Ilyen módon nzutún rendőri asszisztenciá
val ment végbe tegnap a Munkapárt köl
tözködésének utolsó napja is.

Pénzt, időt, 
munkát takarít meg 
Kertben. kerléeBctben. nzölóben. gyümölcsöBhen 

öntözzön 
a szabadalmazott 

AHA 
gazdasági Kézi 

öntözőgéppel 
Nem permeici. nem li csői, nem 
umrt. Az öntözővizet tözvettennin 'erm<- 
lAlnjba n gvökétze h«z ver.e i. • „ v r»el.

■ „munkávnllO x t bbterinesicrrl 
Áru XN • co tilt. hzidÓMCr nt még 35$? 
kedvezménnyel is P tOft'lérért rendelhe ó meg 
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HÍREK
Kiss Emil bankár 

halála
Osztatlan megdöbbenést váltott ki Budapesten 

n hir, hogy Kiss Emil, az ttmert neioyorkt ban
kár hirtelen meghalt. Rengeteg ember ismerte és 
szerette Budapesten a kitűnő magyar származású 
amerikai pénzembert, aki a nagy összeomlás 
után mindig a magyar érdekek szolgálatában 
állott. Segítő kezével mindenütt találkozhattunk 
ott. ahol szenvedő mogyar emberek ügyét kellett 
előbbreuinnl és Kiss Emil karitatív működését 
hálával fogadta a: egész magyar táreadalom. A 
magyar ii/ságirótestületek t*  lelket, hfí barátju
kat vesztik Kiss Emillel, akinek haláláról részit- 
let jelenlétek még nem érhetlek Budapestre.

— Elpusztult a City of Newyork. A City 
bf Newyork. amely földkörüli utján tegnap 
itt leszállt, éjszaka újra startod. hogy foly
taiba útját Sötétségben, mesterséges fény 
mellett, nagy sebességgel indult el, de a 
szárny egyik tarlórudja eltöri és a repülő
gép egv facsoportba zuhant. A City of 
Newyork darabokra tört. A repü’ök: John 
Henry Mears és Henry Brown sértetlenek 
maradtuk.

— Kimondták a teiillwtrájkot Francia- 
országban. Liliéből jelenük: Roubalt és Tour- 
coing textilgyári munkásai visiautasitollák a 
munkaadók ajánlatát és kimondották, hogy 
hétfőtől kezdve sztrájkba lépnek. Ez a hatá
rozat körülbelül 100.000 munkást érint.

— Gyertyán!!? István meghalt. Gyér 
tyáníTv István nyug, pedagógiumi igazgató, 
c. tankerületi főigazgató életének 06. évé
ben ma Budapesten meghalt. Úttörője volt 
Magyarországon a polgári iskolai és tanitó- 
képezdei tanárképzésnek. Temetése a far
kasréti temető halottasházából kedden dél
után négy órakor lesz.

— Rendőrkézre került a kommunlatapárt 
négy szervezője. Augusztus elsején este pon
tosan 340 gyanús személyt fogott össze a 
rendőrség. Ezeket előállították a kerületi 
kapitányságra. Közülük összesen tizenkilen
cet vettek őrizetbe és ezt a 19 embert vasár 
nap délelőtt a ioloncházból átküldték a fő
kapitányság politikai osztályára. Itt azután 
megállapították, hogy az őrizetbe vett 19 
kommunista között a budapesti kommunista 
párt déli kerületének négy szervezője van. 
azonkívül két másik agitátor, akik Moszk
vában jártak és az ottani központ megbízá
sából folytatták a földalatti munkát Budapes
ten. Ennek a hat főszervezőnek a részletes 
kihallgatása folyt egész vasárnap a főkapi

tányságon. A másik 13 őrizetben tartott em
ber közül a legtöbben részt vettek a tüntetés 
ben. Ezek azok az emberek, akiknek a zse 
bében kő- és vasdarabokat találtak és közöl
tük van az a két tüntető Is, akik papírba 
csomagolt vöröszászlót vittek a készülő tün
tetés színhelyére. Az őrizetbe vett 19 kom
munista agitátort és tüntetőt kihallgatásuk 
befejezése után hétfőn délelőtt adják át n 
főkapitányság bűnügyi osztályának, ahon
nan majd az ügyészségre szállítják őket.

— Elsüllyesztettek agy japán cirkálót. Lon
donból jelentik: Tokióból jelenük, hogy a 
japán kormány eleget tett a londoni flotta 
egyezmény határozatának és az „Akashi" pán
célos cirkálót clsülyeszieUe. Szombat délután 
n japán haditengerészet bárom bombavető re
pülőgépe jelent meg a kiürített cirkáló fölött, 
amelyet a tokiói öblön kívül helyeztek el és 
00 percig bomhatflz alatt tartotta a hajót. A 
bombnvetők működése azonban teljesen ha
tástalan maradt, úgyhogy vasárnap meg kellett 
ismételni a kísérletet. Több telitalálat után a 
páncélos cirkáló ezúttal mégis elsülyedt.

— Le akarják szállítani a nagykanizsai 
városi tisztviselők fizetését. Nagykanizsáról 
jelentik: A nagykanizsai Községi Párt, amely 
n legutóbbi poígármesterválasztáson a kor
mány jelöltjével szemben a maga jelöltjét 
hozta be polgármesternek, most nagysza
bású takarékossági programmot akar végre 
hajtani. Ennek során a párt mozgalmat in
dított. hogy sxállltsák le a városi tisztviselők 
fizetését, arra a nívóra, amely nívón az 
állami tisztviselők fizetése van. A nagykani
zsai városi tisztviselők ugyanis magasabb fi
zetést élveznek jelenleg, mint a velük egy 
státusban lévő állami tisztviselők.

— Vak tüsllárma a Rákdcsl-wton. Vasárnap 
este h Itákócri-ulrn tűzoltók vonullak ki teljes 
felkészültséggel. A 30-os számú hás előtt a rend
őrök kordoni vontak s a Rákóezi-ut forgalma 
megbénult. Pár perc múlva azonban kiderült, 
hegy nincsen lüz és a tüsollók elvonultak.

— Fényes nappal betörtek egy csepeli la
kásba. Vasárnap délelőtt 13 óra tájban Csepelen 
a Nyírfa-utca Járókelői észrevették, hogy há
rom férfi nagy csomagokkal sietve hagyja el a 
21. szánni házal. Gynnusnnk tartották a batyui 
cipelő férfiakul, rendőri hívlak, s kiderült, hogy 
llaidu Károly, llajdu Ferenc és Hopauer Lajos 
napszámosok betörést követtek cl. A Nyírfa
utca 21 számú ház egyik lakásának njtajál ál
kulccsal kinyitották s n lakásból a ruhaneműi 
ellopták Beismerték, ho^y az utóbbi hetekben 
tizennvolc betörést kövrttek el.

— A Untból kiömlő mérgrs gázok megöl
tek egy 60 éves embert. Hahóiról jelentik: 
Bakonyi Jakab 60 éves haháti kocsis az ud- 
sáron levő kutat akartn tisztogatni. Leeresz
kedett a kútba. Fele utón a kíóm/n gázoktól 
el kábult és lezuhant. A mérges gáza k meo- 
filfék A nyomozás megindult annak kidőli- 
lésére, kit terhel • szerencsétlenségért a fe- 

. lelősség,

ismeretlen merénylő lesbOl lelőtt eyy vasúti tisztviselőt
Eger, augusztus 3. 

tudósítójától.) Mezőtár-C4 Hétfői Napló 
kány községben

titokzatos merénylet történt.
Mihály Pongrác huszonegyéves vasúti tiszt
viselőt Ismeretlen tettes renolverlövéssel 
megsebesítette. Mihály egy Kiss Brigitta 
nevű leánynak udvarolt, akit már el is jegy
zett magának. A vasúti tisztviselő a vasúti 
átjárón keresztül

éppen menyasszonyához Igyekezett, 
éppen menyasszonyához Igyekezett,

Sorozatos autókatasztrófák 
voltak vasárnap Berlinben

Reisser városi tanácsos autója felborult
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap sorozatos autókataszlró- 
fák történtek Berlinben. Az egyik autó- 
karambol su’vos sebesültjei között van Al
bert Reisser városi tanácsos, aki feleségével 
és leányával autótaxin igyekezeti haza. A 
taxi összeütközött egy magánautóval,

a taxi fe’borult és a karambol következ
tében Reisser tanácsos karját és lábút 
törte, felesége és leánya pedig súlyos 

sérüléseket szenvedett.
A Leipzigerstrassen egy autóbusz felszn-

— Szakáll Antal dr. névjegyével szélhú 
moskodott. Vasárnap délután az V. kerületi 
elöljáróságon egv idős, jólöltözött ember je
lent meg. nki Sebestyén Józsefnek mon
dotta magát. Egy névjegyet hozott magával, 
amely dr. Szakáit Antal törvényhatósági bi
zottsági tag ajánlósorait tartalmazta. Anyagi 
segítséget kért. Az elöljáróságon gyanút kel
lett a A0—Á5 éves férfi viselkedése, detektí
vet kértek a főkapitányságról, aki Hallatára 
fogta a segélyt kérő embert. Csakhamar ki
derült azután, hogy Molnár Antalnak hív
ják, 48 éves, hódmezővásárhelyi tisztviselő, 
akit elbocsátottak állásából és Pestre jött. 
Itt dr. Szakáll Antal névre névjegyeket ké
szíttetett és ezekkel szélhámoskodott. K nyo
mozás során azután az is kiderült, hogy a 
szegedi ügyészség hasonló szélhámoskodás 
miatt már régebben körözölevelet adott ki 
ellene.

Dr. FÉNYES ■zakorvoc

ver-, bőr- én nemi-beteReknek rendel egész nap
VII, RSkőOMl-ut »2. I. «- Rókoml »„rab«n

— Borzalmas viharok pusztítottak Francia
országban. Párizsból jelentik: Az ország több 
pontjáról heves viharokat jelentenek. Díjon 
környékén a szélvihar százával döntötte ki 
a távirópoznákat, amelyek a sínekre zuhanva 
nagy fennakadást okoztak a vasúti forgalom
ban. A Bretagne déli partjain olyan heves 
szél dühöng, hogy a hajóforgalom emiatt 
szünetel. Perpignan közelében nagy jégeső 
volt. Az Agly völgyében mogyorónagvságu 
jégdarabok estek. A véré helységben a villám 
becsapott egy házba, ahol a házbeliek éppen 
együtt voltak. A négytagú családból Retten 
— az asszony és leánya — szörnyet haltak, 
mig az apa és fia súlyos sérüléseket szenve
dett,

— Derékban kettészelte a vonat az ön
gyilkost. Szombaton éjszaka a ferencvárosi 
pályaudvar közelében, a váltóbódénál a kis
kunhalasi 951. számú gyorsított tehervonat 
elgázolt egy férílt. A vonatot megállították 
és csakhamar kiderült, hogy a vonat elé ke
rülő embert derékban kettészelték a moz
dony kerekei. Rendőri bizottság szállt ki a 
helyszínre, amely megállapította, hogy a 
szerencsétlen ember Bakó Lajos 28 éves ko
csissal azonos, aki a csendörségi felügyelő
ségen teljesített szolgálatot. A csendőrség 
már két nappal ezelőtt bejelentette a főka
pitányságon a kocsis eltűnését, aki az utóbbi 
időben buskomorrá lett és öngyilkossági 
szándékáról beszélt ismerőseinek. A helyszí
nen megállapította a rendőrség, hogy Bakó 
Lajos öngyilkossági szándékból vetette ma
nót a kiskunhalasi vonat elé. Holttestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe vitték.

— Szerelmi bánatában a vonat elé vetette 
magát. Pécsről jelentik: Szombaton este a 
Budapest felől jövő gyorsvonat elé vetette 
magát Rusz Károly tizenhétéves vaseszter- 
gályostanonc. A kerekek teljesen összeron 
csoíták. Holtan maradt a sínek között. Leve
let hagyott hátra, amelyben megírta, hogv 
szerelmi bánata miatt vált meg az életétől.

— Szerencsétlenség • kerékpárversenyen. Va
sárnap délután s MHIenáris.pkhAn rendezett ke
rék párversen yen súlyos szerencsétlenség történt. 
Két versenyző pépével egymásnak futott. Hassa 
ryk Dénes és Zakariás Bálint, a két versenyxö 
súlyos sérüléssel esett 1c a nyeregből. Maisaryk 
jnhb léhán. Zakariás pedig fején sérült meg. 
Mindketöjükct a mentők részesítették első se- 
<^l^ben

— 3 perc, alatt víz, szappan, ecset nélkül borot
válkozhat Morisson erőmmel.

méletlenUI esett össze.
Mihályt az egri irgalmasok kórházába szállí
tották^ ahol az orvosok megállapították, 
hogy

a fiatalember állapota rendkívül súlyos, 
mert a golyó a hasfalat fúrta át.

Amikor Mihály eszméletre tért, elmondotta, 
hogy volt egy vetélytársa a községben, aki 
szintén udvarolt Kiss Brigittának és az a 
gyanúja, hogy vetélytársa követte el a me
rényletet. A csendörség most ebben az 
irányban folytatja a nyomozást.

ladt a járdaszigetre, az utasok közül töb
ben könnyebben megsebesültek. Egy másik 
autóbusz soíTőrje nckihajlott egy dc;zk“ 
palánknak. Itt is több utas megsebesült. 
Dachlewitz-fasorban

kigyulladt egy autó és nem sokkal ké
sőbb ugyanezen a helyen e«y robogó 
génkocsi elütött egy járókelőt és anél
kül, hogy megállt volna, tovább robo

gott.
A sorozatos autókatasztrőfák ügyében 

rendőrség erélyes vizsgálatot indított.

deszka- 
A

a

— Szent Imre-ünnep Sárvárntt. Sárvárról je
lentik: A sárvári járás közönsége ma impozáns 
keretek között hódolt Szent Imre emlékének. 
Az ünnepély fővédnökségét Ferenc bajor kirá
lyi herceg vállalta, aki részt is vett az ünne
pélyen. A tábori szentmisét Tóth József dr. 
szombathelyi nagyprépost pontlílkálta. Délután 
a levente-gyakorlótéren sportünnepély volt. Az 
ünnepi beszédet Huszár Mihály apátplébános, 
országgyűlési képviselő tartotta.

— Három gyermek tűzhalála. Páriából je
lentik: Súlyos szerencsétlenség történt va
sárnap délelőtt Páris egyik külvárosában, 
Vitryben. Egy asszony bevásárolni ment s 
kis időre magukra hagyta négy apró gyer
mekét. Távolléte alatt a fából épült házikó
ban tűz támadt s a gyermekek közül egy 
héthónapos fiúcska s egy kétéves és egy 
négyéves leány bennégett. A negyedik gyer
meket a szomszédok kimentették az égő 
házból.

— Megtalálták a Montblanc halottal!. 
Cliamonirböl jelentik: Azok a hegymászók, 
akiket a havasok közölt eltűnt két osztrák 
turista felkeresésére küldöttek ki, már csak 
holtan találták meg a turistákat. Az osztrák 
turisták holttestét a közeli menedékházba 
vitték, ahonnan Chamonixba szállítják.

__ Véres harc arab matrózok és angol rend
őrük között. Londonból jelentik.- South Shield 
kikötőjében véres utcai harc volt arab matró
zok és angol rendőrök között. Az arabok tilta
koztak az ellen, hogy velük cgyidőben három 
fehérbőrű matrózt vegyenek fel az egyik ha
jóra. A rendőrök beleavatkoztak az ügybe, 
mire hamarosan általános verekedés tört ki. Az 
arabok botokkal, késekkel és kövekkel támad
lak az angol rendőrökre, akiknek csak akkor 
sikerült visszaverniük a támadást, amikor na
gyobb erősítést kaptak. Négy angol rendőrt sú
lyos sebsülten kórházba kellett szállítani-

— Rendőrök és betörők véres harca. Prá
gából jelentik. Az elmúlt éjszaka négy em
ber betörést kísérelt meg a VValdes-féle 
gombgyárba. Amikor rendőrök érkeztek oda, 
a betörök rájuk lőttek, de a golyó nem ta
lált. Üldözés közben a rendőrök tüzeltek s 
a hozzájuk hnllatszó jajkiáltásból következ
tetve, az egyik betörő megsebesült. A vasúti 
síneken álló teherkocsik közt, amerre a be
török útjukat vették, sikerült a rendőrök 
elől eltűnniük.

— Anny Johnson Bécsbe érkezett. Béesből le- 
lentik: Annii Johnson, a hírneves angol repülő
nő Ausztráliából jövel vasárnap délután Buda
pestre érkezett s innen azonnal tovább folytatta 
útját Bécs felé, ahova este megérkezett. Légi 
útját holnap reggel folytatja London felé.

■— ítéletidő volt vniwírnnn Raranváhan. 
Pécsről jelentik: Vasárnap délután borzal
mas erejű forgószél pusztított Harkdnyfilrdö 
és Ipacsfa között. Az orkán ereje hatalmas 
évszázados faóriásokat csavart ki tövestül s 
döntött végig a szél irányába eső utakon, a 
közlekedés cmiatl sokhelyütt megszakadt 
A vihar zónájába esett Lajosliáza bnranya- 
megyei gazdaság is. Az Ítéletidő itt okozta a 
legnagyobb kárt. Az asztagba rakott gabo
nát széthordta. a kukoricát a földre nyomta 
s egy ötvenméter hosszú gazdasági épületet 
ledöntött, összcrombolta ezenkívül a gazda 
ság géppajtnját is, amelyben több értékes 
tiaktor volt. A mezőgazdasági gépeket a le
hulló téglák teljesen tönkretették. A kár 
igen nagy.

Gabonajegy 
a rendőrségen

A szentesi hetipiacra a külső tanyákról két 
méterroózsa búzát vitt ba egy fiatal gazda, 
amelyet tőle annak rendje és módja szerint 
Pólya Bálint szentesi gabonakereskedő vásá
rolt meg. A búza árának kifizetése után át
nyújtotta neki a törvény által előirt két darab 
három pengőről szóló bolettát. A gazda hallott 
valamit arról, hogy a gabonajegy összekötte
tésben van az adófizetéssel s ennek hatása 
alatt élénken tiltakozott a gabonajegu átvétele 
ellen, mondván, éppen elég adót fizetek ügyit, 
nekem nem kell semmiféle biléta. S hióba volt 
minden rábeszélés, nem akarta elfogadni az 
adóval kombinált gabonajegyet.

A gabonakereskedő erre a hat pengő értékű 
bolettát bevitte a szentesi rendőrkapitány, 
ságra. miután a törvény nem rendelkezik ar
ról, hogy ilyen esetben mi a teendő. Viszont 
nem akart abba a kellemetlen helyzetbe ke
rülni, hogy a gabonajegy visszatartó sóért, vagy 
ki nem szolgáltatásáért megbüntessék.

A szentesi rendőrségen ugyancsak tanácsta
lanul álltak ezzel az esettel szemben. Jegyző
könyvet vettek föl tehót a dologról és a két 
gabonajegyet további Intézkedés végett meg
küldték a szegedi pénzügyigazgatóságnak.

— Borzalmas autókatasztrófa Portugáliá
ban. Londonból jelentik: Lisszaboni jelenté
sek szerint Portugáliában, Brága közelében 
egy vasúti átjárónál súlyos szerencsétlenség 
történt. Az expresszvonat elkapott és dara
bokra tört egy kirándulóautót. Az autó öt 
utasa meghalt. 14 súlyosan megsebesült. Tiz 
sebesültnél alig van remény, hogy életben 
marad. A szerencsétlenségért a szolgálattevő 
vasúti alkalmazottat okolják, aki maga is a 
szerencsétlenség áldozata lett. Az összezúzott 
autót a vasút kétszáz méter messzeségbe ha
jította el magától.

— Tizenhat halott egy bányaszerencsét
lenségnél Párisból jelentik. A Spanyolország
ban fekvő M cl illából súlyos szerencsétlensé
get jelentenek. Te.rsanan közelében harminc 
munkás — férfi és nő — timsót bányászott, 
amikor hirtelen földcsuszamlás történt, 
amely a szerencsétlen munkásokat elte
mette. A szerencsétlenség hírére munkások 
siettek a szomszédos falvakból a timsó- 
bányába, hogy segítséget hozzanak társaik
nak. A mentési munkálatok egész nap tar
tottak. Az eltemetett munkások közül 16-an 
— 15 nő és 1 férfi — meghaltak. Tiz mun
kás súlyosan megsebesült.

— Elütötte a gépkocsi. Soroksárpéteri határa
iban az országulon egy ismeretlen autó elütötte 
Schrenk János 38 éves kutmestert, akit a men
tők a Szent István-kórházba vittek. *

— Véres választási harc Berlinben. Ber
lini tudósítónk telefonálja: A választási har
cok során tizenkét helyen csaptak össze va
sárnap a kommunisták és a nemzeti szocia
listák csapatai. A legnagyobb verekedés a 
Berlinerstrassen volt, ahol 11 kommunistát 
vettek őrizetbe. A Beissenstrassen is véres 
verekedés folyt le a szocialisták és kommu
nisták között. Itt a nemzeti szocialisták tö
megéből több revolverlövést adtak le, a Beis- 
senstrasse melletti pályaudvaron 100 főnyi 
kommunista csoport megtámadta a Ber
linbe érkező nemzeti szocialisták csapatát és 
mindkét tábor emberei közül többeket elő
állítottak a rendőrségre.

O Az Angol-Magyar Bank Rt. félévi mérlege 
/,7.94.346.4/ pengő tiszta nyereséggel zárult az 
1929-lki első félév 1,525.439.22 P összegű ered
ményével szemben. A bank jelen félévi üzlet
eredménye — a tavaly végrehajtott tőkeemelés 
folytón beálló természetes liozamtöbblettől ete- 
klntve — nagyjában az 1929. üzletév első felé
ben eléri eredménynek felel meg.
0 A Pbönlx életbiztosító társaság az 1929. év

ben 496.178.873 pengő tökére szóló uj életbiz
tosítást kötött. A biztosítási állomány 1929 végén 
1.769 036.000 pengőt tett ki és az idei közgyűlés 
napjáig 1980 millió pengőre, azaz háboruelőtti 
aranyértékének több mint hétszeresére emelke
dett, A Phönix tisztviselői jóléti intézményekre 
és nyugdíjalapokra kereken 800.000 pengőt tar
talékolván, a számadási évet 570.445.48 pengő 
felesleggel zárta, melyből a 4,000.000 schilling 
teljesen befizetett alaptőke után, úgy mint tavaly, 
az idén is nyolc és fél százalék, azaz minden 
40 schilling névértékű részvényre 3.40 schilling 
osztalékot, összesen 274.550.— pengőt (340.000 
schillingel) fizet, 145.350 pengőt pedig a tőke
tartalék gyarapítására fordít, amely ezzel az 
összeggel 1,760.000 pengőre emelkedett.

—- Budapest szenzációja a Reisz Áruházak 
(Király-u és Kilvin-tér) augusztusi nagy vására. 
Erén 1903-ban alapitolt cég azért örvend oly 
közkedveltségnek, mert mindig jó árut olcsón 
árusít. Mcst is azt mondták a népszerű tulajdo
nosok' „Mi állítjuk és ön győződjön meg róla, 
hogy ihi árakon még nem vásárolt soha.'" TénA 
hogy jálékáruk, diszmü-. üveg-, porcellán- és 
háztartási cikkek bámulatos olcsón szerezhetők 
be a Reisz áruházakban.

— 6 hét — 6000 kötet. Kevés könyv dicseked
hetik ilyen számokkal a mai nehéz gazdasági 
viszonyok melleit, mln» Ady összes Verset egy 
kötetben. A magyar olvasóközönség megértette 
azt a nagy előnyt, hogy az eddig 12 kötetben 
megjeleni összes Adyt most egy kötetben egy
szerre szerezheti meg ég Íme rövid pár hét el
múltával a remek mű kiadója, ar Athenaeum, 
mósodlk kiadásban iehntctl meg a halhatatlan 
költő összes költeményeit.

Paplant, matracot 
a legolcsóbban, de teglobbai csakis a 

Sándor IDEÁL vtróroíbat 
InUiott paplanok, takarók nagv vólasstékban 

Címre Ügyelni I
Kammermayer Károly-utca 1. szám 
Városkáié épOlat Cégünk 87 éve AU fenn
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Sehwarz Félix, 

az Athenaeum vezérigazgatójá
nak veszedelmes autóbalesete
A zalaegerszegi országúton kigyulladt a robogó 
gépkocsi — Az utasok kiugrottak a 80 kilométeres 

sebességgel száguldó autóból
Zalaegerszeg, augusztus 3.

Könnyen végzetessé válható autószeren
csétlenség történt vasárnap délután négy 
órakor Zalaegerszeg közelében az ország
úton. Scluuarz Félix, az Athenaeum irodai’ 
és Nyomdai Rt. vezérigazgatója öttagú társa
sággal hatalmas túraautóján Zalaegerszegre 
igyekezett. Zalatámok határában a nyolcvan 
kilométeres sebességgel robogó autó motor
jából hirtelen lángok törtek elő. Pillanatok 
alatt

lángbaborult ■ kocsi elülső része.
A soffőr percekig tehetetlenül ült a volán 
mellett, mert a perzselő lángok miatt nem 
bírta lenyomni a féket. A lángbanálló túra
autó halálradermedt utasaival

sebes iramban fáklyaként száguldott a 
biztosnak látszó halálba.

A sofőrnek végre is, mikor már a lángok a 
karosszéria hátsó részét nyaldosták, sikerült 
a sebességet lefékezni. Az utasok ekkor ki

ugrottak a kocsiból s szerencsére egyikük 
kivételével semmi baja sem történt. A vezér
igazgató társaságának egyik tagja

Kovács Mihály 28 éves budapesti bank
tisztviselő eszméletlenül maradt az or

szágút porában.
A többiek részesítettek első segélyben. Meg
állapították, hogy ballábát eltörte s fején is 
megsérült.

Az autó miután kiugrottak belőle, már 
nem ment messze. Alig haladt husz-huszon- 
öt métert, mikor a tűz a benzintartályhoz 
ért. A tartály

hatalmas dörejjel felrobbant
és az értékes autó porráégett.

Sehwarz Félix vezérigazgató társaságát és 
a szerencsétlenül járt banktisztviselőt egy 
arra haladó parasztszekér vette fel s vitte be 
Zalaegerszegre, ahol Kovács Mihályt azon
nal kórházba vitték. Állapota válságos, de 
nem veszély. ;.

MS állítjuk és
Ön győződjön meg róla, 

hogy ily árakon még 
nem vásárolt soha!

1
60 világvárosi KiraRaiuiMai mindenei nőzze meg! 
Halsz Araházak 

ífflrálg-ufca 471 es í Káírá - tör 1 
[ (Csftnwl-u ca sáriiul J [ (Mu?eum- ■ Umt saram J

Elfogatóparancsot adlak m 
egy budapesti tanító ellen, 

alti egy nagy vMiaiai nemet visszaélve 
csaiasoKal követelt el

A budapesti büntetőtörvényszék vizsgálóbírója 
vasárnap délelőtt küldötte el a főkapitánysághoz 
egy budapesti tanító ellen kiadott elfogatóparan
csát. A rendőrség az elfogatóparancs alapján 
nyomozást indított a tanitó felkutatására, aki 
egy nagyvállalat nevével visszaélve, követett el 
csalásokat.

Polónyi Kálmán Károly budapesti tanitó ellen 
Schmohl Gottfried kereskedő bűnvádi feljelen
tést tett nemrég és ebben elmondotta, hogy Po
lonyi egy nagyobbszabásu üzlet tervével kereste 
őt fel. Polonyi előadása szerint -

őt legutóbb nyugdíjazták és azóta a Magyar 
Általános Kőszénbdnyával bonyolított le üz

leteket.
Ezeknek az üzleteknek az eredményeképen neki 
jelentős összegű követelése van a Magyar Általá
nos Kőszénbánya Rt.-tói és ezt a követelései haj
landó cedálni a nagykereskedőre, ha vele egy 
nagyobb szénsfcállitási üzletet bonyolít le. A ke
reskedő, amikor nem akart az üzletbe belemenni, 
Polonyi kijelentette neki azt is, hogy

hajlandó az üzlet fejében nyugdljjárulékát is 
lekötni.

Végül Is Schmohl Gottfried kisebb-nagyobb ősz
szegeket adott át a tanítónak, aki azonban a 
pénzek átvétele után nem jelentkezett. Hetek tel

tek el. amikor a tanitó újból éJeljeít adott ma
gáról és újból pénzt kért a kereskedőtől külön
böző bélyegköllségekre és ezután ismét eltűnt.

A kereskedő végül is a rendőrséghez fordult 
és

bűnvádi feljelentést tett Polonyi Kálmán 
Károly ellen.

A rendőrségről detektívek mentek ki Polonyi la
kására, itt azonban azt a felvilágosítás*.  n<l:ák a 
detekliveknek, hogy Pol >nyi hetekkel ezelőtt el 
tűnt és azóta nem adott élet lelt magáról.

Már be is akarták jelenteni eltűnését n ren
dőrségen, mert ne«n ludták, hová tűnhetett a 

tanító.
A detektívek végigjárták azokat a l.ejyekct, ame
lyeken Polonyi meg szokott fordulni, majd isme
rőseit és hozzátnrlozojt keresték M, akik kőiül 
azonban senki sem tudott felvilágosítási adni ar 
ról, hogy hová tűnt Pohmví Ezekután a főka|ii- 
lányság áttette az iratokat a törvényszékhez, ahol

a vizsgálóbíró elfogatóparancsot adott ki 
Pólón) 1 Kálmán Károly ellen

és ebben közli személy lovasát es személyi ada
tait, amelyek szerint Polcnyi Kálmán Kóroly őO 
éves, Gárdos községben szüiidett és legutóbb Bu
dapesten lakott.

A rendőrség vasárnap letartóztatta 
a Gabonamunkások Szövetségének titkárát

Beke Pál titkár elsikkasztotta a szövetség vagyonát
A főkapitányságon ma reggel sikkasztás 

miatt előzetes letartóztatásba helyezték Beke 
Pált, a Gabonamunkások Szövetségének 
titkárát.

Néhány nappal ezelőtt a Gabonamunká- 
sok Szövetségének a vezetősége följelentést 
tett a főkapitányságon, amelyben előadta, 
hogy

■ szövetség pénztárában hiányok mu
tatkoznak.

Megindult a nyomozás, amelynek folvamón 
a gvanu Beke Pálra, a szövetség titkárára 
tej-elődött. Kihallgatták a főkapitányságon.

ahol rövidesen
beismerő vallomást tett.

Bevallotta, hogy már hosszabb idő óta 
különböző szabálytalanságokat követett el. 
Beke Pál a szövetség pénzének a kezelésével 
is meg volt bízva és az utóbbi időben 

többezer pcngőnyl hivatalos pénz sik
kadt él a kezén.

Kisjövedelmű ember volt és a pénzt fölélte. 
Beke Páll beismerő vallomása után le

tartózta Iták és a királyi ügyészség fog
házába vitték. 

Budapestre menekült Kolompár 
József, a legveszedelmesebb 

cigánybandita,
aki társával at utolsó fillérig kirabolta legutóbb egy nagyközség 

pénztárát
A budnpe.ll halösúftokboz vasárnap írkaarlt 

meg a miskolci büntetőtörvényszéknek sz a kö
rözése. amelyet Kolompár József cigányvajda 
hírhedt bűnszövetkezetének felkutatása céljóból 
bocsátott ki. Kolompár József és bűntársai sok
szor foglalkoztatták már az ország különböző 
hatóságait. Kolompárék legutóbb az Alföldön 
garázdálkodtak, majd miután a nyomozó ható
ságok felfigyeltek rájuk, Dunántúlra, innen 
pedig

Felső-Magyaromrdgra telték át tevékeny- 
aégtlk színhelyét.

Egész sereg vakmerő gonnszteltet követlek el s 
valósággal rettegésben tartották Borsod n egye 
községeit. Egymásután (oszlottól! ki a falvok 
lakóházait, a (anyákéi, majd Sála községben be
térlek a községházára is. Egyik éjszaka Kolom
pár Jóim! l Arjaival; Sárközi Sándorul, Balog

Józseffel és egv Csicsa nevű fiatal cigánnyal 
belopództak a községháza udvarára s hajnal 
feló irtunkéhoz láttak.

Feltörték n község pénrszekrényét és az 
utolsó fillérig klfo- ztották a közrégi pénz 

tárt, amelyben több ezer pengő volt.
A ctendőrség erélyes nyomozást indított a 

vakmerő rablóbanda’felkutatásóra. de még idő 
jében sikerült elmenekülniük, ugv. hogv most 
a miskolci törvényszék vizsgóh’blrája elfogató 
parancsot adott ki ellenük • azt megküldöllék 
Budapestre, mert az a gvanu. hogv

Kolompár és tárral a Mvároehan vagy a 
környéken bujkálnak.

A hatóságok erélves nyomozása minden való
színűség szerint rövidesen kózrekeiritt Kolom
párt és táriait.

Bosnyák Izsó nyílt levele
Vértes Emilhez, a Fővárosi Keres

kedők Egyesülete elnökéhez
A „Magyar Hét" nem sikerülhet a fázisrendszer nélkül

Kedves Barátoml
Tudomásom van róla, hogv részt vettél azon 

az ankéten illetve megbeszélésen, amelyen a 
„Magyar Hét" megrendezését tárgyalták. Engedd 
meg nékem, hogy a magyar hét megrendezése 
alkalmából ez utón szives figyelmedet felhívjam 
detailkereskedelmünk mai válságos helyzetére s 
egyúttal emlékeztesselek azokra a tényezőkre, 
akik magatartásának tulajdoníthatjuk részben 
ezt a szomorú állapotot.

Esztendők óla ezek a tényezők gáncsolják el 
a forgalmi adó fázisrendszerének behozatalát. 
Ezek idézik elő, hogy olyan cégek is, mint pél
dául Haris—Zeilingcr nem bírják el az elvisel
hetetlen közterhek mellett a forgalmi adó sulyos 
és a fogyasztóra át nem hárítható kétszer kettő 
tehát négyszázalékos üzleti rezsi többletét. Ez a 
négyszázalékos forgalmi adó amit a mai detail 
kereskedőnek viselni kell, állagban tízszeres és 
körülbelül husszorosa annak az összegnek, amit 
a dctailkereskedő évente a társadalombiztosító
nak fizet.

A detallkere.’kcdő helyzete megváltozna Il
letve lényegesen javulna és az állam is meg
találná a maga számítását, ha életbe léptetné 

a fázisrendszert
Azt a fárisrendszert, amely tudvalevőleg Ausztriá
ban már esztendők óta megvalósult, bevált, s 
amelynek életbeléptetését hazánkban a magyar 
gyáripar gáncsolja el.

A magyar delailkereskedelemnek kiváló része 
volt abban, hogy az első „Magyar hét" oly fénye
sen sikerült. A magyar detailkereskedelem te
kintettel a magyar nemzeti érdekekre a legna
gyobb készséggel állóit a mRgvar gyáripar szol
gálatába és nemes felbuzdulásában gyakran sa
ját érdekel ellenére is igyekezett a magyar árut 
megkedveltet  ni a fogyasztóközönséggel, mert 
érezte és tudta, hogy ez a misszió hazafias köte
lessége és különösen nemzetgazdasági szempont
ból fontos teljesítmény.

Sajnálattal tapasztaltuk azonban, hogy 
a magyar gyáripar a detallkereskedelemmel 

szemben hálátlanul viselkedett 
mert ismételten elgáncsolta a fázisrendszer be
vezetését. Búd miniszter többlzben nyíltan kije
lentette annakidején, hogy a fázisrendszert csak 
azért nem léptetheti életbe, mert a Gyosz. és a 
kereskedelem nem tudnak megegyezni. Ez néze
tem szerint világosan annyit jeleni, hogy a Gyosz 
egy külön nagyhatalom, amely állam az állom
ban. Wekerle pénzügyminisztersége óta mór
mór ugy látszott, hogy a megegyezés létrejön, 
amikor egész váratlanul egy-két gvóriparos kü
lön véleményt adott be a pénzügyminiszternek 
és ezzel

sikerült felboritanlok azt aa egyezményt, 
amely megmenthette volna létérdekében a detail 
kereskedelmet.

Kedves barátom! A mi érdekeink ellenkeznek 
a Gyosz érdekeivel s ezért szerény véleményem 
szerint nincs más bátra, mint külön haladnunk, 
mert mindenki tudja és mér nvilt titok, te is 
snlószinüleg látod, hogy a Gyosz kíméletlen és 
nem törődik azzal, hogy amikor a magyar 
gyáripar virul és amikor az ország nemzeti na 
gyanúnak jelentösehh fele már eltolódott a tíz
ezer holdasok kezéből az iparbárók, vagy a: 
uj kermányfőtanáesosok zsebébe, ugyanakkor 
mi. detailkereskedŐk pusztulunk, veszünk.

\ mncvnr gyárinar n jót megszervez -’t kor
lellek és a horribilis vámvédelem sáncai mögül 
kfzönvöscn nézi a magyar de’ail kereskedelem 
vergődését. Ró akarok arra Is mulatni, hogy 
a fogyasztási válság folytonosan emelkedő len 
dcnciát mulat.

A kereskedelem roskadozik a közterhek és 
az üzleti költségek súlya alatt.

Ebben s tizenkettedik oróbsn emlékeztetlek 
kedves barátom a Haris 2eilingcr-fé\e esetekre 
n khurott hnllrcdőnyökro. a belváros és a 
körút temetői csendjére és sok tisztes keres
kedő egz’sdencia piísziulásrra. a tömeges ön- 
gyllko«sógnkrs. amelyek előidézésében része 
ón a forgalmi*  adó meslnnl rendszerének is.

Engedd meg nékem kedves barátom, hogy 
n tirenkcllcdik órában kérjelek és flgyclmez- 
teascltk arra, hogy soha el ne felejtsd ul, hogy

te nem a Gyosz, hanem a magyar detail keres
kedelem vezére vagy.

Emlékeztetlek Vázsonyi Vilmos szavaira, aki 
azt mondotta, hogy „nem lehet egyszerre két 
glóbuszon állni1, nem lehet a gyáripart és a 
detnil kereskedelmet egyszerre megnyergel- 
niink. Mi magunkénak vallunk téged és arra 
kérünk, állj mellénk ebben a válságos órában. 
Reméljük, hogy a te közismert gerinces, becsü
letes őszinteséged megtalálja önmagát, ráta
lálsz magadra és férfiasán, ahogy te szoktnd, 
követeld a junktimot a fázisrendszer és a 
Magyar Hét között, vagy még inkább

követeljük előbb a fiízlsrcndszcrt és az
tán jöjjön a „Magyar Hét*.

Ha pedig elzárkóznának továbbra is a Gyoszék 
a fézisrendszer megvalósítása elől, akkor ren
dezzék meg a mngyar hetet a Gyoszék talán az 
Iparcsarnokban. Igen épületes látvány lesz, ba 
méllóságos urak maguk fogják mérni a gyolcsot 
a fogyasztó közönségnek.

Bosnyák Izsó.

Hatvanezer pennös váltúhamlstót 
fogott el a pécsi rendőrség

Pécs, augusztus 3.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A pécsi 

rendőrség letartóztatta Tel/el József koporsó
gyáros és autófuvarozót, aki ellen váltóhami
sítás minit számos feljelentés érkezett a pécsi 
rendőrségre. A nyomozás során kiderült, hogy 
Teltei az

elfogatása előtt egy nappal Jugoszláviába 
akart átszökni.

Volt is ötezer pengő pénze, azonban ő ezt Ite*  
vesclte s még akart ötezer pengőt szerezni s 
ezért maradt otthon. Az aulófuvarozó ellen 
óróról-órára újabb és újabb feljelentések ér
keztek be a rendőrségre s megállapították, 
hogy körülbelül

hatvanötezer pengőnyi kárt okozott 
hamis váltómanipulációval.

Magyarországon
Is kapható a

bőrifjltó találmány a bőr
elöregedést megállítja és 
az arcot megifjitja.

Ismertetőt küld a

Horgiss Mvak
Sziu utca is.

Követelje mindenütt.
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. — Megtámadta az őrjáratot — az őrjá

rat agyonlőtte. Szombaton éjszaka az 
Augusala-I'elep közelében egy katonai őrjá 
rnlnak összetűzése támadt Bokouict József 
22 éves ablaktisztítóval. Az Auguszln-tclcp 
közvetlen’- szomszédságában van gróf And- 
rdssy-laktanvának. Az itt szolgálatot teljesítő 
fíllinszky László tizedest megszólította nz 
előtte teljesen ismeretlen Bokovics József és 
kocsmába hívta. A tizedes visszautasította a 
meghívást. Az ablnklisztitó azonban csökö
nyösen ragaszkodott a borozgatáshoz. Végül 
is a tizedes az arra haladó éjszakai katonai 
őrjáratot figyelmeztette az ablaktisztító vi
selkedésére. Az. őrjáratot vezető altiszt iga
zolásra szólította Bokovicsot, aki ekkor kést 
rántott elő és azzal támadt a háromtagú őr
járatra. Dulakodásra került a sor. Az őrjárat 
két lövést adott le, az egyik golyó eltalálta 
Bokovicsot, akinek a tüdejét járta ót a go
lyó. Bokovics a helyszínen meghall. Holt
testét a rendőrség az orvostani intézetbe 
.szállíttatta. A katonai hatóságok a maguk 
részéről megindították a vizsgálatot a halá
los affér részleteinek a tisztázására.

— Veszedelmes filrdűkalnnd a Rábán. Szent- 
gotthárdról jelentik: Szenlgotthárdon n forró va
sárnap délelőtt egy nagyobb társaság fürdeni 
ment a Rábába. A társaság egyik tagját, Dunay 
Blankát, egv előkelő pécsi ügyvéd leányát elra
gadta a sebes folyó. Segítségért kiáltott, mire 
Kőrösy János bankcégvezető utána úszott. A 
Irány görcsösen belekapaszkodott a segítségére 
siető féri! inakéba, ugy hogy nz nem bírt mo
zogni s mindketten a viz alá merültek. A halállal 
küzködő pór segítségére sietett most Schaffer 
Emil szentgotthárdi ügyvéd Sikerült neki mind
két embert a partra vinni, ahol csak hosszas 
élcszlési kisél letek után tért magához a két sze
rencsétlenül járt fürdözö.

— Kedden folytatják a magyar-román 
kereskedelmi szerződés tárgyalását. Mint a 
llét/ői Napló jelentette, n múlt héten a ro
mán kormány delegátusai Budapestre érkéz 
tek, hogy a Bukarestben megkezdett román
magyar kereskedelmi szerződésre vonatkozó 
tanácskozásokat itt folytassák. A két kor
mány megbízottai egész héten megbeszélése
ket tartottak — s amint jó forrásból értesü
lünk — hétlön szünetet Iáit a bizottság, ked
den folytatják a tanácskozásokat s minden 
remény megvan arra, hogy azok még ezen 
a héten kedvező eredménnyel be is fejeződ
nek.

— Házasság. Zeisler Klórn és Rammacher 
Kóroly í. hó 3-án hó/nságot kötöttek. (Minden 
külön értesítés helyett).

Sugár Magda és Forbáth Árpád f hó 5-én. 
kedden házasságot kötnek.

rfaSSíraiSí
— Lelőtte n mezőőr a tolvajt. Vasárnap reggel 

öt óra tájban Bakonyi I ajos 2S éves nnpszámos 
a rákospalotai halárban babot szedett egy 
zsákba. Banár Ferenc mezőőr tetlcnérte a bab- 
tolvajt és igazolásra szólított) Bakonyi igazoló
írások helyett a zsebkését rántotta elő és azzal 
támadta meg a mezőőrt, aki szolgálati puskájá
val rálőtt Bakonyira. A golyó Bakonyt jobb kar
ját járta át és ii mentők sinyos sérüléssel vitték 
be az újpesti gróf Károlyi-kórházba.

— Agyonnyomta a mozdony. Veszprémből 
jelentik: Veszprém vasúti állomáson Sast Sán
dor 21 éves munkás, aki az egyik tolalómoz- 
dony körül foglalatoskodott, a mozdony és egy 
teherkocsi közé került és a mozdony valóság
gal agyonnyomta A halálos szerencsétlenség 
ii 'Vében megindult a vizsgálat.

KASFÍS7FK vendé*10□ íl 31 LjLLÍI Süveg-utca 7.
Legs’cbb kilátás 69-es villamos Csak 20 tok meleg

— Az öntözés problémáját megoldja az „Aha" 
gazdasági kézi öntöző, mely nz öntözővizet, nem 
a tnlnjterülctrc, hanem a talaj belsejébe vezeti, s 
igy a gyökérzclel elérve azt kellő nedvességhez 
Juttatva crősbiti és fejlödésképessé teszi, azon
kívül a kertészetben, kertben, gyümölcsösben a 
sok és felesleges vizpocsékolásl megszünteti. Bő
vebbet díjmentes prospektussal „Aha" Andrássy- 
Ut 90.

— A Verrbély klinika nnn.ik a közlését kéri, 
Kiss József dr. bácsalmási ügyvédet, éleiét ve- 
azélyezlető kizáródást okozott gennyes vakbél
műtét utáni hasfali sérv mialt operálták a Ve- 
rcbély-klinikón. A beteq nem a miitét előtt vagy 
a műtét alatt halt meg altatás következtében. 
hanem a miilét lilán ötödik napra.

— Az Építőiparosok Szövetségének pályázata. 
A Magyar Építőiparosok Országos Szövetsége 
ezerpengös pályAzntot hirdet egv közgazdasági 
munkára, amely meg*  Hágd in art, hogy milyen 
befolyással van a magynr iparra a mérnöki ka
maráról szóló 1923. évi XVII. Ic. és nz errevonnt- 
kozólag kindoll miniszteri rendeletét. A jeligés 
pályamunkák terjedelme nyolcvan oldal lehet. 
Pályázati határidő 1930 november I. A pálya
munkákat a Mngyar Építőiparosok Országos 
Szövetségének kell benyujtnni

— Halálozás, özvegy Ney Dezsőné született 
Pikler Evcline folyó hó l én elhunyt, özvegy 
Név Dezsőné fényes tehetségénél fogva, nagy 
tvdíisl és képzettséget megkövetelő aligazgatói 
állást löltött be n Palma Kaucsuk Rt -nól. Halálát 
kiterjedi rokonság, ezek közölt Pikler Károly, 
a Magyar Ruggyanlaárugyár részvénytársaság 
igazgatósági tagja és Pikler Emil volt ország-

KÖZPONTI TEJCSARNOK |
naponta friss

I yoghurt

SZÍNHÁZ - ü o z■
Kánikulai komplikáció 

a Wanderbat primadonna^ 
szerepe fáörü!

Kit igazgató téözös vdllalfiosásban mutatja be a Wundetbart, 
de ftiilön-íiülön szerződtetted primadonnát

Egy hónappal a színházi szezón megkez
dése előtt nz augusztusi kánikulában várat 
lanul egy meglehetősen komplikált színházi 
bonyodalom foglalkoztatja n színházi körö
ket és valószínűleg a rövidesen összeülő vá
lasztott bíróságot is. A múlt szezón közepén 
ugyanis Hcrczeg Géza „IVunde/ftar" cimü 
darabjának berlini sikerén fölbuzdulva, Ro
boz Imre, a Vígszínház igazgatója a maga 
számára megvette a VVunderbart, azzal, 
hogy azt rövidesen be fogja mutatni. A da
rab megvétele után kisült, hogy a Wunder- 
bar speciális színházat kíván, amennyiben a 
nézőteret többékevésbé egyszintre kell hozni 
a színpaddal, mert a színészek nagyrésze a 
nézőtéren játszik. A Vígszínház azonban 
nem merte megkockáztatni ezt a nézőtér-át
alakítást, éppen ezért más színháznak sze
rette volna átadni a darabot. Közben a Fő
városi Operettszinház gazdát cserélt és Se
bestyén Dezső igazgatása alá került. Roboz 
Imre neki is felkínálta a Wunderbart, aki 
azzal a feltétellel hajlamlónak is mutatko
zott azt előadni, ha erre a darabra

Roboz Imre felerészben érdekeltséget 
vállal.

Ilyen alapon azután meg is kötötték a szer
ződést és előállt az a furcsa eset, hogy al

Nyári
Nagy siker.' Olcsó helyárak! 4 pengőtől 60 fillérig I

Átépítik a Magyar Színházat
Uj forgószinpadot, világítási berendezéseket kap a 

Magyar Szinház
A több éven keresztül deplaszirt helyzetben | 

levő Magyar Szinház sorsa ugylátszik az uj szc- 
zóiAnn megváltozik. Legalább is annyi buzga
lommal és hozzáértéssel készíti elő az uj igaz
gatóság a szezónt, hogy n szinházbajáró közön
ség a legjobbakat várhatja a szinház művészi 
teljesítményétől is. A Magyar Szinház az idén 
ki akar emelkedni ebből a deplaszirt helyzetből 
s éppen azért nemcsak művészi programjában, 
hanem külsőségekben is reprezentálni akarja az 
uj érát. Juhi Marcel igazgató nagy építkezéssel 
alakítja át a régi színházépületet. Természetesen 
elsősorban azokat a részeket, amelyek eddig az 
előadás kvalitásának rovására mentek. A Ma
gyar Színháznak volt a legelső forgószinpada az 
országban. Ez a forgószinpad azonban igen kez-

MeírBciss Fark-mozi
mai nagy premíorfo s

A csűrök hajósa
Anita Fage

és

Kari Oan®
E 1 ő a d á« o k : é s Ml) Előadások: ''*8  és MO

Mar lene Dietrich 
amerikai bojkottbotránya - blöff

A bojkott botrány hírére egy német filmgyár szerződéssel kínálta 
meg kábelen keresztül, de Marlene Dietrich kijelentette, hogy csak 

reklámkampány az egész botrány
A napilapok majdnem egv héten keresztül 

napról-napra arról n botrányról számollak be, 
amely Marlcne Dietrich ismert német filmsztár 
körüli zajlód volna le Amerikában. Az nme 
rikai kábelek szerint Marlcne Dielrichet az 
amerikai nők ligája bojkottáltn azért, mert 
„A kék angyal" cimü filmben, ahol Jnnnings- 
szal együtt játszott, olyan szeméremsérlően vi
selkedett. hogy cr nlkalmns arra, hogv a női 
nemet megvetésnek tegye ki. Az amerikai nők 
ligája pedig nagy hatalom Amerikában, amclv- 
Ivcl egyel lenerv mammut-fllmvóllalnt sem tud 
megbirkózni. Egyes távirnlok tudni vélték azt 
is. hogy a bojkottot Stembcrg. neves ameri
kai filmrendező felesége inszccnálta. aki meg 
vádolta Marlene Dietrtchet azzal, hogy [érjél. 
A kék angyal rendezőjét elcsábította és vele 
erkölcstelen életmódot folytat

, Marlene Dietrich a Paramount szerződése

folytán utazod ki Amerikába, ahol két film 
főszerepet bízták rá. A Parnmount forgatni is 
kezdte a filmet és akkor tört ki a filmsztár 
körül az állítólagos botrány.

Amerika messze van és ar újságolvasó 
közönség Is hiszékeny.

Erre n két tényezőre alapították a Paramount 
reklámchefjei nem egészen ízléses reklám 
ötletüket és ezért kürtőllék világgá Marlene 
Dietrich botrányát, amelyről most azután ki
sült, hogy

blöff ar égési.
X bojkott hírét ugyani’ egv német filmgyár is 
elhitte, amely kábelen keresztül telt

sirrződleté’l ajánlatot a filmsztárnak.
Marlene Dietrich azonban kijelentedé, hogy 
nyugodtan dolgozik a Parnmountn.il és igy 
nincs módjában visszatérni Németországba.

szinház megnyitó újdonsága a konkurrencia 
érdekeltségével kerül színre. Most, amikor a 
XVunderbar előkészületei komolyan megkez
dődtek a Fővárosi Operettszinházban, várat
lan komplikáció támadt. Kisült, hogy a 

prlinadonnaszercpre Roboz Imre tavaly 
szerződtette Fejes Terit, viszont Sebes
tyén Dezső ugyanerre a szerepre lekö

tötte Szokolay Olyt.
Sebestyén Dezső Abbáziában üdülő Szokolay 
Ollynak elküldte a szerepkönyvel, sőt vele 
személyesen is tárgyalt a szerepről. Alig ér
kezett azonban haza, jelentkezett Fejes Teri 
is, aki kijelentette, annál i-s inkább ragaszko
dik a szerephez, mert a XVunderbar miatt 
nem vállalt másutt szerződést. Mivel két pri
madonnával nem kerülhet színre a darab, 
összeült a két igazgató annak eldöntésére, 
hogy végeredményben ki is játssza a Wun 
dérbar női főszerepét. Sebestyén Szokolay 
Ollyhoz, Roboz Imre pedig Fejes Terihez 
ragaszkodott és ebben a kérdésben a két 
igazgató már nem tudott megegyezésre jutni.

Az ügyből mindenesetre per lesz, vagy 
Szokolay Olly, vagy Fejes Teri fogja perelni 
a színházat s a pernek, ha más nem, egy ré
gen igaz tanulsága lesz: két igazgató nem 
fér egy csárdában.

|dc(lcgcs volt, mert a régi színpad tetején egy 
nagy korong fordult kézierö segítségével. A 
technika fejlődése most azt parancsolta a Ma
gyar Szinház uj vezetőségének, hogy a kezdet
leges forgószinpadot alakítsa át

süllyesztett, mechanikus erővel forgatható 
színpaddá.

Ennek n munkálatai most folynak és augusztus 
vége felé ba is fejeződnek. A szinhóz, amely 
modern utakon akar haladni, nem akar kitérni 
a modern világítási technika felhasználása elöl 
sem. s ezért úgyszólván

a színpad egész világítási berendezését (el
újítják

és különleges reflektorokkal és modern világí
tási eszközökkel szerelik fel.

J A R D I N
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Uj mtlsor
Doddy Fia - Walli Winler - Alaska As 
Erna — Mareva et Dorvs — Andre éa 

Harry — Itlorenita
Kezdete 10 orakor

SZÍNHÁZI napló
A Fővárosi Nyári Szinház. amely most kon

zorcium alapon dolgozik, nagyszerűen 
lábrakapott. Az elmult vasárnap is a színészek 
osztaléka száztíz százalék volt, tehát több fize
tést kaptak, mint amennyiért a régi igazgató
sághoz leszerződtek. A szinház, felbuzdulva As 
ezred apjá-nak sikerén, uj darabra készül. 
Felujitja a Vígszínház nagysikerű kacagtató 
vigjátékát, amelynek cime: „Nincs valami el
vámolni valója?" A rendkívül vidám vígjáték
ból azonban a Nyári Operettszinház énekes 
bohózatot csinált, énekszámokkal és láncbeté
tekkel fogja tarkítani az előadást.

ellcmetlen bejelentést telt tegnap Zilahi 
** Irén Sebestyén Gézának, a Budai Színkör 
igazgatójának. A szőke szubrett kijelentette, 
hogy pihenni szeretne menni és ezért nem haj
landó tovább játszani „Az első tavasz" bán 
vállalt szubrettszerepét. Zilahi Irén valóban 
egy év óta minden este játszik és bejelentése 
ez alapon indokolt is. Sebestyén azonban hal
lani sem akart arról, hogy Zilahi Irént, akit 
„Az első tavasz" cimü darab egész tartamára 
szerződtetett, a nyár közepén szabadságra en
gedje. Már-már komolyabb konfliktus támadt 
a dologból, amikor Sebestyén Géza váratlanul 
mégis csak igent mondott. „Senki sem pótol
hatatlan" — jelszóval leszerzödtette Zilahi sze
repére Kun Magdát, a fiatal tehetséges szub- 
rettef, aki a tavalyi szezónban a Király Szín
házban, most nyáron pedig pozsonyi vendég
szereplése alkalmával bizonyította be nagyszerű 
kvalitásait. Kilencedikétől kezdve tehát Kun 
Magda fogja játszani „Az első tavasz" szubrett
szerepét.

Szomorú hirt jelentenek Berlinből. Meghalt 
dr. Mark Martom, a híres orosz színész és

rendező, aki hosszú éveken keresztül a Kék 
madár rendezője volt. Martom 54 éves korában 
a legnagyobb szegénységben, elhagyatva halt 
meg a berlini Charitéban, annak ellenére, 
hogy egy nagyivá pálya állt mögötte Hosszú 
ideig a moszkvai müvészszinház elsőrendű 
tagja, majd főrendezője és később igazgatója 
volt, az orosz összeomlás után Bécsbe került, 
ahol mint filmrendező is elsőrangú nevet vívott 
ki magának. A Kék Madár mai formáját ö al
kotta meg és a budanesti közönség is jól ismeri 
Markóntól, mint színészt és csodálta ennek a 
zseniális orosznak rendezői ötleteit. A Kék Ma
dár-kabaréval nyitja meg szezónját a Vígszín
ház és most már a pesti közönség kénytelen 
lesz nélkülözni Markom markáns művészi 
egyéniségét, ■ ,

Világstágerekj

ULIMOUGE
Barry Boys Grltt and Percyll

’p’ miékezetes, hogy milyen színházi és társa- 
dalmi botrány kíséretében vették le a bé

csi Burgszinház műsortervéről Molnár Ferenc 
diadalmas színművét, az Olympiát, amelyet a 
bécsi arisztokrata körök azzal az indokolással 
nem engedtek előadni, hogy a darab őket ki- 
gúnyolja, a Habshurg-házat pedig súlyosan 
sérti. Ennek a kifogásnak deferált a Burgszin
ház konzervatív igazgatósága és a darabot ki
engedte a kezéből. Mennyivel pikánsabb most 
az, hogy az Olympia mégis szinrekerül Ausz- 
riában, még pedig Ischlben, Ferenc József egy
kori kedves nyaralóhelyén. A premiért augusz
tus 5-ére tűzték ki.

A két I.atabár-fiu, akik sokévi pesti kűzkő- 
dés után vándorbotot fogtak a kezükbe és 

mint artisták, külföldön nagy nevet szereztek 
maguknak, most jöttek meg Délafrlkából. 
Pesti tartózkodásuk alatt azok az igazgatók, 
akik annak idején hallani sem akartak róluk, 
most már siettek szerződést ajánlatokat tenni 
a két kitűnő színésznek, akik azonban külföldi 
szerződések miatt. Pesten nem igen játszhat
nak. Egy darabban azonban mégis szerepet 
vállaltak A darabot Kcllér Dezső irta „Arany
kalitka" címmel és a két Latabár-flu két mula
tós mágnásifjut fog ebben a darabban alakí
tani A darab célzás a pesti életre annyira, 
hogy a harmadik felvonás a gróffiuk palotájá
ban játszódik le, ahol éppen árvereznek 
TJjpest a télen szinház nélkül marad. Miklósy

Imre, az Újpesti Szinház igazgatója, aki 
ezidőszerint Kecskeméten játszik társulatával, 
azzal a kéréssel fordult Újpest városához, hogy 
a jövőben két turnusban, szeptember 15 tői 
november 30-ig és február 15-től május 31-ig 
tarthasson előadásokat az Újpesti Szinházban. 
A színigazgató kérését azzal indokotja, hogy a 
színházépület befütése szinte lehetetlen, ez az 
állapot pedig ugy a közönségre, mint a színé
szekre nézve kellemetlen ét egészségtelen. Az 
Újpest városi bizottság valószínűleg inkább 
szinhóz nélkül hagyja a téli szezónban Újpes
tet, ahelyett, hogy a szinház fűtési berendezé
sét rendbehozatná Pedig ez volna az egysze
rűbb és célravezetőbb!
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— Szenzációs aj mtlsnr a Jardlnban. Az 
augusztusi műsor slágcrszámal Doddv Fii a 
londoni Palládiumból. Walli Winler a berlini 
Plazából. Marévá et Dorvs a párisi Em píréból, 
Alaska és Erna, Andre-Harry és Morenila.

Parnmountn.il


Budapest, 1939 augusztus 4.
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Dr. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás sége alatt 

augusztus 16-ától 23-áig Budapesten 

nagyszabású nemzetközi ünnepségek 
lesznek

Szent Imre herceg tiszteletére
A magyar katolicizmus a maga hagyományos egyházi pompájával, ősi hitbuzgóságával és vendégszeretetével 
fogadja a világ minden tájáról ezrével érkező Szent Imre-zarándokokat, igy akarván tanúságot tenni arról, 

hogy e nemzet híven megőrizte a dicső Árpádház keresztény örökségét

XI.PiuspápaÖSzentségét SINCERO LAJOS
a magyar nemzet e nagy ünnepén curialis bíboros képviseli

AZ ÜNNEPSÉGEK SORRENDJE:
Augusztus 16-án de. 10 óra 10 perckor: A Pápai Legátus fogadása a déli 

vasúti pályaudvaron s utána a lipótvárosi Bazilikában.
Augusztus 17-én reggel 8 órakor: az Izabella főhercegnő által a nemzet

nek ajándékozott Szent Imre-szobor felavatása a Horlhv Miklós kör
téren a Pápai Legátus jelenlétében. A tábori misét a Bíboros Herceg 
prímás, a szentbeszédet Glattfetder Gyula dr. Csanádi püspök mondja. 
Délelőtt 10 órakor Hlond Ágoston. Lengyelország bíboros prímása 
felszenteli a X. kerületi ApafTv-utcai lengyel templomot.

Augusztus 16—18: A Credo Egyesület országos kongresszusa. 
Augusztus 16—18: Nemzetközi kát. Alkoholellenes kongresszus.
Augusztus 16—22: A XV. nemzetközi katolikus Eszperantó világkon

gresszus
Augusztus 17—18: A Mária Társulatok országos gyűlése az Irgalmas Nő 

vérek székházában
Augusztus 18-án d e 9 órakor: Az Vniö Cl ért pro Missionibus nemzetközi 

gyűlése a? Egyetemi templomban.
Augusztus 18-án d. u 5 órakor: Nemzetközi katolikus női nap az Ün

nepi Csarnokban.
Augusztus 18-án este 8 órakor: Üdvözlő és Ismerkedési estély az ünnepi 

Csarnokban valamennyi külföldi zarándok részvételével, amelyen 
minden nemzet képviselői felszólalnak

Augusztus 18—20: Nemzetközi katolikus ifjúsági kongresszus
Augusztus 19-én reggel fél 9 órakor: A Pápai Legátus tábori miséié és 

áldásosztása a Vérmezőn, ahova ugy a külföldi, mint a vidéki za
rándokcsoportok és a fővárosi hívek felvonulnak. A kijelölt helyek 
reggel 8 óráig elfoglalandók

Délelőtt !0 arakor: A mise után nagy eucharisztikus magyar népgyülés a 
Vérmezőn.

Délelőtt fél II órakor németnyelvű eucharisztikus népgyűlés a Város
majorban

KIÁLLÍTÁSOK:
Régi egyházművészeti kiállítás az Iparművészeti Múzeumban. Képzőművészeti kiállítás a Műcsarnokban. Törté
nelmi kiállítás a Nemzeti Múzeumban, a Nemzeti Szalon kiállítása, az Izabella Háziipari Egylet kiállítása. Magyar 

iparművészeti és háziipari kiállítása a Károlyi palotában.
A Szent ímre-év ünnepségeinek, gyűléseinek, kongresszusainak, kiállításainak fenséges lelki élményeire és felejt
hetetlen látványaira mindenkit, aki méltó óhajt lenni múltúnk dicsőséges hagyományaihoz, szeretettel hív a

Rendező Főbizottság
Tudnivalók: A Szent !mre-év utazási igazolványával az ország bár

mely részéből vonaton vagy hajón féláron lehet utazni Budapestre és 
vissza.

Testületeknek, egyesületeknek az ünnepségeken való résztvételéről 
augusztus 10-ig kérünk pontos létszámot megjelölő bejelentést

Az augusztus 19-iki délelőtti Nemzetközi eucharisztikus főgyülésre 
és az augusztus 21 iki délutáni Nemzetközi MAria-iinncpélvre mílsormeg- 
váltás ellenében augusztus 15-től kezdve fentartntt ülőhelyek is kapha
tók. Egyébként az Ünnepségeken való résztvétel díjtalan, de kívánatos és

Augusztus 19-én délelőtt 11 Órakor: Nemzetközi eucharisztikus főgyQlés 
az Ünnepi Csarnokban, amelyen felszólalnak gróf Apponyi Albert 
elnök, a Bíboros Pápai Legátus, Bourne westminsteri biborosérsek. 
Eaulhaber müncheni biborosérsek, PifTI bécsi biborosérsek, La- 
vitrano palermói biborosérsek. Hlond posenl biborosérsek. Serédi 
bíboros hercegprímás s valamennyi Budapesten tartózkodó külföldi 
egvhá/fejedelem részvételével

Augusztus 19-én délután 6 órákor- Krisztus király diadal útja a Dunán 
S/cntséges hajókörmenet a Felső-Margitsziget és az Összekötö-hid 
végpontokkal A közönség a folyam két partján helyezkedik el a 
rendezőség által megállapított terv szerint

Az egyházi ünnepség befejezése után nagyszabású kivilágítás és tűzijáték. 
Augusztus 20-án reggel 9 órakor: Országos Szent Jobb-körmonet vala

mennyi árpádházi szent ereklyéivel a lipótvárosi Bazilikától az 
Andrássy utón át a Millenniumi emlékműig. A Szent Imre-jubileum 
Alkalmából rendkívüli fénnyel rendezett körmenetben résztvesznek 
a külföldi zarándokcsonortok is

Augusztus 20-án délben 1 órakor az országgyűlés Szent Imre-ünnepr 
az Országház kupolacsarnokában

Délután 3 órakor: I nternacionális katolikus legény nap
Augusztus 21-én délelőtt II órakor- Máriakongrcgációs-cmléktábla lelep 

lezése Budán
Délután fél 1 órakor: Nemzetközi Mária-ünnepség nz ünnepi Csarnokban 
Augusztus 21—22: Nemzetközt katolikus pedagógiai értekezlet 
Augusztus 21—22: Katolikus nemzetközi jogtudósok, publicisták, ál 

lamférflak értekezlete
Augusztus 22: Mária-kongregációk nemzetközi gyűlései.
Augusztus 22-én d u 6 órakor: Nemzetközi katolikus irodalmi estély a 

pesti Vigadóban
Augusztus 21—231 Nemzetközi katolikus szociális napok
Augusztus 23: Nemzetközi katolikus orooskongresszus.

előnyös a Szent Imrc-év hivatalos jelvényének viselése
A Kendőző Főbizottság vidékről érkező zarándokoknak napi 1 2t» 

>engőért szállást híd biztosítani, ha igényüket erre előre bejelentik.
A Pápai Legátus arcképe » művészi Szent Imre-képek levelezőlap 

alakjában a Rendező Főbizottságnál szerezhetők be.
Az Ünnepi Csarnok a VII kerületben, a Szabó József utcában (Mille 

náris versenvpálvu melletti épülő uj fővárosi autobuszgarage.
Az ünnepségek teljesen részletes sorrendje füzetben augusztus Ifitől 

i Rendező Főbizottságnál kapható

Mindennemű felvilágosítás és tájékoztatás tekintetében készséggel áll rendelke
zésre a Rendező Főbizottság központi irodája: IV., Veres Pálné-utca 9, I. em. 

Telefon: Automata 843—56
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HÉTFŐI SPORTNAPLŐ
Botrányos bíráskodás után a MAC 

vizipóló csapata került az élre
Az egri-roham azonban uj veszéllyel fenyegeti a bajnokjelöltei 
— Tóth Ilonka legyőzte Lenkey Magdát s a győzelem: uj rekord

Az uszókoalició nagyhatalmai közül va
sárnap az MTK-ra hárult hosszú idők után 
ismét a verseny megrendezése Budapesten.

Hogy minden Igyekezet ellenére sem 
sikerült a verseny, az nem a rendezd 
egyesület rovására Írható, hanem arru, 
hogy az előzetesen heharangozott pro
gramot a koalíció Unhihóján kívül nem 
tudta a tömött sorokban kiérkezett 

uszóközönség számára prezentálni.
Hogy mást ne említsünk, a 100 m. gyors
úszás startja majdnem botrányba fulladt. 
A programon és az előzetes beharangozók- 
ban hét Indulót Ígért a verseny és ehelyett 
összesen keltő került a vízbe.

Dr. Bárány István és Mészöly Tibor, 
akinek a startjára volt leginkább kiván
csi a közönség, elmaradt a versenyről 
és még hozzá úgy, hogy páholyból nézte 
végig mindkettő az aulszejderek küz

delmét.
Az elég sivár versenyekből egyedül a 

100 m. hölgygyorsnszás emelkedett ki, nem
csak a jólsikerült csoportosítással, hanem 
az eredménnyel is. Ezúttal a Tóth—Lenkey- 
párharcból Tóth Ilonka került ki győztesen, 
de győzelme erejének minden megfeszíté
sébe került.

Nem csoda azután, hogy a két vlzlsztár 
nagy harcából újabb rekord született, 

Ezúttal Tóth Ilonka javította meg Lenkey 
Magda legutolsó rekordját nyolctized má
sodperccel. Lenkey szintén a régi rekordon 
belül úszott és pusztán egy kézhosszal ke
rült a második helyre. Csodálatos volt, hogy 
ennek ellenére mégis négytized másodperces 
különbséget mértek nz időmérők.

Az uszóverseny másik kiemelkedő száma 
a kettős vizipóló mérkőzés volt, amely egy
részt n bajnokság tisztázásához, másrészt az 
egriek bemutatkozásához adta meg a kere
tet.

A két mérkőzés közül — a csapatok 
nem lehelnek róla — egyik sem sikerült.

S ennek kizárólag a mérkőzfsket vezető bíró 
volt az oka. Már a múltban is többször let- 
lii szóvá, hogy szükségtelen, de káros is, ha 
két egymásután következő bajnoki mérkő
zést ugyanarra a bírói kézre bíznak. Külö
nösen fonák helyzetet teremthet ez akkor, 
miként vasárnap is, amikor az egyik mérkő
zés a bajnokságot dönti cl, tehát a biró tel
jes nyugodtságát igényli. Ilyen mérkőzés 
után semmiesetre sem alkalmas a biró arra 
hogy fáradtan, minden pihenő nélkül, egy 
másik megerőltető mérkőzést vezessen le.

Ezúttal Speisegger Ernő került a wtei*i*  
fékre".

Indiszponáltan, a közönség nagy bosszúsá
gára vezette a mérkőzéseket és bíráskodá
sára jellemző, hogy azzal egyik fél sem volt 
megelégedve. Azt hisszük, hogy a inngyni 
vizipóló bírói kar rendelkezik még annyi 
bíróval, hogy minden mérkőzésre frisset 
küldhet ki. Ez nz elmúlt vasárnapon mái 
csak azért is jó lett volna, mert igy közön
ségünknek legalább egy mérkőzés zavarta
lan élvezetében lehetett volna része.

A részletes erdmények a következők:
bO m. gyermek mellúszás: 1. Tolnai MAC 

40.8 mp., 2. Rcichl MAC 41.6 mp.. 3. Stern 
UTE. — 3X50 m Ifj. vegyes staféta: 1. MTK 
1 p. 44 mp., 2. FTC 1 p. 45 mp., 3. UTE. — 
100 ni. gyorsuszás: 1. Zentay FTC 1 p. 05.2 
mp., 2. Szabados l'TE 1 p. 0.58 mp.

Botrány fenyegetett ennél a számnál, mert 
összesen csak két versenyző Indult. Se 

Bárány, se Mésiöly
Csínján kell bánni a közönséggel, mert köny- 
nyen megunhatja ezt n taktikázást. — 100 m. 
mellúszás: 1. Iliid UTE 2 p. 59.4 mp., 2. Fór 
ray FTC 3 p. 05 mp.. 3. Mczey FTC. Szép ver 
seny.

Iliid klasszisához egyelőre szó sem férhet, 
de nyomában vau már Forrny. — 100 m. hát 
úszás: 1. hagy UTE 1 p. 16 2 mp., 2. Ullrich 
UTE 1 p. 18.6 mp., 3 llabekoszt BBTE.
100 m. hölgghgyorsuszás: I. Tóth Ilonka MUE 
I p. 16.4 mp.. országos rekord! 2. Lenkey 
Magda II. kér. 1 p 16.8 mp., 3. Czdnyí FTC 
1 p. 24 mp. A nnp legszebb versenye A két 
nagy krekk pompásan és egyszerre veszi a 
startot s nz első hosszban végig pontosan egy 
vonalban úsznak: nagyon vigyáznak egymásra 
Itt még úgy látszik, hogy Lenkey n finisében 
bízik és elegendőnek túrija, ha a fordulónál 
nem mariid cl. Igy is történt, de a 75. méternél 
Tóth Ilonka hirtelen finisbe kezd, csapásról 
csapásra nyomul előre és már több mint egy 
méter előnye van. szóval látszatra a verseny 
eldőlt. Ekkor azonban Lenkey kétségbeesett . 
erőfeszítéssel próbálta beérni, finise egyike cl

Vonaton borotválkozhat, mert nem kell viz a MORlSSON-crémhez

legszebbeknek, amelyet magyar közönség előtt 
úsztak, múr-múr győztesnek látszik, de Tóth 
Ilonka kézzel egy villanással előbb fog korlá
tot. Győzöltl A hatalmas finis már előre ve
tette a rekord árnyékát és amikor kihirdetik, 
már nincs is meglepetés, csak a győzelmei 
ünnepli a közönség. Külön pikantériája volt a, 
versenynek az is, hogy

Tóth Ilonkát társnői extatikus örömmel 
üdvözölték: n nagy „mumust", lenkey 

Magdát végre sikerült legyőzni.
100 m. hölgyhát úszás: 1. Szőke Kató NSC 

1 p. 35 mp., 2. Kovács Bözsi MUE 1 p. 39 mp., 
3. Tóth Maca MUE. — 4X50 m. ifj, gyorsuszó 
staféta: 1. MTK 1 p. 58.2 mp., 2. MAC 2 p.. 
3. FTC. — 100 m. mellúszás: 1. Forray FTC, 
I p. 25 mp., 2. Kusinszky UTE 1 p. 28 mp., 
3. Sárossy FTC. Az egyes számok bekonferálá- 
sával már eddig is előfordultak hibák, ennél 
a számnál azonban kedvesen fantasztikus 
arányt öltött. A hirdető 3 indulót jelzett, mégis 
négyen úsztak és amikor a közönség tombolva 
követelte a negyedik megnevezését is, az egész 
rendezőség vállát vonogatta: nem tudták, ki 
úszik negyediknek. Valaki a vízbe ugrott és 
úszott . . .

Bírói tévedések sorozata 
ejtette kétségbe a vizipóló 

közönségét a MAC— 
III. kér. TVE bajnoki 

mérkőzésén
MAC—IU. kér. TVE 2:1 (1:0)

Az uszóvorsenyek befejezése után hatalmas 
izgalom lett úrrá a tribünökön, egyszeriben 
megváltozott az eddig nyomott és unott han
gulat. Hiába, a póló majdnem olyan izgatószer, 
mint a futball. Egymásután cuppognak a vízbe 
a vizifenomének, itl-olt biztatás, majd ütemes 
taps: a derby-mér kőzések ismert hangulata ki
sért. Megjelenik Speisegger is, a biró, a két 
mérkőzés negatív előjelű hőse: most még taps 
fogadja. A MAC csapata: Budai — Csorba. 
Ivády — Keserű II. — KánássH, Vértesi, Halász 
II.. a 111. kér. TVE csapata pedig: Bródy — Ké- 
kessy, Sárkány — Sustrovics — Musitz, Czclle, 
Dezső összeállításban küzdött a nagy dijérl: a 
bajnokságért. Musitz fog először labdát, de 
Ivádi szereli. Vértesi, majd Musitz két bombája 
fütyül el a kapuk mellett őrült izgalomba kor 
bácsolva a közönséget, de hiúba. Hogy még na 
gyobb legyen a kavarodás,

Speisegger megkezdi akcióinak dús soroza
tát és egymásután téved a kerületiek tér 

hére.
Ettől valahogy lanyhul nz iram, végre Csorba 
megunja, hatalmas bombát küld a félpályáról. 
Bródi érinti a lövést, de fogni nem tudja: 1:0 
Újrakezdés után ismét bírói tévedés, majd négy 
MAC kapufa, amelyek közül Vértesi utolsó do
bása három méterről is elkerüli a hálót. Ezután 
a biró össze-vissza ítélkezik és a közönség po 
koli zsivajjal honorálja a tevékenységét.

Szünet után Musitz lövése pattan vissza a 
kapufáról, majd Bródi és Sárkány egy pilla 
nalra megzavarodnak, ezt Vértesi gyorsan ki 
használja és hiába próbálja Bródi a helyzetei 
menteni, a MAC-csalár kivár és éles szögből 
bent táncol a második gól: 2:0. Ezei eldőlt a 
mérkőzés sorsa. A III. kor. szétesik és a MAC 
győzelmét már semmi sem akadályozza meg. 
Azaz, hogy a későbbiek sorún még áll döntet
lenre is a mérkőzés. Czelle lövése ugyanis ki 
csúszik Buday kezéből, a tribünök gólt üvölle 
nck, de Speisegger halthatatlan. Nagy pfujozás 
közben Csorba faultolja Musitzot, négy méteres 
és Musitz bevágja. 2:1.

A MAC a mutatott játék alapján jobb volt 
nz ellenfelénél és megérdemelte a mérkőzést, a 
győzelemhez azonban a biró segítsége is nagy
ban hozzájárult.

Nem mese 
a MESE tudománya 
MESE—MTK 3:2 (3:0)

A kezdés előtt Bárány kiválik a társai közül, 
végigsétál a tribün előtt és középen ugrik 
vízbe. Kórusban zug a gyors megállapítás: 
„Szegény Bárány milyen fáradt lehet!" A 
kezdésnél Bárány egyáltalában nem igyekszik a 
labda után. Turródy fogja el, hátraadja, Bárány 
vissza s nincs idő az álmélkodásra, máris bent 
táncol az egriek első gólja. I.O. Kezdés után 
Homonnay úszik le, hárman is faultolják, 
mire szabaddobási kap, ezt Keserű kapásból 
bevágja, de Speisegger nem hagyja a szériát, 
nnntillália a gólt azon a elmen, hogy a dobás 
előtt Bárány elúszott. Az ujahh dobást azután 
már szereli. F.gv MESE-kapufa után fldrdnfj- 
hoz kerül a labda, aki közelről tiiabb gólt doh

Ezután még nagyobb az egriek fölénye, bár az 
MTK stílusosabb, de puha. Tarródu—Bárány- 
Baranyai összjáték után az utóbbi beuágla az 
újabb gólt. Szünet után Rajkl II. és Mezey 
összecsapásából az MTK csatár kerül ki győz
tesen és a kapus feje fölött beíveli a gólt. 3:1. 
Ezután Bárány a csatársorba lép elő, viszont 
Speisegger ismét munkába kezd. Az MTK en
nek ellenére nagy fölénybe kerül és ezt csak 
Bárány faulttal tudja megakadályozni:

négyméteres, amit Rajki kapufához vág.
.4 visszapattanó labdát azután Keserű hibázza 
el. A nagy eredménytelenséget végre Homon
nay megunja és középről egy dühödt bombá
val megszerzi az MTK utolsó gólját. 3:2.

Az egriek nagy munkabírásukkal és gyorsa
ságukkal veszedelmes ellenfelei Lesznek a fő
városiaknak.

Verekedés, igazoltatás és szombathelyi 
vereség az elsőosztályu Sabaria 

bemutatkozásán
Budai 33—Sabaria 3:2 (0:1)

Szombathely, augusztus 3.
(A Hétfői Napló tudósuknak telefonjelen

tése.) Az újdonsült elsöligabeli Sabaria uj 
összeállítású együttese semmi különöset nem 
mutatott s teljesen szezonelcji futballt játszott.

A budaiak szintén kevés tréninggel rendel
kező együttese megérdemelten győzött, bár 
a Sabaria kis szerencsével elkerülhette 

volna a vereséget.
A 33-asoknál a csatársor, a szombathelyieknél 
pedig a közvetlen védelem volt a csapat leg
jobb része. A vezető gólt a 25. percben a Saba
ria érte el Borbély révén. Ezután váltakozó 
játék fejlődött ki, de egyik csapatnak sem sike
rült az eredményen változtatni. Szünet után 
az 5. percben Schustcr védhetetlcn lövéssel ki

„Megtiszteltetés ránk nézve a nehéz ellenfelekkel 
vívandó küzdelem"

így szól a Fali Rivers távirata a rendező Ferencvároshoz
„Az amerikai bajnokcsapat európai furájá

nak mérkőzései máris túl vannak jegyezve!" 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának Vá
sárhelyi Lajos, a Fali River túrájának szerve
zője. A Ferencvároshoz egymásután futnak be 
a táviratok. Máriásy Lajos dr. -ra pedig a ler- 
minusegyeztetés nehéz munkája hárul.

Arra a kérdésre, hogy a Fali Rivers hogyan

Gyönge sportot nyújtott 
a Hősök atlétikai emlékversenye, 

amelyről klasszis atlétáink zöme távolmaradt 
Orbán: 188 cm., Darányi: 1520 cm.

Semmiképpen sem lehet a MAC vasárnapi 
versenyét a legsikerültebbek közé sorozni. Az 
előző Hősök emlékversenyeinek — amikor 
nem egy rekord, de rekordok dőltek meg, — 
csak árnyéka volt a vasárnapi. Ez elsősorban 
annak a folyománya, hogy

jobb atlétáink nagyrésze nem Indult a 
versenyen!

A 100 méteren például a be sem nevezett Gerő 
I-en és Baggambin kívül nem indult Solt, 
Baku, Gerő Hl. és Paitz sem. 400-on hiába vár
tuk a Sugár—Zsitvai küzdelmei, mert bár 
mindketten a pályán voltak, végül — egyikük 
sem indult. 1000 méteren nem indult azután 
Szabó, a rendező egyesület bajnok-rekordere. 
Folytassuk még tovább? Elég szép sor van 
még: távolban Paitz, 110 gáton Jávor, súlyban 
Bácsalmási, diszkoszban pedig Marvalits, Do
nogán, Egri stb. tündökölt távolléiével.

No és mindezek tetejébe
távolmaradt a futószámoktól még a teljes 

MTK gárda.
Van azután egy másik oka is. hogy a ver

seny igen gyengén sikerült: a rendezés gyarló
sága. Ilyen vontatott rendezést régen láttunk s 
a verseny végén közel háromnegyed óráig 
csak a rendezés „izgalmaiban" gyönyörköd
hetett a közönség ...

Ezek után nem lesz nehéz eltalálni, hogy 
miért nincs az atlétikának közönsége.

Magasugrás. 1. Orbán (BBTE) 188 cm. 2. Kés
márki (BBTE) 185 cm. 3. Bácsalmási III. (TFSC) 
181 cm. — Orbán a 188-at másodszorra ugrotta, 
a 191-et háromszor ütötte. Késmárki is javul.

400 m. síkfutás. 1. Szalav (BBTE) 51.6 mp. 2. 
Farkas (BEAC) 51.8 mp. 3. Sugár (MTK) 52.2 
mp. Nem Indult Zsitvai sem, az újpesti Sugár s 
igy az5 induló kiméretlen pályán startolt. Szalay 
fogta cl a legjobban a startot és 200-ig két mé
ter előnyt szerzett, amely a célegyenesig négy 
méterre növekedett. Az utolsó százon Farkas 
utána eredt, az utolsó métereken fel is nyomult 
nagyon, de egy méterrel verve maradt.

1000 ni. síkfutás. 1. Gyulay (MAC) 2:38.8 mp.
2. Pálfi (UTE) 2:41 8 mp 3. Kassai (MAFC) 
2:43.6 mp. — Itt a változatosság kedvéért Szabó 
nem indult. 800 méterig felváltva vezettek az 
UTE-lsták. olt Gvulav elfutott a társaságtól és 
könnven, 15 méterrel gvőzfttl.

BSzKÁRT—MUE D0 (0:0)
Ezzel a BSzKART elkerült a veszedelmes 

helyről s papírforma alapján a MUE esik ki az 
első osztályból. Az NSC viszont már biztosan 
visszakerült régi dicsőségének szinterére, mert 
a II. o. bajnokságban behozhatatlanul vezet.

Egri TE—Postás 8:0 (3:0) II. osztályú mér*  
közés.

A vizipóló bajnokság állása:
1. MTK 7 játék 28:12 9 pont
2. MAC 5 játék 25:9 9 pont
3. III. kér. 5 játék 26:13 5 pont
4. MESE 2 játék 8:3 4 pont
5. UTE 3 játék 15:10 4 pont
6. SzUE 1 játék 9:3 2 pont
7. FTC 3 játék 3:12 2 pont
8. BSzKÁRT 5 játék 3:19 2 pont
9. MUE 5 játék 6:42 0 pont

egyenlített. Ezután a Sabaria került fölénybe, 
ennek ellenére a budaiak érték el a vezető gólt 
Czumpft révén, sőt egy perc múlva Émber 
fejesgóljával a budaiak már 3:1 arányban ve
zettek. A Sabaria ezután nagy erővel feküdt 
bele a játékba és a 39. percben Borbélynak 
egy szép fejesgóllal sikerül szépítenie az ered
ményen.

A mérkőzést, melynek mintegy ezerötszáz 
főnyi közönsége volt, Kondor biró vezeltte.

A meccs után a levonuló budai játékoso
kat a közönség közül valaki inzultálla, 

mire kisebbfajta verekedés támadt.

A rendőrség Ember Józsefet, a Budai 33-asok' 
játékosát leigazollatla.

játszhat augusztus 17-én Fali Rivcrsen Ame
rikában a Hungáriával, mikor augusztus 8-án 
a Majestic-cl indulnia kell. Vásárhelyi ismer
tette a Fali River legújabb kábeilúviralál, mely 
minden kétséget kizár. A Fali River évek óta 
készül az európai túrára, tehát legerősebb csa
patát hozza át. Azt a csapatot, mely már az 
európai ellenfelek ellen készül a nagy össze
csapásokra.

Távolugrás. 1. Somfai (MAC) 678 cm. 2. Goda 
(MAC) 675 cm. 3. Magyar A. (MTK) 670 cin.
— Godának volt egy 704 cm-es belépett ugrása.

110 m. gátfutás. 1. Orbán (BBTE) 16.2 mp. 2. 
Várnai (MAC) 16.5 mp. — Orbán a harmadik 
gáttól vezetve biztosan győzött, mig mögötte 
Ferenczy és Várnai vívnak küzdelmet a második 
helyért, de Ferenczy a 8-ik gátnál feladta s igy 
Várnai lelt a második jó idő alatt

Sulydobás. 1. Darányi (MAC) 1520 cm. 2. 
Kuliczy (TFSC) 1258 cm. 3. Bertalan (BBTE) 
1207 cm. — Darányi mellé szánalmas kisérö- 
niezőny gyűlt egybe s még szerencse, hogy Da
rányi 15 méteres formája állandó. Legjobb ered
ményét — amely csak egy centiméterrel gyen
gébb a rekordnál — negyedik dobásra érte el. 
Ezenkívül még egy 15 méteres dobása volt.

200 m. gátfutás junior. 1. Várnai (MAC) 27 8 
mp. 2. Breuer (Postás) 29 mp. — Több induló 
nem akadt.

3000 in. síkfutás. 1. Piros (BBTE) 9:15 mp. 2. 
Juhász (UTE) 9:21.8 mp. 33. Szangella (UTE) 
9:24.6 mp. — Az első két kör után Piros állt 
az élre és végig vezetve biztosan 30 méterrel 
győzőt. Indult még Szerb is.

Diszkoszvetés. 1. Darányi (MAC) 4293 cm. 2 
Kuliczy (TFSC) 4262 cm. 3. Regős (MAFC) 4122 
cm. — A „nagyok" távollétében a harmadik 
garnitúra is jó eredménnyel rukkolt ki. sőt 
Bácsalmási HL 4083-al, Bertalan pedig 4023 ni 
még ki is esett. Darányinak volt egy 4394-es ki
lépett dobása.

Rúdugrás. 1. Karlovits (MAC) 380 cm. 2. 
Zsuffka (MAC) 380 cm. 3. Andor (MAC) 360 cin.
— Zsuffkn 392-vel, Karlovits pedig a 4 méteres 
magasságai próbálkozott, de mindketten siker
telenül.

15X500 m. staféta. Névtelen hősök emlék
versenye: 1. MAC (Belloni, Moharos. Nagy, Mau- 
rény. Gál, Madari, Farkas Somfai II. Mészáros, 
Ive. Mészáros. Gyulay. Szabó, Lcrkei, Somfai L) 
13:24 mp. 2. UTE 13:43.6 mp. — Kevés izgalmat 
nyiijtott a verseny, mert attól eltekintve, hogy 
Bcliczey mint nyolcadik ember, élre vitte az 
UTE-t a MAC végig vezetett és jó 100 méterrel 
"v6yr.lt ___________________________

Dr. K0JOflCSV azaliorvo*  ■HOBHDHHBIBHMH rendel ét 2-S-lg 
2. m M pAr,i A, hetenetrkek.

v6yr.lt


Budapest, 1930 augusztus 4. HÉTFŐI NAPLŐ
Egerben legyőzték 

a professzionista Turult 
MESE—Turul 5:0 (3:0)

Eger, augusztus 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése) Eger városa vasárnap elsőizben lá
tott professzionista csapatot vendégül. ’A II. 
osztály egyik élcsapata,

■ Turul FC látogatott el az érseki vá
rosba és nagy vereséget szenvedett a jó 

formában lévő egri amatőröktől.
Az egriek góljait Takács, Molnár, Pru- 
zsinszky és Szabados (2) lőtték. Biró: Kere
kes (Sátoraljaújhely) volt.

Olimpiai vivók, magyar bajnokok 
és mesterek vívóakadémiája és 

asszódéiutánja Siótokon
Siófok, augusztus 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) Előkelő és díszes közönség jelenlétében 
tartott vasárnap n siófoki Róna-sporttelep a 
fürdőigazgatósággal karöltve egy nagyszabású 
Vlvóakadémlót és asszódélutánt.

A bemulatómérközésck elölt a Róna Sport
telep hatvan 3—10 éves gyermek tanítványa 
vonult fel s csapatvivást mutatott be. Faragó 
Panni töriskola-hemulalója után Róna és 
Gansmann vivómesterck 8 tussos törmeceset 
vívtak, amelyben Róna 8:0 arányban győzött. 
Dr. Hajdú epéebajnok és dr. Rozgonyi törbaj- 
nok epéeakadémiáia után dr. Gombos olimpiai 
vívó tiz tussos kardmeccsben győzött 10:7 
arányban Gansmann vivómesterrel szemben. 
A Róna—Petschauer Attila közötti tiztussos 
kardmeccsben Petschauer győzött 10:8 arány
ban. Rozgonyi dr.—Gansmann vivómester 8 
tussos tőrmeccséhen győzött Rozgonyi 8-8 
arányban. Hajdú dr. epéebajnok mesterével. 
Rónával 8 tussos törmeceset vivőit. Győzött 
Hajdú dr. 8:0 arányban.

A mérkőzések fénypontja volt Petschauer— 
Gombos kardakadémiája, melynek szebbnél- 
szebb akcióit a közönség szűnni nem akaró 
tetszésnyilvánítással jutalmazta.

ozabadevezősök versenye 
a Dunán

A Dunavidéki Evezős Társaság nagy érdeklő
dés mellett rendezte meg vasárnap evezősver- 
senyét a Dunának a szentendrei szigetcsúcstól a 
római fürdői Horgony-csónakhózig terjedő 2 
kilométeres szakaszán. A simán lebonyolított 
verseny, — amelynek a partokon nagy néző
közönsége akadt — eredményei a következők:

Juniorok versenye. 1. Lcsznik István—Székely 
Ferenc, kormányos Törzsök Tibor 7 p. 14 mp. 2. 
Vojtek Gyula—Vojtek Béla, korín. Szmolik Zol
tán. 3. Urögdy Mihály—Horváth István, komi. 
ÜrÖgdy Ilonka. 1 és egynegyed hajóhossíal 
félhosszal a második. — Vegyes páros verseny.
1. Pintér Antal—Jeremiás Mflry, korm. Kauf- 
mann Henrik 2 p. 15 mp. 2 Neumann Leona— 
Neumann Dezső, korm. Schcnk Béla. Négy hajó
hosszal nyerve. — Főverseny szenlórok részére:
1. Törzsök Lajos—ifj. Benkovits József, korm 
Törzsök Tihamér 6 p . 50 mp. 2. Link Ferenc— 
Réthy Török László, korm. Csöndé István. Há
rom hajóhoszal nyerve. A résztvevők valmeny- 
flyien a Dunavidéki Evezős Társaság tagjai.

A másodosztályú atléták
At atléták másodklasszisa vasárnap délelőtt 

a BSzKART másodosztályú versenyén jutott 
sióhoz. A II. osztályú, junior- és elönyversenyek- 
ből álló délelőtti miting eredményei:

Sulylökés előnyverseny. 1. Virág (MTK) 1182 
cm. (130 cm. e.) 2. Sziklai (UTE) 1180 cm. (75 
cm. e.) 3. Varga-Papp (BSzKÁRT) 1180 cm.
(120 cm. e.) — Helyből távolugrás. 1. Hofmann 
(FTC) 304 cm. 2. Lakatos (Vasas) 299 cm. 3. 
Kajári (BSzKART) 293 cin. — 200 méter: 1. 
Torbágyi MTK) 24.2 ntp. 2. Kajári (BSzKÁRT) 
24.2 mp. 3. Takács (MTK) 24 3 mp. — Hármas, 
ugrás junior: 1. Omaszta (OTE) 1297 cm. 2. 
Dvoracsek (BSE) 1294 cm. 3. Kertéss (FTC) 
1229 cm. — 1500 m. előnyverseny. 1- Juhász 
(MTK) 4 p. 12 mp. (60 m. előny). 2. Vida (MTK) 
4 p 19.2 mp. (70 m. c.) 3 Prhászka (Vasas) 4 p. 
22.Ő mp. (70 m. e.) — 400 méter: 1. Czakó 
(BEAC 52.8 mp. 2. Varga-Papp (BSzKÁRT) 53 
mp. 3. Juhos (BTC) 53.4 mp. — Diszkoszvetőt 
előnyverseny: 1. Szekrényessy (MTK) 3437 cm.
2. Kemény 3377 cm. 3. Göndör II. 3271 cm. — 
4X/00 m. staféta. 1. BSE 46 6 mp. 2. OTE 46 8 
mp. 3. Vasas 49.4 mp. — 5000 m. előnyverseny.
1. Kucsera (BSzKÁRT) 17 p. 25 mp. (75 m. e.)
2. Balogh (Vasas) 17 p. 45.8 mp. (45 mp előny.)
3. Gégény (ESC) 17 p. 53 mp. (előny nélkül). — 
200 m. gátfutás. 1. Térfi (FTC) 27 mp. 2. Kajári 
(BSzKART) 27.4 mp 3. Virág (MTK) 27.6 mp. — 
800 m. 1. Doblcr (BEAC) 2 p. 07.8 mp. 2. Ver- 
bőctv (BBTE) 2 p. 07.8 mp. 3. Medgyaszay 
(MTK) 2 p. 08.4 mp.

X A folyamba(nokság. A Magyar Úszó Szövet
ség holnap, kedden délután 5 órakor rendezi 
folyambajnoki versenyét a Dunának az újpesti 
össiekölő-hidtól a MAC margitszigeti klubhá- 
záig terjedő 6 km-es szakaszán. A bajnoki ver- 
sanyen a teljes távuszó-gárda starthoz áll. Ki
tűnő sportot Ígér vitéz Halassy. Páhok. Geőcze 
Eperjes*]!,  Bozsi és Jakab küzdelme. A hölgy
versenyzők közül Koch Bözsi és Srenew 
Sehivarcz Magda a favorilok. Népes mezőnyt 
gyűjt egvtbe a juniorok versenye. A nézőközön
ség részére a MUSz külön hajót indít, amelyet 
2 pengős jeggyel vehet Igénybe a közönség. A 
hajó az Eölvös-léH hajóállomásról Indul fél 4 
órakor. Jegyekét korlátolt számban a MUSi csá- 
szérfttdői irodáiéban lehel váltani. 

A magyar délvidék atlétikája újból 
régi fényében ragyog 

Küzdelem a legjobb vidéki atléta elméért Szolnokon
Saolnok, augusztus 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) Szolnokon rendezték meg ez évben a lég- 

Szolnokon rendezték meg ez évben a leg
jobb vidéki a)léta címért folytatott küzdelmet. 
A versny, — amely a vidék atlétikájának impo
záns felvonulása volt — megmozgatta Szolnok 
egész társadalmát, amely Almásy Sándor fő
ispánnal az élén teljes számban kivonult a ver
senyre.

A verseny meg is érdemelte ezt az érdeklő
dést. Mert.

elejétől a végéig izgalmas küzdelmeket 
vívtak az atléták

s főképpen a pntversenyben volt hatalmas küz
delem a két örök rivális, Dél és Kelet között, 
amely végül

három pont különbséggel dőlt el Dél 
javára.

Az eredmények közül kiemelkedik a két vá
logatott diKzkoszdobó, Madarász és Peivecz 
44 méteren felüli diszkoszvelése, Boross 16 mp- 
es 110 méteres gátfutása és a gyöngyösi Retten- 
bacher 11 mp-es idővel meglepetésszerűen ki
vívott 100 méteres győzelme-
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Avar vasárnap négyezer főnyi közönség 
előtt egy aradi csapatban játszott és hat 

gólt rúgott
Romániai futballeredmények
Arad, augusztus 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) A szunnyadó fulballszezón csaknem min
den városban véget ért és megkezdődtek a ko
moly őszi előkészületek. Románia legnagyobb 
futballszenzációja Aradon zajlott le, ahol

az AMTE—AAC mérkőzésre már napokkal 
előbb hatalmas plakátokon reklamlroztdk 
Auert, Újpest bajnokegyiittesénck váloga

tott jobbösszekötő csatárát.
Auer pesti profiszereplése alaposan felcsigázta 
az aradiak kíváncsiságát, amennyiben

a különben nem nagy érdekességü barát
ságot mérkőzésre mintegy 4000 főnyi kö

zönség gyűlt Össze.
hogy szemtanúja legyen Arad volt kedvencé
nek, a dédelgetett Ricsinek vendégszereplésén. 
Auer tényleg beváltotta a hozzá fűzött remé

A német atlétika nagyságát 
tanúsították 

a birodalmi bajnokságok
Berlin, augusztus 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónlclentése.) 
A birodalmi atlétikai bajnokságok második nap
ját esőre hajló időben, mintegy 10000 főnyi 
közönség elölt rendezték meg vasárnap délután 
a grunewaldi stadionban.

A bajnokságok második napjának ered
ményei lényegesen jobbak voltak, mint az 

első napé.
így mindjárt kitűnő a berlini Wc/n-nck a 

dekatlonban elért 7536.70 pontos eredménye. 
Ennél jobbat Európában csak a két finn kiváló
ság, az olimpiai bajnok Yrjőlil és a legújabb 
rekorder, .4. Járvinen tud produkálni.

Kétszáz méteren az ismét magára talált Kör 
nlg győzőit 21 mp-es idővel s küzdelem csak 
mögötte volt a második helyért Geerling és Berg- 
meyer közölt, amely a finisben dőlt el csak 
Geerling javára. 400-on a düsseldorfi Kistér*  
győzőt 49.5 mp-es idővel, mig 800-on a berlini 
Müller 1:54.5 mp alatt verte meg a múlt heti 
amszterdami verseny szenvedő hősét, Lefebret. 
A 110 méteres gátfutásban viszont a frankfurti 
Welscher győzött 15 mp alatt Trossbach ellen, 
aki emellett még három gátat is döntött.

A 400 méteres gátfutásban Schumann (Ber
lin) 55.7 mp-es idővel biztosan győzőit Khar 
ellen, akit Wagner követett. A magasugrásban 
Rosenthal (Könlgsberg) 188.5 cm-es ugrással 
győzött a stettini Köppke ellen, aki 185.5 cm-t 
^Távolmaradt a bajnokságtól Hirschfeld, 
akinek távollétében Sletverl bizony elég gyen- 
bc.1464 cm-os dobással győzött, mig az olim
piai helyezett Uebler 1461-el második lelt. A 
gerelyvetésben Maeser győzött 6294 em el.

Az egyéni bajnokságokkal együtt rendezték 
meg a stafétába inoksógokat is, amelyek közül 
a 4X100-at a SCE nyerte meg 41.7 mp-es idő
vel, mig a 4X400-on a HSV diadalmaskodott 
3:20.5 mp-et futva.

A német diákok vasárnap 
mindent letaroltak 

a világbajnokságok versenyén
Darmntadt, augusztus 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
tése.) A főiskolai világbajnokságok vasárnapi 
versenynapját zivataros időjárás fenyegette, de 
az eső szerencsére elmaradt s a kitűzőit ver
senyszámokat zavartalanul lebonyolították.

A pénact főiskolásoknak, nagyszerű napjuk

Eredmények:
100 m. síkfutás. 1. Reltenbacher (Észak) 11 

mp. 2. Valentin (Pestvidék) 11.1 mp. 3. Boross 
(Dél) 11.2 mp. — 400 m. síkfutás: 1. Sznbó 
(Délnyugat) 52.6 mp. 2. Fehér (Kelet) 53.6 mp.
3. Johannesz (Északnyugat) 54 mp. — 800 m. 
síkfutás: 1. Lázár (Dél) 2:04 mp. 2. Aradi (Kelet) 
2:05.0 mp 3. Kurucz fPcstvidék) 2:10 mp. — 
1500 m. síkfutás: 1. Ilevele (Pestvldék) 4:21.8 
mp. 2. Bilik (Északnyugat) 4:23.4 mp. 3. Virág 
(Dél) 4:24 mp. — 5000 ni. síkfutás. 1. Hevele 
(Pestvidék) 16:119 mp. 2. Csáky (Észak) 16:20 
mp. 3. Szilágyi (Dél) 18:38 mp. — 110 m. gát
futás. 1. Boross (Dél) 16 mp. 2. Kohlmann 
(Északnyugat) 16:7 mp. 3. Tvordy (Északnyug.) 
16:7 mp. — Magasugrás: 1. Bódosv (Délnyugat) 
175 cm. 2. Slumpf (Dél) 175 cm. 3. Boross (Dél) 
175 cm. — Távolugrás: 1. Szabó (Délnyugat) 
679 cm. 2. Fekete (Pestvidék) 665 cm. — Rúd
ugrás: 1. Hadházy (Kelet) 330 cm. 2. Kulcsár 
(Kelet) 330 cm. — Sulydobás: 1. Végh (Kelet) 
1328 cin. 2. Madarász (Dél) 1312 cm. — Disz 
kosz: 1. Madarász (Dél) 4477 cm. 2. Pewecz 
(Pestvidék) 4437 cm. — Gerelyvetés- 1. Galli 
(Kelet) 5115 cm. 2. Fazekas (Dél) 5090 cm

Pontversenyben: 1. Dél 63 pont. 2. Kelet 60 
pont. 3. Pcslvidék 40 pont.

nyeket és Aradon soha nem látott nagyszerű 
lendülettel

egymaga hat gólt lőtt az AAC kapujába. 
Végeredményben az AMTE 8:1 (3:0) arányban 
győzött. Mi nem csodálkozunk Auer nagy for
máján, ellenben ismerve a F1FA amalőrsza- 
bályzatát, joggal megütközünk azon a furcsa
ságon, hogy professzionista játékos amatőr 
csapatban szerepelhetett. A többi eredmény a 
következő:

Temesvár: Gyapjuipar—TAC 5:4 (3:2). TAC 
csapatában a szegedi Bástya volt játékosa. 
Koronyi is játszott.

Máramarosszlget: Máramarossziget váloga
tott—Nagvbónva 2:1 (0:1).

Gyulafehérvár: Unlrea—KAC 3:2 (2:2). 
Zllah. ZSC—Dési Kalonacsapat 3:0 (1-1). 
Sztlágysomlyó: SzSE—Victória 3:1 (1:0). 
Arad: Voinca—Unirea 3:1 (2‘0).
Nagyvárad: TMTE -Törekvés 4:4 (3:2).

volt. Csaknem az összes döntőkben diadal
maskodtak éa egy sereg világbajnoksághoz 

jutottak.
A tenniszben a páros világbajnokságot tartot

ták meg. Óriási meglepetést hozott ez a verseny, 
amennyiben a német Puhlmnnn—Uthmüller ne
héz küzdelemben legyőzte a világviszonylatban 
is kiváló olasz párost, a De Sfefani—Dél Bono 
együttest Ar eredmény 4:6, 3:6, 6:3, 9:7, 6:4, a 
németek javára.

Az evezős világbajnokságok során a kormá
nyos négyest öldöklő finis után a berlini egyelem 
négyese nyerte félhosszal, Olaszország reprezen
tánsai előtt. A palr-oar főiskolai világbajnoksá
got viszont Olaszország nyerte három hosszat 
8 p. 44.6 mp.-es Idővel a heidelbcrgi főiskolások 
előtt. A szkiffben a düsseldorfi „Weimar" kitűnő 
startot vett és tiz hosszal győzött az olasz Má
rtani ellen, 8 p. 43.6 mp. alatt. A kormányos nél
küli négyesben ugyancsak Németország főiskolá
sai diadalmaskodtak az olaszok fölött, 8 p. 07-8 
mp. idővel.

Az olasz tőrvlvók már a döntőben vannak.
A tőrvívás főiskolai világbajnokságáért folyó 
küzdelmek (egyéni) egész napon át folytak. A 
huszonnégy vivő közül Olaszország mindhárom 
képviselője n döntőbe jutott, mig a német vivók 
közül eddig Gyenes és Kolpinger vannak a 
döntőben. A magyar résztvevők már n közép
döntőben elvéreztek, A német Mayer György, 
Mayer Kelének, a tőrvívás női világbajnokának, 
bátyja, ugyancsak a középdöntőben kiesett.

De Stefanl a tennlszbajnok.
A késő délutáni órákig folytak a főiskolai 

tennlsz-világbajnokságok küzdelmei. A férfi 
egyes bajnokságot De Stefani nyerte, aki a 
döntőben Kuhlmannt 6-1, 7:5, 6:4 arányban 
verte.

Olasz-német futball mérkőzés.
A darmsladti Stadion labdarugó pályáján 

Olaszország válogatott főiskolai csapata 2:1 
(0:1) arányban verte a német reprezentatív 
diákegyüttest. A németek vereségét enyhiti, hogy 
legjobb játékosuk, a drezdai Guts-Mufs csapa
tában játszó Kienl. a német válogatott csapat 
centere megsérült és a második félidőben ki
állott.

Baf van már 
Németországban is az 

álamatőrökkel
Berlin, augusztus 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telejonjelentése.) 
A német labdarugó szövetség elnöksége vasár
nap ülést tartott i ezen nem kisebb jelentőségű 
programpont került tárgyalásra, mint az amatőr 
iátikosakra vonatkozó szabályok revideálása. 
E« magyarán ail jelenti, hogy

Németország agyonvédeti, elbarikádozott 
„amatőr*'  futballsportja elérkezett ahhoz az 
állomáshoz, ahol ml annakidején voltunk a 

szétválasztáskor.
A híradás még azt is hozzáfűzi, hogy erre az el
harapózott játékosvándorlás szolgáltatott okot. 
Javasolták azt is, hogy reprezentatív mérkőzésre 
ezentúl minden egyesület egy és ugyanazon já- 
tikosát legfeljebb háromlzben köteles rendel, 
kérésre bocsátani. A javaslatok felett még nem 
döntött az elnökség A kérdések roppant kénye
sek s ezeken még jóidéig elrágódhat a Bund s 
ha megónla, bevzetheti a professzionalizmust. 
Ex a fejlődés egyetlen útja.

Vasárnapi sporthírek
X Ma játsszák le a magyar—bolgár ama- 

tőr-futballmérkőzést. Szófiából jelentik: A 
vasárnapra kitűzött magyar—bolgár amatőr*  
mérkőzés iránt óriási érdeklődés nyilvánult 
meg. A meccset azonban a közbejött kelle
metlen időjárás folytán mégsem tartották 
meg és a két szövetség vezetősége ugy hatá
rozott, hogy a mérkőzést ma, hétfőn játssza le.

X Győrffy (FTC) nyerte Magyarország rövid
távú kerékpáros bajnokságát. Vasárnap rendezte 
meg az FTC Magyarország rövidtávú kerékpáros 
bajnokságát, amelyet Győrffy (FTC) nyert meg 
15 ponttal Lovas (MTK) cs Pelvássy (MTK) 
ellen.

X A japán tenniszezők legyőzték Ausztrá
liát és Németországot. Berlinből jelentik: Va
sárnap fejezték be a Japán—Ausztrália—Német
ország közötti tenniszmérkőzésl. A vasárnapi 
eredmények: Landmann—Willnrd (Ausztrália) 
2:6, 7:5, 6:1. — Harada—Prenn 5:7, 6:0, 6:2. 
— Végeredményben Japán győzött 6 ponttal, 
Ausztrália 5 és Németország 4 pontja ellen. 
Az országok közötti küzdelmek eredményei: 
Japán—Németország 4:1. Németország—Ausztrá
lia 3:2. Japán—Ausztrália 3:2.

X A debreceni uszóverseny. Debrecenből 
jelentik: A Debreceni Úszók Egyesülete orszá
gos uszóversenyének főbb eredményei a kö
vetkezők: 100 m. hölgyhátuszás: 1. Vermes 
Magda FTC 1 p. 36.2 mp. 2. Boros Duci DVE 
1 p. 53.2 mp. 200 m. hölgymelluszás: 1. Somo
gyi Vali FTC 3 p. 39.8 mp. 2 Sarkadi Ica 
DUE 3 p. 50 mp. 100 m. gyorsuszás főverseny:
l. Farkas DEAC, 1 p. 11 mp. 100 m. hátuszás 
főverseny: 1. Klausz MVSC 1 p. 20.4 mp. 100
m. hölgy gyorsuszás: 1. Sipos Manci FTC 1 p. 
20 mp. DVE—MVSE vizlpólómérkőzés 2 T

X Nemes (Postás) győzött nz MKSz válogató
versenyén. Az MKSz vasárnap reggel rendezte 
meg a gödöllői országúton Vác-Balassagyarmat- 
Aszód-Gödöllö-Budapest útvonalon hosszulávu 
országúti kerékpárversenyét 138 km. távon, mely 
a brüsszeli kerékpáros világbajnokságra válogatás 
jellegével bír. A versenyben Nemes (Postás) 
;yőzöt 4 óra 43 p. 45 inp. idővel Istenes II. 
előtt, akinek ideje 4 óra 51 p. 17 mp. volt. 3. 
Szenes (MTK) 4 óra 52 p 48 mp. A verseny 
ilapján az MKSz a Brüsszelben megtartandó 

országúti kerékpáros bajnokságra Nemest, Iste
nes II.-őt és Szenest küldi ki. Tartalékul Vidát 
jelölte ki a szövetség.

X A kolozsvári AC nemzetközi fennlszvrrsr- 
nye. Kolozsvárról jelentik- A KAC nemzetközi 
tenniszverseny*  vnsárnnp sem fejeződött be. A 
fontosabb eredmények n következők: A női egyes 
döntőjében dr. Schréderné 6:8,f 6:2, 7:5 arányban 
győzött 4 óra 43 p. 45 mp. idővel Istenes II. 
delmel során Kehrling a kolozsvári Pántost 6:1, 
6:4. arányban győzte le. Silhersdorf ugyancsak 
Pántost 6:1, 6:1 arányban késztette megadásra. 
A férfi páros bajnokságban n Kehrling—Bnlázs- 
pár 6:2, 6:2 arányban győzött n Benedek—Rem- 
mer-pár ellen. A férflpáros bajnokságban a Kehr- 
ling—Balázs-pár már a döntőbe jutott.

X A diadalmas Sparta vereséget szenvedett 
Németországban. Nürnbergbőt jelentik: A
Nürnber I. FC labdarugócsapata ma a prágai 
Sparta csapatát 3:1 (2:0) arányban legyőzte.
Ugylátszik a németek cseppet sem tréfálnak. 
A középeurópai csapatok ezentúl aligha jár
hatnak „nyaralni" németföldre.

X Németország—Anglia 3:1 (0:0). A sokat 
jelentő cim még ezúttal sem jelenti azt, mintha 
Anglia nagy válogatottja szenvedett volna vere
séget. Kasselben a két ország munkásválogntott 
csapatni mérkőztek és erős küzdelem után győz
tek a németek.

X Az angol Grrgory szenzációs veresége. 
Hamburgból jelentik: A mai nemzetközi Inwn- 
lenniszversenyek szenzációja Grrgory veresége 
volt, akit a berlini Lorentz összetett küzdelem
ben 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 8:6 arányban legyőzött.
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LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

A Királyi Magyar Automobil Club 
balatonföldvári Outbord versenye

Urbach László a kilométerlancén felborult, motorja leszakadt 
és elsülyedt a Balatonban

Tegnan tartották meg Balatonföldváron a 
Királyt Magynr Automobil Club rendezésében az 
•Iső külmotoros versenyt. A verseny startja 
négy órakor kezdődött, amelyen megjelentek 
Mayer János földművelésügyi miniszter, Tas- 
nády-Szücs András, Andrássy Géza gróf, Széche
nyi Emil gróf, n Balatoni Ynchtklub elnöke, 
Ífaron Gábor, Odry Árpád, Kajlovszky Tibor.
Ijf György, a Királyi Magyar Automobil Club 

Vezetősége részéről gróf Teleki János, Harkányi 
János, a Balatonföldvár fürdőignzgntója. Petro- 
Vlch Vidor, a verseny főrendezője és f/f/d Ká
roly titkár. A verseny bárom részből állott. Elő
ször a turnverseny startját indította Pelrovich 
Vidor, a KMAC sportlílkárn.

A liirnvcrscnyt egv háromszögversennyel kezd
ték, mely háromszög n parttal parallel menő 
szára 500 méter, a másik kettő 750 méter és 
500 méter, tehát egy kör 1750 méter, a verseny 
négy kör 7 km. Turacsónakok közül gvőztes 
Szénássy Alán. (Johnson 660). második Kovács 
Gyula Kovács-motorral (804) magyar gyártmány.

Kálmán Mihály ftno-aa Johnsonnal vett részt 
■ turavrrsenybrn sflftszakadás miatt azon
ban, bár második helyen, a versenyt máso

dik körben kénytelen volt feladni.
'A 350 kein. 3. vcrienycsónakok közül indult 
Fölsőő, petyerity, Mcgvcsy. Első két körben Pe
tyerity vezet kél hajóhosszal, mig a harmadik 
körben Fölsőő előzi Pelyerityct, ki a verseny vé
géig ezt az előnyt tartja. Petyerity az előzés pil
lanatában hínárt fogott és nem képes behozni. 
Medgyesy csavarja az első körben tele lett Jiinár 

ral. és igy bár nem volt versenyben, mégis végig

A kéznél lévő mentőcsónak mentette ki és 
vontatta a hajólestet a mólóhoz. A rendezés az 
egész vonalon elsőrangú volt és azt hisszük, 
hogy a MAC-nak a legközlebbi külmo- 
torosversenyét a Dunán lesz alkalma megren
dezni. ahol a többszáz főnyi érdeklődő helyett 
sokezer embernek nyújt megfelelő sporlélveze- 
let. Az egész móló művészies feldíszítése a 
Shcll-cég érdeme, valamint a páratlan gyors 
és hibamentes üzemanyagellátás, amely ennél 
a versenynél rendkívül fontos volt. Balaton- 
földvúr fiirdőigazgalósága mindenben igyeke
zett a versenyrendezőség rendelkezésére állni 
és ugy a verseny rendezésében, mint az elhe
lyezés és ellátásban kifogástalanul működlek 
közre.

A részletes eredmények a következők:
Háromszögverseny turahnjók részére 1000 

ccm-ig 10 km: 1. Kováts Gyula (804 Kováts), 
2. Haditechnikai Intézet motorja (804 Kováts). 
Kilométer-láncé. Versenycsónakok részére 350 
ccm-ig: 1. Petyerity Lajos (327 Johnson) 40.8 
órakiloméler, 2. Fölső (321 Ellő Quad) 40 
órakilométer, 3 Mcdgvessy Zoltán (327 Lock- 
wood). 500 ccm-ig turacsónakok részére: 1. 
Kálmán Mihály (327 Johnson, 37.7 órakilo-

méter. 500 ccm-ig versenycsónakok részére: 1. 
Vajda László 59.2 órakiloméler. 660 ccm-ig 
turacsónakok részére: 1. Szénásy Alán 45.5 óra
kilométer. 660 ccm-ig versenycsónakok részére: 
1. Delmár Walter (660 Johnson) 75 km. Sebes
ségi távverseny (Balatonföldvár—Tihany—Bala- 
tonföldvár). 350 ccm-ig versenycsónakok ré
szére: 1. Petyerity Lajos (327 Johnson) 23.12 
mp., 2. Fölső Lajos (321 Ellő Quad) 26.43 mp. 
500 ccm-ig versenycsónakok részére: 1. Vajda 
László 16.12 mp. 660 ccm-ig versenycsónakok 
részére: 1. Urbach László (660 Johnson 14:44 
mp.

1.
1000 ccm-ig turacsónakok részére: 1.

Kováts Gyula (804 Kováts) 48 p.
Kálmán Sándor

Junior Cár Club sebességi és megblzha-A - „
tósági versenyén, amelyet a brooklandi pályán 
tartottak, 23 aranyérmet osztottak ki azon ver
senyzők közölt, akik Shell olajat és Shell ver
senykeveréket használtak. A brooklandi verseny 
sporlérléke közismert és az eredmény legfénye
sebb bizonyítéka a Shell-inárka népszerűségének. 
A Shelsley Whals Hiigel versenyen 1. Hans von 
Sluek, Auslro Daimleren, ideje pályarekord. 
2 Caraeciola, Mercedessel, mindketten Shell ver- 
senykeverékel és Shell Super Heavy Oilt hasz
náltak. A leggyorsabb angol kocsi díjazására 
szánt elnöki serleget E. R. Hall nyerte 4>í lite
res Bentley kocsival. Autójához Shell verseny
keveréket, valamint Shell Super Heavy Oilt 
használt. — A sportkocsik részére Brooklands- 
bán kiirt M. A. C. T. C. Cup 1930-as versenyé
ben első Caraeciola. Mercedessel, második K. S. 
Pencock Lca-Francis autón, nevezetlek Shell 
Super Heavy Oilt és Shell verscnykeverékel 
használtak.

Turistának erdőben, legelőn, folyóparton és minden 
bekerítetten területen szabad legyen a közlekedés

futotta n távot. Az 500-as kntcgórlábnn indultak: 
U’of/ner László. Delmár Walter, Urbach László. 
Gyönyörű start után Urbach elugrik, Delmár ra
gadna utána, de csupán bárom hengere megy, 
negyedik gyertyája nem működik. Urbach előzi 
a hármas bédyánál, azonban elvéti az irányt, mi
által Delmár jut vezető pozícióba, amelyet n 
negyedik körnél még növel kitűnő fordulásával, 
Azonbnn az egyenesben nem dolgozó hengere 
miatt nem tud lépést tartani, a teljes gázzal 
előző Urbachhal. aki h< hozhatallnn előnnyel végig 
nyeri n versenyt, Wolfncr sokkal gyengébb 
és kisebb motorral nagyon szépen tartja 
magát és kb 10 méterrel fut be Delmár mögött. 
Urbach 800 méterrel győz. A háromszögverse
nyen nyert tapasztalatok örvendetes eredményi 
mutálnák, egyrészről nz első klasszist! autós a 
vizen i*  kitünően megálljn helyét, ami különö
sen Delmár Walterre áll fenn, mert fordulói 
oly tökéletesek, mintha autón menne. Urbnch 
sajnos, a sötétség hcálllávnl, miután motorját 
nem tudtn időre beindítani, a kilométer lan- 
szién lemaradt.

A vasárnap esti kllométerversenyen Urbach 
László motorja /elborult, ő kiesett, motorja le
szakadt a testről és elsüllyedt a Balatonban

Turista Szövetség tavaly országos ankétet 
rendezett a turistaság bajainak és akadályainak 
megbeszélésére.

Azóta a tilos területek megszaporodtak, a 
vízi turistáknak még a parton való kikötés jo
gát is vitássá teszik, a turistarendészet hiánya 
mind kellemetlenebb eredményeket hoz, a ter
mészeti szépségeket apró üzleti előnyök miatt 
tovább pusztítják, a hozáférhetőség is megne
hezült.

a fürdő- és erdőtörvények Inkább uj aka
dályokat állítanak,

semhogy megkönnyítik a turistaságot. Az Or
szágos Turista Szövetség ezért elengedhetetle
nül sürgősnek tartja, hogy a turistaság minden 
kérdését egységesen felölelő törvényt hozzanak.

A szövetség beadvánnyal fordult az OTT-hoz 
és törvénytervezetet is csatolt azzal a kérelem
mel, hogy annak alapján

a turista-törvényt
az érdekelt minisztériumok szakelőadóinak be
vonásával mielőbb tárgyalják le.

A tervezett törvényben mindenek előtt ki
mondandó volna, hogy a turistáskodást, annak 
közegészségügyi, közgazdasági és nemzeti fon
tossága következtében

minden közhatóság támogatni köteles.
A tervezel értelmében az tekintendő turistának, 
aki a Szövetség arcképes igazolványának birto
kában üdülés, szórakozás céljából jár a szabad
ban. A turista-ügyekben minden közhatóság vé
leményező szerve a szövetség lene. Turisták ré
szére erdőben, legelőn, folyóparton és általá

ban minden bekerítetten helyen, ahol járásuk, 
kelésük kárt nem okz, szabad a közlekedés. Ál
lami, községi tulajdonban levő területeken a 
közlekedés mindig szabad.

Tilos azonban az erdőben a lárma, sze
metelés, fiatal ültetések között való botor- 

kálás és a tűzrakás.
Magántulajdonban levő erdő tulajdonosa a 
közlekedést bizonyos utakra korlátozhatja. A 
vadászati jog köztulajdonban levő területeken 
csak a szövetség előzetes értesítés után a tu
rista érdekek sérelme nélkül adható bérbe. 
Cserkész, levente és turista szempontból fon
tos területek

klsajátlthatók,
épp ugy az egyes utak, fotrások, vagy barlan
gok kizárólagos használata is. Turista alkotá
sok adómentesek. Minden község területén át
haladó hajózható folyók parti területének leg
alább a fele, csónakkal járható folyóknak har
mada kikötőhelyül megjelölendő.

Turisták ellen elkövetett büntettek, kihá
gások és vétségek esetén ■ szövetség meg
bízottja átveheti a közvád képviseletét.

Fürdők és üdülőtelepek olcsó, egy pengős 
szállást tartoznak biztosítani a turisták részé
re. Az iskolákban mindenütt vezessék be a 
kötelező térképolvasást. Turisták télen is hasz
nálhassák a weekend-jegyeket.

Ezek nagyjában azok az intézkedések, nme 
lyckcl a Turista Szövetség a turista-törvénybe 
kíván felvétetni.

Vacak nyerte az Állvány-dijat
Az augusztusi miting vasárnapi második nap

ján a favoritoknak nem volt szerencséjük, az 
eredmények ennek ellenére teljesen reálisak. A 
nap főszámának startjától a legjobb klasszist 
képviselő Beapreau távol maradt, ami erősen 
megkönnyítette Vaczak győzelmét. Mavrikl, 
Siker és Bosnyák könnyen nyerték versenyei
ket, Nebulónak azonban erősen kellett har
colni. hogy kivédje Hunnia vehemens támadá
sát. Tévedtem győzelme nagy meglepetéssel 
fejezte be a napot, amelyre több mint húsz
szoros osztalékot fizetett a totalizatőr. A rész
letes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Lesvári ménes Mavrikl (2) 
Balog, 2. Horace (5) Csuta, 3. Mungó (4) 
Schejbal. F. m.: Abony, Fiirt, Viciné. ötnegyed 
h„ Vs h. Tot.- 10:22. 15. 23. — II. FUTAM.
I. Horvát A. Siker (4) Schejbal, 2. Páratlan II. 
(l’/t) Gutái, 3. Betyár (3) Blaskovits. F. m.: 
Babszi, Neva, Vallomás. 2% h., fejh. Tot.: 
10:42. 17, 14. — Dl. FUTAM. 1. Wenckheim 
D. gr. Vaczak (3) Schejbal, 2. Buzogány (2) 
Gulyás, 3. Dárius (3) Lyneh. F. m.: Maralhon
II. , Da capo, Quick, Adonis. 2 h.. fejh. Tot.:
10:44. 14, 15, 14. — IV. FUTAM. 1. Mihályi K. 
ezr. Nebuló (4) Balog, 2. Hunnia (3) Cseszko- 
vics, 3. Bonne fortune (3) Schejbal. F. m.: 
Cipón, Taps, Mirjam, Máramaros, Add oda, 
Ejnyel, Annabál, Talált kincs, Arme Gredl, 
Minto, Trabuko, Feldherr. '/i h., 1. h. Tol.: 
10:59. 19, 19, 20. — V. FUTAM. Lázár K. őm. 
Bosnyák (5) Csuta, 2. Moring (6) Weissbach, 
3. Moment (4) Kaszács. F. m.: Ritkaság, Ama- 
nullah. Drágám, Rózsalak, Phaetia, Borivó, 
Maxima, Cigánvmenvecske, Forgatag. h.,
nyakh. Tot.: 10:61. 22, 35, 34. — VI. FUTAM. 
1. SchifTer M. Tévedtem (12) Gulyás, 2. Marra 
(3) Csuta, 3. Tápio (4) Lyneh. F. m.: Conchita, 
Fababa, Margaréta, Hadúr, Pannónia, öreg 
Signora, Frau Wunderlic.h, Dáma II., Mecics, 
»/*  h„ X. Tot.: 10:202. 49, 16, 17.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi 

ménye a következő:
I. FUTAM. 1. Br. 

(7:10 reá) Szabó L., 
wald. F. m.: Ulster 
10:11. 11, 12. — II. 
Marietta vajkower. —

14.

versenyek részletes ereds

i dia 
Rein-
Tet.: 

Weiss

Rothschild A. Tam
2. Nordstern (4) 
Princ, Old Hand.

FUTAM. 1. F. 1
- III. FUTAM. 1. Gestüt 

Vöttau Sllistria (1‘Zi). F. m.: Herba, Kypris. 
Tot.: 10:20. — IV. FUTAM. 1. Slall ’ ’~
werth Nordwlnd (l>á) Esch S., 2.
(7:10 reá) Szilágyi. F. m.: Marschall, Szerencs. 
Tot.: 10:24. 11, 11. — V. FUTAM. 1. Stall Wal- 
deck Toddy (3:10 reá) Hintschich. F. m.: Szép*  
lak, Eiswind Tol.: 10:12. — VI. FUTAM. 1. 
F. Noslitc Klsmet (7:10 reá) Takács J., 2.
Frauenlob (10) Weckermann. F. m.: Stelzer, 
Horrido, Hans Heiling. Tot.: 10:17. 12, 21. — 
Vn. FUTAM. 1. Esterházy A. hg. Fabula (4) 
Rojik, 2. Ramóna (3) Szilágyi. F. m.: Dada, 
Toscana, Sweetbread, Battring. Tot.: 10:38. 
21, 16.

Lands- 
Phönix

— Szerencsés autókaramból a siófoki or
szágúton. Székesfehérvárról jelentik: Vasár-*  
nap délután híre terjedt a városban, hogy 
Lepsény közelében autókaramból történt, 
amelynek azonban szerencsés véletlen foly
tán egyetlen sebesültje sincs. Egy nagy túra
autó igyekezett Budapestről Siófokra, ami
kor Lepsény közelében eddig még ki nem de
rített okokból, a gépkocsi az országutat sze
gélyező árokba futott, de csodálatosképen az 
autó nem borult fel az árokban és az utasok
nak nem történt bajuk. A vizsgálat eddig 
csak azt állapította meg, hogy Hoboda tex
tilgyáros és családja ült az autóban.

— Az angol cserkészek hétfőn BalatonfQredre 
utaznak. A Budapesten tartózkodó angol cser
készek vasárnap megtekintették Budapest neve
zetességeit. Az angolok hétfőn reggel Balaton- 
füredre utaznak, szerdán pedig visszatérnek Bu
dapestre, még szerdán visszautaznak Angliába.
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