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HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő « Félévre 2’50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 10 
Pf. Olaszországban 1 Lira, Romániában 5 lei

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK

DR- ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomda.) 
Telefon: József 308 — 96.

Vasárnap (d. u. 4 tői): Aut. 245-81, 100-43.

Százakat tett hajléktalanná és halálosvégii 
katasztrófát^ okozott Berlinben a felhőszakadás

Zenés tákigásmenettel tüntetett 
Kispest népe a felfüggesztett 
monda polgármester mellett

Vasárnap este hatalmas tömeg töntető menetben vonult uágig Kispest 
utcáin ás viharosan ellenezte monda Sándort

Chihán pesterzsébeti poigármester ügyét Kedden tárgyallak
Még talán sohasem volt olyan lázas Izga

lom Kispesten, mint vasárnap. Az idegen, 
aki Kispestet járta cs az utcákon itt is, olt is 
csoportosuló embereket megpillantotta, azt 
hihette, hogy legalább is képviselőválasztásra 
készülődnek.

Izgatott hangon beszelték az emberek azt, 
amire vasárnap este készültek. A város elő
kelő polgárai ugyanis már szombat délután 
öt órakor, amikor a polgármesterhelyettes 
felfüggesztése nyilvánosságra került, elha 
tározták, hogy vasárnap este fáklyás zenés 
jclköszöntővcl fogják Monda Sándor helyet
tes polgármestert bizalmukról és szeretetük- 
röl biztosítani.

Ezt tárgyalták a kispestiek, akik nem tö
rődnek a vizsgálóbiztos döntésével, akiket 
nem érdekelnek az iratok, mert szerintük 
Monda Sándor minden szeretetet megérde
mel a várostól, melyért — ezt is a kispestiek 
beszélik —, mindent elkövetett ...

Érdekes megnézni, hogy mi is ennek a 
nagy izgalmat előidéző kispesti fegyelmi 
vizsgálatnak az előzménye.

Pontosan ma egy hete, hogy a napilapok 
megírták azt, amiről két hét előtt a Hétfői 
Napló adott elsőnek számot. Hiteles infor
máció alapján ugyanis közöltük, hogy Pest 
vármegye főispánja sorra járja a pestkör
nyéki kerületeket és mindenütt vizsgálatot 
tart. A vizsgálatok megindítására az adott 
okot, hogy a Zavaros-ügy napfényrekerülté- 
vel egymásután indultak meg a sugdolódzá- 
sok: itt sincs rend ... ott is történtek vissza
élések ...

Az első eredményt egy névtelen feljelentés 
szülte — és az áldozat, helyesebben az első 
ténybeli vizsgálat tárgya: Kispest.

Egy hétig tartott az. előzetes vizsgálat, 
amelyet Madarász Adorján dr. vár
megyei főjegyző vezrtett és az ered
mény: Monda Sándor helyettes polgár

mestert felfüggesztettek állásától.
A Hétfői Napló munkatársa megállapí

totta ennek a Kispesten — a városi képvi
selők körében — különösnek tartott felfüg
gesztésnek a hiteles történetét és ezzel kap
csolatosan azt a rendkívül érdekes és ugy
látszik „szokásos" körülményt is, amely a 
lavinát megindította.

Monda Sándor, aki egyben gazdasági és 
pénzügyi tanácsnok is Kispesten, elnöke a 
kispesti Futball Klubnak, amely tudva
levőén a profi alakulata az amatőr Kispesti 
Atlétikai Klubnak. A két sportegyesük1! 
hallatlan éles harcot folytat egymással — 
az anyagiakat illetően. A hivatalos város a 
KFC nek 600, a KAC-nak pedig 1200 pengő 
segélyt ad évente. Az amatőröket jobban 
táfnogatja, Monda Sándor pedig természete

sen azon volt, és van, hogy a profik klubja 
kapjon.

Ebben a rivalizálásban eddig az amatőrök 
győztek. Jói tudta ezt Kispesten mindenki 
és igy a szállítók és vállalkozók is, akik a 
várossal összeköttetésbe kerültek. Igy tudta 
Bencsik Gyula építési vállalkozó is, aki a 
profi sportegylet oszlopos tagja és tudták a 
Tárnok Testvérek cég építési vállalkozók 
is, akik viszont erős ama tőrpártiak.

Néhány év előtt Kispest különböző épít
kezésekre pályázatot hirdetett, amelyre 
mind a két cég pályázott. Tárnokék, hogy 
biztosítsák egyes befolyásos és a professzio
nistákhoz huzó városi potentátok jóindula
tát — több tanú vallomása és .az írásbeli 
bizonyítékok szerint — levelet Írlak, amely
ben felajánlották, hogy kedvező esetben 
hajlandók a profiknak bizonyos összeget 
juttatni. így

állítólag egy-egy ízben 300—800 és 
1200 pengőt adtak is,

amely összegeket a KFC cl is könyvelt.
A vizsgálat során a Tárnok fivérek azt 

vallották és ugyanúgy vallott Polka Béla 
OKII igazgató is, aki az építkezést végző 
cég financiális ügyeit intézte, hogy őket az 
„adakozásra" Monda Sándor kényszeritelte.

Érdekes, hogy ezzel ellentétben Végh al
ezredes és Mayer Béla sportintézö egész 
másképpen állították be a Monda és KFC, 
illetve a Tárnokék közötti viszonyt. Ez a 
két tanú egy igen érdekes jelenetnek volt 
a szemtanúja. Egy Ízben ugyanis — mon
dották — Mondával sétáltunk az utcán, 
amikor a haladó villamosról leugrott Tár
nok Ferenc és egy borítékot adott ál Mon
dának, aki a borítékot átadta Mayernak. 
aki azonnal kinyitotta és

300 pengőt látott benne.
Monda azonnal felkereste Tárnokot és kö
zölte vele, ha nem tisztázza azt, hogy mit 
akart ezzel tulajdonképpen,

feljelenti.
Tárnok erre kijelentette, hogv bizonyára 
az irodakisasszonya tévedett, akinek ő azt 
az utasítást adta, hogy egy ajánlatot tegyen 
borítékba Monda Sándor részére. A pénz 
más célt szolgált volna.

Monda Sándort e vallomások után fel
függesztették. Ez a hiteles története az ed
digi kispesti városházi eseményeknek, ame
lyekből világosan látható, hogy a halária 
lan rporhzenvedély volt az, amely a dolgo
kat — akár hibás Monda, akár nem - 
idáig vitte.

Vasárnap reggel Monda Sándor érdeké
ben a város polgáraiból alakul!

küldöttség kereste fel Gál Jenőt,

akit megbíztak Monda érdekeinek a kép-1 
viseletével.

Beszéltünk Gál Jenővel, aki a következő ] 
két mondotta: 1

— Az ügyel tényleg elvállaltam. Az ira
tokat nein láttam. Mondával nem beszél
tem, tehát lényegileg semmit sem mondha
tok. Annyi azonban máris valószínű, hogy 
egv kis hajszáról van szó, amely egyáltalán 
nem mentes a politikától sem. 1

— Amilyen kérlelhetetlenül üldözök min 
den panamát, annyira kötelességemnek tar 
lom, hogy egy közhivatalnokot ne engedjek 
pellengérre állítani. Azt hiszem, itt is olyan 
esetről lesz szó . . . Hétfőn különben kime
gyek Kispestre és beszélek a vizsgáló biztos
sal és átvizsgálom az eddigi megállapítások 
jegyzőkönyveit.

Ugyancsak beszéltünk Vályi Gyula dr.-ral 
Kispest város polgármesterével is.

— Vizsgálat alatti ügyben ■— fegyelmi vét 
ség elkövetése nélkül - nem nyilatkozha
tott!. De nem nyilatkozhalom azért sem, mert

bármilyen tisztességes és becsületes em
bernek is ismerem Mondát,

a vizsgálat mást állapíthat meg. Másképpen 
sem lenne ildomos, hogy prejudikáljak . . . 

így beszél a polgármester és a védő, de a 
kispestiek határozottabbak. A kávéházban a

Nagy ünnepséggel felavatták 
Szent Imre herceg szobrát

A kőbányai lengyel kápolna felszentelése - Dezsöné a kormányzónál
Vasárnap impozáns külsőségek közölt nem

csak n főváros, hanem nz egész ország és n 
külföldi előkelőségek részvételével folytatódtak 
a Szent Imre-év bensőséges ünnepsége!.

Impozáns keretek közölt avattuk fel Szent 
Imre herceg szobrát vasárnap reggel a budai 
Horthy Miklós körtéren.

Már a kora reggeli órákban löhbezer főnyi 
tömeg hullámzott a szobrot övező térségen és 
:i szomszédos bérpaloták balkonjain zsúfolt 
emberrnjok szemlélték a különböző testületek 
és egyesületek zászlós felvonulását. Közben 
megindult Pestről a Ferenc József-bidon át az 
autók szcrpenlinsora és nz érkező közéleti elő
kelőségek egymásután foglalták el helyeiket a 
díszsátrakban. Háromnegyed nyolc után ér 
kéziek Izabella királyi bcrcegasszonv, József 
királyi herceg, .1/dr/« és Zsófia királyi herceg- 
nők. majd Vast József miniszlcrclnökhclygies, 
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter. Seb 
touszky lléla belügyminiszter, röviddel később

Slncero római bíboros. XI. Plus papa kö
vete és Seréül Jusztinián bíboros herceg

prímás.

nngy asztalnál tárgyalják az „ügyel" és este 
nyolc órakor

nyolctagú cigánybanda kíséretében 200 
kispesti polgár fáklyákat lobogtatva el

indult
a Wekcrle-utcúba, hogv Monda Sándor fel
függesztett helyettes polgármesternek

a közönség bizalmának kifejezéséül 
fáklyás, zenés szerenádot adjon, amelyből az 
ünnepi szónoklat sem hiányzott.

Az ünnepi szónok Singler Gyula, a szoba
festők és mázolok elnöke volt, aki még soha 
nem részesült közmunkákban. Tehát pártat
lan ember. Monda Sándornak láthatólag jól 
esett polgártársainak a bizalmi nyilatkozata 
és most csak az a kérdés, hogy mit hoz a leg
közelebbi bél, amelyen véglegesen eldől: ár
tatlan, vagy bűnös-e a kispesti helyettes pol
gármester.

♦
Pesterzsébeten is forr és buzog. Itt is fel

jelentették a polgármestert és a tanácsnoko
kat. Ez. az ügy azonban régi keletű és a fel
jelentés csak újabb lökést adott a már-már 
elalvófélbcni ügynek. Hiteles információink 
szerint a Cilikén Béla polgármester elleni 
ügyben c hó 19-én lesz a vármegyén a fe
gyelmi tárgyalás.

Pontban nyolc órakor kürtszó jelezte 
Horthy Miklós kormányzó érkezését, 

aki a testőrök sorfala közölt díszsátrába vo
nult és kezdetét vette a szoboravatási ünnepség. 

A Himnusz hangjai lilán Izabella főherceg
asszony. aki a kisfalud! Stróbl Zsigmond állal 
készíteti, nagyértékü, művészi szobrot a nem
zetnek ajándékozta, felkérté n kormányzót, 
adjon engeuéljl a szobor leleplezésére.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
engedélyt adott » szobor felavatására.

mire lehullott a lepel és a csillogó főpapi ormi
tusok és ragyogó diszmagyárok festői szigeté
ből kiemelkedett

Szent Imre herceg ércalakja.
Ezután Sipőcz Jenő, Budapest székesfőváros 
polgármestere a főváros nevében átvette a 
szobrot megőrzés céljából.

— Minél sölétcbb az éjszaka. — mondotta 
beszédében többek között a polgármester —> 
amely a nemzetre ráborul, annál nrgyobb a 
fényesség, amely a dicső múltból lelkűnkbe 
csap. Ez a fényesség Szén*  Imre herceg élete. 
Szent Imre hercegé, aki jelenti nekünk a szol-
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SZENT IMRE-HÉT
Soha vissza nőm térő vásárlási alkalom /

Panelt JízseL. Mröndte. megszűnik!
Kizárólag jol>bmlnö«égtl Aruk, úgymint: bOrOndOS. neszessze
re*.  pénztárcáit unMnsagi erőn alul ■« arusinainak.

Nöl táska krokodilbórból márlOP-töl kapható 
honbftr OiunóMi

■i.- r ez.- p 
sa. p ez.- P

lemnek diadalát az anyag felett. Ma az anyag, 
a nyerserő más formában jelentkezik, mint az 
első magyar kereszténység korában, de Szent 
Imre példája hirdeti, hogy ma is, a megválto
zott viszonyok között az ö keresztény életesz
ményéhez kell 
nemzetnek. Az < 
kódolás, de

győzelem az l

I magát tartania egyénnek és
6 lemondása nem erőtlen meg-

Istenért éa Hazáért folytatott 
nagy bariban.

Lóránt joghallgató a magyar 
kö-

Szentgyörggl ..............
Ifjúság nevében hódolt Szent Imrének él 
szünetet mondott Izabella főhercegasszonynak 
n szobor adományozásáért. Ezután Serédi Jusz
tinján bíboros hercegprímás

megáldotta a szobrot.
majd az egyesített énekkarok Dohnányi—Sik: 
Szent Imre himnuszát énekelték. A herceg
prímás csendes szentmiséje után Glnttfelder 
Gyula Csanádi megyéspüspök tartott szent
beszédet, melyben azt hangoztatta, hogy Ifjú
ságot vár, mely Szent Imre szellemében nő 
fel, él. küzd és amely Szent Imre vérlezetében 
ki tudja majd vívni az ujabb ezer esztendőt. 
Az ünnepséget a pápai himnusz hangjai zár
ták be.

A kőbányai lengyel kápolna 
felszentelése

Hlond bíboros, Lengyelország prímása vasár- 
nap délelőtt 10 órakor felszentelte a főváros
ban élő lengyeleknek Kőbányán, az Apafi-utcá- 
ban épült templomát. A felszenlelésl szertartás 
után beszédet intézett a templomot zsúfolásig 
megtöltő többnyire egyszerű munkásemberek
ből áljó hívekhez, akik könnyezve hallgatták a 
prímás beszédét, aki végül áldást osz.totl a 
jelenlevőkre, majd köszönetét mondott a fő
városnak, a templom lelkészének és mindazok
nak, akik a templom építéséhez hozzájárultak.

Dezsőné a kormányzónál
A Szent Imre-szobor ünnepélyes felavatása 

után Sincero kardinális, a pápa legátusa vissza
vonult Szentkirályi-ulcni lakására, gróf Károlyi 
József palotájába, ahol délelőtt fél II órakor 
meglátogatta őt Serédi Jiisztiniún liibornok- 
hcrcegprimás. A két egyházfejeddom találko
zása rendkívül szívélyes volt. Délben Magyar
ország kormányzója adott dozsönét Gödöllőn 
a pápai legátus tiszteletére, akivel együtt a 
bibornok-hercogprlmás és n fővárosban vendég
ként tartózkodó külföldi kardinálisok is meg
jelentek.

Délután fél fi órakor 
amelyre a királyi hercegeken, 
jain kívül meghívást kaptak 
fület tagjai, a püspöki kar 
ünnepségek alkalmából a 
kodó külföldi előkelőségek.

a nunclalurán tea volt, 
kormány tng- 

u diplomáciai (es
és a Szent Imre- 
fővárosban tartóz-

Katholikus egyesületek diszülései
Délután négy órakor a dominikánus temp

lomban Hász István tábori püspök Te Depm-ot 
mondott, amelyet a Credo Szövetség összes tag
jai végighallgatlak, élükön Serédi Juszllnlán 
bíboros hercegprímásnál. Mikes János gróf 
szombathelyi, Rótt Nándor dr. veszprémi, Virág 
Ferenc pécsi püspökökkel, Bourne Ferenc 
Westminstert érsek, világi részről pedig Czett- 
ler Jenő dr., Kriiger Aladár dr. és Petrovácz 
Gyula képviselők vetlek részt az Istentisztele
ten. A Te Dcmn után hnlalmns menetben Át
vonultak a székesfőváros impozáns nagyságú 
autobuszgarázsába, amelyet erre a célra ünne
pélyesen földisziletlek. A pódiumon levő három 
trónusón foglalt helyet

Slnccro Alajos, a pápai legátus, Bourne

Felhívom n t. vevőim é« [óvárosunkat látogató vendégeink 
figyelmét az

utóidény-árakon 
rendezett nagy vásárra 
Selyem nyakkendők P Strand- is htzlkabátok P 10,-.,a

ingek P10. «
. P 2.50 , „tb. PyJsnUk.... -töl

Kossuth Lnjos-utc*  ÍR * IUkóczy-ut 7
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Ferenc Westminstert érsek és Serédi Jusz- 
tlnián bíboros hercegprímás,

:i Credo dlszgyiilésének elnöke. A gyűlést 
Böhle Kornél dominikánus perjel nyitotta meg, 
utána a hercegprímás üdvözölte a pápa legá
tusát s a weslmlnsterl épeket lalinnyelvü be
széddel. Az üdvözlő szavakra a pápa legátusa 
előbb latinul, majd pedig

magyar nyelven válaszolt.
— Most — mondotta magyarul a legátus — 

kifejezést szeretnék adni egy érzelmemnek a 
zengzetes magyar nyelven: nagyon-nagyon bol
dog vagyok, hogy a magyarok közé jöhettem 
és nagyon örültem annak ,hogy telketekben 
ilyen sziklaszilárd a hit.

A weslminsteri érsek angol beszédét a her
cegprímás fordította magyarra. Ha hazatér 
Angliába, — mondotta többek közt az érsek — 
akkor

a magyar férfiak hitét példának fogja állí
tani.

Az iidv<özlő beszédek után
Slnccro legátus pápai áldást osztott, 

azután a vasutasok zenekara rázendített a 
pápai himnuszra, amelyet a közel tizennégy
ezer főnyi közönség végigénekelt. A pápai him
nusz után az egyházi méltóságok elhagyták a 
terel s a pápai ntincialurára mentek, ahol va
csorát tartottak a tiszteletükre.

A legátus, a weslminsteri érsek és a herceg
prímás távozása utón Mikes János gróf szom
bathelyi püspök, Hász István tábori püspök és 
Virág Ferenc pécsi püspök mondottak beszé
det egyházi részről, végül Czettler Jenő dr. és 
Petrovácz Gyula képviselők szólallak föl.

A beszédek után hatalmas, hosszú menetié 
alakult a gyűlés résztvevő közönsége s 

kivonult a Hősök emlékkövéhez, 
ahol a színészek nyugdíjintézetének dalárdája 
elénekelte a Szent Iinre-himnuszt s a Credo 
Egyesület koszorúját elhelyezték az emlék, 
kövön. Végül Kriiger Aladár országgyűlési kép
viselő emlékbeszédet mondott a millenniumi 
emlékmű előli levő hatalmas térségen össze
gyűlt, majdnem húszezer főnyi tömegnek.

Ugyancsak vasárnap délután a Szent István 
Társulat dísztermében

katolikus eszperantó kongresszust tartottak, 
amelyet gróf Apponyi Alberlné nyitóit meg. 
Utána a német eszpcrqnlisták vezetője nagy
szabású előadási tartott németországi mozgal
makról.

A Katolikus Kör dísztermében pedig 
a katolikus antialkoholista egyesületek 

tartottak nagygyűlést a Szent Imrc-év alkalmá
val. Este ünnepi bankettet rendezett a Credo 
Egyesület a Millenáris sportpályán, amelyen a 
Credo Egyesület egyházi és világi vezetői mind
nyájan résztvetlek.

A Budát Katolikus Kör helyiségében művész
estélyt rendeztek a budai katolikusok a Szent 
Imrc-év tiszteletére.

A keddi halófelvonulás alatt 
elzárták a dunai hidakat

A Szent linre-ünnepségek egyik fényes pro- 
grammpontja lesz augusztus 19-én este az a fé
nyes és nagyszabású hnjófclvonulás, amely 
Krisztus király diadalulját lógja jelképezni. Az 
óriási érdeklődésre való tekintettel attól kell 
tartani, hogy a hidakat olyan tömeg lepné el, 
amely a hidak épségét veszélyeztetné. Erre való 
tekintettel Bczcgh Huszágli Miklós főkapitány 
vasárnap délben rendeletét adott ki, amely a 
következőképpen hangzik:

„A Szent Imre-év ünnepségei során augusztus 
10-én tartják meg a Dunán a „Krisztus király 
diadalul ja" ünnepélyes hajófelvonulást. A dunai 
hidak túlterheléséből keletkezhető balesetek el
kerülése céljából a felvonulás ideje alatt a hida
kon a gyalogközlekedést megtiltom."

Vasárnap már ineg is történtek az intézkedé
sek, hogy a jelzett Időre rendőri karhatalom 
zárja el a hidak gyalogjárdáit.

Kilenc év előtt történt 
gyermekgyilkosság gyanúja 

miatt letartóztattak 
két nagytétényi leányt

Az elmúlt napokban feljelentés érkezett 
n pestvidéki ügyészséghez két nagytétényi 
leány, Szilágyi Katalin és Szilágyi Erzsébet 
ellen. Váradi János kosárfonó vádolta meg 
a leányokat azzal, hogy

1921-ben megfojtották Szilágyi Katalin 
törvénytelen gyermekét

ér a holttestet éjjel e'.ásták a nagytétényi 
temető egyik elhagyott részéheit.

A feljelentés alapján azonnal megindult 
a nyomozás a két testvér ellen, akik közül 
Szilágyi Katalin azóta már férjhez ment. A 
vizsgálat megállapította, hogy Váradi János 
éveken át együtt élt Szilágyi Erzsébettel, 
majd elváltak, mire Váradi bosszúból fel
jelentette a leányokat. Ennek alapján letar
tóztatták és mindkettőjüket beszállították 
a pestvidéki ügyészség fogházába.

A vizsgálat során Szuka Lajosné Szilágyi 
Katalin előadta, hogy gyermeke halálának 
körülményeiről nem tud bizonyosat. Vagy

Feljelentették a fővárosi elöl
járókat a miniszterelnökségen, 
hogy kritizálják a kormányintézkedéseket és 

szembehelyezkednek a rendeletekkel
A belügyminiszter jelentéstételre szólitotta lel az ügyben 

a polgármestert
székesfehérvári polgármester-botrány kiA 

pattanása óta tömegesen fordulnak elő esetek, 
amikor névtelen feljelentők visszaélésekkel 
vádolják egyes vidéki városok funkciónáriu- 
sait. Eddig csak vidéki és pestkörnyéki váro
sok vezetői ellen vádaskodtak, mig most a 
budapesti elöljárókat is megvádolták, de nem 
anyagi természetű szabálytalanságokkal, ha
nem politikai célzatú „bűnökkel".

Egy ilyen feljelentés kapcsán most érdekes, 
nem mindennapi ügyben szólitotta fel jelentés
tételre, illetve vonta felelősségre a belügymi
niszter a polgármestert

Az affér egy feljelentésből keletkezett, 
amelyet egy mérnök nyújtott be a minisz

terelnökségnél.
A szóbanforgó mérnök nem fővárosi alkalma
zott, hanem egyszerű pesti polgár, aki ugy lát
szik, rendületlen híve a kormánynak, mert ua- 
gyón figyeli, hogy milyen fogadtatásban része
sülnek a városházán u különböző kormány
intézkedések. Éhben a figyelő helyzetben frl- 
lünt neki, hogy a kerületi elöljárók szukásos 
havi értekezleteiken sok esetben

kritizálni merik a kormányrendeleteket 
és azokkal szemben szabadon kifejtik vélemé
nyüket.

A mérnök nagyon felháborodott ezen, mert 
sürgős feljelentést intézett a miniszterelnök
séghez, ahol bepanaszolta az elöljárókat, mint 
akik szembehelyezkednek a kormányintézke
désekkel. A feljelentést a miniszterelnökségről 
áttették a belügyminisztériumba, mire

■ miniszter leiratban azonnali jelentés
tételre szólította fel a polgármestert

ítélet as Elektromos Müve fi 
ellen egy 7 pengős áramperben

Hét pengőért beperelte at Elektromos Mifoefiet egy 
müépitést — A bíróság elvi jelentőségű ítéletében 

igatat adott a müépitéstneű
főváros lakosságának tízezreit igen közel
érinti nz az érdekes pereskedés, amely 

budapesti műépítész és a Székesfővárosi

peres*

mU-

A 
röl 
egy . __ _ „ --------- ,----------
Elektromos Müvek közölt folyt — hét pengő 
tőke és annak törvényes kamataiért. A 
kedés azzal végződött, hogy

a járásbíróság megítélte a felperes 
építész hétpengős követelését az alperes 

Elektromos Müvekkel szemben.
Varsa Pál budapesti műépítész néhány hét

tel ezelőtt pert indítóit az Elektromos Müvek 
ellen és keresetében előadta, hogy az Elektro
mos Miinek jogosulatlanul számítolta fel neki 
egy hónapra a magasabb egységárat. Az Elek
tromos Müvek emberei ugyanis megjelentek 

és megállapították, hogy az ovi fo- 
2100 hcktowattóránál magasabb és 

3.5 filléres alapár helyett Ő.4 filléres 
fizettettek vele 11)30 január havára is, 

lakásán 
gyaszlás 
igy a
(dapárat t ................... ..... ........
holott januárban uj áramfogyasztás! év kezdő
dött. A differenciál: 7 pengőt hiába követelte 
vissza az igazgatóságtól és ezért a bíróságot 
kértp arra hogy kötelezze az I” " 
veket a: összeg visszafizetésére.

Dr. Erdödy járásbiró
most tárgyalta a bélpengős pert.

A tárgyaláson Varsa Pál előadta, hogy tudó, 
mása szerint ‘

soRparr Aramfogyasztóval szemhrn hason
lóan lért el az Elektromos Művek, amely 

Ilyenformán több Mázezer pengőhöz jut.

i

halva született a gyermek, vagy közvetlenül 
születése után megfulladt, amikor Szilágyi 
Katalin anyja, aki szülésznő volt, alsó
szoknyájába becsavarta. Az öregasszony 
azóta már meghalt. Az ügyészség indítvá
nyára a pestvidéki törvényszék vizsgátó- 
birája

elrendelte a holttest exhumálását
és a bizottság ki is szállt a nagytétényi 
temetőivé, de a csecsemő sírját, bár több he
lyen felásták a földet, nem találták meg. 
Több tanút hallgattak ki az ügyben, ezek 
közül azonban egy sem vallott terhelőén a 
gyermekgyilkossággal vádolt nővérekre, mire 
Ungár Róla dr. budafoki ügyvéd előter
jesztést telt a vjzsgálóbiróhoz a hetek óta 
letartóztatásban levő nővérek szabadlábra 
helyezése érdekében. A kérésről a napokban 
dönt a vizsgálóbíró, aki egyébként az irato
kat vádemelés céljából áttette az ügyész
séghez.

és felhívta, adjon magyarázatot a kerületi elöl
járók magatartásáról.

A polgármester már el is küldötte válaszát a 
belügyminiszterhez és közölte, hogy az elöl
járói karnak eszében sincs szembehelyezkedni 
a kormányrendeletekkel, nem ellenzékieskedik, 
hanem a havi értekezleteken

egyszerűen megvitatják az egyes rendele- 
teket,

hogy azoknak végrehajtása egységes elvek sze
rint történjék és legfeljebb, amikor valamely 
intézkedést közérdekből helytelenítenek, a ren
delet módosítására vonatkozó kívánságaikat 
fejezik ki. Ebben semmi kivetni való nincs, 
hiszen a kormány fontosabb esetekben rend
szerint ki is kéri az érdekelt hatóságok véla- 
ményét és ezek meg Is szokták mondani, hogy 
mit tartanak helyesnek és mit nem. A polgár, 
mester megküldte egyben a belügyminiszter
nek a kerületi elöljárók értekezleteiről szóló 
hivatalos jegyzőkönyveket, hogy ezzel is iga
zolja, hogy

nz elöljárói kar szabályszerűen jár el
és az egész feljelentésnek semmi alapja nincs. 

Különben nem ez az egyetlen eset, amikor 
túlbuzgó emberek a főváros tisztviselőit meg
vádolják és feljelentik a kormánynál. Újabban

egész sereg alaptalan panaszt küldözget
nek egyesek a minisztériumokba a lég- 

képtelenebb vádakkal.
A minisztériumok a feljelentéseket leküldték a 
városházára és ezekből megállapították, hogy 

a beadványok egy kéztől erednek
és az illető kétségtelenül mánákus feljelentő.

Ezért fordult a bírósághoz, hogy itt állapítsák 
meg. joga van-e ar Elektromos Müveknek Ilyen 
módon pénzhez jutni.

A járásbíróság Ítéletében a műépítésznek 
adott igazat, s

elmarasztalta az Elektromos Müveket a hét 
pengő megfizetésére.

Az ítélet indokolása amely a budapesti
áranifogynsztók számára mindenesetre elvi je
lentőséggel bir — kimondja, hogy a magasabb 
egységár fizetéséről szóló rendelet nem intéz
kedik arról, hogy a • magasabb tételű számítás 
a magosabb fogyasztás időpontjától számított 
cyy évig terjedhet. EbböJ arra kcjl következ
tetni, hogy

a magasabb egységárat csak a naptári évre 
terjedően lehet felszámítani.

Ily körülmények között az Elektromos Müvek- 
mk nem volt joga 1930 januárra is A.< filléres 
egységárat számítani, mert hisz 1930 január 
hónapja nem esik bele az 1929-es naptári ©»«• 
lionrlAl.o '

— önt biztosan érdekli, hogyan nyilatkoznak 
kiváló orvosi szaktekintélyek a tiszta, valódi 
bnbkávéról. Hogv mily értékes és clengedhelet- 
len tényezője u legkülönbözőbb betegségek meg
előzésének és gyógyításának, a koffeintartalmú 
habkávé, azt az „Orvosi nyilatkozatok" eimü 
röplapon, mely minden Meinl fióküzletben mOF
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Konkoly-Thege Gyula 

koporsója vasárnap este 
Budapestre érkezett

A prágai gyorsvonat különkocsfiában szántották haza

AUGUSZTUSI VASARUNK
ÚJABB HEKLAMCIKKEI :

Vasáfriap este kilenc óra előtt néhány 
perccel egyórás késéssel futott be a nyugati 
pályaudvarra a prágai gyorsvonat. Egy se
reg vidám, pirosarcu embert hozott haza a 
nyaralásból és hozott egy halottat is. A 
mozdony mögött egy küiönkocsiban hozta 
a prágai gyors Budapest felé

■ tragikus sorsú ifjú Konkoly-Thege 
Gyula holttestét.

Délután 7 órakor a nyugati pályaudvar 
érkezési 'oldalára egymásután vonult fel a 
községi temetkezési vállalat két autója. Egy 
nagyobb, majd egy kisebb halottszállító 
autó érkezett meg. Hét feketeruhás ember 
ugrott le az automobilokról, hogy a vasúti 
kocsiból a halottszállító automobilba emelje 
a messziről érkező koporsót.

Félnyolc óra felé megérkezett a pálya
udvarra Idősebb Konkoly-Thege Gyula, 

aki egy ideig szótlanul, magába mélyed ve 
sétált fel-alá a perronon, majd a temetkezési 
intézet egyik tisztviselőjével beszélgetett.

Háromnegyed 9 elmúlott már, ami
kor megérkezett a vonat.

A paklikocsi elölt egy német Pullmann- 
kocsiban volt elhelyezve Konkoly-Thege 
Gyula koporsója. Egy hatalmas szürke láda 
övezte körül a koporsót, s a ládában jég
táblákat helyeztek el. Így szállították Kon-

Ápoljáfi a testvéri egyetértést 
fiatolifiusofi, protestánsod és 

zsidó fi fiözött
— mondotta Gömbös Gyula a niesökercsstti 

képviselői beszámolón
4 bolettarendeletet a kormány sem tartja ssentirásnati"

Borbély-Macsky Emilnek, Borsod-Gömor var- 
megve főispánjának szombati beiktatása után 
a beiktatáson megjeleni előkelőségek, é,ukön 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszterre  I. Lilla
füredre mentek s olt töltötték az éjszakai. \a- 
sáénap reggel Gömbös Gyula a k,sérc‘é’’c" 
lévő többi képviselő autókon 
jöttek, hogy résztvegyenek Botthk Józsefnek, 
Mezőkeresztes képviselőjének beszámolóján. 

. A községháza előtt gyülekezeti a beszámoló 
közönsége. A beszámolót Lovászy János, a bor- 
sodmegyei kisgazdapárt elnöke nyitotta [ne8- 
Gömbös Gyula az előkelőségekkel a ko7S^,1.a" 
nyitott tornácán állt. A megnyitó beszéd alatt 

hatalmas zápor kerekedett
„z csytormán kijulol*  ’

nek é, közönségnek is. A közönség esernyők 
eláll hallgatta végig a beszédeket.

Bottllk József 
beszédében megállapította, hogy a falu tiszteli 
a tulajdonjogot, nem törődik senkinek a gaz
dagodásával ,dc tiltakozik az ellen .hogy bárki 
is az cgvelemes érdekek ellenére gazdagodjék. 
A falu népe nem tűri, hogy j

gazdasági jelszavak alatt kizsákmányolják 
és*  verejtékét mások váltsák aranyra. Kijelen
tette, hogy . i

a boletta-rendeletet a kormány sem tartja |
szentirásnak

Bottlik József végül szervezkedésre hívta fel 
a falu népét.

Utána
GÖMBÖS GYULA 

tartott beszédet.
— Örömmel szólalok fel Mezőkeresztesen - 

mondotta, — mert ez a község a monarchia 
idején mindig a függetlenség híve volt. A nem
zet csak akkor lehet boldog, ha független.

Ml békében akarunk élni szomszédainkkal, 
de magunk akarjuk értékesíteni búzánkat és 
borunkat. Minden képesség megvan ebben a 
nemzetben, hogy világtörténelmi szerepet 
játsszon.

.Ezután azt fejtegette, hogy 
egyformán pártolja az Ipart, a mezőgazda

ságot és a kereskedelmet, 
mert a három szorosan összetartozik, majd ál 
tért a szociálproblémák tárgyalására.

— Ha az a szocializmus, hogy a népeket 
Anyagiakban és erkölcsiekben erősíteni kell, 
hogv a napszámost egyenlőnek kell tartani a 
nagybirtokossal. I

akkor én Is sEoelallsta vagvok. |
de nem vagyok szocialista akkor, ha a. SZOCJ.'‘ | 
lirmtis ar. hogy nincs nemzet és egyedül az ál
talános titkos választójog az üdvözítő, mert er. 
Csak eszköz. Elhiszem, hogy a nagy gazdagsá
gok árnyékában nagy szegénységek húzódnak 
meg, de az a kötelességünk, hogy napot fogjunk 
a szegénység javára.

Beszédét ezzel a hármas felkiáltással fe
jezte be:

— Együtt magyarok! Együtt magyarok! 
Együtt magyarok! . .,

Ezután Plósz István, a Tiszáninncni Mező
gazdasági Kamara alelnnke és Farkas Géza kép
viselő beszéltek, majd Lovászy János bezárta a 
beszámoló gyűlést.

Gömbös Gyula ezután a községháza termében 
egymásután fogadta a környékbeli községek 
huszonöt küldöttségét. A többi között Mezőcsát

Koly-Thege Gyula holttestét Budapestre. 
Ebben a kocsiban Berlinből hozták, s egyik 
külföldi temetkezési vállalat tisztviselője 
kísérte a hosszú utón hamvait. Amikor a 
vonat utasai mind kiszállottak, a koporsót 
szállító vagónt a pályaudvar egyik külső 
vágányára tolatták, ahol ott várták már a 
temetkezési vállalat alkalmazottai az auto
mobilokkal.

Idősb Konkoly-Thege Gyula némán 
meredt a nagy szürke faládára, amelyet 
gyorsan emeltek be az egyik halott

szállító automobilba.
Mialatt Konkoly-Thege koporsója a kii- 

lönvagónból az automobilba került, beszél
gettünk a koporsót kisérő külföldi temetke
zési tisztviselővel, aki elmondotta, hogv 
minden akadály nélkül érkezett Norvégiá
ból Berlinié Konkoly-Thege Gyula holtteste 
s innen azután a kiilönkocsin tovább hozták 
Budapestre. Mielőtt az automobil elindult 
volna a temető felé,

a gépkocsi reflektorának fényében át
adták idősb Konkolv-Thege Gyulának a 

különbül szállítási okmányokat.
Pontban 9 órakor elindult a nyugati pálya
udvarról a halottszállító automobil a Kere- 
pesi-uti temető felé, ahol a halott kis 
Dorothy Arents hamvai mellett egy nyitott 
sir várja boldogtalan sorsú fiatal férjél.

község küldöttségének adott válaszában a kö
vetkezőket mondotta:

— Arra kérem önökéi, hogy
ápolják a testvéri egyetértést a katolikusok 
és protestánsok között és Ide bevonom a 

zsidóságot Is.
amellyel együtt valamennyiünknek egy nngy 
gondolatért a: uj, nagy Magyarországért kell 
harcolnunk.

A küldöttségek fogadása után bankettet tar
tottak az iskola udvarán emelt hatalmas sá
torban. A bankett alatt, amelyen két cigány
zenekar és két dalárda szórakoztatta a közön
séget, több pohárköszöntő hangzott cl.

Pohárköszöntőt mondott Gömbös Gyula is:
— Félre kell tenni a siránkozó magyarokat,

férfiakra van szükség, 
nem siránkozó vénasszonyokra. Az a nemzet, 
amely akar, nem jajgathat Becs után — mon
dotta.

A bankett igen emelkedett hangulatban folyt 
le és fi órakor ért véget. A miniszter ezutá 
söreiével együtt autón Budapesti-

NYAKKENDŐT

MEGNYÍLT

NYúKKENDÜ SZALONJA
KOSSUTH LAJOS-UTCA 3
miért is 

ezentúl máshol nem vehet, mert a legma 
gasabb igényeket is messze túlszárnyaló 

többezer darab 
selyem nyak kendő 
nárom egységáron a bevezetés tartamára 

4 é.
oengős prupaganJaáron kerül eladásra

Több ezer darab fogkefe, eddig 1.50—
2.50, most — — — — — — — — P —.78 

Bögre, porcellánból, szép minták, P —.38,
fehér — —------------ ------------------------ P —.26

Bögre, iris festéssel, szines arany képpel P — .78 
ötvonalas vízpohár P —.14, borpohár P —.12 
Több ezer db karlsbadl porcellán tea

csésze, különb. ízléses minták, most P —.78 
Műmárvány szobrok, különb, minták P - .78 
Giimlszivacs, puha színes gumiból P 1.58, P —.78 
Asztali gyertyatartó, nikkelezetl — — P 1.58 
Álló kereszt, nikkelezetl, 13 cm magas P —.78 
Bontófésű gallalitból. fehér, fekete szín P —.68 
Alumínium zsebpoliár, összecsukható

vágy lapos — —------- ------------------- P —.78
Szúrókés, nagy P —.78, kicsi —--------P —.28
Parftimszóró, színes P 1.28, fehér------- P —.84
Ruhaakasztó, élénk színekre fény. 5 db P 1.58 
Ruhaakasztó alsófával P —.13, sima

keményfa----------------------------------------P — .08
Gyermekretlkül, bőr P 1.58, lakk------- P —.78
Kompótkészlet, csiszolt üvegből, fi szem. P 3.30 
l'tazó kazetták, barna vagy kék erőlemezből; 
rin_   25 27 _ 30_ 33 _ 36 39 _ 41

P 2.97 3.24 3.51 3.87 4.14 4.68 4.95
X

REISZARUHAZAK
Fényes naml fosztotta Hl 

Halasy Géza épilész lakosét 
Hét jöiöitözött fiatalember

Mint ismeretes, a Vc/y-iigyben letarlózla- 
toll Ilalasy Géza műépítész — Vav Kázmér 
sógora — lakásán pénteken betörők jártak. 
A rejtélyes betörők „riglihuzókkal" fclfeszi- 
tetlék az ajtókat, bchato'tak a lakásba, fel- 
feszitetlék a szekrényeket, majd

zsákmányukat három bőröndbe csoma
golták és eltávoztak.

Mindez — egyes hírekkel ellentétben — 
nem éjjel történt, hanem

pénteken délután, fényes nappal.
A hatalmas bérház harmadik emeletén 

négyszobás lakást bére) Halasy Géza már 
tiz év óta.

— A harmadik emeleten senki sincs ide
haza a lakók közül, — magyarázza ll.olf 
József házfelügyelő. — Engem az tett fi
gyelmessé, hogv a lépcsőház hatalmas, 
folyosóra nvi ó ajtaja a harmadik emeleten 
nyitva van. Felmentem a harmadik eme
letre, hol a műépítész ur lakása tényleg 
tárva-nyi'va ál'olt. Amikor a rendőri bi
zottság tagjai kijöttek, jelentkezett Juhász 
Ferenc, a scgédházfelügvc'ő fia is, aki el
mondotta, hogy ő hat óra körül

látott kél fiatalembert, amint három 
hatalmas bőrönddel megrakodva tá

voztak.
Juhász Ferenc, aki látta Halasy Géza be

törőit. ezeket mondja:
— Pénteken délután a kapuban álldogál

tam, amikor hat óra körül
kél 30 év körüli Ismeretlen fiatalembert 

láttam a házból eltávozni.

A megnyitásai egyidejűleg kedves 
meglepetésül szolgál a törv. védett 

»COMPRESSOR« 
nyakkendŐönvasalónK, mcli.ve*  
mindenki könnyűszerrel megszün
teti nyakken íőjének gyűrődését. 
Minden nyakkendőhöz
INGYEN! |HB

Nem gyürődött 
főbbe nyakkendővel 
jelszóval várom minden jotöl- 
tözködo ur sz vés látogatását

l'tazó kazetták:
cm 45 50 55 60

P 5.31 5.85 6.75 7.65
t'lazókoffer, betéttel, erőlemezből:

cm 50 55 fiO 65 70 75
P 7.20 8.10 9. 9.90 10.80 11.70

Nikkel tálca, préselt mintával:
cm 26 36 41 46 51
P —.78 1.58 2.48 3.50 4.28

Futball labda,, teljesen felszerelve:
szán: 1 2 3 4 5

P 2.80 4.58 5.40 6.30 8.10
Sakktábla, fényezett keményfából:

coll 8 10 12 14 16
P 2.60 4.48 5.90 9.- 10.80

Sakkflgura, francia forma, keskeny talpon:
szám 1 2 3 4 5 6

P —.17 1.35 1.72 2.25 2.60 3.16
Sakkflgura, angol forma, széles talpon:

szám (X) 0 1 2 3 4 5 __ 6_
_P 2.60 3.50 4.20 4.50 5.10 5.90 6.80 7.70

KlrAly-u«oa «T.
iCiiányi-utca sarok) 

és Calvln-t*r  
(Muzeura-körut sarok

.4r egyik egy nagy, gömbölyű, kalapskatu- 
lyaalaku bőröndöt vitt, a másik két másik 
vászonnal behúzott utazóbőröndöt.

A bőröndöket a két jól öltözött fiatal
ember n hátán vitte.

A Baross-ulca irányában mentek. Mivel én 
csak ünnepnapon vagyok idehaza és nem 
ismerem a lakókat, azt hittem, hogy a két 
fiatalember is itt lakik a házban s ezért 
nem volt előliem gyanús a dolog.

A házfelügyelőtől és a ház lakóitól meg
tudjuk, hogy

Halasy Gézáné csütörtökön váratlanul 
megérkezett

a Halasy-birtokról, ahol két gyermekével 
együtt tartózkodik, amióta férjél, Halasy 
Gézát és fivérét, Vay Kázmért letartóztat
ták.

Ilalasyné csak rövid ideig tartózkodott 
odahaza, majd lecsukta a lakást, amc’y 
nem volt lepecsételve.

Halasy lakását csak tegnap pecsételte 
le a rendőri bizottság, amely a lakás

ban helyszíni szemlét tartott.
Ilalasyné
még csütörtökön este visszautazott fér

jének 700 holdas birtokára
cs amikor a betörést felfedezték, llolf Jó
zsef házfe’ügyelő Ilalasyné édesanyját, özv. 
Vay Kázmérnct értesitette, aki az Attila- 
utcában lakik.

A detektivek kihallgatták özvegy Vay 
Kázmérnct és Ilalasyné fivérét, Vay Lászlót 
is arravonatkozóan, hogy mi mindent ra
bolhattak el a betörők a lakásból. Megálla
pították, hogy

a betörők fő’cg az udvarra néző háló
szobában fosztogattr-k. ,

a három utcai szobában nem jártak. A háló
szobában lévő szekrényekből

elvitték Ilalasyné egész, ezlistkésztefét, 
a legértékesebb ékszereket és fehér- 

nemiieket. Iratokat és Ilalasyné 
sző"mebundáját.

.4r ezüst készlet V. J. (Vay Juliánná) mo
nogrammal van ellátva. A rendőri bizottság 
daktiloszkópiai felvételeket készíttetett a 
betörők ujjlenyomatairól s ez alapon, vala
mint a Juhász Ferenc által megadott sze- 
n'élvleirás alapján folvik most a nyomozás 
Halasv betörőinek kéz.rekcritésére.

Salamon Béla 
mint örömapa...

VI. kerületi elöljáróságon, ha nem is 
éppen színházi, de a színházi világhoz na
gyon köze) álló esküvő ..zajlott le“. Sala
mon Béla fia tartotta esküvőjét szive válasz
tottjával. Bármennyire titokban akarták 
tartani a dolgot, Salamon Béla közönségé
nek egv része, barátai és tisztelői, eljöttek 
megnézni Salamont uj. örömapni szerepé
ben! Valóban, Salamon sokkal izgatottabb 
volt, mint szép szál Gyula fia és az utolsó 
percig nem akarta elhinni, hogy itt tényleg 
esküvő készül. Mikor a násznép hangos el
ragadtatással nyilatkozott a szép fiatal pár
ról, Salamon hátraszólt az. ügyelőjéhez^ 
Barna úrhoz, akit magával hozott:

— Mi az, Barna? Nem tud rendet terem
teni? Mindjárt kezdődik az előadás.

A táviratok és a gratuláló levelek töme
gében is feltűnt Zerkovitz Bélának a sür
gönye, aki köztudomású, hogy eddig nem 
a legjobb viszonyban volt Salamon Bélával. 
Zerkovitz ezt sürgönyözte:

— Első komoly sikeréhez őszintén gratu
lál Zerkovitz Béla.
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Szenzációs újdonságok 
a LíngeUbuforgyár 
kulisszái mögött

Kiküldött tudósítónknak sikerült egyet-mást 
megtudni a közismert és európai hirü I.ingei 
bútorgyár legújabb szenzációt keltő újdon
ságairól. Tudósilónknak n l.ingd bútorgyár 
Rózsa-utra 4 sz. alatti telepén, minden képze
letet felni múló, /20 teljesen berendezett minta
szobából álló remek butor-kiállitást volt al
kalma megtekinteni.

A Kórsa -utcai kiállitóson láthatók voltak a 
rég Pillangó-utcai, modern berendezésű gyár
telepének

kiváló művészi értékű, legújabb tervezésű 
luxus bútorai,

gyönyörű teljes szobaberendezései, 1000 pen
gős szenzációsán olcsó ártól kezdve felfelé.

A meglepctésszeni újdonságok közül külö
nösen ki kell emelni a cégnek különféle szí-

nekben festett é» lakkozott tetszetős kivitelű 
koiiyhaberende zéseit, 

legújabb típusú, < 
összerakható könyvszekrényeit, modern 

ágydivánjalt.
Külön figyelmet érdemel a modern kárpito

zás legújabb vívmánya: a Lingcl-féle moly- 
mentes rugózásu

„Antimoly" ülőbútor,
amely olcsóságánál, kényelménél, hygicnikus 
és tartós voltánál fogva minden eddigit felül
múl.

Általánosan megállapítható, hogy a Lingcl 
bútorgyár olcsó pénzért, kedveit fizetési fel
tételek és teljes garancia mellett a legjobb 
I minőséget szállítja.

Apa és tlu 
halálos csonakkatasztrűtaia

A csónak, melyben tizen Öltek, felborult, nyolcán szerencsésen 
kiúsztak. Gazda sendor mau tisztviselő és 16 eves tia a vízbe futtán

Pichl-Anhof, aug. 17.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzal

mas szerencsétlenség történt ma itt: a 
közkedvelt salzkammerguli kirándulóhely, 
a m9ndsce.il Picb-Anhof közelében felborult 
egy csónak s a bennülők közül

kelten a lóba fulladtak, egy Ötvenegy
ére*  budapesti nyugalmazott vasúti 

tisztviselő és tizenhatéves fia.
A Saizkammergulban lévő Mondseeböl 

nagyobb társaság indult kirándulásra a tó 
egyik kedvelt, szép kirándulóhelyére: Pichl- 
Anhofba- A társaság Pichl-Aijhofban több 
ismerőssel találkozott s ugv határozóit, 
hogy Pichl-Anboíból motorcsónakon men
nek Scbnrflingbc s onnan gőzösön folytat
ják útjukat. Pichl-Anhofban talállak is egy 
motorcsónakot, amely alkalmas volt a kö
rei húsz főnyi társaság befogadására. A 
motorcsónakot nem a csónak rendes veze
tője, hanem egy szállodai alkalmazott ve
zette, aki az elindulás előtt

nem győződött meg arról, hogy van-c 
elegendő benzin a motorcsónakban.

Mintegy lizpercnyi utazás után a motor be>i- 
zinkészletc kimerült s a motor csak kiha
gyással működött. A motoros vezetője a 
tartalékban léxrt minimális mennyiségű ben
zinnel megtöltötte a motort, amely igy még 
néhány percig működött, majd benzinhiány 
miatt leállt s a csónak a bennülők legna
gyobb megdöbbenésére, útját nem folytatta. 
Többen felelősségre vonták a csónak veze
tőjét, aki egykedvűen kijelentette, hogy 
mindig az szokott gondoskodni a benzin- 
szükségletről, aki utoljára vezeti a moto
rost, ő abban a hisz.embcn kelt útra, hogy 
megfelelő mennyiségű benzin van a tartály
ban. Az. utasok kétségbeesését csak fokozta 
az, hogy a közelben sehol semmiféle hajót, 
csónakot nem láttak s az előbb még verő fé
ny <n idő hirtelen megváltozott s a távolból 
vészes, fekete felhők közeledlek. Mintegy 
félórai izgalmas várakozás után

egy csónak tűnt fel, amely a motorcsó
nakban ülők segélykiáltásaira gyors 
csapásokkal odacvezetl. A kis csónak, 
melyet két Ipuroslegény vezetett, azoro- 
nan a motorcsónak oldala mellé állt, 

hogy felvehesse annak utasait.
A kicsiny csónakba csak heten férlek be s 
a hél utassal a csónak gyorsan a part felé 
evezett, hogy onnan visszatérve, felvehesse 
azokat, akik még a motorcsónakban marad
tak. A kis csónak, melvnek vezetői dereka
san, orejük teljes megfeszítésével eveztek, 
hogy minél előbb visszatérhessenek a tó 
közepén elhagyottan álló motorcsónakhoz, 
mintegy fél óra múlva ismét a motoros ol
dala mellett állott. Még tizen voltak a mo
torcsónakban - köztük három nő s egy 
gyermek, — s valamennyien azonnal be 
akartak szállni a keskeny csónakba, hogy a 
távoli Seharfling kikötőjéhez már láthatóan 
közeledő gőzhajót elérjék s útjukat azon 
folytathassák. Hiába jelentette ki a csónak 
vezetője, hogy bélnél többen nem szállhat 
nak csónakjába, senki sem akart hátrama
radni s a társaság mind a tiz tagja beszállt 
a csónakba, amely annyira megtelt, hogy 
öten csak állva fértek el benne.

A zsúfolásig lelt csónak csak lassan ha
ladt előre, noha h csónak gazdát teljes 
erőből eveztek. A csónak tovajutását 
rsak nehezítette a hirtelen keletkezett 
heves szél, amely felkorbácsolta a vizet. 
Izgalmas percek leltek ef a nz Izgalmat 
rsak fokozta a mindinkább rrőslnldő 
vihar. A csónakban ülők közt rövidesen 

pánik lett úrrá,
minthogy n csónak vezetői kijelentették, 
hogy n tiilsógosnn megterhelt csónakkal 
képtelenek n nagy hullámzásban a szél járás 
snl ellenkező irányban a scluirflingl kikötőig 
eljutni. Hiába integettek zsebkendőkkel, ka
lapokkal az utasok, 

lilába kiáltozlak torkukszakadtából se*  
gjlségért,

a nngy viharban sem a vizen, sem a távoli 
partokon nem tartózkodott senki. A csónak 
gazdái elhatározták, hogy visszafordítják a 
csónakot a vihar s az eső ellen védelmet 
nyújtó tágas motorcsónak felé, de a vissza
fordítás pillanatában megtörtént a katasz
trófa*

a zsúfolásig telt keskeny csónakot a 
hatalmas, csapkodó hullámok felborí

tották s a bennülők a vízbe estek.
Szerencsére, csak néhány méternyire volt a

motorcsónak, amelyet úszva ért el a társaság 
nyolc tagja, akik szerencsésen megmenekül
tek, de

Gazda Sándor 51 esztendős nyug, buda
pesti vasúti tisztviselő és tizenhateszten
dős fia Jenő, akik úszni nem tudtak, 
még mielőtt bárki segítségükre sietett 
volna, elmerültek a vízben és többé 

nem bukkantak fel.
A vihar elmúltával egy motorcsónak vette 

fel az izgalmaktól megviselt, kétségbeesett, 
szcrencsétlenüljárt utasokat és Scharflingba 
szállította őket. A borzalmas csónakkatasz
trófa ügyében megindult a vizsgálat, annak 
kiderítésére, hogy a szerencsétlenségért ter
hel-e valakit felelősség.

üemzeiKözi relormüius Kongresszus 
Debrecenben

• Debrecen, augusztus 17.
(A Hétfői. Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) A fíethania Református Egylet vasárnap 
tartotta Debrecenben nemzetközi kongresszu
sát, amelyen mintegy négyszázan jelenlek 
meg, köztük számos külföldi résztvevő. A deb
receni református kistemplomban tartott ün
nepi istentisztelet vezette be a kongresszust. 
Podmaniczky Pál báró egyetemi tanár imája 
után

dr. Baltazár Dezső
püspök nyitotta meg n kongresszus ünnepi 
ülését s meleg szavakkal üdvözölte dr. Polling 
Dávid amerikai lelkészt, a Bclhánia világszö
vetségi elnökét. Ezután

dr. Polling Dávid
szólalt fel. Beszédében többek között kijelen
tette, hogy Amerikában és Angliában jól tud
ják, hogy

a magyar reformátusok sokat szenvedtek, 
de sokat is tettek a hitért.

Végül Podmaniczky Pál báró tartott előadást 
az ifjúság problémáiról.

A kongresszus ünnepi ülése utón, bankett 
volt. Ma, hétfőn és kedden különböző előadá
sokat tartanak a kongresszus keretében.

Augusztus 16-23-lg

rendez áruházunk, mellyel emelni múlt f&tórosunls unnspi iMiainaü fényét.

Szent Imre hetében áldozzon a magyar iparnak.
Kérjen magyar árut, mert a magyar áru jó és olcsó.
A magyar munkás két kezét mindenhol dicsérik.

szem Imre utazási igazolványát nálunk salat ördekátien mutassa be.

Fiú és leányruhák, intézeti kelengyék minden 
előírásnak megfelelően, legolcsóbban.

Kúkúczi út 74

Magyarország legszebb és legmodernebb áruháza

Szt. István hetében
a hölgyek bevásárolnák

Kiéin Antal
divatáruházában Alapítva 1889.

Király-utca 58. (Akácfa-u. sarok)

Halálra gázolta 
a vonat

Budapest felé haladó 
újpest—rákospalotai

RÚí'Jt

Vasárnap reggel a 
váci személyvonat az 
állomás közelében

halálra
egy harminc év körüli' férfit. Amikor a sze
mélyvonat elindult a rákospalotai állomás
ról, a töltés közelében álldogált és cigaret
tára gyújtott egy férfi.

A vonat vezetője látva, hogy az ismeretlen 
ember túlságosan közel áll a sínekhez, mind
járt lassított és csak akkor indította el újra 
nagyobb sebességgel a vonatot, amikor látta, 
hogy a férfi eltávolodik a sínektől. A követ
kező pillanatban már megrántották a vész
féket, a vonat hirtelen megállt és a harma
dik vágón kerekei alatt megtalálták

a halálra gázolt férfi holttestét.
Az előzmények után nem lehetetlen, hogy a 
síneken álló férfi a mozdony elrobogása után 
öngyilkossági szándékból vetette magát a 
robogó vonat alá. A nyomozás egyelőre csak 
annyit tudott megállapítani, hogy a halálra- 
gázolt férfit. Kanyó Gyulának hívják.

m9ndsce.il
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Sülyed a Tahiti

Két segélyhajó dolgozik a veszélyben fergó ufasok 
megmentésen

, ,, London, augusztus 17.
raealíkewtt A I’'n"br.'n nCvl‘ holtanI' szombat este
MÍ A,OrBÓ neVU "nB01 U'“MIálli'0

. V . ”« ’«1S"k í,8lálllMsá'“l. '« fsak lehet, várnak hajnalig.
*sTinhelv^ eav mdJÍ■*»'<*  tájban ér a szerencsien- 

g «• n. ' . . SÖZiis ,H’dla 12 “r“v“l 1‘fcSbltre jelezte érkezését.
Jelentésé “ler"? J klegészltöleg, hogy a Veronika nevű naszád szikratávlró-

kevés remény van a Tahiti megmenlísére.
Abban az esetben, ha héttő reggelig nem sikerül megakadályozni 
sél, a hajó valamennyi utasát átszállít jók a Pennbrvnre a Tahiti elsüllyedi-

TitoKzatos möflcji eltűnt ssy 
budapesti ngvudfl huszews leánya
Uaüászy Berta an ügyvéd aiWnah tragédiája a temesmeaueí 

bírtoKtöl a nyomartanija szaímmaHjáiij
* Egy tragikus sorsú urileány felkutatá

sát kérték vasárnap a budapesti hatóságok
tól. Vadászy Edith húszéves urilcány, néhai 
Vadászy Bertalan budapesti ügyvéd leánya, 
aki legutóbb édesanyjával Temesváron tar
tózkodott,

titokzatos módon eltűnt és hátrahagyott 
levelében azt irta, hogy mire levelét 
megtalálják, már nem lesz az élők 

sorában.
Vadászy Bertalan még a békeévekben 

praktizált Budapesten s igen jómenetelü 
előkelő ügyvédi irodát tartott. De nemcsak 
prakszisa biztosított tekintélyes jövedelmet 
neki, hanem temesmegyei földbirtoka is, 
ahol családjával a nyári hónapokat töltötte. 
Közvetlen a világháború kitörése előtt vá
ratlanul elhunyt Vadászy Bertalan. Az öz
vegy négyesztendös kislányával Budapes
ten élt, majd leköltözött Temesvárra és a 
temesmegyei birtok jövedelméből éltek esz
tendőkig. Később azonban a birtok egy ré
szét eladták, a másik részét pedig a föld
reform-eljárás során kisajátították, úgyhogy 
Vadászyék, akik valamikor gondnélkül, jó

módban éltek, egyre nagyobb nélkülözések 
közé kerültek. Vadászy Edith, a elhunyt 
ügvvéd árvája, aki eredetileg táncművészeti 
pályára készült és szakkörökben igen nagy 
jövőt jósoltak neki, nevelőnő lelt. Később 
bolti leány, majd gyári munkás lett a vala*  
mikor dúsgazdag ügyvéd és földbirtokos 
leányából,

legutóbb pedig Tcmesvárott újságot 
árult.

Vadászy Bertalanná és leánya pompás 
előkelőén berendezett lakásukból kis albér
leti szobába kerültek, amikor pedig ennek a ; 
bérét sem tudták már fizetni, kiköltöztették 
őket s

egy nyomortanya szalmazsákján húzód
tak meg.

A szerencsétlen sorsú fiatal leány ugylátszik 
már nem tudta elvjselni az egyre nyomasz
tóbb anyagi gondokat, a sivár nyomorúsá
got, s ezért határozta cl öngyilkosságát.

Vadászy Edithet, aki néhány nappal ez
előtt tűnt el Temesvárról, eddig még nem 
sikerült feltalálni.

tek a kocsmába, hogy elfogják Hurzsánt. A 
szurkoló legény ekkor bicskájával

a csendőrükre támadt.
Segítségére sietett az édesapja is, idősebb 
Hurzsán János, aki a csendőr ellen lázitotta 
a tömeget. A tömeg meg is támadta a csend
őröket, akiknek a segítségükre sietett három 
községi rendőr. A dühöngő tömeg elállta a 
csendőrök és a rendőrök útját, fenyegetően 
léptek fel velük szemben s védekezésre 
kényszeritette őket. A garázda fiatal Hurzsán 
az egyik csendőr felé szúrt, aki harcképte
lenné akarta tenni. Az egyik csendőr

szuronyát használta, mely a legény 
szivét járta keresztül.

Hurzsán összeesett s pár pillanat múlva ki
szenvedett. A tömeg most már olyan fenye
getően vette körül a csendőröket, hogy azok 
csak ugy teremthettek rendet, ha fegyverü
ket használják A csendőrök

kerülni akarták a vérontást
s ezért nem lőttek, hanem feltüzött szurony
nyal utat vágtak maguknak, hogy visszatér
hessenek a laktanyába.

A fölizgatott tömeg utánuk tódult és való
sággal

ostrom alá vette a csendőrök épületét.
Kövek, vasdorongok, tégladarabok repültek 
az épületre, amelynek ablakai csörömpölve 
törtek össze, néhányan pedig fejszékkel, 
kapákkal akartak behatolni a laktanyába. 
A csendőrök Gyulára telefonáltak segít
ségért, ahonnan autón őrjárat érkezett A 
csendőrőrjárat megérkezésére

a garázda emberek elfutottak.
Ekkor lehetett csak a leszúrt Bagi Györgyöt 
orvosi segítségben részesíteni. A fiatal gaz
dálkodó állapota életveszélyes.

Vasárnap délelőtt a csendőrkerületi pa
rancsnokság vizsgálóbizottsága megérkezett 
Nagyszénásra és hozzáfogott a vizsgálathoz. 
Megállapították, hogy Braun József és So
mogyi János csendőrök nemcsak hogy 

jogosan használták fegyverüket, 
hanem dicséretrcméltó önuralommal és tü
relemmel jártak el a tömeg inzultusaival

FIGYELEM!
Tévedések elkerülése végett 
értesítem a m. t. vevőiméi,hogy 

üzleiemeiarw nemen csah

A nemzeti ünnepek alkalmából

wiwní íeneraemien
idényvégi leszállított áron 

kerülnek eladásra
PÉLDÁUL:

Angol puplin ing ...................... P 10-től
Divatos pyjama ...................... P 24-tól
Selyem nyakkendő...................... P 4-től

maagslil Bili Kolos
IV., Váci uccu 15.

szemben, mert hiszen joguk lett volna a tö
meg közé lőni, ami igen súlyos következmé
nyekkel járt volna. A vizsgálat megállapí
tásai alapján

idősebb Hurzsán Jánost, aki az egész 
támadás megindítója volt, őrizetbe 

vették.
Az eljárás folyik és valószínül, hogy letar
tóztatnak még néhány embert, akik részt- 
vettek a csendőrlaktanya ostromában.

Vasárnap letartóztatta a rendőrség a „Fremdeníiitirer 
szerkesztőjét

Báró Szalay Gábor, 
a posta vezér igazgatója 

a magyar telefon jubileumáról
Vasárnap délben a főkapitányságon letar

tóztatták Klemens Bélát, a Frcmdehführer 
cimü lap szerkesztőjét, aki ellen nyolc föl
jelentés érkezett be a főkapitányságra.

. A panaszok szerint Klemens Béla megje
lent különböző kereskedőknél és iparosok
nál és arra való hivatkozással, hogy a Szent 
István-hétre rengeteg ember jön Budapestre 
és ezek körében ő reklámot csinál a cégek
nek, 30—40 pengős összegeket vett fel hir
detés cimén, amelyet azután nem tett közzé. I 
Mivel hasonló visszaélések miatt már többiz- 
ben tettek följelentést a főkapitányságon

Klemens ellen,
kihirdették előtte a letartóztatásról szóló 

végzést.
Klemens Béla a letartóztatás kihirdetésekor 
súlyos belső fájdalmakról panaszkodott és a 
rendőrorvos megállapította, hogy 

súlyos hashártyagyulladásban szenved.
A rendőrség intézkedett, hogy a letartóztatott 
Klemens Bélát a mosonyi-utcai rabkórházba 
szállítsák. Klemen Béla tiltakozott ez ellen, 
szanatóriumba akarta vitetni magát, a rend-

1 őrség azonban az előírás szerint nem teljesí
tette ezt a kérelmet.

Megostromolta a csendőr
laktanyát a nagyszénást 
korcsma duhaj közönsége

Örizetbevették az agyonszurt Hurzsán János 
édesapját, aki a csendőrök ellen izgatta a tömeget

Nagyszénás, aug. 17.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap

ra tisztázta a vizsgálat a nagyszénás! halálos
végű kocsmai verekedés pontos részleteit.

A vizsgálat adatai szerint szombaton búcsú

után mulatság volt az egyik falubeli ven
déglőben. Hurzsán János húszéves földmi
ves. a község egyik leghirhedtebb verekedője 
összeveszett Bagi György gazdalegénnyel és 
megbicskázta őt. Braun József és Somogyi 
János csendőrőrmesterek futólépésben siet

A magyar poslának és a magyar telefon
nak ünnepe, van:

kedden lesz ötven éve annak, hogy az 
első budapesti telefonközpont meg

kezdte működését.
A nevezetes évfordulót kegyeletes ünnep
séggel teszik emlékezetessé és a Királyi Pál- 
utcai házat, ahol ez az európai jelentőségű 
intézmény működését megkezdte, emlék
táblával jelölik meg.

A Hétfői Napló munkatársa a posta ün
nepével kapcsolatban felkereste

báró Szalay Gábort,
a magyar királyi posta vezérigazgatóját, aki 
érdeklődésünkre a következőket mondotta:

— Örülök, hogy a magyar telefon ezen 
emlékezetes ünnepén megjelenhetek és

megkoszorúzhatom az emléktáblát, mely 
egy magyar mérnök: Puskás Ferenc 

dicsőségét hirdeti.
Neki és titkárának, Horváth Árpádnak kö
szönhető, hogy ez a nagyjelentőségű kultúr
intézmény megvalósulhatott. Puskás tele
fonközpontja, amely annyi viszontagság és 
akadály leküzdése után kezdhette meg csak 
működését, a második volt Európában. 
Amikor a magyar telefonközpont nz első 
beszélgetést a pesti előfizetők között kap
csolta, abban az időben

még csak Páriában működött hasonló
képpen a telefon.

Ha visszanézünk arra az ötven esztendőre, 
amely azóta eltelt, bámulattal látjuk, hogy 
Puskás primitív kezdőlépéséből mi lett. Az

akkori néhány előfizetőt most múr a tele
fonállomással rendelkezők tízezrei vá'tolták 
fel és a telefon a kulturembcr nélkülözhe
tetlen segédeszköze lett. Hogy pedig ez 
Magyarországon megszülethetett egyedül 
csak Puskás Ferenc, és Horváth Árpád ér
deme. A magyar posta éppen ezért minden 
dicséretet az ő emlékűk dicséretére hárít át.

Kőrözőleveleí adtak ki Bíró 
Mihály festőművész ellen
Kormányzósértéssel vádolja 

a törvényszék az „emigráns**  
grafikust

A budapesti királyi biinletőtörvényszék vasár
nap nyomozólevclct bocsójlotl ki a Bécsbe emi
grált Biró Mihály festőművész ellen.

Biró Mihály a tízéves kormányzói jubileum 
alkalmával

a magyarországi szökevények állal Indít olt 
rágalmazás! hadjárat

során gyalázkodó illusztrációkat készített. Ezek 
miatt eljárás indult ellene a magyar nemzet 
megbecsülése ellen irányuló bűntett és kor
mányzósértés vétsége miatt.

A vizsgálat befejeződött és a büntetőtörvény
szék most

kétrendbeli, a magyar nemzet megbecsülése 
ellen Irányuló bünteti és kétrendbeli kor- 

kormányzósértés vétsége
miatt elrendelte a körözését.

Országos őszi féríiruha- és szövetakciónkat
megkezdtük I

Férfi őszi kamgarn és cheviot
tiszta gyapjú, kiváló magyar gyártmányú férfi öltöny-szövet többszáz mintában, teljes garancia mellett részletfizetésre P

készpénzért.............. P
Férfi sacco, vagy sportöltöny, méret után,
lenti szövetekből, saját mértékszabóságu ikban, elsőrendű szabással, gondos kidolgozásban készítve, részletfizetésre.. .. P

készpénzért .. .< .. P

A Magyar Köztisztviselők Szövetkezete Ruházati Áruházai:
“ V, Uról Tisza lstván-ulca 18 ♦ IX, Mester-utca 15-17 ♦ I, Attila utca 14 (Roham-utca sarok)

Vidéki ruházati áruházaink:
Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza. Pécs, Szeged, Székes’ehérvár

Arra kérjük az I. t vevőközönségünket és tagjainkat, hogy a munkatorlódás elkerülése céljából rendeléseikkel minket már most felkeresni szíveskedjenek
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Agyonszurta szerelmesét 
és öngyimos lett a martardal 

cseaMrérs parancsnoka
Debrecen, augusztus 17. a

61 Hétfői Napló tudósitójának telefon je
lenléte.) Egy esendői törzsőrmester véres 
szerelmi drámájáról érkezeit jelentés va
sárnap a debreceni cscndörparancsnokság- 
hoz.

Erdős Ignác negyvenéves törzsőrmester, 
aki a bihnrtordni csendőrön parancsnoka 
volt, hónapok óta udvarolt a bihartordai 
csendőrlaktanya szakácsnőjének, a har
mincéves Szilágyi Erzsébetnek. Erdős leg
utóbb megtudta, hogy a lány egy gazd.i le
génnyel házasságra készül s ezért elhatá
rozta, hogy

véres bosszút áll rajlu.
Tegnap Erdős törzrőrmester felkereste Szi
lágyi Erzsébetet és szemrehányást lett neki

Súlyos autószerencsétlenség 
a Balaton mellett

Ot utasával az árokba zuhant egy autó
Tapolca, aug. 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Badacsony—Hableány közelében 
borzalmas autószerencsétlenség történt. I)r. 
Vargha László, alsósági orvos feleségével és 
még három hölgy társaságában szombaton 
Balaton körüli aulóturára indult. Az autót 
dr. Vargha László maga vezette. Az orvos 
Badacsony—Tomaj községből Badacsony— 
Hableány felé tartott, amikor a meredek 
utón

a fék hirtelen elromlott g az autó öt utu-

Miniszteri biztost küldött 
a belügyminiszter a Cigány
zenészek Egyesületének élére
E héten újabb tisztújító közgyűlést tartanak a cigányzenészek

Af magyar nótn-nnp körül keletkezeit viszólv- 
kodnsba, amely n cigányzenészek táborát kél 
részre osztotta, most már beleszólt a bclügy- 
miniszter is.

A régi képviselőházban megtartott viharos 
tanácskozás után összehívott cigány-közgyűlés 
tudvalévőén szintén botrányba fulladt és a 
napirend letárgyaló™ nélkül ért véget. Ezt a 
körülményt Bura Károly, a Cigányzenészek 
Országos Egyesületének elnöke írásbeli bead
ványban bejelentette a belügyminiszternek és 
kérte, hogy az egyesület ügyeinek rendezése 
érdekében miniszteri biztost küldjenek ki. A 

belügyminiszter nz etnttk kérését teljesí
tette és tegnap leiratban közötte, hogy n

Botrányba fulladta hadviseltek 
pártjának cirkuszi előadása

A szerződtetett színészek vasárnap feljelentették 
az elmaradt előadás rendezőit

’A tavalyi Szent Islvún-ünncpck hírhedt isa- 
szegi csatájára emlékeztető kudarcba fulladt 
23-án a Bcketow-cirkuszhan, illetve a Bekelow- 
cirkusz előtt a pinkátokon már hetek óta hirde
tett „Hozzuk haza hőseinket!'1 cimü sorozatos 
művészi előadás, amelyet a Szent Imre és Szent 
IstvAn-ünnenségckkcl kapcsolatosan augusztus 
16—21-ig akarlak sorozatosan megrendezni a 
kibérelt cirkuszban. Sok próba és nagy előké
szítés után szombaton este, kellett volna leznj- 
lania az első előadásnak, azonban n körülbelül 
150 főnyi srinészsercgel he sem engedték a cir
kuszba, úgy, hogy az előadás megtartására gon
dolni sem leheléit. Tizenegy órakor volt vége n 
cirkuszi előadásnak, akkor kerüli volna sorra

Őszi lakberendezési 
és háztartási vásár

Uárosligeiilpannoh
Augusztus 30 — szeptsmöer 14.

IRODA:
ORSZÁGOSIPAREGVESULET
VI, GRÓF ZICHY JENÖ-UTCA 41. SZ.

történtek mialt, majd 
előrántotta bajonettjét és a lány mellébe 

szúrta.
Amikor látta, hogy Szilágyi Erzsébet vérző 
mellel összeesett,

a véres bajonettet maga ellen fordí
totta és szivébe döfte.

A véres drámát a csendőrök fedezték fel, 
akik a lányt a berettyóújfalui közkórházba 
száMilották, ahol

néhány órával később megholt.
Erdős Ignácot is kórházba akarták vinni, 
de

útközben ő Is kiszenvedett.
Bihnrtordón és környékén nngy megdöb
benéssel beszéltek egész vasárnap a véres 
szerelmi drámáról.

sávul az árokba zuhant.
Az utasok közül dr. Vargha Lászlónké sé

rült meg a legsúlyosabban. Dr. Vargháné 
nagy ívben repült ki a kocsiból és súlyos 
belső sérüléseket szenvedőit. Az autóturán 
résztvevő három hölgy is súlyosan megsérült, 
mig az autót vezető Vargha csak könnyeb
ben sebesült meg. Az autó teljesen összetö
rölt.

Dr. Vargha Lászlót és feleségét a celldö- 
mölki, a három súlyosan megsérült hölgyet 

I pedig a tapolcai kórházban ápolják.

Cigányzenészek Országos Egyesülete étére 
minisztert biztosként dr. Páskándy János 

miniszteri osztálytanácsost nevezte ki.
A miniszteri biztos e hó 22-én d. u. 3 órára 
rendkívüli közgyűlés hivott össze, amely a fél
bemaradt közgyűlés ügyeit fogja letárgyalni és 
hihetőleg megteremti az egyesület békéjét is.

Egyes lapokban az n híradás jelent meg, 
mintha Bura Károly lemondott volna az egye
sület elnökségéről. Ez a hir — mint értesülünk 
— nem felel meg a valóságnak. Bura Károly 
nem mondott le és a péntekre összehívott köz
gyűlésen csak a lemondott alelnökök és a vá
lasztmányi tagok helyeit töltik be.

h jótékonyról!! ünnepi előadás, — amely egyéb
ként nem szerepel a Szent Imre-ünnep hivatalos 
műsorában —, ez azonban váratlanul közbe
jött akadályok miatt, a színészek nngy’ meg 
rőkönyödésérc elmaradt. Még szerencse, hogy 
n falragaszok mindössze három nézőt csábítót 
lak az éjszakai cirkuszt előadásra és igy a kö
zönség nem igen vett részt azokban az izgalmas 
jelenetekben, amelyek tizenegy óra tájban kitör
tek a Rekctow-clrkusz előtt.

Körülbelül két héttel, ezelőtt történi, hogy ld 
Toronyi Gyula, nz Operahúz művésze megjelent 
>i Beketow-clrkuszbnn és közölte Wildmann 
Sándor Igazgatóval, hogy a Magyar Hadviseltek 
Országos Gazdaságpolitikai Pártja égisze és 
Bartha Albert ny. hadügyminiszter védnöksége 
platt nagyszabású előadásokat akarnak rendezni 
augusztus 16- 21-ig. este lt órai kezdettel, ab
ból a célból, hogy a befolyó jövedelemből haza 
lehessen hozni a még orosz fogságban sinylődö 
magyar hadifoglyokat. A Szent linre-ünncpségck 
bizonyára biztosítani fogják n sorozatos éjjeli 
előadások sikerét, — ez volt a rendezőség re 
rnényc.

A cirkusz igazgatója, 
n hazafias célra való tekintettel készségesen 

bocsátotta rendelkezésére a helyiséget, 
sőt személyzetét is és egyetlen kikötése iiz volt 
hogy n rendezőség a cirkusz, személyzetét mini 
inális honoráriumban részesítse

A ipcgálliipodús alapján csakhamar megindul
tak a próbák n Bekelow-cirkuszban. ld. Toronyi

Paplant, matracot 
a legolcsóbban, <)<• legjobbat csakis a 

SAndu IDEÁL X®- 

Inlóiatl paplanok, takarók nagy váltásiakban 
Címre Ugyatnl I 

Kammermnyor KAroly-utca 1. szám 
CAraabáaa épület Cégűnk W éve áll fson

I Gyula Butz Kálmánnal, az Operaház ügyelőjé
vel együtt hozzálátott a munkához. Felszólítot
ták Metszősi Kálmánt, a Nemzeti Színház sta
tiszta-vezetőjét, hogy a Hadviseltek Pártjának 
égisze alatt rendezendő előadásokra vigye cl

a Nemzeti Színház egész statiszta-gárdáját.
Meg is állapodtak, hogy a statisztáknak fejen
ként 1 pengő 60 fillért fizetnek a próbákért ét 
2 pengő 30 fillért az előadásokon való szerep
lésért. Közben szerződtették Harsányt Rezső szí
nészt a prológus clőndásárn, azonkívül Ferenczy 
Frigyest, az Operaház rendezőjét főrendezőnek, 
ifj. Toronyi Gyulát, Sugár Károlyt, Vándory 
Gusztávot és egész sereg más színészt. Termé
szetesen zenekarról is gondoskodtak. Majd ki
nyomatták a plakátokat, amelyek szerint au
gusztus lő—21-ig a Beketow-cirkuszbnn éjféli 
előadáson bemutatásra kerül a „Hozzátok haza 
hőseinket" cimü misztérium prológussal, cser
készjátékokkal, énekekkel, táncokkal, élőképek
kel, toborzóval és — előjátékkal.

A próhálc meg Is indultak. A Nemzeti Színház 
statisztáin kívül operai és egyéb szinházbcli 
statisztákat szerződtettek, úgy, hogy

körülbelül százötvenen vonultak fel 
a próbákra.

Péntekig négy nappali és egy éjszakai próbál 
tartottak.

Wildmann Sándor, a Beketow-cirkusz igazga
tója pénteken meggyőződött orról, hogy össze
sen három jegy kelt el a szombati bemutatóra 
és a tavalyi isaszegi csata balsikerére és bonyo
dalmaira gondolva, felszólította id. Toronyi 
Gyulát, hogy a cirkusz személyzetének járó 320 
pengő fizetést szombat reggelig deponálják a 
cirkusz pénztárában, mert ellenkező esetben 
visszavonja beleegyezését. A rendezőség az 
niánylag (is összeget nem fizette meg és szom- 
Iwifon délben Bartha Albert ny. miniszter, a 
Hadviseltek Pártjának elnöke megjelent a cir
kuszban a párt néhány vezető tagjával, hogy 
áthidalja az anyagi nehézségeket. Mivel azonban 
a deponálás nem történt meg, a cirkuszigazgató 
fentartolta előbbi álláspontját. Nem sokkal ké
sőbb levél érkezett a cirkuszba, melyet Bartha 
Albert irt és amelyben kijelenti, hogy az ün-

SEGÍTSÉGET KÉRÜNK!
kiáltották az ország iparosai a kormány képviselője felé

Országos íparoskongresszus Orosházán
A csütörtökön Orosházán megnyílt mezőgaz

dasági és ipari kiállítással kapcsolatban vasár
nap délelőtt az Ipartestületek Országos Szövet
sége Orosházára országos iparoskongresszust 
fiivott össze. A kereskedelmi miniszter képvi
seletében Kállay Miklós államtitkár jelent meg 
és résztvctlek azon Bartos Andor, Takács Géza, 
Perlaky György, Szabó Zoltán, Toblef János, 
Tóth Pál, Berthóty Károly, Csizmadia András, 
Temesváry Imre, Kun Béla, Nánássy Andor or
szággyűlési képviselők, azonkívül a szegedi, 
miskolci, soproni iparkamarák képviselői, Kör- 
mendy Mátyás felsőházi tag, Elek Lajos pénz
ügyigazgató a pénzügyminiszter képviseletében. 
Mintegy ezer iparoskiküldött jelent meg az or
szágos értekezleten és már a gyűlés előtt meg
lehetősen izgatott hangulat uralkodott a részt
vevők között és éppen ezért nagy érdeklődéssel 
várták Papp József, az IPOSz. elnökéinek köz
bekiáltásokkal tarkított beszéde után Kállay 
Miklós államtitkár beszédét.

Kállay Miklós
elsősorban a kereskedelmi miniszter üdvözletét 
tolmácsolja s azzal kezdi, hogy a kormány is
meri az iparosság sérelmeit és az összkormány 
minden tekintetben segíteni akar az Iparosság 
súlyos helyzetén. Bud János kereskedelmi mi
niszter annakidején a tárcáját kötötte ahhoz, 
hogy a mezőgazdaság részére szánt összegek
ből legalább tízmilliót kapjanak a kisiparosok. 
Nem érdemli meg tehát a miniszter a támadá
sokat ...

— Nem támadjuk, de segítséget kérünk! —- 
kiáltották közbe.

— Kritizálni könnyű, — mondotta az ál
lamtitkár — és én elismerem, hogy a kisipar
nak adott hitel feltételei talán nem könnyűek, 
azonban ma olcsóbb hitelt szerezni nem lehet. 
Mindenesetre n konkrét panaszokat, ha azok 
eléhiink kerülnek, minden tekintetben orvo
solni fogjuk . . «

— Majd jövünk a panaszokkal!
Az államtitkár beszédének a befejezését Is 

közbekiáltások követték és a zaj csak akkor 
csillapodott le, amikor

Kun Béta,
Hódmezővásárhely képviselője emelkedett szó
lásra. Kun Béla megállapította, hogy a kor
mány eddig csak Ígéreteket adott az iparosság
nak, de nem tett semmit a szörnyű helyzetben 
levő kisiparosság megsegítésére.

— Odajutottunk ma, — mondotta Kun Béla 
— hogy

a kormánynak nemcsak a munkanélküli 
munkásokról, hanem h munkanélküli 

munkaadókról is gondoskodnia kell.
Kun Béla nagy lelkesedéssel fogadott beszéde 

után Wimmcr Fülöp, n szegedi kereskedelmi 
és iparkamara elnöke, Dobsa László, az. IPOSz 
igazgatója, szólallak fel, majd Füredy Lajos, 
az IPOSz igazgatója, terjesztette elő a hntáro-

Ha pénzre van 
szüksége 
budsnestt vapv bndnneet-kőrnvékl bAarn, ’eleVre és 
épttkecéRre, tfrarsan íta előnyösen kaphatja 
hosszabb ttírl esetésre

SOLTI LAJOS
Ttaaa lotvAn (volt FUnlO-utca) 10.

Dr- FÉNYES
ver-, bőr- és nemi-betegeknek rendel egész nap
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ERBELVI BORQZÍUn
n kir. Opera me lett (Andrássy-ut-Dalszinház-u.)
O fogáaos ebéd ................R 2.20
O togásos vaooora .. R 2.ao

népi játékokhoz úgy ő, mint a párt csak köl
csönözte a nevét a hazafias célra való tekin
tettel, de

semmiféle anyagi felelősséget ezért nem 
vállalt.

A cirkuszigazgató, aki most már semmiféle 
garanciát nem látott, kiadta az utasítást, hogy 
az előadást nem lehet megtartani. így azután 
éjjel féltizenegy óra tájban, amikor a színészek 
és statiszták nagy tömege összegyülekezett, 
kiderült, hogy az előadást nem lehet megtartani.

Izgalmas Jelenetek Játszódtak le, 
a statiszták viharosan- követelték pénzüket, a 
rendezők igyekeztek megnyugtatni s azzal biz
tatták őket, hogy pénzüket esetleg szerdán meg
kapják. ha a gellérthegyi és sósfürdői ünnepsé- 
gok, melyeknek rendezésében az itteni rendezők 
szintén szerepelnek, anyagi sikerre vezetnek.

Ezt a biztatást nagyon vegyes érzelmekkel fo. 
gadták az elmaradt misztérium szereplői, akik 
közül mintegy negyvenen vasárnap délelőtt a 
főkapitányságra siettek és

bűnvádi följelentést tettek a rendezőség 
ellen.

Panaszukat a károsult színészek azzal indokol
ták, hogy nein biznak a kilátásba helyezett be
vételekben és semmiféle garanciát nem látnak, 
hogy eddigi követeléseiket megkapják.

A főkapitányságon jegyzőkönyvet vettek fel 
a tömeges panaszról, amelyhez minden jel sze
rint a misztérium többi szereplői is csatlakoz
ni fognak és a főkapitányságon hétfőn kezdik 
meg a kihallgatásokat a rosszul sikerült vállal
kozás ügyében annak tisztázására, hogy kit ter
hel a felelősség a felmerült károkért.

zati javaslatokat, amelyeket a nagygyűlés egy
hangúlag fogadott el.

Délben nagy társasebédhez ültek össze a 
kongresszus tagjai. A társasebéd után folytat
ták a kongresszust, előzőleg azonban az egybe
gyűlt iparosok kimondották, hogy országos 
iparospártot alapítanak és annak szervezeteit 
kiépítik az egész országban.

Kettő pengőért
nőt kalapokat, modellek után alakítunk UJ modell kalapok
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A Balaton körűi is lesznek amerikai 
nOnriQ7f>nll llinnbnnri fnlnnnlr i BíiUözerii iubbk! miepeK

Lapunk legutóbbi számában hirt adtunk’ 
arról a vállalkozásról, amely egy amerikai 
mérnök uj rendszerű weekend-telepeinek lé-, 
tesitésére vonatkozik. E telepek, amelyek 
révén Európa legszebb pontjai nyaralás és 
üdülés céljából a s zélesebb tömegek részére 
lesznek megközelíthetők, az érdekeltség — 
értesülésünk szerint — Magyarországon a 
Balaton partján is létesülni fognak. E vál
lalkozással kapcsolatban a következő sorok 
közlésére kértek fel bennünket:

— Külföldről hazaérkezve értesültem ar« 
ról, hogy egy vállalkozással kapcsolatosan, 
melyben hosszabb idő óta tárgyalásokat 
folytatok, téves és helyt nem álló híreszte
lések támadtak. Ezekkel a híresztelésekkel 
szemben a valóság az, hogy’ H. Taussig 
amerikai mérnökkel megállapodtam abban, 
hogy az ő uj tipusu weekend-telepeit Európa 
több, erre alkalmas országban, igy Ma
gyarországon is, különféle vállalkozások 
kereteiben létesítjük. Az első ilyen minta
telep telkeit a Riviéra egyik legszebb he
lyén a vállalat részére már biztosítottuk. A 
tárgyalások befejeztével természetesen a 
vállalkozás méreteiről és a telep jellegéről 
a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni 
fogjuk. Mindezeknek közlésére ezúttal az 
késztet, hogy b. lapjukban azt a fantaszti
kus hirt olvasom, hogy e vállalkozásban a 
Hadik-család és illetve Hadik János gróf 
is anyagi érdekeltséget vállalt. Erről szó 
sincs. Aki Hadik grófot ismeri, jól tudja, 
hogy ö közéleti tevékenysége során függet
lenségének megóvása végett soha semmi
nemű magánvállalkozásban érdekeltséget 
nem vállalt. Én tehát nem gondoltam és 
nem is gondolhattam arra, hogy öl — vagy 
akár családját -- ehhez a vállalkozáshoz 
megnyerni szándékozzam. Éppoly kevéssé 
felel meg a valóságnak az a hir, hogy’ én 
a Hadik-család vállalkozásaiban eddig is 
részt vettem volna, mert hiszen a Iladik- 
családnak semmilyen vállalkozása nincs. 
Ezek a híresztelések nyilván arra vezethe
tők vissza, hogy az említett vállalko
zás Hadik János gróf fiával, Hadik Antal 
gróffal, aki kétesztendci tanulmányútja 
után a közelmúltban érkezett vissza Ame
rikából, tárgyalásokat folytatott s ezek 
eredményeképpen öt az egyik ignzgalói ál
lásba alkalmazta. Budapest, 1930 augusztus 
14. Biró Pál, ny. miniszteri tanácsos.
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Borzalmas szerencsétlenség 
a misKolc—bánréuel vonaton

Egy tlzenhatéues ilut a robogó vonat OtKSzOle 
darabonra tépett

Miskolc, aug. 17.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Rejtélyes 

vasúti szerencsétlenség történt e héten a 
Miskolc—bánrévei vonalon, melynek részle
teit csak napokig tartó nyomozás után most 
sikerült felderíteni a miskolci rendőrségnek. 
Miskolctól néhány kilométernyire

borzalmasan összeroncsolt holttestet ta
láltak

a késő éjszakai órákban a pályafentartási 
munkások. A rendőrbizottság az első pilla
natokban megállapította, hogy nem történt 
vasúti gázolás, hanem a szerencsétlen tizen
hat esztendő körüli fiatalember minden 
valószínűség szerint

bűnténynek esett áldozatul.
Legközelebb esett az a feltevés, hogy kilök
ték a vonatból és igy végeztek vele. Az öszí 
szcroncsolt holttest zsebeiben mindössze egy 
születési bizonyítványt találtak, amely Szí
vós Imre 16 éves kecskeméti lakos nevére 
szólt. A nyomozásnak azután, amelyet szom
baton délután fejeztek be, sikerült megálló- 
pitani Szívós Imre hajmeresztő tragédiájá
nak a részleteit. A fiatal fiú, akinek szülei 
ezidőszerint Soroksáron laknak és édesapja 
ottani szobafestőmester, négy nappal a sze
rencsétlenség elölt túlzott érzékenységből c/-

Egy budapesti áldozata is 
van a gyurgyevácí 

csónakkataszfróíának
Egymásba kapaszkodva merült alá a bucsus-csónak 

huszonkét utasa
A Dráva folyón történt tömegkataszlrófával 

majdnem egyidőben megdöbbentő távirati ér
tesítés érkezett Budapestre. Ismeretes, hogy 
Gyurgyevác közelében, amely közvetlenül a 
magyar határ mellett fekszik, az elmúlt éj
szaka egy bucsusokkal telt csónak felborult és 

huszonkét ember a folyó örvényeiben lelte 
halálát.

rAz első tudósítások ugy szólották, hogy a 
csónakon csak odavaló illetőségű lakosok jár
tak szerencsétlenül, a Pestre érkezett távira! 
azonban arról számol be, hogy egy budapesti 
villanyszerelő: Zovarics Miklós is halottja a 
katasztrófának.

Zovarics Miklósnak a Váci-ulon volt kis vil
lanyszerelő műhelye és

a huszonötéves fiatalember most szándé
kozott megnősülni.

Menyasszonya Gyurgyevác közelében lakik és 
a pesti villanyszerelő csütörtökön utazott le 
hozzá. A tervek szerint a menyasszonya vele 
együtt jött volna fel Budapestre, hogy itt meg
tartsák az esküvőt. Zovarics meg is érkezett 
menyasszonyához, de az esküvő időpontja né
hány héttel eltolódott, mert a leány nem tudta 
iratait megfelelően beszerezni. Zovaricsnak 
vissza kellett jönnie hamarosan Budapestre, 
mert hétfőn reggel az Egyesült Izzó újpesti 
gyárában munkára kellett jelentkeznie. Ugy 
látszik, Zovarics nagyon sietett és hogy vona
tát elérje, 

Döntő fordulat előtt a Vay-ügy 
nyomozása

Vasárnap Klauscfiefi Rezső míisxafii főtanácsost fiallgattáfi 6i 
az ügyészségen

Az építkezési panamák ügyében az I 
ügyészségi nyomozás tempója a hetekig | 
tartó szélcsend után most váratlanul meg
élénkült. Hirtelen meggyorsult a nyomozás 
menete és

az ügyészségen hétfőre újabb szenzá
ciós és döntő fordulatokat jósolnak.

Már szombaton tanúkihallgatásra idézték 
Klauschek Rezső műszaki főtanácsost, a 
népjóléti minisztérium építkezési osztályá
nak főnökét. Klauschcket eddig már több 
ízben kihallgatták és Klauschek legutóbb 
olyan adatok beszerzésére vállalkozott, ame
lyek a Vay-ügyben folytatott nyomozás 
szempontjából rendkívül fontosak.

ahol 103 magyar fe*trtmttve»7.nek több mint 1000 cib
erédé I olajfestménye és mintegy Zooo Izlé e»en 
keretezott grafikai müve van klrtliltvi, melyet 

részlet Izetőere ta "•egvcíMro hat.

hagyta a szülői házat. Valószínűleg megszál
lott területre akart menekülni, minthogy 
nem volt pénze, Miskolcról jegy nélkül 
akart tovább utazni a határszélen levő Bán
réve felé. A Miskolc—bánrévei személyvonat 
utolsó előtti kocsijában foglalt helyet. Meg
figyelte, hogy a kalauz mikor végez az utolsó 
kocsiban a jegyellenőrzéssel. Amikor észre
vette, hogy a kalauz át akar jönni, a kocsi 
feljáró lépcsőjére szökött le és innen át akart 
ugrani az utolsó kocsi lépcsőjén, amelyet 
már megvizsgált a kalauz. A robogó vonaton 
azonban a szerencsétlen potyautas

eltévesztette az ugrást és félkézzel függve 
maradt a korláton,

miközben lábai lelógtak és súrolták a földet. 
A súrlódás és a vonat csapkodása következ
tében

mind a két lábát eltörte
a szerencsétlen fiatal fiú, akinek

teste darabjait a sinek mentén másfél 
kilométeren keresztül találták meg 

a rendőrbizoltság tagjai. A hajmeresztő ul 
végén, a vonat egy kanyarodéban

messzire elhajította a megcsonkított 
fiatal fiút,

akinek összeroncsolt holtteste a töltésen te
rült el.

Az építkezési panamák nyomozásának 
centrumába legutóbb a Fehérvárl-utl 
rcndőrlakótelcp építésének ügye került 

és pedig a Fehérvári-uti építkezések ügye 
miatt letartóztatott Czillér Antal műépítész 
beismerő vallomása alapján.

Itt kapcsolódik bele Klauschek Rezső sze
mélye az ügybe, mert Klauschek Rezső volt 
az, aki a Fehérvári-uti rcndőrlakótelcp 
építkezését a népjóléti minisztérium részé
ről kontrollálta és

a műszaki főtanácsos tagja volt annak 
az építkezési bizottságnak is, amely az 

építkezést átvette.
Mint ismeretes. Klauschek Rezső lakásán és 
hivatali szobájában nemrégen házkutatást

a Dráván csónakkal akart álkelni.
Szerencsétlenségére az átkelő csónakhoz éppen 
akkor érkezett egy csapat bucsus is, akik a 
környékbeli búcsún vettek részt. Bár a csónak
ban legfeljebb csak tizenegy ember részére 
lelt volna hely, abba mégis

harminchármán szálltak be.
A túlterhelt csónakot a megáradt folyó köze
pén a hullámok felbontották és valamennyi 
utasa vizbcfordult. Segélykiáltásaikra a part
ról azonnal csónakosok jöttek és tizenegy em
bert sikerüli is megmenteniük. A csónak uta-' 
sai közül azonban huszonkelten nem tudlak 
úszni, ezek

egymásba kapaszkodva, egy gomolyagban 
merültek alá.

Ezeknek mentését is megkísérelték, azonban a 
holtra ijedt szerencsétlenek nem engedték el 
egymást, sőt még a mentésükre sietők közül 
is majdnem magukkal húzták a hullámsirba 
többeket.

A tömeges halálos szerencsétlenség áldozatai 
között van a fiatal pesti villanyszerelő is, aki
nek holttestét sikerült partra hozni a sebes 
folyó hullámai közül. A zsebében talált iratok
ból állapították meg személyazonosságál és igy 

értesítették hozzátartozóit.
A szerencsétlen fiatalember halálának tragi
kumát növeli nz a körülmény, bogy özvegy,

I idős édesanyját ö tartotta el.

tartottak, amely azonban a kiszivárgott hi
rek szerint nem produkált egy gyanúsított 
ellen sem bizonyítékokat.

A Vay-ügv referns ügyésze vasárnap már 
korán reggel megjelent hivatalában és tel
jes számban megjelentek az ügyészség har
madik emeleti helyiségeiben annak a de- 
tektivesoportnak tagjai is, amelyik csoport 
az ügyészségnek segédkezik a nyomozás 
munkájában.

Ma folytatták Klauschek Rezső műszaki 
főtanácsos tanúként való kihallgatását 

és Klauschcket ügyészségi kézbesítő utján 
tiz órára beidézték. Tiz óráig az eddig ösz- 
szegyűjtött hatalmas anyag rendezésével 
foglalkoztak az ügyész és a detektivek, 
majd pedig

felvezették a fogházból Littke Kázmért 
és Czillér Antalt,

a Vay-ügyben letartóztatott két építészt. 
Gzillért azért vezették fel, mert a Fehér
vári-uti rendőrlakótelep építkezéseire ő szol
gáltatta a legértékesebb adatokat, Lilikét 
pedig azért, mert

az ő ügyével áll kapcsolatban az a fe
gyelmit megelőző vizsgálat, amelyet 
Klauschek Rezső műszaki főtanácsos 

ellen már lefolytattak.
Littke Kázmér — mint annakidején jelen
tették a lapok — a nyomozás során azt a 
vallomást tette, hogy azoknak a funkcioná
riusoknak, akiknek a belügyi építkezések 
körül szerepük volt,

ezer üveg pezsgőt küldött,
hogy támogassák őt céljai elérésében, illető
leg hogy az építkezéseknél terveit előnyben 
részesítsék. Más verziók szerint

nem ezer üveg pezsgőt küldött szét 
Littke, hanem csupán ezer pengő áru 

pezsgőt.
A fegyelmi vizsgálatot. Klauschek ellen — a 
műszaki főtanácsos saját kérelmére — ép
pen azért indították a népjóléti miniszté
riumban, hogy tisztázzák, volt-e szerepe 
Klauschek Rezsőnek a Littkc-féle pezsgő 
körül.

A hétfői nap tehát rendkívül mozgalmas
nak Ígérkezik és Klauschek vallomása után 
az ügyészségen

újabb szenzációs eseményeket és for
dulatokat várnak az ügyben, 

amelynek nyomozása most már több mint 
három hónapja folyik.

Egy asszonyt lialálragázolt 
és továbbrobogott az autó
Ma áll bírál elé a gázoló soffőr

Miskolc, aug. 17.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A margit

szigeti gázolás után országszerte több olyan 
halálos gázolás történt, amelynek a tettese 
eszméletlen áldozatát otthagyta és elmene
kült. A margitszigeti recept szerint menekült 
el a halálosvégii szerencsétlenség színhelyé
ről három héttel ezelőtt Lengyel Géza mis
kolci sofőr is.

Hetvenkilométeres sebességgel száguldott 
a Soltész Nagy Kálmán-ulcában és elütötte 
Pollák Bélánét, aki

néhány perc múlva meghalt.
A szerencsétlenség után a sofőr

még erősebb sebességre kapcsolt be és 
továbbrobogott,

de a rendőrségnek mégis sikerült másra;) el
fogni. Azóta letartóztatásban van a gázoló 
sofőr, aki ellen az ügyészség gondatlanság
ból okozott emberölés miatt emelt vádat és 
bűnügyének a főtárgyalását mára tűzte ki 
a törvényszék ZJo/ízioy-tanácsa.

A főtárgyalás iránt igen nagy az érdeklő
dés, mert Lengyel Géza elsőnek kerül a bí
róság elé azok közül a vezetők közül, akik 
a szerencsétlenség után elmenekültek. Az 
ügyészség példásan szigorú Ítélet kiszabását 
fogja kérni ellene a hétfői főtárgyaláson.

Vasárnap két 
kasszafurás volt 

Budapesten
Vasárnapra virradó éjszaka két kassza

furás történt. A Hermina-ut 35. szám alatt 
Schönbcrger Gyula téglagyárosnak a laká
sába hatoltak be a betörők, akik

két páncélkasszát fúrtak meg 
és abból ismeretlen értékeket vittek el. 
Schönbergerék külföldön tartózkodnak, a 
lakásban nem volt senki és igy nem lehetett 
megállapítani, hogy a betörők mennyi pénzt 
és ékszert vittek el a két páncélszekrényből. 
A külföldön üdülő Schönberger Gyulát táv- 
iiatilag értesítették a betörésről.

A másik kasszafurás a Gizella-ut 30. szám 
alatti villában dr. í'abriczky Antal konzerv- 
gyáros lakásában történt. A gyáros és csa
ládja késön éjszaka tért haza villájába és 
akkor már a páncélszekrényt megfúrva és 
fölfeszitve találták. A betörők itt

320p pengő készpénzt zsákmányoltak.
A rendőrség mindkét kasszafurás ügyében 
erélyes nyomozást inditolt,

1. Két vasúti megállóhely köz
vetlenül a telepen. A har
madik megállóhely megnyi
tás alatt.

2. A II. É. V. tervezett vonatá
nak már megépített töltése 
hosszában szeli a telek
tömböt.

3. Naponkint mintegy 76 vo
nat oda-vissza a MÁV, DSA 
és HÉV vonalain.

4. Közvetlenül a telep mellett 
vonul végig a budapest— 
balatoni minit, Magyaror
szág legmodernebb ország- 
útja.

5. Távolság a fővárostól vas
úton vagy autón 20—25 
perc.

6. Ideális fekvés a Duna völ
gyében, teljesen pormentes 
környék.

7. Kitűnő őstelevény föld, mely 
kertészkedésre különösen al
kalmas.

8. Az egész telep nemes faj
gyümölcsfákkal van beül
tetve.

9. Közelségénél fogva baromfi
tenyésztésre ideális.

10. Kifogástalan ivóvíz 5—6
m-es kutakból nyerhető.

11. Villamosvilágitás be van ve
zetve.

12. Az élelmiszerárak 30—4Oft/o- 
kal olcsóbbak a fővárosi 
áraknál.

13. Az építkezés két helybeli 
kartellen kívüli téglagyár és 
a szomszédos kőbányák ala
csony árai folytán 20%-kal 
olcsóbb, mint Budapesten.

14. A vételár 48 havi részletek
ben törleszthető. 1 havi rész
let a telkek fekvése és nagy
sága szerint P 26—40.

Parcellázási iroda a helyszínen és
Budapesten VIII., Üllői-ut 40. sz. 

alatt. Telefon: József 423—22.

ingyen autóbusz 
nüa-uissza

Kedvezőtlen idő esetén is!

Indulás a Gróf Károlyi Imre Tej
üzemi Rt. telepéről (Budapest, I . 

£ Budafoki-ut 71—73). vasár- és iin- 
I nepnapokon délelőtt 9. 11 és dél- 
I után 2 és 4 órakor.
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Három egybeforrott fogalom: 
Dús választók
Kedvező bevásárlás 

Lelpzigl vasár 
1000 Ariíesöpört,
Bi'.OO gyáros é*  nagykereskedő 24 országból; 
azonkívül a külföldi bevásárlók résiére 
rngys/Amú szakemberek által megszervezett 
csporlhóz éli rendelkezésére, melyeknek 
képviselőivel a Icipzigi forgalmi iroda óllal 
léphet összeköttetésbe. Használja k| azokat 
az előnyüket, amelyeket önnek az augusz
tus 31-én kezdődő

Leipzigi ösz3 vásár nyújt
mr» I [Q M él nemzetközi wértnerrak 

egyidejűleg az fjUíTZH ée vadászati kiállítási.
Nagy vasúti kedvezmény. 
Ingyen német és cseh 
vízum. Lakásról gondol
kodik és közelebbi fel
világosítást nyújt a tb. 
képviselő: Guhrauer Oltó 
iguzgntó, Budapest, VL, 
Teréz kőrút 4«. I. em. 2. 
Telefon: Aut. 230—81 és I 
a LEIPZ1GER MESSAMÍ, I 
Leipzig. |

Hl KEK
Vasárnap megfialt

Eulenberg Salamon udvari 
tanácsos

A főváros társadalmának és a zsidó hit
életnek ujabb halotlju van: Eulenberg Sala*  
mon dr., udvari tanácsos, a Magyarországi 
Izraeliták Országos Irodájának ügyvezető 
elnöke

vasárnap hetvenkilenc éves korában 
elhu nyt.

Eulenberg Salamon dr. mögött sok siker
ben és eredményben gazdag életpályu áll. 
Eulenberg ugy a várospolitikai életben, mint 
■ magyar zsidóság szervezeteiben élénk 
Szerepel játszotl. Polónyi Gézával együtt ö 
alapította meg annak idején a Sas Kört. 
Később a Pesti Izraelita Hitközség helyettes 
elnöke lelt, majd pedig a Magyarországi 
Izraeliták Országos Irodájának ügyvezető 
elnökévé választották. Ebben a pozíciójá
ban is sok érdemel szerzett. Eulcnberg Sa
lamon dr. nemcsuk a közéletnek s az izrae
lita hitéletnek, hanem az irodalomnak és 
publicisztikának is kiváló és tehetséges 
munkása volt. Sok komoly, ügyelem reméltó 
cikke, tanulmánya jelent meg különböző 
lapokban.

A hetvenkilenc esztendős öregur néhány 
héttel ezelőtt megcsúszott és

oly szerencsétlenül esett cl, hogy, váll- 
pcrccét eltörte.

Beszállították a zsidókórházba, ahöl szere
tettel ápolták, de a gondos kezelés és ápo
lás ellenére vasárnap délután fél 5 órakor 
szivgyengeség következtében Eulenberg Sa
lamon dr. csendesen elhunyt.

Ar eddigi diszpozíciók szerint
holnap, kedden délután temetik cl a 
főváros által frlniánldít díszsírhelyre 

Eulenberg Salamon dr.-t.
akit nagyszámú hívein és tisztelőin kivül 
őzvegye, vegyész doktor István fia és lánya, 
aki Lőbl János földbirtokos felesége ér 
nagykilcrjedésü rokonsága gyászolja. Ha
lála mindenütt mély és osztatlan részvétet 
kelteit. Temetésén a kultuszkormány is 
képviselteti magút Pctry Pál államtitkár 
szcmélvében.

— Melegebb Idő várható. Vasárnap is hű
vös, borús, esőre hajló idő volt s a kellemet
len, őszies időjárás nem változott. A jövő 
hétre azonban reményünk lohol kedvezőbb 
Időre, mert a Meteorológiai Intézet prognó
zisa szerint ma. hétfőn, már enyhülés vár
ható a hideg időjárásban, néhány napon be
lül pedig valószínűleg [ölmelegszik a hűvös 
idő.

— Boléfál sikkasztott. Marczaliból jelen
tik: l erenez Sándor illatai postaküldönc 
4800 pengő készpénzt cs 2000 pengő áru 
bólétól sikkasztott el, majd megszökött. A 
28 éves küldöncöt azzal bízták meg, hogy 
egv atalai földbirtokosnak kézbesítse ki a 
postára érkezett 4800 pengőt, a 2000 pengő 
értékű bolélajegyeket pedig Csorna köz-, 
ségbe kellett volna vinni az. atalai adóhiva
talból, ahol a gazdák adójukat fizették ki a 
bolélajegyekkci. A sikkasztó küldöncöt az 
egész Dunántúl csendörsége körözi.

— A gy tiniről hadlrokknntak gyűlése. A 
gyömröi járás hadirokkantJ«i és hadiözvegyei 
(ivümrőn nagygyűlést tartottak, amelyen körül
belül ötszázan vettek részt. A gyűlésen több 
felszólalás hangzóit el a hadlrokknntak és 
hadiözvegyek nyomoráról. A nagygyűlés egy
hangúan nagybányai Horthy István lovassági 
tábornokot választotta a gyöinröl hadirokkant
csoport elnökévé.

— Vidéki újságírók közgyűlése. Nagykanizsá
ról jelentik: A Dunántúli Vjsúgirók Egyesülete 
szeptember 7-én tartja közgyűlését Nagykani
zsán. A közgyűlésre meghívtak Vass József nép
jóléti minisztert, az újságírók nyugdíjintézeté
nek elnökét.

Csak pihenni jöttem Európa 
„legszebb városába"

mondja Bedaux, a világhírű racionalizáló m
Tegnap este óta érdekes vendége van Buda

pestnek- A magyar • fővárosba érkezeit ugyanis 
Charles E. Bedaux, a munkarendszeréről világ
szerte ismert mérnök, akinek neve éppen racio
nalizálási technikája miatt sokszor szerepelt 
legutóbb a magyar lapok hasábjain is. Ismere
tes ugyanis, hogy

a Ganz-gyárbon csak a közelmúltban ve
zették be a llcdaux-rcndszert és emiatt a 

munkások sztrájkba léptek.
Bedaux mérnököt n magyar gyáriparosok 

fogadták Pestre érkezésekor és
ma este a Margitszigeten ünnepi vacsorát 

adnak tiszteletére.
A dunapartl hotel halijában beszélgetünk a 
világhírű mérnökkel, mielőtt a bankettre 
menne. Elegáns, szimpatikus megjelenésű ur a 
francia mérnök. Külseje fiatalos, hangja ener
gikus, kemény, határozott kézmozdulatokkal 
kiséri előadását.

— Csnk senuni kérdezösködés. — hárítja cl 
mosolyogva a riporter érdeklődését —

— szigorúan, mint magánember tartózko

Az egri fogház halottjának 
exhumálását kérik az 

igazságiigyminiszteriumtól
Az igazságügyminisztériumhoz kérvény 

érkezett a napokban s ebben egy 22 eszten
dős flata'ember holttestének exhumálását 
kérik a hozzátartozók, akik a haláleset kö
rülményeinek teljes kivizsgálása miatt is 
folyamodnak beadványukban a miniszté
riumhoz. Az ügy előzményei és részletei a 
következők:

Ifj. Kovács István 22 esztendős fiatal
ember hosszabb időn keresztül udvarolt 
Bagyinszky István földbirtokos leányának, 
a 20 éves Bagyinszky Margitnak. A leány 
szülei nem jó szemmel nézték a fiatalember 
udvarlását s amikor Kovács kijelentette, 
hogv- minden körülmények között feleségül 
veszi Bngvinszkv Margitol. a szülők kitiltot
ták a fiatal udvarlót. Kovács István a tör
téntek után

revolverei merényletet kísérelt meg 
Bagyinszky Margit ellen.

Egy alkalommal lesben állott Bagyinszkiék 
pásztói háza előtt s Frommer-pisztolyával 
belőtt a leányszobába, ahol Bagyinszky 
Margit tartózkodott. A golyó szerencsére 
nem talált s Kovácsot nem sokkal később

a csend Őrség letartóztatta és az egri 
törvényszék fogházába szállította. 

Kovács Istvánt körülbelül egy héltcl azután, 
hogy a fogházba szállították, halva találták 
cellájában. A haláleset ügyében megindult

— Halálos gombamérgezés. Marcaliból 
jelentik: Libickozma községben kettős ha
lálos gombamérgezés történt. Nagy Mihály 
jómódú földmives 13 eves Márta nevű leá
nya gombát szedett az erdőben, amelyből 
Nagy Mihályné vacsorát készített. Másnapra 
Nagy Mihály felesége és négy gyermeke sú
lyos gombamérgezésben megbetegedtek, ugy 
hogy valnmcnnviöket a marcalit kórházba 
kellett szállítani. A kórházban valameny- 
nyiökön gyomormosást alkalmaztak, amely 
azonban csak a gyermekeknél volt eredmé
nyes, mert Nagy Mihály és felesége szerve
zetébe annyira felszívódott a méreg, hogy 
néhány órán belül mindketten meghaltak. 
A környéken nagy részvétet keltett Nagy 
Mihályck tragédiája. Nagy Mihály köz
gyámja volt Libickozma községnek.

— Halálozás. I)r. várfalvi Pálfy Móric, a 
Földtani Intézet nyugalmazott igazgatója, fö- 
bánviilanácsos 69 éves korában meghalt.

— Kevesen érdeklődnik a községi választók 
névjegyzéke iránt. A jövő ívi községi választók 
névjegyzéke — amelynek alapján uz esetleges 
választásokat fogják lefolytatni — tudvalevőén 
csütörtök óla közszemlére van bocsájtva. 
288.435 választót vettek fel ebbe a névjegyzékbe, 
szemben az országgyűlési választók listájával, 
amelyben 329.358 választó szerepel, tehát közel 
41.000-re l kevesebb polgárnak van Budapesten 
községi súlasztól joga. A csütörtök óin tarló köz
szemle augusztus 23.-óig, szombatig bezárólag 
tart, de a kerületi elöljáróságokon a névjegyzék 
mcgszemléléso végett, alig jelentkezik néhány 
polgár. Vasárnap, szabad idő lévén, már többen 
jelentkeztek az elöljáróságokon, de Itt tudomá
sukra hozták, hogy az uj törvény értelmében 
vasárnap és ünnepnap nincs közszemle, csupán 
köznapokon délelőtt 8-12 óra közölt, amikor 
a polgárság természetesen cl van foglalva.

— Beiratkozások a debreceni egyetemre. A 
debreceni egyetem fakultásain a következő tan
évre szeptember elsején kezdődnek a beiratko
zások és 15-éig tartanak. A folyamodványokat 
augusztus 31-ig kell benyújtani, a tandijmcnles- 
Séfii kérvényeket pedig szeptember 7-éig az 1110- 
ékcs kar dékáni hivatalában. Az előadások szep
tember 16-án kezdődnek A diákjóléti Intézmé
nyek kedvezményeiért nz illető intézménynek 
igazgatóságához kell folyamodni.

dom Budapesten. Európa legszebb városá
ban.

Vadászni jöttem Magyarországra, holnap már 
utazom is. Szabadságon vagyok, szórakozom, 
kegyelmezzenek meg nekem!...

Természetesen nem hallgathatjuk el a leg
utóbb Magyarországon történt eseményeket és 
megkérdezzük, mi a véleménye arról, hogy a 
munkások olyan nagy elégedetlenséggel fogad
ták racionalizálási rendszerét Budapesten.

— Kérem, ez mindenütt igy volt, — mondja 
tipikusan francia udvariassággal, —

később azonban a munkások éa munkál
tatók egyformán rájöttek arra, hogy ■ 

rendszer helyes.
A magyar munkásoknak olyan kitűnő hírük 
van külföldön, hogy joggal feltételezem, ha va
lamit kifogásoltak, lehet, hogy nekik is Igazuk 
volt. Ismernem kellene igen pontosan a részle
teket. Most azonban, hangsúlyozom, nem üz
leti és nem gazdasági ügyben jöttem Magyar
országra, — csak pihenni.

Kél perccel később már robog Bedaux mér
nök urral az autó a Margitsziget felé.

a vizsgálat, amely azt állapította meg, hogy 
a szándékos emberölés kísérletéért letar
tóztatott vizsgálati fogoly

cellájában felakasztotta magát a mire 
öngyilkosságát felfedezték, már nem 

volt benne élet.
A tragikus sorsú fiatalember családja a 

haláleset után kérte az fl’etékes hatóságo
kat. hogy folytassák tovább a nyomozást. 
A hozzátartozók orvosi bizonyítványt is 
mellékeltek beadványukhoz és a bizonyít
vány szerint

Kovács súlyos belső vérzéseket szenve
dett, mielőtt a fogházba szállították.

A család dr. Altorjay Sándor ügyvéd ut
ján nz igazságügyminisztériumhoz is ter
jedelmes beadvánnyal fordult és ebben elő
adják, hogy búr távol áll tőlük bárkinek a 
meggyanusitása, mégis kérik,

rendeljék cl sürgősen Kovács István 
holttestének exhumálását.

i mert mielőtt a fogházba került, olyan sérü
léseket szenvedett, amelyek az orvosi lát
lelet szerint esetleg más magyarázatát ad
hatnák Kovács István halálának, mint ame
lyet eddig megállapítottak. Az igazságügy
minisztérium most fog dönteni az egri fog
ház halottjának exhumálása és a haláleset 
körülményeinek ujabb vizsgálata ügyében.

—. Belefulladt a Rábába. Szentgotthárdról je
lentik: Ráhnszenlkrrcszlur községben Karner 
János vendéglős 18 éves leánya a Rábában für
dőit. A fiatal leányt elragadta az Ar, jajveszéke
lésére többen csónakkal siettek a segítségére, 
mielőtt azonban kimentették volna, a leány el
merült és holttestét csak órák múlva vetette 
partra a viz.

Házasság. Sági Pál hírlapíró és Deutsch Piri 
(Paalorco) jegyesek. (Minden külön értesítés 
helyett.) — Bing Etus és Mezei Ernő f. hó 17-én 
házasságot kötöttek. —• Emst Oltó és Stetner 
Annié f. hó 17-én házasságot kötöttek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

— Öngyilkosság a temetőben. Szombaton éj
szaka az újpesti régi temetőben a temelöőr egy 
(XI év körüli jól öltözött asszonyt talált eszmé
letlenül az egyik sírnál. Az ismeretlen uriász- 
szony mindkét karján felvágta az ereket és Idő
közben már annyi vért veszített, hogy nem is 
lehetett eszmeiéire térifeni. Az újpesti mentők 
életveszélyes súlyos állapotban sxóllilottók a 
gróf Károlyi kórházba az életunt uriasszonyt, 
akit vasárnap folyamán sem leheteti még esz
méletre téríteni és kihallgatni. Egyes újpesti la
kosok állítása szerint, a kórházban halállal vi
vődő hatvan év körüli uriasszonynak özv. Poló- 
nyiné a neve, de közelebbi adatait még nem si
került megállapítani.

— Könyv n Habsburgok útjáról. Bécsből je
lentik: Gróf Erdödy Tamás, néhai IV. Károly bi
zalmas barátja több kötetre ru^ó páratlan érdé- 
keségii naplójcgyzetél most nyilvánosságra hoz
za. Ismeretes, hogy gróf Erdödy Tamás, aki A 
királynak gyermekkori Játszótársa voll, a titok
zatos Síz/tis-féle békelárgynlások Idején teljha
talmú megbizolljn voll IV. Károlynak és álruhá
ban, hamis útlevéllel ö csempészlo ét a svájci 
haláron a békcfcllélclcket tartalmazó levelet, és 
ö hozta Bécsbe az ellenséges hadseregben bár
coléi pármai hercegeket. Az összeomlás után Ká
rolyt ő rejtette cl bécsi palotájában ég a húsvéti 
királypuccs Idején ő csempészte át Magyaror
szágra. Az osztrák kormány a királypuccs miatt 
Erdödy grófot őrökre kitiltotta Ausztriából. A 
most megjelenő könyvet Erdödy gróf naplóinak 
felhasználásával, Szemere Pál, a Hétfőt Napló 
bécsi szerkesztője és Erich Czech, a neves német 
publicista írták.

— t'nnepl díszelőadások a Jardlnban. A 
nngy ünnepségekre való tekintettel a Jardin 
igazgatósága különleges műsort állított Össze 
bel- és külföldi művészek felléptével.

Megnyílt 
a Belváros legelegánsabb 

férflkalapüzlete 
ahol a legdivatosabb 
és legjobb kivitelű 

kalapokat 
legolcsóbban vásárolhatja 

Dörfler Ágoston 
IV., Kossuth Lajos-u. 3

— Sopronban elfoglak egy szélhámos álkama- 
rást. (Sopronból jelentik.) A soproni rendőrsé
get érdekes szélhúmossági bűnügy foglalkoz
tatja. Több soproni uricsalád följelentést lett a 
rendőrségen, hogy két fiatalember, akik közül 
az egyik Lipthay Guido cs. és kir. kamarásnak 
adta ki magát, különböző mesékkel pénzt kért 
tőlük kölcsön s azután nem jelentkezeti többé. 
A rendőrség a megadott személyleirás alapján 
ma elfogta a két fiatalembert, akikben a megká- 
rositott családok felismerték a náluk járt szél- 
húmosokal.

— Országos őszi férfiruha és szövetakció kez
dődött a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetke
zete Összes fővárosi és vidéki ruházati áruházai
ban, ahol férfi őszi kamgarn és cheviol tiszta 
gyapjú, kiváló magyar gyártmányú férfi öltöny
szövetek, valamint férfi sacco és sportöltönyök 
rendkívül mérsékelt akció-áron vásárolhatók be. 
A szövetkezet ruházati áruházai egyébként is 
gazdag áruraktárral készültek fel az őszi és teli 
szezonra.

— Orvosi hír. Völgy esi Ferenc dr. külföldről 
megérkezett hypnosis-therápiat rendelését foly
tatja. Wekerle Sándor ucca 19.

— összeszurkálta kedveséi. Szombaton éj
szaka a Szondy ucca 64. számú házban különös 
féltékenységi dráma játszódott le. A házban la
kik Braumann Miksáné 47 éves rendőri felügye
let alatt álló nő. Az éjszakai órákban látogató
ban volt Braumannénál Bona Béla 25 éves ab
laktisztító, aki régi ismerőse az asszonynak. A 
fiatalember már hosszabb idő óla arra akarta 
rávenni Braumannét, hogy legyen az ő felesége, 
nz Asszony azonban hallani sem akart erről. Az 
éjszaka hosszú és szenvedélyes vita folyt Brau- 
manné és a fiatal ablaktisztító között és 12 óra 
után n ház lakói hangos segélykiáltásokra let
tek figyelmesek. Berontottak Braumannó szo
bájába, akit mellén és karján összeszurkálva 
találtok. Bona Bélát a házbeliek lefogták és az 
odahívott rendőrnek adták át. Braumannét sú
lyos sebeivel a Rókus kórházba vitték, a szűr
káló ablaktisztítót pedig a rendőrség őrizetbe 
vette. t

— öngyilkos clpőkcreskedő. A Dohány-utca 
104. szánni házban az I. emelet 2. számú laká
sában lakik Trebitsch Ferenc, negyvenhétével 
c.ipőkérrskfirfő. Vasárnap délután Trebitsch csa
ládja, felesége és gyermekei elmentek a vá
rosba és Trebitsch Ferenc egyedül maradt a 
lakásban. Este kilenc óra felé tértek haza va
csorára a cipőkereskedő családtagjai. Amikor 
beléptek nz előszobába, nng yrémiilettcl Állapí
tották meg, hogy nz ajtókilincsre ruhaszállító 
kőtélen holtan függ a családfő: Trebitsch Fe
renc. Azonnal kihívták a mentőket, azonban 
minden élesslgeté«i kísérlet hiábnvaló volt és 
megállapították, hogy a halál már órákkal 
előbb bekövetkezett. Az öngyilkos cípőkeres- 
kedő semmiféle levelet nem hagyott hátra. 
Hozzátartozói valószínűnek tartják, hogy meg
romlott anyagi viszonyai késztették az öngyil
kosságra.

— At amerikai dolgozó nők szervezetének ve
zetői Budapesten. A Magyar Dolgozó Nők Klub- 
Iának meghívására, hétfőn délben Budapestre 
érkezik Miss Léna Madesin Phillips az amerikai 
dolgozó nők szervezetei szövetségének elnök- 
nője. Vele geyiilt érkezik meg Miss Dorothy Ile- 
neker, a kanadai dolgozó nők szövetségének el
nöknője. A vendégek hétfőn este háromnegyed
nyolc órakor előadást tartanak az amerikai dol
gozó nőkről és a nemzetközi női mozgalmakról 
a Magyar Dolgozó Nők Klubjának helyiségében 
(VI., Andrássy-nt 23.).
o A Magyar—Olasz Bank Részvénytársaság 

igazgatósága megállapította az 1930. évi junius 
hó 30-án lezárt félévi mérleget. Ez a félévi mér
leg a nyereségáthozat figyelembevétele nélkül 
P 1,310.950.40 tiszta nyereséggel zárul, szemben 
az 1920. év első felére P 1.305.789.07 összegben 
megállapított tiszta nyereséggel. A takarékbetét
könyvekre és folyószámlákon elhelyezett beté
tek állománya az 1929. december 31.-1 állomány
nyal szemben 70.262.986.49 pengőről 8,172.688.82 
pengővel 78,435.675.31 pengőre szaporodott, nílg 
a hitelezők tétele 34,858.702.75 pengőről 
80,309.500.04 pengőre csökkent. A váltólárca 
60.382.222.05 pengőről 69,010.849.27 pengőre, az 
adósok tétele 37,910 253.50 P-ről 42,142.173.08 
pengőre, az intézet állal folyósított jelzálogos 
kölcsönök állománya pedig 66.621.442.15 pengő
ről 57 358.571.47 pengőre emelkedett.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét a város szi
vében megnyílt uj kalapiizlclre; Dörfler Ágoston, 
Kossuth Lajos u. 3.
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Nézze meg
■ Kerliuetl Kiállításon, aug. 
17-24-lg a Városligetben a aza- 
badalmazott

AHA
gazdasági kézi

Öntözőgépet
nem permetez, nem locsol, nem 
Áraszt, nem iszaposítja, nem cse
repesül, nem sárosít’a és nem 
keményíti meg a talajfelületet
at öntözővizet a 
termőtalajba vezeti
1 tized vízzol, 1 huszad munkával

100% többiermésí ér el
Ara 28 pengő 60 fillér.

Gaai*  OriÖBU Budapest, VI..Vdctr Andrássy-út 88H.
Gazdaságok, gyümölcstermelők 
fző.őbirtokosok. kertiuiajdonosok 
és kertészetek részére 16 oldalas 
termelési útmutatót ós pros
pektust díjmentesen küldünk.

— Gróf Bethlen István miniszterelnök 
Budapesten. Ausztriai tartózkodása után 
gróf Bethlen István miniszterelnök ma, hét
főn délelőtt érkezik meg Budapestre. Dél
ben Sincero Alajos pápai legátus tisztele
tére diszebéd lesz a miniszterelnökségi palo
tában, amelynek előkészítése céljából a mi- 
ninszterelnök felesége, Bethlen Margit 
grófnő már szombaton délután Inkéröl 
autón felérkezett Budapestre. A miniszter
elnök — értesülésünk szerint — a Szent 
Imre-Ünnepségek tartama alatt Budapesten 
tartózkodik s azután visszatér Inkére, ahol 
szabadságidejének további részét fogja el
tölteni.

SASFÉSZEK
Legszebb kilátás 50-68 villamos Csalt 2ű tok meleg

— Hat halott, harminckét sebesült a va
sárnapi autózás mérlege. Párizsból jelentik: 
A párizsi vasárnapi lapok ezúttal is egész 
sor közlekedési balesetről számoltak be. 
Claira mellett egy teherautó, amely 13 utas
sal a tengerpart felé tartott, egy utforduló- 
ban felborult. Az autó 3 utasa meghalt, ki
lencen pedig megsérültek. St. Amand köze
lében szombaton délután egy autó, amely
ben nyolcán ültek, nekirohant egy fának. 
Egy 14 éves leány szörnyethalt és az autó 
valamennyi többi utasa is súlyosan megse
besült. Steinbach mellett egy berlini utazó
társaság autóbusza a folyóba zuhant. Ennek 
a szerencsétlenségnek két halálos áldozata 
van és tizen megsebesültek. Champignyben 
egy nagyiparos autóját a bel fórt-—párizsi 
gyorsvonat elkapta és hatalmas erővel el- 
taszitotta magától. A nagyiparos és felesége 
sulyos idegsokkot kapott.

— Megsebesült a csillagfára egyik ver
senyzője. A motorkerékpárosok csillagtúra 
versenyén szerencsétlenség történt. Simon 
Mihály 36 éves napidijas, aki Szegedről 
Budapest felé haladt motorkerékpáron. 
Kecskemét határában gépével felborult és 
megsebesült. A motoros sebesülése ellenére 
folytatta útját és másodiknak érkezett be 
a célba. Alighogy leszállt a gépéről, a pest
erzsébeti mentők egyik orvosa megvizs
gálta és megállapította, hogv lapóckacsont- 
törést szenvedett. Simon Mihály csonttö
réssel 40 kilométeres távon vezette gépét. 
A sebesültet a mentők a Szent István kór
házba szállították.

— Róza néni, kiért nagyhercegek rajonganak. 
Idegenek Budapesten csak akkor nyernek tel
jes képet gyönyörű fővárosunkról, ha annak 
nagy nevezetességét az Erdélyi Rorozót is meg
látogatják. A világhíres Erdélyi borozó konyha-

ÍAt évtizedek óla a nagyszerű Róza néni vezeti, 
inek könyhnrenickeiért nagyhercegek és ma- 
haradtsiik, az egész világnak Budapesten meg

forduló születési, szellemi és pénzarisztokráciája 
rajonganak. Az Erdélyi borozó (a Kir. Opera 
mellett, VI., Andrássy ut—Dalszínház ucca) a 
Szent Imre év alkalmából kivételes előzékeny
séggel áll a nagyközönség rendelkezésére: Pengő 
2.50-ért 5 fogásos ebédet és ugyanannyiért 5 fo- 
gúsos vacsorát ad. Az Erdélyi borozó patinája 
és világhíre fölöslegessé teszi a minőségek feje
delmi elsőranguságának hangsúlyozását, mivel 
pedig vezetősége a Szent Imre év alkalmából 
fenti igen alacsony árakat rendszeresítette, ide
genek. vidékiek és Budapestiek ezerszámra fog
ják felkeresni. (Andrássy-ul—Dalszínház utca, 
* m. kir. Opera mellett.)

—. LEGJOBB

Az óriási felhőszakadás
halálos szerencsétlen

séget okozott Berlinben
Berlin, aug. 17. I 

(A Hétfői Napló különtudósitó jónak tele- 
fonjelcntése.) Óriási felhőszakadás pusztí
tott a német fővárosban és a katasztrófának 

halálos áldozata is van.
A nagy esőzés ugyanis elöntötte Berlin ősz- 
szes utcáit cs vasárnap délután a Hermann- 
strasseban egy autó, amely fordulni akart, 

a síkos úttesten megcsúszott és neki
szaladt egy gázlámpának, amelyet ki- 

döntött.
A szerencsétlenség következtében az autó 
felborult és utasai széles ívben repültek ki 
az úttestre. A kocsit vezető Johann Tranits 
szabómester

szörnyethalt,
mig a mellette ülő nő. Wilhelmine Asfall 
varrónő életveszélyes sérüléseket szenvedett 

Az óriási felhőszakadás különben a ber

áa nem leszel 
űs enyém”

— irta menyasszonyánál? Kőszegi Oszkár
a gyilkosság előtt

Kit nappal a gyilüossdg előtt 60 pengőiét vásárolta a revolverét
Szeged, aug. 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) A szegedi rendőrségen dr. Borbola Jenő 
rendőrlanácsos, a bűnügyi osztály vezetője ma 
folytatta Kőszegi Oszkár kihallgatását. Mint is
meretes, Kőszegi Oszkár, a városi kertészeti hi
vatal alkalmazottja, Frommcr-piszlolyával 
agyonlőtte menyasszonyát, Faragó Gizellát.

A gyilkost a tápéi komp közelében találták 
meg a csendőrök, nkikre Kőszegi több lövést 
adott le, majd maga ellen fordította a fegy
vert, a revolver azonban csütörtököt mon

dott és Kőszegi ezután megadta magát.
a csendőröknek. Kőszegit csak ma hallgatták ki 
részletesen a gyilkosság előzményeiről és kö
rülményeiről. Kőszegi ma már sokkal nvugod-1 
lobban tett vallomást ós mindegyre azt hangoz
tatta, hogy

nem készült előre a gyilkosság elkövetésére, 
hanem menyasszonyával történt szóváltás köz
ben hirtelen felindulásban követte cl tettét. Kő
szegi védekezése szerint, a leány szülei ellenez
ték a házasságot, a leány azonban hosszú ideig 
vonzalmat mutatott iránta és csak az utóbbi 
napokban szakított vele.

— Amikor láttam, hogy reményeim összeom
lanak, amikor láttam, hogy Faragó Gizella ma
gatartása megváltozott irányomban, amikor lát
tam, hogy nem szeret, kimondhatatlan kétségbe
esés fogott el,

előrántottam revolveremet és két lövéssel 
megöltem

Faragó Gizellát, — hangoztatta mai kihallgatása 
során Kőszegi Oszkár. Kőszegi tagadta azt is.

Vizsgálat indult a Józsefvárosi 
Demokrata Kör ellen, 

amelynek ajtaját a kártya ellenőrzés során 
lepecsételte a hatóság

A belügyminisztérium az utóbbi hetek
ben újabb erélyes rendszabályokat határo
zott el a budapesti kártyaklubbok ellen. 
Csak a legutóbbi időkben oszlattak fel egy 
klubbot, egy másiktól pedig megvonták a 
klubszerű működés jogát, máris

újabb vizsgálatról kell beszámolni.
A belügyminisztérium utasítására a város
házáról egy bizottság szállott ki a józsef- 
köruti Savoy-stálloda helyiségében működő 
Józsefvárosi Demokrata Körbe, ahol a kom 
délutáni órákban nagy meglepetéssel és 
csodálkozással fogadták a klubtagok a bi
zottság megjelenését, mivel senki sem tudott 
előzetesen arról, hogy vizsgálat indult « 
klub ellen. A bizottság tagjai felszólították 
a klubtagokat, hogy hagyják el a helyiséget 
Ennek megtörténte után

lepecsételték a klub ajtajalt, elvitték a 
szükséges iratokat a városházára, uhol 

megindult a vizsgálat
s mig ez be nem fejeződik, a Józsefvárosi 
Demokrata Körben megszüntették a klub
szerű működést.

A várntlan hatósági vizsgálatot és a bi
zottság megjelenését azok a rendőrségi 
megállapítások előzték meg, amelyek sze 
rint

különböző szabálytalanságok lörténtek
• JówefvArosI Demokrata Körben.

A belügyminisztérium a rendőrségi meg 
állapítások alapján elrendelte a vizsgálatot, 
amely előreláthatóan néhány bélig fog tar 
Inni s ezután döntenek a klub további sor 
sóról.

Ettől függetlenül különben sor kerül a 
vidéki klubbok és kaszinók ellenőrzésére 

is.

lini állami szükséglakásokat is elöntötte, 
úgyhogy vasárnap a német főváros egész 
tűzoltósága azon fáradozik, hogy a betódult 
vizet a lakások pincéiből és szobáiból ki
szivattyúzza. Ily módon

többszáz ember vált hajléktalanná, 
mert a városi mérnöki hivatal sok lakásból 
kilakoltatta a lukókat. Attól lehet tartani 
ugyanis, hogy az átázott mennyezetek be
szakadnak. Á szükséglakások kilakoltatott 
lakóit egyelőre egy közeli iskolában helyez
ték el. A kár igen jelentékeny.

Vasárnap délután hozták különben azt is 
nyilvánosságra, hogy

a nagy esőzés miatt a Gráf Zeppelin 
startja elmarad.

A német óriásléghajó tervezett kasscll út
ját bizonyta'an időre elhalasztották.

hogy a leány előtt hírlapírónak adta volna ki 
magát.

A rendőrtanácsos azután kihallgatta azt a fln- 
tnlkorut, akitől Kőszegi két nappal a gyilkosság 
elkövetése előtt a Frommer-plsztolyt vásárolta. 
Ez a tanú előadta, hogy

hatvan pengőért adta el Kőszeginek a 
revolvert.

A pisztoly eladásakor megkérdezte Kőszegitől, 
hogy milyen célra kell neki a fegyver, Kőszegi 
azonban nem felelt, gyorsan kifizette a hatvan 
pengőt s szó nélkül távozott. A rendőrségen 
ezzel

megcáfolnak látják Kőszegi Oszkárnak azt 
a védekezését, hogy nem készült előre Fa

ragó Gizella meggyilkolására.
De megcáfolja a gyilkos védekezését egy újabb, 
nem kevésbé fontos adat is. A szegedi rendőrség 
bűnügyi osztályának vezetője megkérte Faragó 
Gizella szüleit, hogy hozzák be n rendőrségre 
•cányuk egész levelezését. Ez meg is történt és 
a rendőrségen nyomban megkezdték Faragó Gi
zella levelezésének áttanulmányozását. Eközben 
bukkantak egv levélre, amelyet Kőszegi Oszkár 
irt néhány nappal a gyilkosság előtt Faragó Gi
zellának.

..Hűtlen lettél hozzám, de hűtlenségedért 
rövidesen meglakolsz. Meggyilkollak, ha 

nem leszel az enyém'*
— iija e levélben Kőszegi Oszkár.

A gyilkos Kőszegi elé holnap tárják azokat 
a bizonyítékokat, amelyek amellett szólnak, 
hogy előre megfontolt szándékkal készült a gyil
kosságra.

A hatóságok újabban azt tapasztalták, 
hogy az utóbbi időben, ha Budapesten 
csökkent is a kárlyaláz, annál nagyobb 
arányokban folyik a kártyajáték egyes 
vidéki helyeken.

Ezek a vidéken tapasztalt jelenségek most 
arra késztették a belügyminisztériumot, hogy 
erélyes intézkedésekkel megrendszabólyozzn 
a vidéki klubokat és kaszinókat.

A belügyminisztériumban már készül is 
a rendelet,

amelynek alapján rendezik ezt a kérdést. Hir 
szerint e hatósági intézkedések elsősorban is 
azt célozzák, hogy a fürdőhelyeken alakult 
klubokban és kaszinókban ne engedjék túl
tengeni a hazárdjátékot. Ar. összes vidéki 
klubok és kaszinók működését bizottságok 
fogják felülvizsgálni és ahol bármilyen sza
bálytalanságot tapasztalnak,

kíméletlenül szigorú Intézkedéseket lép-

A nemzett ünnepek alkalmával 

occasio vásárt rendez
Pyjama öltönykülönlegességek P 2G, Flórzokni P 2.-, 2.50

Nyakkendővásár p 4, s, 6, s 
Angol zsebkendő 3 drb P 5, Strandkabát P 10 

stb., stb.

Fényes Maróéi url dlvetozlete, Teréz-körut 84 
Ne malaaua cl e kltUnö vásárlási alkalmat!

A népek ösztöne
ősidőktől fogva megtalálta az 
összes koffeintartalmú növénye
ket. Hogyan nyilatkoznak a mo
dern orvosok a babkávé koffein
tartalmának csodálatos hatásáról, 
azt megtudja az „Orvosi nyilat- 
kozalok**  gyűjteményéből, amely 
minden Meinl fióküzletben meg
található.

Meinl Gyula Rt.

Week;end-telep
Érden

Érdckos tervei valósit meg a Week-end Te
lep Fogyasztási Termelő és Értékesítő Szövet
kezet. Érd község mellett megszerezték gróf 
Károlyi Imre érdi birtokainak kétezer kntaszl- 
rális holdnyi részét és azon wcek-cnd-tclepet 
létesítenek. A telep távolsága a fővárostól lég
vonalban tlz-lizenöt kilométer. Most tárgyal
nak az autobuszközlekcdésnek a községig való 
kiterjesztéséről. A megélhetés igen olcsó, a 
MÁV és a Déli Vasul tisztviselő- és bérlet
jegyeivel az utazás Budapestig 4 fillérbe kerül. 
Terméskő, építőkő, kavics és homok a hely
színen van. Érd községben pedig két kartelen- 
kivül-i téglagyár van. Az építőanyagok egy 
része két évi részlettörlesztésre kapható. A 
községben elemi és polgári iskola van, kerté
szet, faiskola, tejgazdaság pedig közvetlenül a 
telep mellett. A villanyvilágítás bevezetése 
most van folyamaiban. Az igen bővizű forrás 
feleslegéből egy strandfürdő létesítése van 
tervbevéve. Drehr Imre népjóléti államtitkár a 
telep létesítéséhez minden hivatalos támoga
tást kilátásba helyezett. Az üdülőtelepen ki- 
sebb-nagyobb mezőgazdasági farnitcrülctek is 
eladásra kerülnek, amelyeken kertészet, gyü
mölcstermelés, baromfi- és egyéb állallenyész- 
lés, szőlőtelepítés művelhető. Ezek a területek 
a házhelyparcelláknál lényegesen olcsóbb 
árrtn. négyszögölenként 50 fillértől kerülnek 
eladásra. A lakóház és week-end telkek 200 — 
401) négyszögöl nagyságúak, a farmgazdaságok 
lelszéss/erinti nagyságban választhatók. A vé
telár fekvés és talajminöség szerint 50 fillértől 
5 pengőig váltakozik és csaknem minden egyes 
négyszögölön egy 15—35 éves fenyő- vagy 
tölgyfa jut a vevő tulajdonába. Az előzetes 
szerződés megkötésekor legalább a vételár 5 
százaléka fizetendő foglalóként, a fennmaradó 
tartozás pedig három évig tartható havi vagy 
negyedévi telszésszerinti részletekben fizeten
dő. A Hétfői Napló olvasói, a lapra való hivat- 
kozóssal, nagyarányú kedvezményekben része
sülnek.

— A m. kir. osztálysorsjáték 5. osztályá
nak húzása holnap, kedden kezdődik és 
tart szeptember 19-ig. Figyelmébe ajánljuk 
a résztvevőknek, hogy a megújítási betét 
egész 2i P.. fél 12 P, negyed fi P, nyolcad 
.7 P és nz előirt 30 fillér költség a hazát 
előtt fizetendő, ellenben a nyereményigény, 
valamint minden a sorsjeggyel összefüggd 
jog megszűnik.

előkészít no'Mrt *• 
középiskolai magSn 
vizsgákra, tr«tlM0 • 
re. Vll. Dohány-U k

— Fónak ment az autó. Szombaton este 
nz Istenhegyi-ut 92. számú ház előtt a Bp. 

|26- 503. rendszámú autó, amely dr. Györki 
Béla főorvos tulajdona, s amelyet maga a 
főorvos vezetett, hirtelen nekiment egy ut- 
széli fának. A gép súlyosan megrongáló
dott, a kocsiban ülő Győr kíné, született Lá
zár Ilona 63 éves szobrásznő, a főorvos 
sógornője, a fején megsérült. A mentők a 
Park-szanatóriumba vitték. Györki főorvos
nak semmi baja sem történt.

— Gyilkos merénylet a berlini pályaudva
ron. Berlinből jelentik: A Potsdamcr Bahn- 
hof előcsarnokában vasárnap délelőtt Anton 
Schmidt szabómester meg akarta gyilkolni 
menyasszonyát, a tizenhét éves H. HHdegar- 
dot. A jegyespár a környékre akart kiutazni, 
a pályaudvaron azonban összevesztek és a 
szabómester egy élesre font baltával a leány 
felé sújtott. Az ütés csak könnyebben sebósi- 
tetlc meg II. Hildegardot. A merénylő szabó
mester meg akart szökni, azonban izgalmas 
üldözés után elfogták.
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SZÍNHÁZ — MOZI
Titkos az Operettszinházban - 
Fedák a Királyban és Góthék 

a Magyarban
Hétfőn reggel három nagy színház kezdi meg a próbákat
Az őszi időjárás ugylátszik jótékonyan 

hat az uj színházi szezón előkészítésére. 
Még a nyár derekán vagyunk, de egy sereg 
színházban ntár erős munka folyik.

A legnagyobb munka a Fővárosi Operett
színházban folyik, ahol

a színház nézőterét teljesen átépítik.
A szezónnyiló újdonság, a C.sodabár. 

ugyanis egy bárban játszódik a közönség 
közöli. Nem elég az, hogy a folyosókat és 
a nézőterei külsőleg bárvilágilással és de
korációval diszilik fel, hanem a zenekar 
fölé bárnégyizöget építettek, amely mögött 
a földszinti páholysor tovább folytatódik.

A színpadon tizennégy uj páholy lesz, 
és előtte húrom sor zenekari ülés a kö

zönség részére.
’A nagy színpadi álnlakitásnak megfelel 
a darabra való előkészület is. Egy sereg 
sztárt szerződtetlek a darabhoz.

Titkos Ilona ma irta alá a szerződését.
Eszerint ő lesz a „Wunder-Bar" primadon
nája, mig az egyik szubrellszerepet Fejes 
Teri játssza. Kabos Gyula, Délig, Radó Sán
dor és Gárdonyi Lajos játsszák a többi sze
repeket, de egy remek szerepel, a bár első 
számút játssza Somogyi Nusi is. Brodszky 
viszont a zongoránál ül és saját szerzemé
nyét játssza a Csodabúrban.

Hasonlóan nagyarányú építkezések foly
nak a Magyar Színházban, ahol a Vígszín
házhoz hasonlóan a beépített forgószinpad

JARDIG
Erzsébet klrélyné-ut 1. Tel.: Zi-gló 70 -07 

A nngy nemzetközt 

ÜNNEPI VARIETÉ MŰSOR
Az Idegenek tulAlkozehi

KEZDETE 10 OKAKOR

darabra 
Szinház 

darab*

és tökéletes technikai világítási berendezé
sek most készültek el. Hétfőn reggel kez
dődnek itt is a próbák, miután

a Magyar Szinház megegyezett Góthék- 
kal, 

akik aláírták „Páris, 1930" cimü 
szóló szerződésüket. A Magyar 
ugyanis elvetette az összes eddigi 
kombinációit és Bourdet híres darabját 
kezdi próbálni. Ez a darab arról szól, hogy 

egy anya hogy adja cl húrom szép fiút 
az élni vágyó amerikai nőknek.

A szerepek pompásak és a szereposztás is 
meglepetés. A három fiatalembert fíáday 
Imre, Herczy Géza és Dénes György játsz- 
szák, nki utóbbi erre az egy szerepre szer
ződött a Magyar Színházhoz, (iólhékon kí
vül a többi főszereplője a darabnak a szín
padon rég nem látott Mészáros Giza és 
Lázár Mária.

A Király Szinház táviratot kapott Fedák 
Sáritól, akit Lázár Ödön igazgató szezón- 
nyitó újdonságának primadonnájául sze
melt ki.

Fedák Sári Parisból siirgönyzött, hogy 
hajlandó a Király-színházhoz szerződni. 
Ennek megfelelően a Király-színházban is 
hétfőn kezdődnek a próbák Farkas Imre 
Bécsi keringő cimü daljátékából, amely

nek főszerepét Fedák Sári fogaja játszani.
A Városi Színházban úgy tervezik, hogy 

Az első tavasz cimü darabot viszik át Budá
ról és szeptember vége felé bemutatják az 
elmúlt berlini szezón egyik legnagyobb slá
gerét, a „Drci Muskelieren" cimü revüt — 
Honthy Hannával a főszerepben.

A Belvárosi Szinház egyelőre nem tudja, 
hogy mivel nyit. Nagyon valószínű, hogy a 
Fruska lesz a szezónnyiló darab, de ennek 
akadályai vannak, mert Gaál Franciska a 

szezónnyiló újdonságában a 
amelynek ma- 

operája" lesz —

Vígszínház
..Drcigroschenoper‘‘-bcn, 
gvar címe ,.A koldusok 
van elfoglalva.

Aniía Loos 26-án érkezik 
Budapestre

A Vígszínház kötötte le „A paprika" című magyartárgyu 
darabját, amelynek főszerepét a jövő szezonra 

Bánky Vilmának ajánlották fel
Anita Loos, a világhírű amerikai írónő, 

a „Szőkék előnyben" cimü regény szerzője, 
értesítette budapesti barátait, hogy augusz
tus 26-án férje, John Emmerson kisérelc- 
ben Budapestre érkezik.

Érdekesek azok a tárgyalások, amelyek 
a kitűnő írónő budapesti látogatását meg
előzték. Anita Loos egyik budapesti ba
rátja ugyanis már régebben tárgyalásokat 
folytatott a Vígszínházzal, a kiváló Írónő 
„Paprika" cimü magyartárgyu darabjának 
megvételére vonatkozóan.

A Vígszínház most lekötötte a darabot 
és ahogy ezt már a múlt héten jeleztük, a 
darab főszerepét Bánky Vilmának kínálták 
fel. Bánky Vilma azonban egyelőre nem 
óhajt magyar színpadon játszani és köny-

nyen lehetséges, hogy a Paprika magyar 
bemutatása a jövő szezónra marad, amely 
dátumra Bánky Vilma kilátásba helyezte a 
szerepben való vendégszereplését.

Bánky Vilma egyébként szerdán uta
zik vissza Newyorkba,

ahol szeptember 15-én kezdi meg ott szín
padi próbáit. A darab newyorki bemuta
tója előtt amerikai szokás szerint, először 
vidéken fog játszani, úgyhogy Bánky Vilma 
csak a tél közepén fog newyorki színpadon 
bemutatkozni. Bánky Vilma az amerikai 
színpadon akarja megtanulni a helyes ame
rikai akcentust, hogy azután teljes felké
szültséggel kezdjen újra a hangos filmben 
való szerepléshez.

Megoldották
a hangosfilm-problémát?

Mi történt Harold Lloyd első hatalmas beszélőfilmjével ?

logy vájjon 
kópiát muLloyd első bntalmns hcszélőfilmjévcl akarta 

megkezdeni szezónját. Ez a Paramounl-allrak- 
ció egy tökéletes vígjáték, mely tele van tűz
delve humoros párbeszédekkel, — természetesen 
angolul. A I’aramount azonban, számítva idegen 
országokra is, a filmből egy német változatot is 
készített, amelyben nincsenek párbeszédek, el
lenben a filmet végig zene kiséri,

A Ilim mind a két változatban tökéletes és 
pompás, egy meglehetősen ni héz alternatíva elé

it

Az egyik előkelő budapesti filmszínházunk, lállitotta a Roynl Apollo igazgatóságát, amikor 
.mely a jövő héten nyitja meg kapuit, Harold | arról kellett döntenie, hogy vájjon a beszélő, 

................................  ' 1 ' vagy a szinkronizált kópiát mutatják be a 
pesti közönségnek. A beszélőfilm ellen sok érv 
volt, legfőképpen pedig az, hogy

a budapesti közönség meglehetős animozl- 
tássál viseltetik az angoluyclvü beszélőfllm 

Iránt, amelyet nem ért meg
és a zene hijján nem élvezheti eléggé. Viszont a 
szinkronizált filmet sem leheteti bemutatni, mert 
hiszen ezen llarold Lloyd nem beszól és igy a 
premier elveszítené érdekességét. Lakner Artúr 
fiimdramalurg rendkívül ügyesen oldotta meg 
ezt a problémát.

A két filmből egyel csinált
és ott, ahol a párbeszédek ritkák, feliratokkal 
magyarázta Harold Lloyd beszédét, ahol pedig 
a filmen folyton beszélnek, oda o szinkronizált 
zenés-film — természetesen slágerekkel spé- 
kelve —, jutott

Ilyen alapon csinálták meg az uj Harold 
l.loyd-beszélőfilmct, amelyet most Prágában és 
Récsben is Lakner Artúr átdolgozásában játsza
nak. Nagyon érdekes, hogy Prágában a lezaj
lott fllmdramaturg-kongresszus elfogadta a han 
gosfilm-problémánnk ilyen megoldását és n jövő 
ben a magyar elgondolással fogják Közép- 
Európában élvezhetőbbé tenni az amerikai be 
szélőfilaickct.

egyetlen téli színháza

nyáron
csak a

mw színpad

Jeritza Mária — 
revüszinházhoz szerződött

Újabb affér a bácsi Operával? — .Molnár Oiympiájái 
bemutatják Bécsben

Jeritza Mária, a bécsi állami Operaház örö
kös tagja, bécsi híradás szerint, szenzációsan 
érdekes lépésre határozta el magát. Leszerző
dött a berlini Rotterbüliné-hez és ott egy revü 
főszerepét fogja énekelni.

Jeritza Máriának, akinek tavaly több diffe
renciája volt a bécsi állami Operaház igazga
tóságával, most is nézeteltérése támadt. Jeritza 
Mária az idén sokkal több szabad mozgási le
hetőséget akart biztosítani szerződésében, mint 
tavaly s éppen ezért még mindig nem irta alá 
a bécsi állami Operaházhoz újabb szerződését. 
A bécsi Operaház ugyanis, az idegenforgalomra 
való tekintettel is. fokozottabb mértékben 
akarja Jeritza Máriát igénybevenni, mint ta
valy. A művésznő azonban kijelentette, hogv 
nem hajlandó leipondani külföldi utazásairól 
és vendégszereplései egyikéről sem. Állítólag 
ennek a nézeteltérésnek a következménye az, 
hogy Jeritza Márta aláírta szerződését a Rot- 
ter-szinházhoi és a „Roccaccio“ból irt revü 
főszerepét fogja a tél folyamán eljátszani

♦
Vasárnap nyert értesülés szerint
Molnár Ferenc „Olympiá“-ja mégis szinre- 

kerül Becsben.
Ismeretes, hogy Molnár „01ympiá“-ját Bécsben 
az arisztokrata körök felzúdulása miatt nem 
lehetett eddig bemutatni. Az arisztokraták 
ugyanis a császári ház és az arisztokrácia

megbélyegzésének vélték Molnár Ferenc szín*  
müvét. A múlt szezón folyamán már próbára 
is tűzték ki az Olympiát, a próbákat azonban 
abba kellett hagyni és az Olympiát levették a 
műsorról. A Burgtheater ugyanis nem tudta 
mentesíteni magát a bécsi arisztokrata befo
lyástól. Az Olympia bemutatásának kérdése 
nzóta is napirenden volt Bécsben és most Emil 
Geyer, a Theater in der Josefstadt igazgatója 
lekötötte az Olympiát és azt a színházában 
bemutatja. Arról is beszélnek, hogy Darvas 
Lili, aki Berlinben nagy sikerrel alakította az 
Olympia cimszcrepét, Bécsben is el fogja ját
szani férje darabjának főszerepét. A próbák 
szeptember elsején kezdődnek meg s a pre- 
miért 16-án tartják meg Bécsben.

Nagyon érdekes, hogy az Olympia hangos, 
filmfclvételei is most kezdődnek Hollywood
ban, a főszerepeket John Gilbert és Katherine 
Dalé Owen fogják játszani. Az Olympia spa
nyol és francia nyelveken készül az angolon 
kívül, magyar változatot nem csinálnak.

SR 8:1*11111"  Röhetow cirkusz Vörielű1)0 K Wí wH U Városliget. Tel.: Aut. 183-35. 
A világvárosi augusztusi mUsor este 8 orakor és 
dé'után 4 órakor 1O kUlftildl attrakció. Helyárak es e 
I pengőtől ti pengőig (utalvánnyal a tele), d u 50 Iliiéitől 

nengőig íuta.vánv nem éivénves)

Hajrá, trojka!
Régi kedvencünk jelenik meg ezen a héten 

a beszélőfilm vásznán a terézköruti Ufóban és a 
Corvin-moziban. Olga Csellova, a nagy orosz 
filmszinésznö első beszélőfilmjét szervírozzák u 
nézőközönségnek a „Hajrá, trojka!" címen. 
Olga Csellova, akt ma a legdivatosabb és lég- 
ünnepeltebb német filmsztárok egyike, talán 
még soha ennyire testére szabott szerepet nem 
kapott, mint ebben a túlfűtött erotikája film
ben. 0, aki legreprezentánsabb megszemélyesí
tője az orosz nőtipusnak, itt az orosz miliő kü
lönleges levegőjében elénkvarázsolja mindazt 
a szint, hangulatot, fényt és pompát, amely az 
ő játékában tradíció, hiszen ő is — orosz. Egy 
mondain, arisztokrata asszony szerepében bril- 
lirozik a „Hajrá, trojká!"-ban Olga Csehova, egy 
nagyúri nőt játszik, aki rengeteg kaland és szen
vedés után, megtisztul a szerelemben egy trojka
kocsis oldalán. Külön maradandó értéke a film
nek, hogy kísérőzenéjét a legszebb orosz nép
dalokból állitották össze. Különös érdekességü 
jelenete a filmnek, amikor egy vágtató trojka el
ragadja a hősnőt, aki ott marad a szibériai hó 
dermesztő poklában. Ez a jelenet majdnem éle-

tébe került a művésznőnek, mert a felvételek 
során a trojkába fogott vad lovak tényleg el
ragadták a könnyű szánt és — Olga Csehova 
csaknem áldozata lett a művészetének.

Parisette Kávéháx
Vörösmarty-tér 4. Tel.: 819—17.

Sonnenschein Ede igazgató vezetése mellett 
megnyílik augusztus 19-én 

PARISETTE JAZZ

* Színész-oktatás. Faragó Ödön főrendező 
magánúton a legkiválóbb rendszerrel, nagy 
lelkiismeretességgel képez, arra való tehetséges 
növendékeket a szinészpályára. A tanulni vágyó 
növendékek, a színészet minden ágában ko
moly kiképzést nyerhetnek. Jelentkezni lehet: 
délelőtt 12 óra és 2 óra között, Faragó Ödön 
lakásán: Szondy-ulca 54. II. emelet 5. Telefon: 

1280—12.

Olga Csehova
meghívja
egész Budapestet

Hajrá 
trojka!

cimü ragyogó uj filmjének Szent István 
napi premierjére

UFA
CORV/N
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Ez azt jelenti, hogy szombattol, augusz
1S-tő! hétfőig, szeptember 1-ig kiváltképen 

fehér, de egyéb árukat is, rendkivül olcsón árusítunk. 
Ez alkalommal ismét tanujelét adjuk nagy teljesítőképességünknek

I Ismert minőslések, eddia nem ismert (ilcsó árakon! j
B Silón
ki használható minőség kb.

76 cm széles...................... -.58 Női zsebkendő
színes széllel . . ■ ■ . -.10 Mosómoussellne

világos és sötét mintázattal, 
ismert Corvin-minőség, 1 m -.78 Portörlő __ 1

jó, tartós minőség, körül- ““ /fa H 
belül 48X48 cm .... aLU

M Lepedővászon
H vastagszálu minőség, 1 m 1J8 Női zsebkendő

fehér, jó minőség . , -.28 Műselyem
jól mosható, óriási minta
választékban lm . . . 1.08 Törlőruha __ $

használható minőség, koc- — /H Wj 
kás, körülbelül 48X48 cm ■ LU m

Lepedővászon
féllcn, kiváló minőség, 
kb. 146 cm széles, 1 m . 2.98 Gyapjucrepe „To.ca-

rég bevezetett, jól bevált 
minőségünk .... 2.98 Mosó müselyem

csak legújabb minták . . 1.98 Frottír törülköző a nn I
szép, jó minőségek, körül- 1 KH pj
belül 50X100 cm ... latíU HŰ

Paplanlepedő-vászon n nn Férllgallér Kékfestő Törülköző 1 nn |
jő, mosott minőség kb. 
180 cm széles, 1 m . • • 2.90 kemény és puha, csak -08 jó, mosható minőség, nagy —9í jó pamutdamaszt, szegve, | Pf

egyes méretekben . . ■UU választékban ..... akasztóval, k. b. 45X100 cm laUU ul

Crepe de Chine n nn Popelin-ing Liberty satin -.90
Étkészlet _ |

í'i tiszta selyem, ismert mi-
j& nőségünk, nagy szinválaszt B.BÜ fehér és 5Zines, tökéletes 

szabás, jó minőség . . 0.80 kék alapon fehér mintá
zattal, selyemfényű l m .

féllen, jó, erős minőség, ISI Hl8 (íl 
kb. 145X145, 60X60 cm 1 iswU U

K Crepe de Chine „Dubariy
£1 városszerte ismert minősé-

günk.................................. ..... 10.80 Rayé alsónadrág
rövid, kiváló minőség . . 1.98 Nyomott satin

ruhához fs alkalmas gyö
nyörű anyag, körülbelül 
100 cm széles, lm.. . , -.98

NÖ1 Ing no |
jóminőségü sifonból, kö- —• Un La 
rőskörül csipkével diszitve swU Kö

■ Moussellne és Crepe de Chine Férfi hálóing Gyapjumousseline Ingnadrág ,
|h imprlmé, gyönyörű ruha-
g| anyag, a legdivatosabb
pl mintákban.............................. 7.00 jóminőségü sifonból, mos

ható szegövei . . • . . 5.90 szép, élénk szinösszeálli- 
tásban, 1 in........................... 1.48 jóminőségü miiselyemlri- 1 /H 

colból, sok szinben ... IslU

| KlÖppllCSlpke és betétek
sok mintában és különb. 

| szélességben. 4—10 méte-
| rés vegek ............................ -.08 Popelin pyjama

férfiak részére, szép, puha 
minőség, jó kiállításban 10.80

Ruhavászon
tiszta len, jő házi minősé
günk, körülbelül 140 cm 
széles, lm........................... 2.98 Melltartó _ nn B

színes batiszlhól • • • • iLO ra

| Bonnes Femmes
Ks voile-ból, hímezve, klöppli-
p csipkebetéttel és volánt-
pi na 1, 1 db.................................. 8.80 Teniszruha

erős mosóripszből, hólos 
fazonokban ...................... 4.99 Női nyakkendő

a divatos szalagforma . . -.90 Női divatgallér _ __ K
Crepe de chine-hől, csino- Jl UH n
san diszitve..................... UsliU M

■ Oroszka Táncruhácska Nadrágtartó 1.38 Vállkendő in nn m
gyapjúból, házi használatra ILsUU MLj tiszta gyapjú, kiváló mi- 9.80 bájos harangforma, müse- 

lyemböl . ..... 10.80 jómin. gumiból, kicserélhe
tő bőrrészekkel, igen tartós

a Kötött sportsapka
sok szép szinben, fehér- 

N ben is ....... -.88 Pongyola
legújabb mintázatokban . 6.89 Szabócérna

alsószál is, 1000 yardos, 
több szinben....................... -.38 Bársony párnalap n nn B

csinos állat- és tájképmin- *1  ll|| H
fákkal ................................ U.UU M

gj Női flickalap
fess clocheforma, grosgrain- 

föá szalaggal diszitve, bélelve,
p; minden divatos szinben 4.98 Női sportszandalettek 

hajlékony, varrott talppal, 
különböző színekben . . 8.90 Stoppoló pamut 

selyemfényű, 1 dobozban 
12 db. szortírozva, tűvel . -.98

Csipketerltő i
klöpplicsipkével és betét- 4 AA Bd 
tel diszitve, körülbelül 90 1 UH Bj
cm. kerek és szegletes . . I»UU Jg

i Női harisnya
tartós minőségben, divat- 

| i színekben, 1 pár . • • • 1.98 Férfi lakk félcipő
divatos forma, varrott , . 19.80 Harlsnyatartó-öv

jó szabású, tartós minőség 1.28 Férfi kammgarnszövet __ |
tiszta gyapjú, körülbelül l-] H|g fii
145 cm széles...........................IVaUU M

| Férfi zoknik Klöppli-betétek Villámzár Férfi kalap - __ g
jó gyapjuminöség, divatos 11 Ulá ÍJ
színekben és formákban UiUw ■■

jó, erős pamutból, sok szép
* Jacquard-mintával, 1 pár -.48 10 méteres végek . . ■ . -.48 ered. ..Zipp", különb, hossz, 

és szinben centim-ként . -.08
Női ernyő Női glacé-kesztyii 4.90 Férfi nappakesztyű 5.90 Férfi sportsapka nn P

divatos forma, szolid 1 ffj v*
minták . ..................... lalU g

10-részes, jóminőségü kiolt- 
hói, kék és barna szinben 7.80 tűzött, kitűnő minős., di- 

vatszinek, fehér és fekete is
megbízható minőség . . .

RUHÁZ BLAMA'?LU.

Hivatalos me; ...
Bel- és külföldi vasúti- és hajójegyek 

eladó a eredeti árakon.
Hálókocsijegyek. Pénzváltás,

Photomaton
(Borsod! 0. fiókja)

6 különféle automatikus felvétel,
7 perc múlva elvihető

Mennyiségek korlátozását fentartjuk magunknak. Fenti 
áraink olyan alacsonyan vannak megszabva, hogy 
azokat ezen árusítás befejezése után nem tarthatjuk fenn.

Széni Imre ünnepi eöreen
12-4-lg: leves, finom sült körettel, 

tészta és feketekávé
P 1.80, bérletben (10 jegy) .. P 1.50

UzMahangraiy
4-0*lg:  1 pohár kávé habbal

és 1 kaláccsal P - .50
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Zsúfolt tribünök, lelkes 

közönség*  és egy remek 
hölgyuszórekord

az uszószövetség 
bajnoki versenyének második napján 
Az egriek elveszítették a 200-as stafétahegemoniát — 
A III. kerü'cti TVE legyőzte az MTK-t és igy a MAC és a 

III. kerületiek döntik el a Magyar Kupa sorsát
elosztott I Wannie /.. Wannie II.) 0 p.
ti iutott. (Bllskcu II.. Tarródi. Borai

Ifjúsági versenyek
50 m. gyermek-mellúszás. 1. Reichl Sándor 

(MAC) 41 mp., 2. Tolnay József (MAC) 42 mp.. 
3. Horlskó Endre (BBTE) 45 mp. — 100 m 
hátuszás. 1. Hazai Kálmán (MTK) 1 p. 23 mp. 
2. Nagy Lajos (FTC) 1 p. 26 mp., 3. Kovács 
Elemér (BBTE) 1 p. 30.4 mp. — 3X50 m. gyer
mek-staféta. 1 a MAC csapata (Reichl, Brém, 
Kolozsvári) 1 p. 52.4 mp., 2. a BBTE csapata
1 p. 54.4 mp., 3. a MAC b) csapata 1 p. 54.4 
mp. — 200 m. gyorsuszás: 1. Kánási Gyula 
(MAC) 2 p. 35 mp., 2. Brandy Jenő (MTK)
2 p. 40 mp., 3. Strausz László (MUE) 2 
42.4 mp.

p-

Az uszóbajnokságok több napra < 
csemegéiből vasárnapra is jókora adag jutott. 
Jó versenyek, ízléses és gyors rendezés: nem 
vallotta kárát a hálás közönség. Bár nz idő 
inkább nz úszóknak, mint a közönségnek ked
vezett: a viz melegebb volt a levegőnél. Ezen 
azonban segitelt a fel-fellobbnnó izgalom, 
amely fűtőit... néhány szép eredményre, sőt 
egy rekordra if

Tóth Ilonka grnelóz stílussal ismét rekor
dot Javított,

s ezt, ha paradoxonnak is látszik, 
Magdának, a riválisnak köszönheti, 
kivételes képességei aligha kényszerültek volna 
sorozatos rekorddöntésekre. Még néhány ilyen 
erős verseny s a magyar hölgyrekord — leg
alább 100 méteren a világklasszisok paritá
sára szökken. A másik örvendetes eseményt a 
100 m-es férfi gyorsuszás szolgáltatta.

Bárány, Wannie András és Rezső... há
rom név, három eredmény, s mindannyi 

1 perc 0.2 mp-cn bellii!
5 a többiek, akik már nőnek a nagyok 
mában!...

A gramofón-megnfón zenétől jókedvre 
golt közönség ezúttal szakitoll a hagyomá
nyos ellenszenvvel és a loronymüugrók vala
mennyi produkcióját figyelemmel, sőt lelkese
déssel nézte végig. A verseny minden eddigi
nél jobban sikerüli,*  s ha István napján az eső 
bele nem zavar a rendezésbe, a MUSz. jó ki
szolgálásáért nagy közönségei kap cserébe — 
az UTE.

100 méteres hátuszás
(Las-Torres Béla emlékverseny.) Bajnok: 

Nagy Károly (UTE) 1 p. 15.2 mp., 2. Bitskey 
Aladár (MESE) 1 p. 15.4 mp., 3. Hercndu. Fe
renc (SzUE) 1 p. 15.0 mp. — Nyolc induló. A 
mezőny kitünően startol és egyszerre fordul. 
75 méternél Bitskey nz élre tör, de Nagy Ká
roly szép finissel elsőnek ér a célba.

800 méteres gyorsuszás
(Klausz Imre-vándordij, egyszersmind Pirkler 

Zoltán dr. vándordíj a legjobb vidéki versenyző 
részére.) Bajnok: vitéz Halassy Olivér (UTE) 
11 p .28 mp.. 2. Bozsi Mihály (UTE) 11 p. 52 
mp.. 3. Fehér II. István (Ludovlka Akadémia) 
11 p. 56.2 mp. — 7 induló. 100 méternél Bozsi 
fordul elsőnek 1 p. 14 mp.-es Idővel. 200-nál 
együtt fordul Halassy és Bozsi 2 p. 40 mp.-cel. 
Azután Halassy vezet végig. Részidők: 300 m.: 
4 p. 08, 400 m.: 5 p. 36 mp. 500 m.: 7 p. 05 
mp. 600 m.: 8 p. 32 mp. 709 in.: 10 p. 01 mp.

100 méteres gyorsuszás
(Las-Torres Béla emlékverseny.) Bajnok: dr. 

Bárány István (MESE) 1 p. 006 mp., 2. Wannie 
András (SzUE) 1 p. 01 ■ mp. 3. Wannie Rezső 
(StUE) 1 p. 01.6 mp.. 4. Mészöly Tibor 
(BBTE) 1 p. 03.5 mp., 5. Gáborit Antal (Besz
kárt). — Izgalmas küzdelem. A mezőny egy
szerre fordul. <le 50 méternél Bárány van elől 
és n kisebbik Wannietől megszorítva, karcsapás 
sál győz. Wannie 1. is a legjobb idejét uszla. 6 
induló.

100 méteres hölgy-gyorsusrás
Bajnok: Tóth Ilonka (MUE) I p. 16.2 mp..

2. Lenkey Magda (III. kér. TVE) 1 p. 16.4 mp..
3. Sipos Manci (FTC) 1 p. 20.4 mp. — A kél 
rivólis idegfeszilő küzdelmet vivott. Tóth 
Ilonka nyugodtan uszo.lt, nz óbudai sztár ellen
ben erősen drukkolt. Tóth Ilonka 50 méternél 
rKy gondolattal előbb fordult, (A régi rekord: 
1 p. 16.4 mp.)

200 méteres mellúszás
Bajnok: Hild László (UTE) 3 p. 01.4 mp.. 2 

Hetényi Imre (MTK) 3 p. 08.2 mp.. 3. Forrni 
József (FTC) 3 p. (18.4 mp. — 50 méteren For
rni fordul elsőnek, de 70 méternél már Hild 
az első. Ideje 100 méteren 1 p. 27 mp. Hetényi
6 méterrel a második, Forrni knrcsnpássnl a 
barin Ildik.

4X100 m. hőlgy-gyorsuszóslaféta
Első bajnoki kiírás 6 perces standarddal. 

Bajnok a Magyar Úszó Egyesület Tóth 1L— 
Takács Kraszner Tóth I. összetételű stafé
tája 5 p. 46.4 mp.. 2. a; FTC. csapata (Boros 
Tussák Csüngi Sípos) 6 p.% 05 mp. Az NSC 
csapata n harmadik villás előtt feladta a re
ménytelen versenyt. Kraszner Vilma már 
méternyi előnnyel vált másodikunk. A 
.staféta tagjainak részidői: Tóth II.: 1 
mp. Takács: l p. 28.8 mp. Kraszner: 
mp. Tóth Ilonka: 1 p. 22.4 mp.

Tornnyugrás
Bajnok Vajda László (FTC) 111.22 

- Kagy Károly (MTK) 110.06 ponttal, 
vács Ferenc (UTE) 99.10 ponttal.

4X200 in. gyorsuszóstaféta.
Bajnok: a SzUE csapata (Boross, Mihály fi.

is.

Lenkey
Nélküle

nyo-

han-

25 
győztes 
p. 27 

1 p. 29

ponttal. 
I, 3. Ao

Dr. KAJDACSY nakorvoi
■■■ rendel 10-t és 7 S-tg 
Férti ós női botegeknekVWI., JéaBal-k&rul 2.

' ’ . ■■ ; - p. 57.4 mp. 2. a MESE
(Bitskey II.. Tarródi, Baranyai, Bárány dr.) 10 
p 17 mp. 3. Az UTE 11 p. 3!) mp. — A hatszoros 
védő MESE és a SzUE izgalmas összecsapásának 
Ígérkezett n verseny, amely végül is a szegediek 
győzelmével végződött, s

ezzel egyúttal megtört a MESE 
nlája is.

A verseny már a második váltásnál 
erőviszonyokat, ugy, hogy amikor 
közel 25-méteres hátránnyal indult 
után, már nem volt semmi 
utóbb lemondott 
győztes staféta részidői: Boross 2 p. 33 mp.. 
MihálvfTv 2.29, Wannie I. 2 p. 28 mp., Wannie 
II. 2 p. 27 mp.

A Las-Torres emlékverseny pontversenye.
A csapatoknál: 1. Újpest, 10 pont. 2. SzUE 10 

pont, 3. MESE 9 pont.
Az egyéneknél: 1. Halasy 6 pont, 2. Bárány 

3 pont, 3. Baranyay, Bozsi, Wannie II. 2 pont, 
4. Mihályffy, Fehér, Wannie I. 1 pont.

III.

hegcmó-

tisztázta nz 
Bárány dr. 
Wannie II. 

tánsza, s kevéssel 
a teljesíthetetlen feladatról. A 
részidői: “

Kik játszanak a
A Magyar Úszó Szövetség vizipóló-válogató 

bizottsága vasárnap este állította össze az 
utóbbi mérkőzések tapasztalatai nyomán a své
dek ellen szereplő válogatott együttest, mely 
Szent István-napján ad revánsot a három hét 
előtti stockholmi találkozásért. A válogató bi
zottság a következő együttest jelölte ki:

Bródy—Homonnal II., Ivády—Keserű II.—

Magyar Kupa-harc a — 
vízben és itt is 
hosszabbítással

kér: TVE—MTK 4:2 (1:2, 
2 :2, 4 : 2)

Mindkét csapat a legerősebb összeállitassal 
szállt vízbe, csak az MTK szerepeltette a letört 
Brandy helyén Sclilenkert. Persze hiába, mert 
a széteső s már hosszú idő óta fej nélkül hada
kozó MTK ezúttal nem tudott veszélyes lenni. 
Az első gólt Homonnai II. vágta be, majd az. 
ügyetlen Bory miatt Kékcsy egyenlített s a fél
idő Keserű I. szép góljával még az MTK javára 
zárult. Azután Czelle egyenlít s mert hogy több
re az egész félidőben egyik csapat részéről sem 
telik, tízperces szünet után kétszer háromperces 
meghosszabbítás ' következik. Ebben azután 
előbb Czelle, majd Dezső szerez gólt s az MTK- 
nak hiába minden erőfeszitése, az utolsó három 
percben már nem tud javítani. A mérkőzést 
(Wackler (Bécs) vezette nagyon jól, csupán az 
eluszások körül' tanúsított sok elnézést.

Ezután a mérkőzés után a MAC és a III. ke
rület között dől el a magyar vizipólókupa sorsa. 

MTK ifjusági—MAC Ifjusági 6:3 (3:2).

svédek ellen?
Keserű I., Németh, Vértesy.

csapat a legjobb, amely a jelen pillanatban 
s hisszük,

A . .
Magyarországot reprezentálhatja
hogy ezúttal is szép győzelmet fognak aratni. 
Ez alkalommal ünnepli a Szövetség Homonnai 
II. ötvenedik válogatott szereplését, ncmkiilön- 
ben Keserű I. ötvenedik és Ivády huszonötödik 
válogatottságát, V

734 cm. 2. Szabó (PSC) 726 cm. 3. Paitz 
(BEAC) 695 cm. 4. Goda (MAC) 695 cm. —. 
Molvavctz 686 cm.-el kiesett! Az első ugrásokra 
Szabó is és Balogh is egyformán 699 cm.-t 
ugrott, második ugrásra azután Szabó nagy
szerű ugrással rukkolt ki: 726 cm! És ugy lát
szott, hogy ezzel meg is nyeri a versenyt. Mert 
Balogh egy belépés után 692 cm.-t, majd 713 
cm.-t ugrott, ötödik ugrása pedig nem sikerült. 
De azután utolsó ugrásába — hej, hosszú 
előkészülete is volt! — Balogh mindent bele
adott és sikerült is megmentenie a bajnokságot.

Király egyéni rekorddal nyerte a rúdugrást.
Rúdugrás. Bajnok: Király István (MAFC) 

380 cm. 2. Karlovits (MAC) 370 cm. 3. Biró 
(KAC.) 350 cin. 4. Buzinkay (BBTE) 320 cm. 
— Nem indult Zsuftka, mégsem lett bajnok 
Karlovits. Az igen szépen javuló Király 
ugrotta át a 380 cm.-es magasságot, 
392 cm.-rcl már nem boldogult.

Kelten 66-on felül.
Gerelyvetés. Bajnok: Szepes Béla 

0460 cm. 2. Takács (Postás) 6034 cm. 2. Szek- 
rénycssy (MTK) 5765 cm. 4. Budavári (BBTE) 
5710 cm. — Szepes első dobásra 6004-et ért el 
és Takács harmadikra tuldobta: 6034. Negye
dik dobásra azután Szepes a győztes eredmé
nyét dobta. Szépen feljavultak a helyezettek, 
Boross (TFSC( 5502-rel kiesett.

Az FTC és a MAC nyerték az 
ifjúsági stafétabajnokságot

A szenior országos bajnokságokkal kapcso
latban rendezték meg a két kerületi ifjusági sta- 
fétabajnokságot, amelyek mindegyike a vára
kozásnak megfelelően dőlt el. Igen szép küzde
lem volt 4X100 méteren, ahol a FTC és az MTK 
holtversenyben ért célba és döntő futással kel
lett eldönteni az elsőséget.

Eredmények:
4X100 m. Bajnok: FTC (Kovács, László, 

Sziklai, Somló) 46 mp. 2. MTK (Mezei, Horto
bágyi, Angyal, Gyenes) 46 mp. 3. Törekvés 47.4 
mp. — Az FTC és MTK holtversenyben ért a 
célba, a döntő futást azonban a FTC biztosan, 
két méterrel nyerte.

4X^00 m. Bajnok: MAC (Paulik, Kriske, 
Isteníts, Mészáros) 11:23.8 mp. 2. FTC 11.31.6 
mp. 3. MTK 1Í.38 mp.

elsőre
de a

(MAC)

Kevés küzdelem, de jó eredmények 
az atlétikái bajnokságok első napján

Balogh 734 cm.-rel nyerte a távolugrást; Szabó is 726-ot ugrott — 
Hevele 15:39 mp.-et futott 5000 m.-en — Szepes 646Ó cm.-et 
dobott gerellyel — Somfai nyerte a 200-as gátfutást; Király 

legyőzte a rúdugrásban Karlovitsot

Szent István ünnepének 
sporteseményei

Szent István-ünepének hete a három évtize
des múltra vissz.atekintő magyar sportnak 
mindenkor a nagyhete volt. Tradíció, hogy a 
legszebb sportesemények minden időben a 
Szent István-heti társadalmi ünnepségekhez 
kapcsolódtak, hozzájárulván ezzel az idegen
forgalom emeléséhez. Az idén az UTE nemzet
közi és bajnoki uszóversenye és az ezzel kap
csolatos magyar-svéd vizipólómérkőzés, az at
létikai bajnokságok második része szolgáltat
ják az ünnepi sporteseményeket.

Hideg, szeles időben folyt le az országos 
atlétikai bajnokságok első napja. Ennek 
ellenére az eredmények — az idei év eddigi 
eredményei méltó folytatásaképpen, — 
végig jók voltak s mindenképpen méltóak 
voltak a legklasszikusabb magyar atlétikai 
trófeához.

Csupán egyetlen lehangoló momentuma 
volt a bajnoki viadalnak: a verseny gyér lá
togatottsága. De ez már megszokott dolog s 
csak azon lehet csodálkozni, hogy

már a legszebb jutalomért: a magyar baj
noki elmért folyó küzdelem sem ér

dekli a közönséget?
Mert alig párszáz főnyi közönség volt 

csak az Üllői-uti pálya hatalmas tribün 
jein, akkor, amikor az uszóbajnokságon ki
vül más semmi konkurrcncia nem volt! 
Kétségbeejtő.

Mint már előzőén elmondottuk,
végig az egész vonalon kiváló eredmé

nyek voltak.
És ami a legörvendetesebb, bebizonyult, 

bogy számonként nemcsak egy-egy kiváló 
atlétával rendelkezünk. Gondoljunk csak a 
pécsi Szabóra, aki olyan eredménnyel lett 
második, amellyel minden eddigi bajnoksá
got fölényesen nyert volna.. .

Általában favoritgyőzelmek voltak s 
meglepetés — ha ugyan annak lehet ne
vezni, — csak két számban volt: 100-on 
Roggambi kiállítása folytán az újpesti Sugár 
lett a bajnok, inig a rúdugrásban az egyéni 
rekordot ugró Király vert Karlovitsra.

Végül említsük meg Boross furcsa disz- 
kvaliIIkálúsát a 200-as gáton. Borosst sza
bálytalan versenyzés címén diszkvalifikálták 
a 200-as gáton. Mert állítólag akadályozta 
volna az utolsó gát előtt a mellette futó 
Jávort. Emlékszünk egy hasonló esetre: a 
multévi magyar—lengyel mérkőzésen Kohl- 
mann hasonlóképpen megütötte a lendülő 
karjával Trojanovszkyt. Ép akkor nem lett 
diszkvaliíikálás a dolog vége. Pedig Troja- 
novszkv szintén óvott ...

A verseny részletes eredményei:
Raggnmblt kiállították — Újpestre vándorolt 

a bajnokság
100 m. síkfutás. Bajnok: Sugár István (UTE) 

II mp. 2 Moharos (MACI lt mp. 3. Solt (BSE) 
II I mp 4. Paitz (BEAC) 11.2 mp. — Kél ki- 
állítás után jutott cl a verseny a fenti ered-

ményig. Az előfutamban Gerő III., a 
pedig Raggambi jutott a kiállítás szomorú sor
sára. így Solt, Moharos és Sugár vivott igen 
szép küzdelmet. Szinte végig egyvonalban küz
dött a három futó s Sugár a finisben csak a 
legminimálisabb különbséggel nyert

Barsi Indult és — győzött
800 m.-es síkfutás. Bajnok: Barsi László 

(BBTE) 1:57.6 mp. 2. Zsilvai (BTE) 2:00.4 mp. 
3. Narjes (MAC) 2:01 mp. 4. Gyulay (MAC) 
2:01.7 mp. — A 19 nevező közül chak kettő 
hiányzott a starttól! Nagy szó, de örvendetes, 
hogy az indulók között ott volt Barsi is. Ter
mészetesen fölényesen nyert vagy 20 méterrel, 
de mögötte annál nagyobb küzdelem volt a 
helyekért. Eleinte ugy látszott, hogy a MAC 
külföldi szerzeménye, Narjes lesz a második, 
de Zsilvay 100 méteren elkeseredett finis után 
két méterrel megelőzte.

A vidékiek versenye
5000 m.-es síkfutás. Bajnok: Hevele Ferenc 

(SAC) 15:39 mp. (Pestvidéki kerületi rekord.) 
2. Szilágyi (Ceglédberceli levente) 15:52.4 mp. 
(Déli kerületi rekord!) 3. Piros (BBTE) 15:53.2 
mp. 4. Csáky (GyAK) 16:06 mp. (Északi kerü
leti rekord!) — A két nagy favorit, Hevele és 
Szabó eleinte a csomóban húzódott meg s 
Hevele csak 2000 után vágott élre, nyomában 
Szabóval. 3400-ig együtt is mentek, ott azon
ban Hevele erősítésére Szabó összeroppant és 
amikor Csáky .is. lefogta, feladta a versenyt. 
Hevele azután pompás futással érte el élete 
legjobb eredményét.

Somfai még mindig a legjobb.
200 m. gátfutás. Bajnok: Somfai Elemér 

(MAC 25.4 mp. 2. Jávor (MTK) 27 mp. — Az 
előfutamokban nagy elvérzés volt. Az elsőben 
Kovács (BBTE), a másodikban Kovácsy (FTC), 
a harmadikban pedig Balogh esett ki. A dön
tőben Somfai a harmadik gáttól kezdve veze
tett, s a rekordnál cgytizeddel jobb Idő alatt 
győzött, de az utolsó gátat ütötte. Mögötte 
Boross és Jávor vivott nagy harcot a második 
helyért, amelyből Boross 3 méterrel került ki 
győztesen, de szabálytalan versenyzés miatt 
diszkvaliílkállák.

Balogh csak utolsó ugrásánál győzte le a 
pécsi Szabót.

Távolugrás. Bajnok: Balogh Lajos (MAFC)

döntőben A hatodik magyar—svéd 
vizipólómérkőzés

Szent István-napi nemzetközi és bajnokiA . __________
UTE-verseny a diadalmasan szerepelt magyar 
válogatott vizipólócsapat idei első komoly erő
próbáját prezentálja a közönségnek. Az UTE 
valóban nem kiméit áldozatokat, amikor leho
zatta a svédeknek a nürnbergi hatos tornán 
résztvevő csapatát, amely kitűnő tréningpart
nere lesz a Klebelsberg-kupa megvédésére in
duló magyar csapatnak.

E mérkőzésen kivül a legváltozatosabb pro
grammal szolgál a kétnapos uszóverseny. Az 
első napra: kedden délután az 1500 méteres 
magyar bajnokság, a 200 m-es gyorsuszás, a 
4X50 m-es elsöosztályu vegyes staféta alkotja 
a kisérö-programmot az első és második vízi- 
pólógarnitura triáljához. A második napon a 
magyar—svéd válogatott vizipólómérkőzés 
köré a MÉSZ—RUE elsőosztályt bajnoki vizi
pólómérkőzés, a 100 m-es elsöosztályu ’ ”.... _ ...........................................,j hát-
úszás — Rődigernek, a legjobb osztrák hát- 
úszónak és a magyar hátuszóbajnokok, vala
mint Barta Károly volt Európabajnoknak rész
vételével — csoportosul. Lenkey Magdának és 
Tóth Ilonkának a 100 m-es hölgy-gyorsuszásban 
vívandó küzdelme teszi a programmot válto
zatosabbá.

A versenyeket a MUSZ társadalmi ünnepsé
gekkel kapcsolja össze és meghívta arra a kor
mány tagjait és a főváros vezetőségét.

Ugyancsak Szent István napján ünnepli a 
magyar sporttársadalom Homonnay II. ötvene
dik és Ivády Sándor huszonötödik szereplését 
a válogatott csapatban.

A svéd válogatott csapat utolsó trénlngje.
A reorganizált svéd válogatott együttes az el

múlt hetet kizárólag a mngyarok elleni speciá
lis tréningnek szentelte. Utoljára pénteken az 
S. S. Kamratcrnával az exbajnok-csapatlal mér
kőzött. A tréningjellcgü meccsben a Kamrater- 
nát erősítve résztvett Ame Borg is s ennek da
cára 8:1 (4:0) arányban győzött a válogatott 
team. Kitűnő formát árult el a Gőte Ahdcrson, 
Niels Backlund és Runor Sandström összetételű 
csatársor, amely kénye-kedve szerint lőtte a gó
lokat. Feltűnést keltett Petterson hasznos half- 
játéka. Persson gyengébben működött, Toré 
Ungquisd a másik hátvéd annál ragyogóbban.

Newyork, London, F*Arl
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Magyarországon
Is kapható a 

bőrifjitó találmány a bőr
elöregedést megállítja és 
az arcot megifjitja.

Ismertetőt küld a

üorgiss miim
Szlu utca 15.

Követelje mindenütt.

Borg szóhoz sem tudott jutni mellette, Akc 
Naumann a „világ legjobb kapusa" elemében 
volt.

A svédek kedden érkeznek Budapestre és 
délután végignézik az UTE-versenyt, Szent Ist
ván napján — délután 5 órakor a Császár
fürdőben stockholmi vereségükért akarnak 
revánsot venni. Ezt a mérkőzést dr. Nussbaiim 
a német vizipólókapitány fogja vezetni.

Európa magyar boxbajnokal Siófokon.
Az Európa-boxbajnoksógok győztesei- Éne

kes és Széles, Szent István napján Siófokon a 
Kaszinó, a Róna-sporttelep és a fiirdőigazgató- 
ság meghívására exhibition mérkőzésben talál
koznak. Énekes és Széles mellett felvonul a 
csapatbajnok FTC és a B. Vasutas első gár
dája is. A küzdő felek között találjuk Szigetit. 
az Európa-bajnokság második helyezettjét és 
Bokodi I.-et, a sokszoros bajnokot.

Az atlétikai bajnokságok 
második napja

Szerdán, Szent István napján rendezi meg 
a MASz az országos atlétikai bajnokságok má
sodik napját. A bajnokságok nagyobbik része 
kerül, ekkor eldöntésre s az előjelek szerint 
még az első napinál Is jobb eredményekre 
lehelünk elkészülve. A versenyszámok: 200 m, 
400 m, 1500 m. 10 km, 110 gát, 400 m gát, 
magasugrás, hármasugrás, sulydobás, diszkosz
vetés.

A verseny 20-án délután 4 órakor kezdődik 
3 az FTC üllői-uli pályáján kerül eldöntésre.

Pasztőrözött palacktej
Magyarország válogatott 
tenniszezöi 4:1-re győztek 

Jugoszlávia ellen
Kaposvár, aug. 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A magyar-jugoszláv tenniszinérkőzés befe
jező küzdelmeit vasárnap bonyolították le.

A mérkőzést Magyarország tenniszezöi 
nyerték meg 4:1 arányban.

Vasárnap játszották le a két utolsó férfi
egyest. Takács legyőzte a jugoszláv Sehefferl 
3:6, 6:2, 6:0, 6:3 arányban, mig Krepuska köny- 
nyen verte Kukuljevicset. Takács, aki autón ér
kezett Balatonföldvárról, fáradtsága miatt vesz
tette el az első szelet. A többi szét pedig nem 
volt problematikus.

X üsző- és yachtverseny Keszthelyen. Keszt
helyről jelentik: Jól sikerült úszó- és jachtver- 
senyt rendeztek Keszthelyen, amelynek ered
ményei a következők: 100 m. gyors. 1. Balázs.
2. Kollarils. — 100 m. hölgy. 1. Meizlcr Ilonka. 
2. Kelemen Erzsi. — 200 in. gyors. 1. Mihályi. 
2 Frltz Hóeke. — 100 m. mell. 1. Csík. 2 Sze
nes. — Műugrás. 1. Fritz llocke. 2. Rcgensper- 
ger. — Jachtverseny. Távolsági verseny. 1. 
Hahn dr, 2, Dér. — Kishajóverseny. 1. Bernen- 
helmpr. 2. Keszthelyi. — Hölgy verseny. 1. 
Jantho Bella és Kovács Juci. 2. Szászony Bözsi 
és Kércr Béláné.

X Győzött a Vasas Ungvárott. Ungvárról je
lentik: A Vasnsok újdonsült clsőlignhcll csa
pata tegnap Ungvárott az Ungvári MTE ellen 
3:1 (2:t) arányban megérdemelt győzelmet
arattak. A Vasasok góljnit Jenci (2) és Stanzl 
szerezték.

Mielőtt

Elektra csillárgyar
VII„ nob-u. 42 kfAlllt*a*t.  Címre teeaék Mgye 
Kérjen képen árjegyzéket. Telefon ! József 426—77.

Félkarú, féllábu rokkantak, aggastyánok, 
gyerekek és nők 

összesen 437-en viharban, emberfeletti teljesítményt végezve, 
futották végig 

az első kerékpáros csillagturát 
Grandiózus keretek között zajlott le az első I hogó eső pedig mély pocsolyává 
agyar kerékpáros csillagtúra, mely egyben legtöbb helyen a kátyus országúinmagyar kerékpáros csillagtúra,

Európában is példanélkülinek mondható. 
Eddig csak autó-csillaglúrák voltak s a kerék
párra átkopirozott első versenyt szombaton 
és vasárnap tartották meg.

A versenyzők az ország különböző távoli 
városaiból startoltak, igy Nyíregyházáról, To
kajról, Miskolcról, Debrecenből, Püspökin- 
Hányból, Mezőtúrról, Szolnokról, Békéscsabá
ról, Csongrádról, Szegedről, Kecskemétről, Ba
járól, Pécsről, Mohácsról, Szekszárdról, Ka
posvárról, Nagykanizsáról, Keszthelyről, Szom
bathelyről, Veszprémből, Pápáról, Sopronból, 
Magyaróvárról, Győrből és Székesfehérvárról 
tömegével indultak a versenyzők, akiknek az 
volt a feladatuk, hogy vasárnap délelőtt 9—12 
óra között fussanak be a húrom helyen felál
lított budapesti célba. A dunántúli versenyzők 
a Fehérvári úti vámnál, a Délvidékről érkezők 
a soroksári országút 11. kilométeres jclzőkö- 

érkező versenyzők pedig 
9. kilométeres jelzökövé-

vénél, a Felvidékről 
a gödöllői országút 
nél futottak célba.

A versenyben 710 
akik közül 437-en

vett részt, 
szabályosan

versenyző 
érkeztek 

célba.
.4 versenyzők között 12 nő is 
férfink is a legflatalabbtól a (. ....... ,......
korig képviselve voltak. Megható volt egy fél
karú versenyzőnek a célba érkezése. Az óriási 
lömegversenynck csupán egy balesete volt, egy 
szegedvidéki parasztfiu. aki a csizinaszárába 
dugta az ostorát, miután a sötét éjszakában az 
ostor a gép kerekére csavarodott, öl

lerántotta a gépről a kulescsonttörést szen
vedett, de azért súlyos sérülésével vasár

nap délelőtt ő Is célba futott.
A versenyzők javarésze emberfeletti teljesít
ményt végzett, ugyanis a legtöbbjük még 
szombaton este útnak indult s a holdvilágnél
küli éjszakában lámpa és reflektor nélkül, 
teljes sötétségben rótta a kilométereket. Az éj 
folyamán az ország legtöbb helyén nagy vihar 
dühöngött, éles, süvítő szél akadályozta a ver
senyzőket teljesítményük kifejtésében, a zu-

a
fíO énen felüli

KÜLFÖLDI SPOKTKKPLÖ
Hl in.Ilii l .. .......................... .....

Kispest győzelmit aratott Eszéken
Kispest—Slavia (Eszék) 4:1 (0:1)

Eszék, aug. 17.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Kispest együttese jugoszláv furájának 
második meccsén sokkal jobban játszott, mint 
pénteken, amikor nz ottani Gradjanskiiól 6:3 
arányú vereséget szenvedett. Ezúttal Darvas, 
Rozgonyi, Paczolay és Purezeld játszott kitü
nően, de

az egész csapat kitűnő összteljesítményé
vel méltán érdemelte ki a több mint két

ezer főnyi közönség elismeréséi.
Az első félidőben Rozgonyinak egy tizenegyesét 
az eszéki kapus kivédte, majd egy perc múlva 
a Slavia megszerezte a vezetést. Szünet után 
Paczolay egyenlített, majd

Darvas, FUrstner és ismét Darvas révén

A Fali Rivers Prágában
Győzni mindenáron! — ez a

Prága, aug. 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Fali Rivers turacsapata pénteken este 
Prágába érkezett, ahol a föllobogózott Hotel 
Ctnfralban szállott meg. A Slavia, amely első el
lenfele a nagyhírű amerikai csapatnak, a szer
dai mérkőzés előtt ma este bankettet rendezett, 
amelyen Sam Mark, a csapat tulajdonosa. Vásár
helyt Lajos, a csapat sajtóigazgatója és Sugár

Szendey Béla dr.
Európabajnokságot nyert Liégeben
A pair oarban mísodik helyezési ériünk el, a kormányos 

négyesben megnyertük a vigaszversenyt
Llége, aug. 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelcn- 
tése.) A négy nap óla tarló evezős Európa baj- 
noki küzdelmek vasárnap fejeződtek be. Ma- 
gvarorsróg. amely húrom számban indult, vég
eredményben pompás sikert ért el. amennyiben 
ifj. Szendey Béla révén a skifTver»cnvl>en 
Európabajnokságot nyert, a pair oárban elő
kelő második helyezést ért el n Marhán—Giitz- 
pár révén, mig a kormányos négyesben u Hun
gária Evezős Egylet négyese, amely az. elődön- 
lőben kieseit, megnyerte a vigaszversenyt. A 
részletes eredmények n kővetkezők:

ek’lfi Európábajnok: Ifj. Szendey Béla (Mn 
gvarország) 6 p. 27 mp., 2. Olaszország 6 p 30 R 
mp., 3. Dánia 6 p. 31 mp. Szendey 250 méter
nél már fejhosszal vezetőit, 503 méternél 
Schwartz (Dánia) hatalmas iramot diktált, de 
Szendey visszaverte a támartó't. A lini-sl en 
Giaconi (Olaszország) megelőzte Schwcrlztil. 
Erős küz<1«lcm után Szendey ragyogó stílus
ban két hajóhosszal győzött.

Pair oár: Európabajnok; Lengyelország 6 p.

Az
jelent meg, a Ke- 

vezérkara, élén Bol- 
jelen volt a vas- és

Kelemen Móric fő-

Szmlck Viktor fő-

„ , . _ 5 varázsolta
—......a kátyus országutakat. Ezek a 

legtöbbnyire rutinnélküli versenyzők oly óriási 
feladatot oldottak meg, melyre ezldcig nem 
volt példa. A versenyzők feltűnő frissességgel 
érkeztek célba. Egy pöttömnyi, 14 éves debre
ceni gyerek, örsy Gyula, az éjszaka viharától 
a felismerhetetlonségig sárral boriivá futott 
keresztül a célon. Kedves jelenet volt, amikor 
a legfiatalabb kerékpárost a 75 éves Maiidéi 
Menyhért összecsókolla és ezüst érmet aján
lott fel neki. A kis örsy Gyula a 235 kilomé
teres teljesítmény utón csak ennyit mondott:

— Ezen a tragacson nehéz volt az utat meg
tennem, de majd pár év múlva összespórolok 
annyit, hogy vehetek egy versenygépet.

A verseny eredményének kiszámításánál 
részint a meglelt kilométerek számát, részint 
a minimális átlagsebességen felüli teljesítményt 
bírálták el. Az ünnepélyes díjkiosztás a késő 
délutáni órákban történt a BBTE szénatéri 
pályáján. Az OTT képviseletében Somogyi 
Béni dr. miniszteri titkai ’ 
rékpáros Szövetség egész 
dog Nándor főtitkárral, 
fémgyárak képviseletében 
titkár.

A verseny főrendezője 
mérnök és Roldog Nándor, az MKSz főtitkára 
volt, az ő érdemük az első magyar csillagfára 
hatalmas sikere. Az eredmények a következők:

1. Kovács József, Szombathely, 1390.5 pont
tal (25.57 km es átlag). 2. Huszka Dezső, Nyír
egyháza, 1335.3 ponttal (22.72 km-es átlag). 3. 
Adamek Ferenc. Nyíregyháza (22.21 km-es át
lag). 4. Jakse Vilmos, Balalonmogyoród (22.13 
km-es átlag). 5. Kozdon Gyula, Kaposvár 
(26.36 km-es állag). 6. Kék Tibor. Kaposvár 
(26.36 km-es állag). 7. Zsák László, Nagyka
nizsa (22.64 km-es állag). A hölgyversenyzők 
eredménye a kővetkező: 1. Szilágyi Erzsébet, 
Bnlatonboglár, 22.16 km-es átlagsebességgel. 2. 
Buzay Imréné, Szeged, 17.63 km-es átlagse
besség. 3. Bállá Lászlóné, Szolnok, 15.75 km-es 
állagsebesség. 4. Nádasné Burián Boriska, 
Szolnok, 14.57 km-es átagsebesség.

4:1-re végzett a kispesti legénység.
A meccs végefeié a nap legszebb gólját Darvas 
lőtte volna, de a biró a szabályos gólt offszájd 
címén annullálta.

Egyéb jugoszláviai eredmények:
Szabadka, aug. 17.

Zágráb: Müncheni Waeker—Hask 5:2 (0:1), 
vasárnap: Gradjnnskl—Waeker 4:1 (4:0).

Belgrádi Szombaton: Vienna—BSK 0:0, va
sárnap: Vlenna—Jugoslnvia 4:3 (2:0).

Szabadka: SAND—Belgrádi Qbilics 2:1 (1;1). 
Zcnta: Zombori Soko—Zentai Radnicski 2:1 

(1:1).
Újvidék: Hajdúk-Postás 4:2 (2:01, Mák 

kaben—NAK 6:1 (5;1), Vojvodina—Radnicski 
2:2 (1:1).

Fali Rivers prágai programja 
menedzser, valamint Máriássy dr. és Loos, a 
Slavia főtitkára jelentok meg. A csapat a szer
dai mérkőzést megelőzően partraszálláskor 
Cherbourgban tartott tréninget, majd Prágában 
szombaton és hétfőn teszi meg az előkészülete
ket. Arehie Stark, a legjobb amerikai csatár ját
szik a center posztján, mig Nielsen a jobbössze
kötő helyén. A csapat hangulata kiváló, minden 
tagja halálos komolysággal készül a mérkőzésre 
és feltétlenül győzni akar.

27 mp.. 2. Magyarország (Machán—Gölz-pár) 
6 p. 30 mp., 3. FranciaoTszág 6 p. 31.8 mp., 
Lengyelország egy hajóhosszal győzött.

Kormányos négyes: Európabajnok: Dánia 5 
p. 56.4 mp.. 2. Olaszország, 3. Hollandia. A vi- 
gaszverscnybcn- 1. Hungária 6 p. 15 mp., 2 
Csehország 6 p. 18 mp., 3. Belgium 6 p- 18 2 
másodperc.

Kormányos pair oár: Európabajnok: Olasz 
ország, 2. Franciaország.

Non rnx négyes: Európabajnok: Olnszorszóg 
5 p. 53.4 mp.,'2. Svájc. 3. Belgium.

Duhln: Európabajnok: S»éjc 6 p. 00 7 mp. 
2. Olaszország, 3. Hollandia.

Kormányos nyolcai: Európabajnok: Egyesült 
Államok 5 p. 27 mp, 2. Ulasaország 5 p- 27.2 
mp., 3. Dánia.
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Külföldi túrák — 
bajnoki bemelegitők 
Ferencváros—Pozsonyi TE 6:1 (0:1).

Pozsony, aug. 17.
(A Ilit fői Napló tudósitójának lelefonjelcnr 

lése.) A Ferencváros komplett csapata megis
mételte az érsekit jvári 6:1 arányú győzelmét s 
ezúttal a PTE-t kényszcritclte megadásra. A po
zsonyiak az első percekben szép és erős játék
kal lepték meg a zöld-fehéreket s Kovács révén 
csakhamar vezetéshez is jutottak. A Ferencváros 
ellentámadásai rendre sikertelenül végződlek ■ 
a kapu előtt semmi sem ment. Szünet után át- 
csoportosították a csapatot: a halfsor Fuhrniann, 
Lyka, Obitz felállításban játszott, mert Obitz 
ccnterhalfjátéka nem hozta meg a kívánt ered
ményeket. Táncos helyeit Lázár állt be s nz 
igv összeállított csapat azután nagy erővel fe
küdt a küzdelembe. Ennek csakhamar megjött 
az eredménye s 'lakács II négy, valamint Kohut 
két góljával könnyen győzött a Ferencváros.

Az eső miatt alaposan felázott talajon a 
zöld-fehérek technikai fölénye korlátlan ur volt 
a második félidőben.

Budai 33— U. S. Flumana 3:1 (1:0).
A megerősített rumiéi csapatot könnyen 

győzte le a Budai 33. A szép játékért nagy ün
neplést rendezett a közönség. Ember fejes gól. 
jóval 1:0-ra vezetett a félidőben a budai le
génység, de szünet után Milinlik, volt váloga. 
tott csatár, kiegyenlített. A Ilik percben 
Scliuster beadását Czumpft átlépte és Ember 
bevágta: 2:1. Púr perccel később Ember egyéni 
játék után beállította a végeredményt: 3:1. A 
két szélső kivételével az egész csapat pompá
san játszott.

fii. kér. FC—Fogon 2:1 (0:0).
Az első félidő kiegyensúlyozott játéka után a 

kerületiek nagy fölénybe kerüllek és Konyor, 
valamint Zilohy góljaival bebiztosították a mér
kőzést. A Pogon három tartalékkal szerepelt.

X Nemzetközi futballmérkőzés Sopronban. 
Sopronból jelentik: A Soproni Vasutas SE va
sárnap 4:0 (2:0) arányban legyőzte a Sport
Unión Wienerncustadt csapatát.

a «©k kttzUI, amíg ezen készlet tarti

Crepe de Chine ,„IU . 4,80
Crepe Mérőkén div»t,,i,e, r (>.8O 
Gyapjú Crepe de Chine F U.SO
Gyapjú karán  r 3.00
Mosó Delén ...... r .(>.)
Gyapjú Delén ;... , 1.45
Fehérnemű narsuk . 1.20
Kelengyevászon-különlegesség

an.rik.l „mulíonAlhW .................................... r Í.25
Lepedővászon r
Frottír törülköző . 1.05

IskolaruhAk,
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■X Nürnberg bevételére már áll n csapat. A 

MI S/., vólogalóbizollsága Beleznay dr., vitéz 
Jónás és Speiscgger részvételével összeállította 
«'t n magyar csapatot, amely a nürnbergi gróf 
Klehelsiicrg Kunó hatos vizipóló tornán 
Magyarország színeit képviselni fogja. Ezek 
szerint Nürnbergbe a következő játékosok 
Utaznak: Bródi, vitéz //«/«*(/,  Homonnai II., 
Ivády, Keserű I. Keserű II., Németh, Sárkány 
is Vértesi.

A Bocskny legyőzte a Postásokat. 
Debrecenből jelentik A Bocskny vasárnap 
a budapesli clsőoszlályti uiiinlőrbajnokság 
clilcsapalál, a Postásokat mulatta be a deb
receni közönségnek. 1200 néző előli jót szál
lók le a mérkőzést, amelyet a Bocskay .5.2 
(1:0) arányban tlönlőll cl a maya javára. A 
debreceni prolicsapatban ezúttal először 
.szerepelt sérülése óla Semlcr, akit tüntető 
szeretettel fogadlak. Ugyancsak ezúttal mu
tatkozott be a ferencvárosi Lengyel is. A 
mérkőzésen visszatükröződött a csapatok 
szezoncleji formája. A debreceni csapat
nak a támadás voll a lelke. A bizonytalan 
védelemnek Fejér dr. volt az egyetlen ílx 
pontja. A Postás általában fölényben volt, 
ám a kapu elölt teljesen idegenszeriien 
mozgott. A Postások már a mérkőzés 4-ik 
percében a kapuba .juttatták a labdái, a biró 
azonban ezt oíTszójd címén nem adta meg. 
Vincze, Semlcr, újból Semlcr,' majd Teleki 
góljaival 4:0-ra vezetett a Bocskay a félidő
ben, majd a szünet után Vincze szerezte 
meg az ötödik gólt. A Postások kél gólja is 
a második félidőben esett Horgos és Kertész 
lövéseiből.

X Pécsett szabndstllnsu btrkózóvcrsenv voll. 
Pécsről jelentik: A l’AC cs a MÁV. Gépgyár 
tegnap a pécsi strandfürdő homokján szabad
téri birkózóversenyt rendezett, melyet a MÁV. 
Gépgyár 30:21 pontaránnyal nyert meg. A ver
seny után sznbadstilusu birkózóverseny voll, 
amelyben dr. Papp László, Szabó, Tasnády, 
Maliira és Incze véli részt. Tasnádg pontozás
sal győzőit Szabó ellen. Szabó tussal győzött 
dr. Papp ellen, végül Maliira pontozással győ
zött Incze ellen. Pécseit elsŐizben volt ezuítal 
szabadstilusu birkózóverseny, melyet a közön
ség nagy tetszéssel fogadott, különösen dr. 
Papp és Szabó Európa-bajnokokal ünnepelte 
nagy szeretettel.

X A hivatalos lista győzött a keleti fulball- 
azttvclség közgyűlésén. Debrecenből jelentik: 
A Keletmagyarországi Labdarugók Alszövetségc 
vasárnap tartotta Debrecenben rendes évi köz
gyűlését, amelyen a hivatalos lista győzött. Az 
uj tisztikar a következő: Elnök: Kollmann Fe
renc. Társelnök: Kende Andor. Alclnökök: Ko
vács Sándor dr., Paycr Dezső dr.. Kerner Ár
min, Nagy Dániel, Hermáim Dezső, Erőst Já
nos dr., Kupinszky Sándor, Stark Jenő.

XAz Unió Lawn Tcnnlsz Club versenye. Az 
Unió LTC tenniszversenyér' a nevezések kitű
nően sikerüllek. A verseny 19-én d. u. fél O-kor 
veszi kezdetét.

X Tennlszverseny Nagykanizsán. Nagykani
zsáról jelentik: Az MTE vasárnap a Pécsi AG 
csapatával mérkőzött a Bakny-scrleg során és 
azt 3:2 arányban legyőzte. Eredmények: Heisz- 
h r—Czicglcr 6:2, 4:6; Billeni — Dulánszky
6:1. 6:1; Bittere, Heiszlcr—Dulánszkv, Gál 
6: 2, 10:8; Darázs—Gál 4:6, 6:4, 6:3.

X Kikapott a Pécs-Baranya Szombathelyen. 
Szombathelyről jelenük: A Pécs-Baranya teg
nap Szombathelyen a Sabaria ellen játszott s 
3:0 (1:0) arányú vereséget szenvedett. A
szombathelyi csapat jobb voll ellenfelénél s 
megérdemelten győzött. A pécsiek is sok veszé
lyes támadást vezetlek, de a szombathelyiek 
védelme minden kísérletet sikerrel parírozott. 
Iglódy, Borbély és Belkó (tizenegyesből) sze
rezték a gólokat.

X Erdélyi sportesemények. Arad: Olympiu— 
*AAC 4:2 (3:1). Az Olympia csapatában játszott 
liarbu II. is, aki szombaton érkezett meg a 
niont ev idői világbajnokságról. Tricolor — Irán- 
sylvnnla 3 I (1:0). Nagyváradi NAC Törekvés 
2.0 11:0'. A két egyesület közöli bojkott volt, 
évekig tarló heves harcok, ez a találkozás 
tekinthető a béke megkötésének. Nagyszeben: 
Marosvásárhely Nagvs/cben válogatott 2 : 1 
(2:0|. Temesvár: TMTE-Bánátul 5:3 (3:1).
Kndimn Gynpjuipnr 3:1 (t:0i, TAG—Tricolor
17:0 (10 0 l.ynlafchórvár: Vitéz Mihály Fra- 
tcrnilns 2:1 (2:1). Kolozsvár: Az országos Icn- 
niszversenyen a budapesti Slraub testvérek is 
indullak Slraub l-lvk a férfiegycs versenyből 
kiverte dr. I.uppiit.

X Féltucat gólt lölt a Somogy Dombóvárait. 
A második ligába kieseti Somogy csapata 
Dombóváron vendégszerepelt s ellenfele a 
dombóvári VOGE együttese voll, melyet 6 .0 
(3 0i arányban legvözölt. \ Somogy csapata 
kompletten állt fel. csak Szlrakovils helyett 
i'll^rffy játszott A gólokat Pesovnik |4) és 
Jakabé |2) lőtték.

EZ AZ AZ EMBER, 
AKI A POFONOKAT KAPJA ...
Furcsa becsületsértési per, amelyben a hangsúly a fontos

Mulatságos részletekben bővelkedő, különös | 
rágalmazási tárgyalást tartott a budapesti 1.— 
III. kerületi járásbíróság. A rágalmazási per 
vádlottja egy fővárosi építész: Lichtcnstein Pál, 
akit Weisz Miksa kereskedő jelentett fel. A 
feljelentés szerint Weisz feleségével a Vígszín
ház egyik előadásának felvonásközében n 
földszinti bülfélxm tartózkodott, amikor az 
elölte ismeretlen Lichtcnstein arra sétált egy 
növel és rámutatva, a következő megjegyzést 
lelte:

Látod. Mariska, ez az ember, aki a pofo
nokat kapja!

Weisz Miksa azonnal a megjegyzést tevő 
fiatalember után sieted, bemutatkozott és fe
lelősségre vonla a kijelentés miatt. Lichlcn- 
slein mcnlegelődzni kezded, hogy nem szemé
lyében akarta megsérteni a kereskedőt, az 
azonban nem fogadta cl a magyarázatot és fel
tűnően durva becsületsértés és rágalmazás 
miatt feljelentést tett ellene.

A most megtartott tárgyaláson Lichtcnstein 
Pál beismerte, hogy az inkriminált megjegy
zést tényleg meglelte, azonban azt állítja, hogy 
annak nem volt semmiféle sértő éle. ö ugyanis 
a társaságában lévő hölggyel éppen egy nem

— Változások a villamosforgalomban a Szent 
Imre év miatt. A Szent Imre év ünnepségei alatt 
a Beszkárt forgalmában különböző változásokat 
léptettek élet .ebAz ezzel kapcsollaos tudnivalók 
a következők: Augusztus 18-án a Szabó József 
uccai ünnepi csarnokban délután és este rende
zett ünnepségek résztvevői részére ugy az oda-, 
mint a visszautazáshoz a rendes járatokon felül 
kellő számú különvonat áll rendelkezésre. 
Ugyanez vonatkozik az augusztus 10-én reggel 
a Vérmezőn lefolyó ünnepség résztvevőire is. A 
Vérmezőtől a Szabó József uccai ünnepi csar
nokba közvetlen különkocsik átszállás nélkül 
szállítják az utasokat a nemzetközi eucharisz
tikus kongresszushoz. Ugyanaznap este hat óra
kor a Duna-ünnepséggel kapcsolatban, valamint 
az azt követő tűzijáték tartama alatt a villamos
közlekedés a pcsli Dunaparton az Erzsébethid 
és a Kossuth I.ajos-tér közölt teljesen szüne
telni fog. A körinenct, illetve a tűzijáték végez
tével kellőszániu kocsit iger a Beszkárt az uta
sok elszállítására. Az augusztus 20-iki körmenet 
tartama alatt a Vilmos császár-utón közlekedő 
kocsik a Bálvány ulcón át közlekedrfek. A 2-es 
kocsi csak a Nagymező-utcáig jár, a 10-cs számú 
viszonylat a körménél alatt nem közlekedik. He

D

4- HloiorKeráKpár. motorcsúnak és auiatiKa

Tizezeröfszáz pengő pénzdíjjal 
rendezi meg a KMAC az idei 

svábhegyi versenyt
A XI. svábhegyi versenyt rendezi az idén a 

Királyi Magyar Automobil Club vezetősége. Ez 
a verseny eltér az eddig megrendezett klasszi
kus svábhegyi autóversenyektől amennyiben a 
Királyi Magynr Automobil Club vezetősége el
határozta. hogy a szokástól eltérőiig az ezévi 
svábhegyi versenyre pénzdijakat tűz ki. E 
dicsérelreméltó elhatározását a Királyi Magyar 
Automobil Clubnak már azért is helyeseljük, 
mert az amúgy is nemzetközi jellegű svábhegyi 
versenyre ezen elhatározás folyományaképpen 
igen sok külföldi versenyzőt várhatunk. Az el
ismert automobilklubok szövetsége hivatalos 
versennyé lelte és a nemzetközi versenynap
tárba évek óta felvette a svábhegyi autóver
senyt. A Királyi Magyar Automobil Club hatal
mas munkát fejt ki és Igen nagy reményekkel 
indul neki az idei versenynek, amely az idén 
sokkal nagoybbsrnbásu lesz, mint volt a mull 
évi. Az egyes európai versenyek sorrendje 
következtében nem lehetetlen, sőt valószínű, 
hogy ar európai hegyibajnokság kérdése éppen 
a svábhegyi versenyen fog eldőlni. A külföldi 
versenyzők közül igen erős az érdeklődés és 
néhányan, köztük Caraeciola Is már beküldte 
nevezését.

Az előjelek szerint a világhírű francia 
versenyző, Chlron Is cl fog jönni uj 1(1 

hengeres 4 literes verseny Bugatlijával, 
ami legnagyobb szenzációja lenne a verseny
nek.

A versenyautók három dijat nyernek: egy 
250'). 1500 és 1000 P ét. A sportautók szintén 
báromat: egv 2000. 1000 és 500 P-ct. Túra
kocsik: 50'), 200 és 100 P et. A motorkerék
párosok összesen hal dijat, á 200 pengőt nyer
nek. 1200 pengő értékben.

A svábhegyi versenyt a kiírások értelmében

régen látott filmről beszélgetett, amely Andre- 
jev Leonid „Aki a pofonokat kapja" cimü ar-1 
listaregényéből készült. A cirkuszdrámának 
hőse egy robusztus bohóc és

a filmben szereplő színész Igen hasonlított 
az előtte Ismeretlen kereskedőre.

Ezért tette a megjegyzést és itt a bíróság színe 
előtt ünnepélyesen még egyszer bocsánatot kér 
a sértettől, mert azt személyében tényleg bán
tani nem akarta.

A bíró békiilésre szólította fel a feleket, 
azonban a kereskedő most sem volt hajlandó 
békiilni és tanukkal kívánta igazolni, hogy 
Lichtcnstein Pál kijelentését olyan

sértő hangsúlyozással,
olyan megalázó modorban ét lekicsinylő taglej- 
tétek kíséretében mondotta, hogy az feltétle
nül bccsülelsérlő ránézve

A járásbíróság elrendelte a bejelentett tanuk 
kihallgatását arra vonatkozólag, hogy Lichten- 
slein Pál milyen hangsúlyozással és taglejtések 
kíséretében tette meg inkriminált kijelentését 
és e célból a nem mindennapi rágalmazási pert 
elnapolta.

lyette a 46-os számú viszonylatot vezetik a 
Nagymező utcán á t.A Nagykörúton a Nyugati 
pályaudvar és Andrássy ut között a forgalom a 
körmenet tartama alatt szünetelni fog. A Budá
ról jövő viszonylatok vonatai a Sólyom-utcában 
fordulnak vissza. A többi kocsikat a Baross-ut- 
cán vezetik. A földalatti vasút rendszeresen köz
lekedni fog, azonban az Andrássy-uti megálló
helyeken a körmenet ideje alatt sem fel-, sem 
leszállón! nem lehet. A 23-as szánni kocsi csak a 
városligeti végállomásig, a 8-as kocsik csak a 
Podmaniczky-ulca sarkáig közlekednek. Az Ist
ván utón közlekedő villamosok a körménél alatt 
a Thököly útra járnak.

— Megint megszökött dr. Kemény Arnold 
budapesti ügyvéd két fia. Dr. Kemény Arnold 
Lázár-utca 9. szám alatt lakó ügyséd vasárnap 
bejelentette a rendőrségen, hogy két fia, a tizen- 
négyéves László és a tizenkétéves Arnold Leó 
eltűntek hazulról. Bejelentette azt is, hogy a 
ké Ifiu a rokonoktól kilencven pengőt szedett 
össze és ezzel az összeggel indultak el a szülők 
előtt ismeretlen helyre. A rendőrség megindí
totta a nyomozást az eltűnt gyermekek fölkuta
tására, akik nemrégiben egyszer már eltűntek 
hazulról, de akkor rövidesen megkerültek.

szeptember 21-én tartják meg. A verseny út
vonala 5 km. A start és a cél között a magas
sági különbség 305 m.

A verseny nemzetközi részében motorkerék
párok, oldnlkocsis motorkerékpárok és cycle- 
cárok, sportkocsik, valamint versenyautók, 
zárt országos részében pedig túraautók vehet
nek részt. K. S.

Freiburgi autóverseny
Frclburg, augusztus 17.

CA Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 
tcsc.) Tegnap tartották meg a freiburgi autó
versenyt, amely az európai hegyi bajnokságba 
pontszerző versenynek számit, körülbelül hat
vanezer főnyi nézőközönség előtt futották le a 
tegnapi versenyt s a nap hőse az angol Btillus 
lett, aki NSU-gépén a 12 kilométeres pályát 
9.19.3 mp idővel, uj pályarckord alatt futotta 
be. Bullus órakiloméler átlaga 77.19 km. volt. 
\ verseny kocsi-kategóriában a berlini Von 
Morgen győzött Bugatti-kocsin. A sportkocsik 
kategóriájában Caraeciola Mercedes-Benz SS 
kocsin 9.38 I mp alatt győzött (74.71 óra km. 
átlaggal). A motorkerékpárok versenyében a 
250 licm-cs kategóriában ficiss győzött DKW- 
gépen 10.29.3 mp. es idővel (68.61 km. óra), a 
350-08 kategóriában Groenhc győzött 10.06.2 
mp.-es idővel (71 órakiloméler átlag). Az 1000 
kcm-cs kategóriában a svájci (lugliol: győzött 
Sunbeam-gépen 9.57.0 mp.-es idővel (72..’O óra 
kilométer átlag), oldalkocsis kategóriában a 
kannstadli Láng győzött 10.47.0 mp. idő alatt 
'66.76 órakiloméler óling). Hans non Sínek 
Austro-Dnimlcr javai elmaradt a versenyről, pe
dig indulását általános érdeklődés előzte meg.

— Corvin fehérben. A külföldi nagy áruházát 
szokásos fehér heteinek mintájára, a legnagyobb 
slilü budapesli áruház, a Corvin, hogy a takaré
kos .háziasszonyokat mindennemű fehérnemű, 
háztartási és konyhai készleteik felfrissítésére 
figyelmeztesse „Corvin fehérben" hetet rendez. 
Az árusítást hónapokig tartó előkészületek előz
ték meg és ennek eredményeként tényleg pél
dátlanul olcsó árakon kerülnek a különböző 
cikkek eladásra. Porötrlő ruhák 28 fillérért, 
frottír törülközők 1 P 68 fillérért, siffon női in
gek 98 fillérért, az ismert Corvin minőségben, 
olt sorakoznak a polcokon. De nemcsak a nők
nek nyújt rendkívüli vásárlási lehetőséget a Cor
vin fehér hete. Férfi puplin inget már 6.80 pen
gőért vásárolhatunk, jóminőségü hálóingei pe
dig 5.90 pengőért. A Corvin fehér hetének belső 
dekorációja is megemlítést érdemel. A Szent 
Imre ünnepségekre való tekintettel Szent István 
és Szent Imre életnagyság!! dombormiivei díszí
tik az áruházai, a hatalmas, ünnepélyesen meg
világítóit belső dekoráeók pedig hatvanezer 
zsebkendőből építtettek fel. íme, ismét egy Cor
vin alkalom, amely a takarékos háziasszonyt 
arra ösztökéli, hogy fehér áru szükségletét elő
nyös árakon most fedezze.

— A Szolnok-esongrádl hajójáratok megnyi
tása. A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajó
zási Részvénytársaság igazgatósága Sözhirré te
szi, hogy az alacsony vízállás miatt ideiglenesen 
beszüntetett Szolnok-csongrádi személvhajójára- 
tokal f. hó 18-ával mindkét irányban újból meg
nyitja.

— Egész Budapest beszél a Kelsz Áruházak 
(Király ucca 47. és Kálvin tér) nagy vásáráról 
nemcsak azért, mert nagyon olcsón lehet ott 
most vásárolni, hanem a rengeteg sok uj emlék 
és ajándéktárgyak csodás választékossága miatt, 
vidékiek és idegenek nagy elismerésüket fejezik 
ki naponta számtalanszor az agilis tulajdono
soknak.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

A hűvös, szinte őszi idő ellenére nagy kö
zönség nézte végig a vasárnapi versenyeket. A 
nap főszámát, a 9000 pengős Gödöllői dijat, 
Rejtély nyerte meg a nagy favorit Bcnvenuto 
előtt. Rejtélyt az idén sorozatosan üldözte a 
balszerencse, mai győzelmét azonban éppen a 
szerencsének köszönhette, mert legveszélye
sebb ellenfele. Barcsa a startnál állva maradt. 
A program minden száma a legreálisabb ered
ménnyel végződött. A részletes eredmény a 
következő:

I. FUTAM. 1. Lcsvári ménes Red IJght-je 
(2!4) Balog. 2. Fasisla (pari) Schejbal.
3. Kobenzl (5) Klimscha. Futottak még: Hnpag, 
Tévedtem, ötnegyed hosszal nyerve, három 
hosszal harmadik. Tot.; 10:39; helyre: 16, 13.
II. FUTAM. 1. Wenckheim D. gróf Bandltá-ja
(2) Schejbal. 2. Moring (6) Lyneh. 3. Hárem 
(25í) Esch. Futottak még: Bichctte, Babszi, 
Ladiladilom, Lesbia, Drágám. Happy End, 
Ignác, Mofalko. Relly, Sanyi Tüzes. Három
negyed hosszal nyerve, ötnegyed hosszal har
madik. Tot.: 10:37: helyre: 14. 18. 14. *—
III. FUTAM. 1. id. Berkes B. Rejtély e (5) 
Gulyás. 2. Bcnvenuto (8 : 10 reá) Gutái. 3. Nelly 
(10) Csillag. Futottak még: Bernlna, Borcsa. 
1 h.. 5 h. Tot.: 10:81; helyre: 23, 13. —
IV. FUTAM. 1. Mélik A. Bon solr-ja (3) Balog. 
2. Sárkány (1J4) Scheibal. 3. Toto (10) Csap
iár. Futottak még: Cortina, Tudós, Cipou, 
Horace, Mir.jam, Ki tudja?, Madár, Annából, 
Rowuma. Háromnegyed hosszal nyerve, \Vs b. 
harmadik. Tot. : 10 : 44; helyre: 17, 14, 34. —•
V. FUTAM. 1. Hajdú D. Labancz-a (3) Csapiár. 
2. Emlék (4) Balog és Bosnyák (2) Cseszkovits 
holtversenyben. Futottak még: Tourlereau, Ari- 
berg, Turknna, Volhvnía, Jane Évre, Pihegő, 
Monient. Nyakhosszal nyerve, holtversenyben 
második. Tol.: 10 :56; helyre: 17, 20. 15. —
VI. FUTAM. 1. Blaskovich N Zsarnok-ja (2J^) 
Csuta. 2. Szigliget (8) Teltschik. 3. Fogaras (10) 
Csapiár. Futottak még: Máramaros, Czigány- 
nsszony. Lelkem, Granada, Feldherr, Ámen, 
Margaréta, Bábé. Olcsó Jancsi, In Time, Beau 
Gésle, öreg Akác, öreg Signora, Bankámé, 
Délibáb, Dáma II., Rác.z Pali, Maisv. 3 h., 
nyakh. Tol.: 10:47; helyre: 22, 53, 86.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
I. FUTAM. 1. Balblna (3) Valentin. 2. Ecarle

(3) Tóth B. 3. Fiamén (6 : 10 reá) Biciste. 
Futottak még: Time is monev, Pan. Jawohl, 
Ewa. Tol: 10:47; helyre: 11, 11, 11. —
II. FUTAM. 1. Tam dlu (4:10 reá) Szabó L. 
F. m.: Ulstcr Prinz, Hans Hciling. Tot.: 10:13.
III. FUTAM. 1. Feldkopf (6:10 reá) Szabó L. 
Futottak még; Dubiljanka. Malva. Tot. : 10 : 16.
IV. FUTAM. 1. Sámson (4) Rojik. 2. Primator 
(8) Weckermann. 3. Levente (10) Valentin. 
Futottak még: Vlasla. Histrio, Marschall, Jasan, 
Robinson. Tol. : 10 : 40; helyre : 22, 23, 51. —
V. FUTAM. 1. Toddy (4 : 10 reá) Albrecht.
2. Old Hnnd (10) Hintschich. Futottak még: 
Eiswind, Széplak. Tol. : 10 : 14: helvrc ; 16, 19. 
VL FUTAM. 1. Nakabusa (1 »/<) Stircula. 2. 
Dark Lőve (6) Németh. Futottak még: Herba, 
Mariéit. Tot. : 10 : 20; helyre : 20, 14. —
VII. FUTAM. 1 Rest liope (4) Weckermann,
Perplex (4) Miillrr 3. Ezerév (3) Szabó L. 
Futottak még: Patriot, Gralis, Rodensleincr, 
Osculum, Hippos, Oharka. Tol.: 10:37; 
helyre: 18, 22. 19. _________________

K szerkesztésért és kiadásért felel:
Or. KLEK HllGÖ
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