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180 nvlllszauazásu Kerületben
147 kormánypárti jelűit győzött

csendérattak Balmazújvároson, Halduszoboszlűn, Dorozsmai) — 
sok hálván csak nár szavazattal győzött a hivatalos lelölt-Három 
mandátumot szereztek a lalvédök — Szabd Sándor, a kormány

párt aleinöke kibukott
Orgrút legyőzte Híllay íiiamiiHtórl

Orosháza, Szarvas voltak azok a kerít-

Pallavicíni
Vasárnap reggel 8 órakor megkezdődött 

a szavazás a vidéki nyílt kerületekben — 
Pcstmegye kivételével. A listával szavazó tit
kos kerületek közül Hódmezővásárhelyen is 
vasárnap volt a szavazás, ennek az ered
ménye azonban csak a hétfői nap folyamán 
válik ismeretessé, mivel a szavazatok össze- 
számlálása Hódmezővásárhelyen csak va
sárnap a késő éjjeli órákban kezdődött meg. 
A kormány és a rend felügyeletére hivatott 
hatóságok erélyes intézkedéseket foganato
sítottak. Azokban a kerületekben, ahol na
gyobb küzdelemre volt kilátás, megerősített 
csendőrosztagokat vezényeltek, sőt nem egy 
helyen a katonaságot is fölhasználták a rend 
biztosítására.

Hajdúszoboszló, Dombóvár, Megyaszó, 
Klskundorozsma, Barcs, Békéscsaba,

Hajdúszoboszlón Juhász Nagy 
Sándor 4600 választóját nem 
engedték szavazni: Hadházy 

Ferenc győzött
Hajdúszoboszló, junius 28.

(A Hétfőt Napló tudósítóidnak telefonjelen
tése.) A hajduszoboszlói választókerületben 
rendkívül izgalmas küzdelem zajlott le. Ha-l- 
hdzg Ferenc dr. ügyvéd, a hajdumegyei főispán 
v*je  és unokaöccse, hivatalos kormánypárti je
lölt állott szemben Juhász Nagy Sándor dr. pár
tonkivüli ellenzéki jelölttel. Reggel nyolc és ki
lenc óra között az egységespórt hívei adták le 
szavalatukat, utána Juhás: Nagy Sándor hívei 
Következtek. Amig az egységespárli szavazókat 
Pillanatok alatt engedték leszavazni, addig

Juhász Nagy Sándor szavazói csak aoro- 
»atos Igazolások éa vegzatúrák után ad

hatták le szavazatukat.
A szavazást rendkívüli mértékben megnehezí
tették, amennyiben Hajdúszoboszló utcáin há
romszoros kordont vontak. A kordonon a dél
előtt folyamán kizárólag azokat engedték át, 
okik az cgységespárt által kiadott Igazolójegy 
oyel rendelkeznek.

A városban hallatlanul nagy Izgalom ural
kodott.

A Budapestről és Debrecenből érkező újság- 
írók legnagyobb részét kiutasították a városból. 
r*ak  néhány nagyobb budnpesti lap munkatér- 
*"rtak engedték meg, hogy n városban marad 
Janak. ezeket nzonbnn rendkívül szűk területre 
internálták, ahonnan a választás lefolyását nem 
ellenőriz hették. A választási elnöktől kértek iga

letek, ahol a választási küzdelmek ki
éleződésétől, esetleg a nyugalom fölza- 

varásától lehetett tartani.

Az egyes kerületekből érkező hírek a mi
niszterelnökségre futottak be, ahol egész nap 
izgalommal várták az újabb és újabb jelen
téseket. A legtöbb kerületben már a déli 
órákban kialakult a helyzet, úgy hogy a sza
vazatok megoszlásában délután nem követ
kezhetett be különösebb eltolódás. Csak né
hány kerület hozott meglepetést.

Este kilenc óra tájban futottak be azután 
a végleges eredmények. Igen sok kerületben 
pótválasztás lesz. Az egyes kerületekből ka
pott eredeti távirati tudósításaink a követ
kezők: 

zolványi esek az újságírók, de nem kaptak. A 
Hétfői Napló munkatársa Debrecenből búzaföl
deken és kukoricatáblákon át bujkálva érkezett 
meg Hajdúszoboszlóra. Délelőtt tizenegy órakor 
már egyetlenegy egységespárti szavazó sem 
volt Hajdúszoboszlón, mindenki leszavazott már.

A Juhász Nagy Sándor hívei részére főntar- 
tolt területek zsúfolva vannak szavazókkal. A 
taktika az, hogy

Juhász Nagy Sándor szavazóit egész nap 
körülzárva tartják, kikoptaltatják és azután 

szétosztatják.
A választók ezrei türelmesen állanak az égő 
napsütésben. Kijelentették, hogy napokig he
gyükön maradnak. Az asszonyok odavilték az 
ebédet a várakozó férfiaknak, akik

a puszta, poros utcák kellős közepén ültek 
le ebédhez.

Délelőtt tizenegy óra óta esek Juhász Nagy 
Sándor emberei szavaznak félóránként csnk tiz 
ember jut a vólajrlósi elnök elé. ügy számit 
lók, hogyha estig ebben n lassi^ trrtipóban fo
lyik a szavazás., akkor Hadházynak még mindig 
márad többsége. Juhász Nagy Sándor embereit 
pedig a záróra kitűzésével elütik attól a lehető
ségtől, hogy leadhassák szavazatukat.
, Kél órakor félreverlék a hajduszoboszlói re
formátus templom harangját. Tüsoltókoeslk' 
száguldtak végig az utcákon, mindenfelé nngy 
riadalmat keltve. Senki sem mozdult a helyéről, 
sejtették, hogy választási trükkröl van szó. A 

hajduszoboszlói kerület többi községeiben ha
sonló a helyzet.

Hajdusámsonban megjelent vasárnap reggel 
Rásó János, u debreceni református egyház 
gondnoka, aki a debreceni alispánnak az 
öccse, hogy Juhász Nagy Sándor érdekében 

agitáljon.
Vele volt Sipos Imre református lelkész is. 
Mindkettőjüket letartóztatták és kitoloncolták 
a községből.

Vámospércs községben Halász András deb
receni református lelkészt már reggel fél 

hétkor őrizetbe vélték,
tizenegy órakor pedig a csendőrök kitoloncol
ták. Ugyanez a sors érte dr. Schivarz Artúr deb
receni ügyvédet. Hajduszovát községben Barcza 
János banktisztviselőt tartóztatták le és azután 
kitoloncolták. A községben egyébként Juhász 
Nagy Sándor hétszáz szavazóját bezárták a le
venteotthon udvarára és még most is ott van
nak. A községben az egységespárt mindössze 
negyven szavazatot kapott. Kaba községben a 
kormánypárti szavazók részére a pártiroda ud
varát jelölték ki tartózkodási helyül,

az ellenzéki szavazókat pedig a község ha
tárától két kilométerre fekvő marhavásár

térre terelték
Délután öt órakor jelenti a Hétfőt Napló tu

dósítója Hajdúszoboszlóról:
A helyzet változatlan. Juhász Nagy Sándor 

embereit rendkívül lassú tempóban engedik le
szavazni. Félóránként csak 10—15 ember sza-

Dombóvárott Pallavicíni György őr
gróf győzelmet aratott Kállay Miklós 

államtitkár fölött
Dombóvár, jun. 28.

(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 
telefonjelentése.) Talán egyetlen választási 
kerületben sem kisérték olyan hallatlan izga
lommal a választás menetét, mint épen 
Dombóvárolt, ahol Kállay Miklós államtitkár 
állott szemben őriről Pallavicíni Györggyel, 
aki pártonkivüli ellenzéki programmal lépett 
fel. A választást megelőzően mát bizonyos 
volt, ez az ország egyik „legnehezebb'1 kerü
lete, itt lángol fel legnagyobbra a választási 
harc és ennek következményekép ide vonták 
össze a legnngyobbszámu katonaságot és 
csendőrséget.

Heggel 7 órakor 
tcipón volt az egész város, 

de nemcsak Dombóvár, hanem n» egész ke
rület, amely igen népes. Dombóváron kívül 
17 község tartozik a nagy kerülethez. Mind- 

vazhat. Az izgalom állandóan növekszik.
Este iiat órakor jelenti tudósítónk:
A kerületben rendkívüli izgalmak uralkodnak, 

mert Juhász Nagy Sándor választóit nem en
gedik az urnákhoz. Közben kiderül, hogy már 

három órakor lezárták a szavazást és pedig 
a következő eredménnyel:

Hadházy Ferenc 24/5
Juhász Nagy Sándor 1602.

így tehát
Hadházy Ferencet 8Í3 szótöbbséggel meg

választott képviselőnek deklarálták.
A tömeg hiába várt az utcákon. Juhász Nagy 
Sándornak 4600 embere áll készenlétben, de a 
kordonon nem tud keresztüljutni. A katonaság, 
csendörség a kora esti órákban attakot intéz a 
tömeg ellen. A szavazók kénytelenek hazamene
külni.

Kaba községben a hatósági emberek higgad- 
ságón mult, hogy

nem került vérontásra a sor.
Az ellenzéki szavazók ugyanis áttörték a kor
dont, mire a választást felfüggesztették. A fel
izgatott embereket lecsillapították és a szava
zást tizenegy órakor folytatták. Juhász Nagy 
Sándor kijelentette munkatársunknak, hogy 

bűnvádi feljelentéseket lesi és a választást 
pctielóval támadja meg.

A kerületben 0107 szavazó van, de csak 4000 
szavazott le. A többit nem engedték az urnák
hoz. Hajdúszoboszlót nagyszámú csendőr'és ka
tonaság tartja megszállva.

két jelölt uz autók egész táborét állította be 
a választási húréba és természetesen mindkét 
jelölt személyesen is jelen volt a ' eríilelhen.' 
Pallnvlcini Vadászkürt szállóbeli választan 
helyiségéből

percenklnt robogtak az mitök a széleÖMi 
minden leányába, ugyanígy kapták is 
küldték a jelentéseket az Ipar vendéglő

ben Is, 
ahol viszont Kállayék tanyáztak.

Az utcák csendüröklcN zsúfolták, rengeteg 
katonát is látni. UjdoiÁbóváron és a kerület 
egyik-másik községében gépfegyvereket is 
felállítottak.

Különösebb választási atrocitás azonban 
sehol nem történt, 

összeülközéseket sehonnan nem jeknlcflck, 
az emberék aránylag nkadúlytnlnni'l juthat
tak az urnák elé. Egynémely körkéglien elő
fordult, hogy
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■ Pallavlrinl szavazókat órákig nem en
gedték az urnák elé*  délut/.n azonban 

még mindenki leazarazhatott.
Pallavicinil óriási lelkesedéssel fogadták a 
kerület minden községében ahol csak megje
lent. Autóját virággal szórták tele és még 
Dombóváron is, ahol 6 maga is csak jelenték
telen azavazatszámot várt,

egészen Imponáló fölénnyel bontakozott 
ki győzelme már a választás első órái

ban la.
Délután 4 órakor, ahogy az egyes körze

tekből egymsáután futottak be jelentések, 
nyilvánvaló volt, hogy

a többség Őrgróf Pallavicini Györgyé 
és hogy Kállay Miklós menthetetlenül megbu
kott. Ezt természetesen maga nz államtitkár 
is belátta, aki Jankó főispánnal és Issekutz 
államtitkárral együtt napok óta lent volt a 
kerületben. Annyira nyilvánvaló volt még jó
ival a szavazás lezárása előtt Pallavicini győ
zelme, hogy Kállay Miklós választási irodá
jából délután 4 órakor tclefonutasltás ment a 
dombóvári állomásfőnökhöz, hogy a fél ha
tos budapesti gyorsvonathoz kapcsolják hoz
zá az államtitkár szalonkocsljút, mert Kállay 
nem óhajt még egy éjszakát Dombóváron 
tölteni. 5 óra ufón néhány perccel Kállay 
Miklós kíséretével együtt megjelent a pálya
udvaron és Issekutz államtitkárral felszállt a 
budapesti gyorsvonathoz csatolt szalonkocsi
jába és

elutazott Dombóvárról.
'Jankó főispán továbbra is a városban ma
radt.

Amíg Kállay Miklós kíséretével búcsút 
vett a dombóvári pályaudvaron, Pallavicini 
hívei mind nagyobb tömegben özönlöttek el 
a Vadászkürt szálló előtti téren és éljenezték 
a kerületből visszatérő őrgrófot. Pallavicini 
elmondotta, hogy különösebb atrocitás nem 
történt sehol, csak Szakra községben köve
telte távozását a csendőrőrmester a válasz
tási elnök utasitására. Hiúba mulatta fel Pal
lavicini a kerület választási elnökének, amely 
szerint hóborilallanul járhatja a községeket, 
■ esendőiőrmeser ragaszkodott az utasítás
hoz és távozását követelte, mert mint mon
dotta, addig nem lest szavazás a közaégben, 
amíg az ellenzéki jelölt ott tartózkodik. Pal
lavicini erre el is távozott.

Óriási lelkesedés
A dombóvári kerületben délután 6 órára vala

mennyi körzetijén lezárták n szavazást. A vá
lasztási bizottság elnöke közölte őrgróf Palin 
vicinl Györggyel és Kállay Miklóssal, hogy hi
vatalosan

hétfőn délelőtt fogják kihirdetni a válasz
tás végeredményét

és ugyanakkor adják át örgróf Pallavicini 
Györgynek a kér illet mandátumát, örgróf Pál 
lavicini György gyöze’mét a dombóvári kerület 
népe

leírhatatlan lelkesedéssel fogadta. 
'Amikor a kerületben szélfutott a győzelem 
híre, a kerület valamennyi községéből paraszt- 
szekereken és gyalogosan megindullak a gaz
dák Dombóvár felé. Valóságos népvándorlás in
dult meg a kerület székhelyének irányába, 
mert Pallavicini örgróf lelkes választóközön-

Apponyi Albert gróf 
ma átvette aranymandátumát

Jászberény, junius 28. I
A Jászberénybe utazó Apponyi Albert I 

grófot Hatvanban a jászberényi százas kfil-' 
dőttaég éa Hatvan többszáz polgára fogadta 
ünnepélyesen. Hatvan részéről Lévay püs
pök-prépost üdvözölte Apponyi Albert gró
fot, akinek Gráf Vera virágcsokrot nyújtott 
át. Az üdvözlésre Apponyi Albert gróf 

hosszabb beszéddel válaszolt.
Hangoztatta, hogy ez nz ünneplés nagyobb 
Jelentőségű, mint egy választókerület ün
nepe, mert a polgári erénynek és az alkot
mányos jogok mintaszerű gyakorlásának 
fczól. Jászberény közönsége nagv érdemeket 
szerzett az alkotmányosság körül, amikor 
példáját adta annak, hogy a magyar vd- 
laeztókö:önaégnek hogyan kell élnie alkot- 
mdnyadta jogával.

Ezután a vonat a tömeg éljenzése közben 
tovább indult. Pusztamonostor állomáson 
újból üdvözölték Apponyi grófot. Jászbe
rényben Friedvalszky Ferenc polgármester 
mondott üdvözlő szavakat. Apponyi gróf vá
laszában visszaemlékezett arra, hogy 
! 25 évvel ezelőtt Jászberény ezllstazövéall

Példátlan izgalmak, csendőri 
beavatkozás Kiskundorozsmán 
Ezy német uj»iglrót méltél éréig fogvnUrtotUk

Szeged, junius 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

jelentése) Vasárnap nagy izgalmak között 
zajlott le a választás a rzöregi kerületben, 
ahol fíodó János egység*  spárti jelölt küz
dött dr. Fekete Lászlóval.

Fekete íJtssIó dr. főkoHeaell és bizal
mijait a eaendőrök hajnalban ttaazefng- 

ták
Ós valamennyit a községházára vitték.

ség® azt hitte, hogy a választás végeredményét
még ma este kihirdetik.

A választók közül sokan már akkor megin
dultak Dombóvár felé, amikor híre terjedt an-
nak, hogy Pallavicini őrgróf fölényesen vezet.
Ezek s választók már a délül íni órákban
megérkeztek Dombóvár határába, ahol azon-
bán csendőrkordon fogadta Pallavicini híveit
és jeltartóztatta a Dombóvár felé tartó széké-
reket. A csendőri kirendeltség vezetője azznl
■ z indokolással, hogv a választás aktus még
nem ért véget, formálisan visszakergette Domb-
óvár határából a több kilométer távolságból
nem egyezer gpalogszerrel érkező telkes válasz-
lókat.

Este 8 órakor már befutottak Dombóvárra
a jelentések az egyes választókörzetekből és a
Jelentések összegezése alapján kialakult a vég
eredmény, amely szerint Pallavicini György őr
gróf fölényesen győzött Kállay Miklós hivata*
los cgysegesparu jeion leien.

Az egyes körzetek eredményei a következők:
Dombóvár /. körzet:

Pallavicini 164
Kállay 351

ll. körzet:
Pallavicini 278
Kállay 211

HL körzet:
Pallavicini 197
Kállay 229

IV. körzet:
Pallavicini 286
Kállay 769
Ujdombóvár község I. körzet:
Pallavicini 289
Kállay 602

ll. körzeti
Pallavicini 358
Kállay 199

A kerület egyes községeiben a kővetkező
eredményekkel végződött a szavazás:

Dús: Pallavicini 126
Kállay 163

Gyulaj: Pallavicini 478
Kállay 176

Csibrák: Pallavicini 89
Kállay 68

Döbrököz: Pallavicini 477
Kállay 475

Kocsola: Pallóul cint 442
Kállay 83

Hőgyéiz: Pallavicini 640
Kállay 519

Koppány: Pallavicini 412
Kállay 95

Kurd. Pallavicini 173
Kállay 237

Lápafő: Pallavicini 32
Kállay 166

Mucsi: Pallavicini 490
Kállay 241

Nak: Pallavicini 397
Kállay 125

Páli: Pallavicini 490
Kállay 183

Szakái: Pallavicini 608
Kállay * 244

Szakcs: Pallavicini 457
Kállay 195

Várong: Pallavicini 05
Kállay 97

Végeredményben:
Pallavicini 7044
Kállay 5522

szavazatot kapott, örgróf Pallavicini György,
tehát 1522 szótöbbséggel győzött 
párti jelölt felett.

a kormány-

zászlóval ajándékozta meg.
— Elhoztam most ezt az ezüst zászlót — 
mondotta — mert úgy gondoltam, hogy az 
ezüst mennyegző emléke jól fog hatni az 
aranylakodalmon. Sok minden változott az
óta, de változatlanul őriztük meg a legtisz
tább erkölcsi alapon álló politikai összeköt
tetésünket és Isten kegyelméből meg fogjuk 
őrizni továbbra is.

Hatalmas éljenzéssel fogndtúk az egybe
gyűltek Apponyi Albert gróf szavait, aki ez
után

négy fehér lótól vont kocsiba Ült
és a diszkapun keresztül a fehér tollakat 
viselő választóközönség sűrű sorfala kö
zött bevonult a zászlódiszbe öltözött város
ba. A menetben vitték az 50 év előtti kortes
zászlót is, amely Apponyi első megválasz
tása idején volt használatban. Apponyi Al
bert gróf ezután dr. Kelé István apátplébá- 
noanál szállt meg. Este 9 órakor lampionos 
elvonulást rendezlek szállása előtt, ahol a 
helybeli dalárdák magyar dalokat énekel
tek’.

Közülük tizenkettőt hajnaltól délig a köz
ségházán tartották. Mindenütt csendőrök és 
rohamsisakos katonák voltak láthatók. Reg
gel. mikor megkezdődött a szavazás, Fekete 
választói még szavazhattak, később azon
ban

Cibakházán 80. örlszenllvánon 170, 
Szövegen 00 Fekete-párti választót vet

tek körül a csendőrük
azzal, hogy személyazonosságukat Igazol
jak. Ez annyi ideig tartott, hogy végül nem

tudtak szavazni. Délután, mikor a zárórát 
már kitűzte, Helly Ferenc elnök a Fekete
párti szavazókat elbocsátották. A áxavaza- 
tok összeszámlálása után igy alakult az 
arány:

Bodó János 1329
Fekete László 789
Bodd J.íno, 540 HÓtübbséggel A

kerület 3779 szavazója közül 661-en nem 
mehettek az urnák elé.

Kbkuudoroiamáu
is hasonlóan Izgalmas választás volt Fablnni 
és Dinét kSlüll. Dénet István, mint Ismere
tes, rendőri őrizet alatt van Budapesten és 
nem jöhetett le a kerületébe. Dénet bizalmi
jait és választóit tSmefteeen fogdosták 6a.se 
a csendőrök. A Dénes-Iéle választási iroda 
tisztviselőit teljes számmal bekísérték a 
községházára. A tisztviselők között

a közaégházára vitték Friedrich Ahrend 
berlini újságírót Is, akt a klakundo- 
rozamal választás mcftlcklntésére érke

zett a községbe.
A berlini hírlapíró éppen a választási iro
dában tartózkodott, mikor a csendőrök 
megjelentek és

hiába tiltakozott.
öl Is bekisérlék, de másfélére múlva sürü 
bocsánatkérések közepette elbocsátották. 
Az előállításokat azzal indokolták, hogy a 
személyazonosság megállapítására szükség 
volt, mert a főszolgabíróhoz olyan hírek ér
keztek, hogy Déneték huszfönyi rohamcsa
patot szervezlek és ez a rohamcsapat, bukás 
esetén, fel akarja gyújtani a falut.

Kiskundorozsmán azonban igy is végig 
Dénes István volt fölényben és a választás 
Kisteleken dóit el. Ili Dénes harmincöt bi

Kállay Tibor átvette a mandátumot
Nagykanizsa, junius 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Amint előrelátható volt, Kállay 
Tibor nagy győzelmet aratott Magyar Mik
lós fölött. Á választás eredményét hét 
órakor hirdette ki a választási elnök. 
Eszerint Kállay Tibor kapott 3782 szavaza
tot, Magyar Miklós pedig 1671-et. Lead
tak összesen 5453 szavazatot, Nagykanizsá
nak összesen 6789 szavazója van.

Kállay Tibor tehát 2111 szótöbbséggel 
megsemmisítő vereséget mért Magyar

Csendőrattak Balmazújvároson 
három sulyos sebesülttel

Balmazújváros, június 28
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 

lentése.) Balmazújváros piacán vasárnap 
véres incidensben robbant ki a választási 
harc. Itt Maday Gyula egységespárti jelöli 
hívei állottak szemben Szepesi Albert szo
ciáldemokratapárti jelöli szavazóival. .4 tö
meg a piactéren gyűlt össze, szétoszlatásuk- 
ra nagyobb csapat lovascsendőrt vezényel-

65 százalék szavazott
Hódmezővásárhely, junius 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Hódmezővásárhelyen a legnagyobb 
rendben folyt le vasárnap a szavazás első 
napja. Sehol nem történt semmiféle inci
dens, úgyhogy a rend fenntartására kivezé
nyelt két szakasz katonaságnak semmi 
dolga nem akadt. Már az első nap impozáns 
tömegben szavaztak le a választók, körül
belül a 16.000 főnyi választótömeg 65 szá
zaléka jelent meg az urnák előtt. Három 
körzetben már lezárták a választást, a 
lobbi helyeken azonban hétfőn is tovább 
folyik. A választási elnök nyilatkozata sze
rint

kedden reggel kezdik meg a szavazatok 
összcszámláUsát,

A Zeileis-kezelés 
újabb eredményei

Alig egy hónapja, hogy dr. Blechner Barna 
orvos megnyitotta Andrássy-ut 52. sz. alatt 
(Oktogon-tér) rendelőjét, máris egész tömege 
a gyógyult betegeknek hagyta el boldogan a 
rendelőt és nagyon sokan keresik fel, hogy 
kínzó bajukra gyógyulást találjanak.

Régi bajok, fájdalmak, melyek minden 
kezeléssel dacoltak, kerülnek leginkább a 
Zeiles-kezelésbe és ezzel a gyógymóddal, 
amely nem csoda, csak a hatása csodálatos, 
sorban gyógyulnak meg a legklnzóbb migrai 
nck, női bajok és a legkülönfélébb betegsé
gek, melyek nem látszanak s mégis megkese
rítik viselőjük életét.

A gép, mellyel a kezelés történik, az ere
deti gallspnrhi magasfrekvenciás Zeileis-gép, 
mely nem tévesztendő össze az egyéb Zeilels- 
rendszerű gépekkel, melyek csak az eredeti
nek utánzatai. Éppen ez az utánzás bizonyítja 
az eredeti gallspachi Zeileis-koreiés nagy 
szerűségéi, melynek dija esetenként 3 pengő

smti konyha- es
eiöszoDanütoruzem JU
uii..Donany u.LU

ÍT la
zalmlférflát körülfogták a csendőrök. Az 
urnák előtt nem volt bizalmi, mire Dénes 
választói nem akartak szavazni és a tömeg 
föl-alá hullámzott az utcán. A feszült han
gulatban

■ Déncjs-párll asszonyok összetűztek a 
csendőrökkel

és megtámadták őket, de a csendőrök visz*  
szaszoritották az asszonyokat. Több igazol
tatás történt és

egy asszonyt letartóztattak.
Ebben az izgalmas, túlfűtött hangulatban 

a választás elnöke délután három órakor 
váratlanul kitűzte négy órára a zárórát. A 
választás eredménye ezután igy alakult:

Fablnyl 2136
Dénes 1604
Fabinyi tehát 472 szótöbbséggel győzött.
A kerület 6700 választója közül három

ezer nem szavazc’L
Mindszenten Andaházy Kasnya Béla és 

Keőváry Ottó bocsátkoztak küzdelembe. 
Keőváry Oltót hajnalban a községben őri
zetbe vették a csendőrök, átszállították Kis
telekre, majd visszafelé kisérték, de a ha
tárban elengedték.

Mire Keőváry visszajött, Andaházy 
Kasnya már győzött.

Szeged hétfőn választ. Vasárnap teljes 
nyugalom volt a városban.

Miklósra.
Este hét órakor adták át Kállay Tibor

nak a mandátumot. A városháza előtt tíz
ezer ember gyűlt össze, akik előtt Kállay 
Tibor — miután megköszönte a mandátu
mot — megállapította, hogy

„a radikalizmusnak Nagykanizsán 
hosszú ideig befellegzett *.

A jövőre nézve a legfőbb feladatnak látja, 
minél több kereseti lehetőség teremtését. 
Kállay keddig marad Nagykanizsán, azután 
visszatér Budapestre.

tek. Mivel az emberek az első felszólításra 
nem engedelmeskedtek,

a csendőrük parancsnoka attakot vezé
nyelt és így szórták szét a tömeget.

A csendőri beavatkozás során Igen sok 
sebesülés történt. Három asszonyt a csend
őrlovak súlyosan megsebesítettek, igen sok 
könnyebb sebesülés történt.

Hódmezővásárhelyen
úgyhogy eredményre csak kedden éjjel lehet 
számítani. A jelek szerint a város eddigi két 
képviselője, Mayer János és Kun Béla, kap
ják meg újból a titkos kerület két mandá
tumát.

Nincs listakapcsolás
Gál és Ernszt között Győrben

Győr, junius 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Győrben nagy izgalommal várják 
a hétfői választást. Három lista verekszik 
Győrben a két mandátumért. Az egységes
párti listát Ernszt Sándor, a polgári ellen
zék listáját Gál Jenő, a szociáldemokrata 
listát Malasits Géza vezeti. Vasárnap kerül 
nyilvánosságra a szociáldemokrata párt bal
oldali frakciójának állásfoglalása, amelyben 
passzivitást jelentenek be.

Szombaton úgy Győrben, mint Budapes
ten az a hir terjedt el, hogy Gál Jenő és 
Ernszt Sándlor listakapcsolásban állapodtak 
meg. Ez a hir nem felel meg a valóságnak. 
Gál Jenő pártja a legerélyesebben cáfolja, 
hogy listakapcsolás történt volna.

— Egy szál búzavirág. A Magyar Anyák 
Nemzeti Ünnepét Rendező Bizottság élén fő- 
védnöknőjével, nagybányai vitéz Horthy 
Miklós kormányzőné főméltóságu asszonnyal 
ebben az esztendőben búzavirágok árusítás*  
utján gyűjti össze a leglöbbgyermckes magyar 
anyák jutalmazására szolgáló alapot. Az árusí
tás a házfelügyelők utján junius hó 27-én kez
dődik és egy szál búzavirág csak 20 fillér.

A Palatínus Club 
bridge-versenye
A Palatínus Club 1931 lullus hó 1-én szigeti 
clubpalotájában brldge-versenyt rendez. A 
dlfak összértéke 7000 pengő. Meghívó- 
sokért a Club Margitszigeti Spolar/ch-.oalo- 

iában tévő irodájához kell fordulni.
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kerületekben
az eredmény a
ABAUJTORNA VÁRMEGYE: 

Garbócbogdány:
Fekete Lajos, hiv. egys. 1156
Melczer Lilla, egys. 1136

Fekete Lajos 20 szótöbbséggel győzött.
Rendkívül izgalmas volt a küzdelem. Melczcr 

Lilla állandóan vezetett, a finisben váratlanul 
lemaradt.

Göncz:
Káger József, hiv. egys. 4982

Bárczay János egys. 3118
Káger József 1864 szótöbbséggel győzött.

SzepsI:
Báró Perényl Zsigmond, hiv. egys. 1222
Szalag László, egys. 940
Perényl báró 282 szótöbbséggel győzött.

Szikszó:
Farkas Géza hiv egységes, egyhangúlag meg

választott képviselő.
Torna:

Endre, hiv. egys, egyhangúlag megvá- 
képviselő.
BÁCSBODROG VÁRMEGYE:

Bácsalmás:
Vojnich Miklós hiv. egységespárti

Szeder Ferenc szociáldemokrata
Búd János 4189 szótöbbséggel 

Gyoma:
Zeőke Antal hiv. egys.
Dr. Wangel Gyula egys. 2176 
Dr. Bárd Imre szoc. dem.
Zeőke Antal és Wagner Gyula

választás.
Gyula:

Pongrácz Jenő gróf hiv. cgys.
Csele József ellenzéki kisg.
Pongrácz gróf 2612 szótöbbséggel

Orosháza:
Rendkívül izgalmas küzdelem folyt 

András hivatalos kisagzdaképviselö 
Vince volt belügyminiszter között. A _____

végződik. ÉjjelCsizmadia András győzelmével 
11 órakor a helyzet igv fest: 

Csizmadia Andi ás 
Nagy Vince

Pukg 
lasztott

Báró . . .
és Sauerborn Károly Gaál Gaszton-párti kis- 
gazdajelőlt közölt rendkívül éles küzdelem 
folyt. Már az első turnusoknál kiderült, hogy 
az egységespárt hivatalos jelöltje alul fog ma
radni. A belügyminisztérium délelőtti tizenegy 
órai jelentése szerint kapott

Vojnich Miklós 1192,
Sauerborn Károly 1304 szavazatot.
Az ellenzéki jelöltnek ez az előnye továbbra 

Is megmaradt. A végeredmény a következő:
Báró Vojnich Miklós 2948
Sauerborn Károly 4848
Sauerborn Károly ellenzéki kisgazda tehát

1900 szótöbbséggel győzött.
Jánoshalma:

Marschall Ferenc hív. egys.
Willmann János ellenzéki kisgazda

Marschall Ferenc 573 szótöbbséggel
Rcgőcc: 

kereszténypárt! 
ellenzéki kisgazda 
nagy szótöbbséggel győzött

Tompa:
Br. Podmaniczky Endre hiv. egys.
Vincze György egys.
Kóródi Katona János kcr. elle.

Kóródi Katona János 68 abszolút 
gel győzött.

BARANYA VÁRMEGYE: 
Dárda:

Mándy Sándor hív. egys. 
dr. Schmidt Miklós egys.

dr. Schmidt Miklós 24 szótöbbséggel 
Mohács:

Mihály/! Vilmos hiv cgys. 
dr. Beck Alajos párlonkivüli

Mihályt! Vilmos 2123 szótöbbséggel
Sásd:

Fenlczy Ignác hiv. egys.
Kelemen Ferenc ellenzéki agrárius
Fenleiy Ignác 7380 síótSbb.éggel győiblt.

Szalánta:
Brogly József hiv. egys. 6523
Szelenczy Mihály cgys. 2353
Dick György szoc. dem. 3162
Brogly József 1008 abszolút szótöbbséggel 

győzött.
Villány:

Bleyer Jakab hív. cgys. 
Schneider József egjs
Bleyer Jakab 2077 szótöbbséggel 

Pécsvárad:
Keresztes Fischer Miklós, hiv. egys., egyhan 

gulag megválasztott képviselő.
Siklós:

Simon János, hiv. egys, egyhangúlag megvá 
lasztott képviselő.

Baranyaszentlőrincx:
Putacsl Dénes, hiv. egys., egyhangúlag meg

választott képviselő.
BÉKÉS VÁRMEGYE: 

Békés:
dr. Dobránszkg Béla hiv. egys.
Megyeri Sándor agrárius 
Szakács Andor ellenzéki agrárius 

Lapzártakor még nincs eredmény, valószínűleg 
dr. Dobránszky és Szakács Andor között pót

választás less.
Békéscsaba:

A hallatlanul izgalmas választási küzdelemről 
külön cikkben számolunk be. A végeredmény a 
következő:

Búd János hiv. egys.

Artinger Imre 
Mojzes János 
Mojzes János

5775 
5202 

győzött.

1371 
4050

521
95

684 
szótöbbség-

1065 
1089 

győzött.

5653 
3530 

győzött.

9622 
2242

5783 
3706 

győzött.

9428 
3222
3464

8065

Nöl cipő......................
Férllcipő ...................... 10.80

Minden színben és fazonban.
Minden párért szavatolunk

győzött.

o budai oldal 
ovöngye

3620

1948 
között pót-

5882 
3270 

győzött.

Csizmadia 
és Nagy 
küzdelem

4904
3271

Szarvas:
Dr. Tóth Pál hív. cgys. 
Farkas István szoc. dem.

Tóth Pál 4186 szótöbbséggel
Szeghalom:

Temesváry Imre hiv. egys.
Varga Zsigmond ellenzék! kisg.

Temesváry Imre 2154 szótöbséggcl 
Berettyóújfalu:

Szilágyi Lajos párlonkivüli
M. Szabó Pál függ. kisg. 
Szilágyi Lajos 2407 szótöbbséggel j

Blbarkeresztes:
Takács Géza hiv. egys.
Hcgyessy Károly ellenzéki kisgazda
Takács Géza 1191 szótöbbséggel 

Blbarnagybajom: 
Létay Ernő hiv. cgys.
Perszán Miklós ellenzéki kisg.
Mangold Gyula pártkiv.

Létay Ernő óriási szótöbbséggel győzött.
Cséffa:

Dr. Mártonffy Gyula hiv. egys.
Tildy Zoltán ellenzéki kisg.

Mártonffy Gyula 1013 szótöbbséggel
Derecske:

Pékár Gyula hiv. egys.
Csizmadia Lajos nemz, radikális

Pékár Gyula 877 szótöbbséggel

Nagyszalonta:
Gróf Almássy Lajos hiv. egys.
Demjén István nemz, radikális

Almássy Lajos gróf 1404 szótöbbséggel győzött.
Szalárd:

Lcszkay István hiv. egys. 1077
Nagy Lajos ellenzéki kisg. 928
Leszkay István 149 szótöbbséggel győzött.

Székely híd:
Fráter Jenő, hiv. cgys.
Föld Aladár

Fráter Jenő 438 szótöbbséggel
Tótkomlós:

Lányi Márton, hiú. egys, egyhangúlag megv 
képviselő.
Battonya:

Báró Urhdn Péter, hiv. egys.. egyhangúlag 
megválasztott képviselő.

BORSOD-, GÖMÖR- és KISHONT-VÁRMEGYE. 
Edéién y: 

Farkas Gyula hiv. egys.
Váczy József ellenzéki kisg
Farkas Gyula 2744 szótöbbséggel

Mezőcsát:
Édes Antal hív. cgys. 
Pataky " ‘ “ •••••--

Édes

8073 
3887 

győzött.

6118 
3964 

győzött.

5420 
3013 

győzött.

2352 
1161 

győzött.

4060
835
950

4165 
3152 

győzött.

4028 
3151 

győzött.

2580 
1176

1832 
1394 

győzött.

6585 
3841 

győzött.

2203
341Gyula ellenzéki kisg.

Antal 1862 szótöbbséggel győzött.
Mezőkeresztes:

József hiv. egys. győzött, mert Rónai 
Sándor szoc. dem. és vitéz Gomba •
lenzéki kisgazda visszaléptek.

Mezőkövesd:
Patay Gyula egys.
Zsóry Lajos hiv. cgys.
Zsóry Lajos 1604 szótöbbséggel 
CSANÁD, arad, TORONTÁL I

Makó:
Petrovlcs György hív. cgys. 
Könyves Kolordcs József Kossuth |

Petrovica György 662 szótöbbséggel győzött.
Elek:

Rubinek István hiv. egys. 3004
Dr. Hirrmann Ferenc pártonkivüli 1558 
Rubinek István 1446 szótöbbséggel győzött.

Nagyszenlmiklós:
Dr Lakatos Gyula hiv. egys. 605
Dr. Kiss Károly párlonkiv. ellenzéki 211 
Lakatos Gyula 394 szótöbbséggel győzött.

Törökkanlssa:
Bodó János hiv. egys. 
Dr. Fekete László egys.

Bodó János 640 szótöbbséggel
Nagylak:

Héli Imre egyhangúlag megválasztott kép 
viselő.

Bottlik
Sándor cl-

2635 
4239 

győzött.
MEGYE:

4167 
párti 3505

1429
789 

győzött.

Ónod:
Lukács Béta, hiv. cgys, egyhangúlag megvá 

lasztott képviselő.

Biró Pdt, hív. egys., egyhangúlag megválasz
tott képviselő.

Sajószentpéter:
Dessetuffy Aurél, hiú. egys, egyhangúlag 

megválasztott képviselő.
Feled:

Fáy István, hiv. egys., egyhangúlag megvá
lasztott képviselő.

Putnok:
Putnoky Móricz, hív. egys., egyhangúlag meg

választott képuiselő.
CSONGRÁD VÁRMEGYE: 

Kiskundurozsma:
Rendkívül éles küzdelem volt. A kerület tele 

van csendőrökkel és katonasággal.. A végered
mény a kővetkező:

Dr. Fabint/l Tihamér hiv. egys.. 2136
Dénes István földmunkáspárti 1664

Dr. Fablnyl Tihamér 472 szótöbbséggel győzött.
Mindszenl:

Pogány Frigyes hív. cgys. 
Andaházy-Kasnya Béla egys.
Dr. Kcöváry Ottó Dénes-párti

Andaházy-Kasn.va Béla 936 abszolút 
séggcl győzött.

Csongrád:
Krüger Aladár hiv. egys. egyhangúlag 

választolt képviselő.
Szentes:

Lázár Andor honvédelmi államtitkár 
hangulag megválasztott képviselő.

FEJÉR VARMEGYE:
Adony:

Zichy János gróf kereszténypárt!
Podula József ellenzéki kisg.

Gróf Zichy János 3755 szótöbbséggel 
Lovosbcrény:

Simon András hiv. egys.
Cserty József
Simon András

2564
3937

437 
szótöbb-

meg-

*ou-

5447 
1692 

győzött.

6606 
4204 

győzött.
Kossuth-párti
2402 szótöbbséggel

Mór:
Ferenc párlonkiv. ell. 8513 
ellenzéki kisg.

Gr. Hunyadi/ 
Stolte Lénárd

Hunyady Ferenc 6837 szótöbbséggel
Sárbogárd:

Huszár Dezső hiv. cgys.
Benedek József ellenzéki kisg.
Huszár Dezső 1088 szótöbbséggel

Vál:
Vasadi Balogh György hiv. egys. 
Andreettti Károly egys.
Nagy Lajos Kossuth-párti
Andreettl Károly 1842 abszolút többséggel 

győzött.
Hcrczcgfalva:

Farkas Elemér egyhangúlag megválasztott 
képviselő

GYŐR—MOSON VÁRMEGYE: 
Györszcntmárton:

Sokorópátkai Szabó István hiv. cgys. 
Csikmándy Ernő egys
Kelemen András ellenzéki kisg.
Pótválasztás lesz Sokorópátkai Szabó Ist

ván és Csikmándy Ernő között, 
öttevény:

Túri Béla kereszténypárt!
Csonka Antal kisg. 
Márfíy Ede ellenzéki kisg.

Túri Béla győzött.
Magyaróvár:

Pintér László hiv. egys.
dr. Bánóczi László szoc. dem. 

Pintér László 3749 szótöbbséggel
Nezslder:

dr. Kusbach Ferenc cgys.
Láng Lénárt egys.
Schmidt Márton ellenzéki kisg.

1676 
győzött.

5893 
4805 

győzött

6779 
5460 
2952

7217 
2436 
3451

5453 
1704 

győzött.

1256 
723 
627

Ermigel
gróf Károlyi Imre házhely

parcellázása
Látogassa meg Érdligetet, a főváros 
közvetlen környékének legszebben fej
lődő letelepülő helyét.
A nagy melegre való tekintettel a kora 
reggeli és késő délutáni órákban egy— 
egy autóbuszjáratot állítottunk be, ügy 
hogy ezentul

inpnavíoöranihona vissza
minden vasár- és ünnepnapon (Péter és 
Pálkor Is) a következő időkben közle
kednek:

délelőtt: 8, ^10, 11, 
délután: 2, 5 a 4, 5.

Indulás I., Budafoki-ut 71. 
Miklós-körtér közelében).
Fel világosiin st nyújt és az 
pcs ismertetőt bérmentve 
városi iroda, VII., 
J. 423—22.

alól (Horthy

Ingyenes ké- 
megküldi n 

Rákóczl-ul 24. Tel.:

Pótválasztás ksz Kusbarh Ferenc és Láng 
Lénárt között.

Somorja:
Gallasz Ágost, párlonkivüli 1496
Raáb Károly, kcr. ellenzék, visszalépett. 
Cserny Ferenc, párlonkivüli 

Frühuiirlh Mátyás, visszalépett.
Gallasz Ágost 017 szótbbséggel

HAJDÚ VÁRMEGYE: 
Hajdúböszörmény:

Dr. Uzongi György, hiv. egvs. 
Kőszegi Frigyes, párlonkivüli 
Kálmán Ferenc, ell kisgazda
Pótválasztás lesz Uzonyl és Kálmán

Hajdúnánás:
Maday Gyula, hiv. cgys. 
Szepesi Albert, szoc. dem.
Maday Gyula 1002 szótöbbséggel

ZtrrJny:
Gründisch Guido egys. 
Ztvinz Károly egys 
Neubcrgcr Mihály ellenzéki kis. 
Szvntagh Jenő keresztény pár ti

Neubcrgcr és Szoufagh közölt pótválasztás 
lesz.

879

győzött.

3100 
1273 
3105 

közölt.

49S8 
3986 

győzött.

Hajdúszoboszló:
A páratlanul izgalmas választásról 

cikk keretében részletes tudósításban 
lünk be. A végeredményt az esti 
hirdették ki és at a következő:

Dr. Hadházi/ Ferenc hiv. egys.
Dr. Juhász Nagy Sándor ellenzéki 

Hadházy Ferenc 1063 szótöbbséggel 
Nádudvar: 
egys.
független kisg.

Petri Pál hiv.
Molnár József

Petri Pál 5643 szótöbbséggel 

HEVES VÁRMEGYE: 
Eger:

dr. Pctró Kálmán kereszténypárti 
Budavári László fajvédő
Pctró Kálmán 4387 szótöbbséggel 

Pélervására: 
gr Kcglevich Gyula hiv. cgys.
Plósz István egys.
Bell Miklós fajvédő

Előzetes jelentési

külön 
száma- 

Arákban

2715 
1652 

győzött.

7659 
2052 

győzött.

7244 
2857 

győzött.

7264 
4652 
2087

cég detall-osztátyának 
me-szOnésével kapcsolatosan

uasárnap és hétfőn
zárt a/tók mögött — 108 tagból álló személyzete a már eddig 
Is tetemesen leszállított árakat még eddig nem létező 
hihetetlen alacsonyra írja le.

utolsó hetek!
Mindenki mielőbb jöjjön el, érdeke, 
hogy moat vásároljon I

Nyitás: kedden 
délelőtt 10 órakor Kossuth Lajot-utca 9

V
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KeglMeh Gyula gróf 525 abszolút 
get győzött. 
Tiszafüredi

Boborg György hív. egys. 
dr. Kemény Imra egys. 
dr. Farkas Endre pártonklv.
Bebory György 1480 szótöbbséggel győzött 

Gyöngyösi
Hódosig Gedeon egyhangúlag megválasztott 

'képviselő.

nótöbbség- képviselő.

*428
3637
2311

Szlngey-Mrrse 
tott képviselő.

Hatvani
Jenő egyhangúlag megválást-

Hevesi
Gáspárdy Elemér egyhangúlag megválasztott 

képviselő.
Kápolnát

Mayer János egyhangúlag megválasztott kép
viselő.

Pásztó:
luddg Béla egyhangúlag megválasztott kép

viselő.
JÁSZ-NAGY-KUN-SZOLNOK VARMEGYEI 

Jászapátit
Hegedős Kálmán hiv. egys. 3273
Pataky István ellenzéki kisg. 2133
Hegedűs Kálmán 1140 szótöbbséggel győ

zött.
Jászlad ány:

dr. Hagy Emil párlonklv. ellenz.
dr. Rege Károly egys.

Nagy Emil 2197 szótöbbséggel győzött.
Karcagi

Kenyeres János, egys.
P. Ábrahám Dezső, Kossuth-párll 

Kenyeres János 1871 szótöbbséggel
Kisújszálláson

'Ábrahám szavazóit szétverték.
Kunszentmártoni

Kuna P. András, hiv. egys. 
Dr. Mezey Lajos, egys.

Kuna P. András 1025 szótöbbséggel
Abádszalóki

Gyula egyhangúan megválasztottGömbös 
képviselő

Czettler 
képviselő.

4258 
2056

5427 
3556 

győzött.

3297 
2272 

győzött.

Jákóhalmai
Gyula egyhangúan megválasztott

Jászberényi
Apponyi Albert gróf egyhangúlag megválasz

tott képviselő.
Kunhegyes:

Herczeg Béla egyhangúlag megválasztott 
képviselő.

Ipolysági
Ernszt Sándor népjóléti miniszter egyhangú

lag megválasztott képviselő.
Ipolyazalklt

Karafláth Jenő egyhangúlag megválasztott 
képviselő.

NÓGRÁD-HONT VÁRMEGYE: 
Szécsény:

Lapzártakor érkezett: 51 szótöbbséggel győ
zött báró Orosdy Fülöpné kér. szoc. Krúdy 
Ferenc hiv. egys. párti ellen.

SOMOGY VARMEGYE:
Barcs:

Görgey József hiv. egys. 
Ulain Ferenc pártonkivüli

Görgey József 88 szótöbbséggel
Csurgói

Éhn Kálmán egys. visszalépett. 
Br. Inkey Pál egyhangúlag.

Igáit
Gálfy Dénes egys.
Dr. Moór Artúr egys.
Gálfy Dénes 790 szótöbbséggel 1

Kaposvár:
Ugrón Gábor egys.
Vámosi! István szoc. dem.
Ugrón Gábor 3306 szótöbbséggel

Lengyeltóti:
Gaal Gaszton egys.
Fodor Lajos pártonkivüli
Gaal Gaszton 3042 szótöbbséggel

Nagyatád:
Berky Gyula egys.
Szecsey István függ, kisgazda
Berky Gyula 1736 szótöbbséggel 

Kaposmérő:
Tankovlcs János egyhangúlag 

képviselő.

3647 
3564 

győzött.

6080 
5284 

győzött.

5999 
2693 

győzött.

4259 
1217 

győzött

4460 
2734 

győzött.

megválasztott

Marezall:
Slrausz István egyhangúlag 

képviselő.
megválasztott

2013 
2625 
1329

7683 
3276

Mezőtúri
Urbán Gáspár egyhangúlag megválasztott 

képviselő.
Saolnoki

Kenéz Béla egyhangúlag megválasztott kép
viselő.

TlszafÖldvári
Erődl Harrach Tihamér egyhangúlag meg 

választott képviselő.
Törökszentmiklósi

Brandt Vilmos egyhangúlag megválasztott 
képviselő.

KOMAROM—ESZTERGOM VÁRMEGYEI 
Nagylgmánd: 

Péntek Pál hiv. egys.
Csehszomhathy László
Csapiár Jótsel ellenzéki kisg.

Péntek Pál és Csehszomhathy IJszló közölt 
pótválasztás lesz.

Tatai
Fellner Pál hív. egys.
Gleber József egys.
Fellner Pál 3871 szótöbbséggel

Komáromi
Dr. Zsindely Ferenc egys. 
Dr. Denhof Antal egys.

Dr. Zsindely Ferenc 549 szótöbbséggel győzött
Esztergomi

Mátéffy Viktor kereszténypárti 2437
Groh Lajos kereszténypárti 2316
Mátéffy Viktor 121 szótöbbséggel győzött.

Tatabánya:
Kócsán Károly egyhangúlag megválasztott 

képviselő.

6435 
5872 

897

6751 
2880 

győzött.

1162
613

Dorogi
Frey Vilmos egyhangúlag megválasztott kép

viselő.
Balassagyarmati

Scltovsrky Béla belügyminiszter egyhangú
lag megválasztott képviselő.

Rétsági
Zsttvay Tibor fgarságilgyminlszetr egyhangú

lag megválasztott képviselő.
r 1 Salgótarjáni

Sztrangauszky Sándor egyhangúlag meg
választott képviselő.
i Szlráki
’Kohtn^Ador^án^^^ha^jdt^^nse^vdlasttrdt

Jullus hó <O-lgI
FttrdökabAt nm ________ 16.90
Frottrkrlme 150 lyiiet 6.00
CF®p© <1© C'hln© nebés mlnAaSg..^ 4.BO

álvateslaekbea 1.58
D©lé« mintákban—.67

14-0 e« nftl rah4m...,w_w 1.46
naav s>Mm

Po«UI mntrnndeléat utánvéttel .Ultitok

Friedmann Farkas
■adapeM Vli. Bírái,«toa tt

Nagybajom:
Neubauer Ferenc egys. 
Igmándu Aladár egys. 
Hegyi Árpád egys.
Pótválasztás lesz Neubauer és Tgmándy kö

zött.
Szigetvár:

br. Biedermann egys.
dr. Magda István egys.

Biedermann 4407 szótöbbséggel győzött.
Tab:

Kálmán Jenő egys. 4504
Turcsányi Egon fujvédö 6962
Turcsányl Egon 1358 szótöbbséggel győzött.

SOPRON VARMEGYE:
Csepreg:

Flandorfer Ignác pártonkivüli 
dr. Szedentk Jenő függ. kisg.
Flanndorfer Ignác 4227 szótöbbséggel győ

zött.
Csorna:

Griger Miklós kereszlénypárti 
Eigen Pál pártonkivüli
Griger Miklós 2702 szótöbbséggel győzött. 

Kapuvár:
Cstk József kereszténypárti 3748
dr. Rakovszky Tibor kereszténypárt! 3049
Dömötör Mihály pártonkivüli 2257
Saly Dezső függ. kisg. 1627
Csík József és Rakovszky Tibor között pót

választás lesz.
Lövő:

dr. Ötvös Lajos kér. párti 
Ágh János kér. párti 
Kerényi László pk.
Dr. Ötvös Lajos 2232 szótöbbséggel győzött. 

SOPRONKÖRNYÉK.
östör József egységespárti és br. Berg Miksa 

függ, kisgazda közölt pótválnsztás lesz.
v. Keő József pártonkivüli és Zuschlag Vil

mos szoc. dem. kibuktak.
SZATMÁR—UGOCSA—BEREG VÁRMEGYE: 

Ceengert
Szuhányl Ferenc egys. 3710
Dr. Szoboszlay István függ. kisg. 2151 

Szuhányl Ferenc 1016 szótöbbséggel győzött.
Fehérgyarmat:

Gaál Endre egys. 
Gyenghe Béla egys.
Gaál Endre 6203 szótöbbséggel 

Nagykapos:
Fenyő Miksa egyhangúlag megválasztott kép 

viselő.
Nagykároly:

fffés József egyhangúlag megválasztott kép
viselő.

Mezőkászony:
Tomcsányi Vilmos egyhangúlag megválasztott 

képviselő.
Mátészalka:

Péchy László egys. 
Rápolti Nagy Jenő kisg.
Péchy László 3282 szótöbbséggel

Tarpai
Konkoly Thege Kálmán egys.
Zsilinszky Endre nemz, radikális

Zsilinszky Endre 175 szótöbbséggel
SZABOLCS VARMEGYE: 

Tlszalök;
Urdrltm /n/irf l. dr. 

J .t ...vr; HwndarlnM.
f. bdrd l nn Milhh rnu.dfir.r^rHak IrfirdU.

* kUrdrtrm bíró V»y Mikid, 
végződött.

6593
2366

8633 
5931

5217 
1967 
1018

6181 
2978 

győzött.

6906 
3764 

győzött.

1401 
1576 

győzött

képviselő.Az eredmény ez volt:
dr. Szabó Sándor 2689
báró Vay Miklós 3839
úgy hogy báró Vay Miklós 1150 szavazattal 

győzött.
Gávat

Kállay 
képviselő.

Nánássy 
képviselő.

Mikecz 
képviselő.

Kállay 
képviselő.

István egyhangúlag megválasztott

Miklós
Kemecse:
egyhangúlag megválasztott

Tamás
Kisvárdai
egyhangúlag megválasztott

Andor
Nagykálló:

egyhangúlag megválasztott

Nyírbátor:

5747 
2847 
1712

Kálnokt Bedő Sándor egyhangúlag megválasz 
lőtt képviselő.

Nyíregyháza:
Éber Antal egyhangúlag megválasztott kép

viselő.
VAS VARMEGYE.

Celldömölk: 
hiv. egys. 
párlonkiv.
2019 szótöbbséggel győzött. 
Körmend:

gr. Sigray Antal pártonkivüli győzött, 
örlszenfpéter:

Végleges eredmény csak holnap 
Utolsó eredmény:

Beck Lajos pártonkivüli 
Mandorff Emil kér. ellenzék

Beck Lajos győzelme várható.
Szentgotthárd:

Vargha Gábor kér. párti
Pásztori István függ, kisgazda
Domokos Géza egységesparii 

Pótválasttás lesz Vargha Gábor és Pásztori Ist
ván között.

Kőszeg:
^Lingatier Albin egyhangúlag megválasztott 

Sárvár:
Huszár Mihály egyhangúlag megválasztott 

képviselő.
Vasvár:

Gróf Apponyi György egyhangúlag megvá 
lasztott képviselő.

Zlrc:
Holltscher Károly egyhangúlag 

tott képviselő.

Jánossy Gábor 
Ormánál János
Jánossy Gábor

9650 
7631

reggel lesz.

2771 
2270

1704 
1589
221

megválasz-

Szombathely:
Ernszt Sándor kér. pti
Kovács József szór. dem.
Ernszt Sándor 6915 szótöbbséggel | 

VESZPRÉM VÁRMEGYE. 
Dcvecscr.

Schandl Károly, egys.
Ruppert Rezső, Kossuth-párll

Schandl Károly 2937 szótöbbséggel 
Enying:

Gr. Festetich Sándor, egys.
Dr. Schmidt Gyula, függ, kisgazda
Gróf Festetich 3925 szótöbbséggel ( 

Nagyvázsony:
Jókai Ihász Miklós, egys.
Dr. Zsigmond Gyula, pártonkivüli

Zsigmond Gyula 1126 szótöbbséggel 
Pápa:

Ángyán Béla, egys.
Szabó József kér.
Dr. Lakos Béla, függ, kisgazda 
Szerdahelyi Sándor, szoc. dem.

A"«yán Béla é. Szabi Jéiwl kOrdtl i 
tás lesz.

TOLNA VARMEGYE. 
Dombóvári

Kállay Miklós ,egys. 5522
örgr. Pallavicíni György, pártonkiv. 7044 

Pallavicíni 1522 szótöbbséggel győzött.
Az izgalmas választásról külön 
mólunk be.

8313
139$ 

győzött.

6099 
3162 

győzött.

7850
3925 

győzött.

4357 
5483 

győzött.

4068
2499 
836

1182 
pótvdlasz-

Paks.
Kovács Sebestyén Endre, egys. 
Téglássy Béla, fajvédő

Téglássy fajvédő 8582 szótöbbséggel győzött. 
Szekszárdi

örffy Imre, egys. 
Bulin Jenő, pártonkivüli 
Klos: Tamás, kisgazda
öfBy Imre 1700 abunlnl uötUbaOinl 

gyfl.Ott 
l'ltodt

Frühwlrlb Mályá. kerrutpárll «. Mobile, 
Leje. IU«. klH»da kOiOlt pólválauU, hu. 

Veszprémi
Dr. Dréhr Imre egvs. 5340
IWnprtcht Antal pártonkivüli 37,3
Bríbr Imrr JOtlS «,ötnhh,*«arl  prArOtl. 

Bonyhádi
Gra/z Gusztáv egyhangúlag mcgváluszlvlt

5231 
8813

5786 
2497 
1529

Gyönk:
Pesthy Pál egyhangúlag megválasztott kép

viselő.
Tolna:

Kiéin Antal egyhangúlag megválasztott kép
viselő.

Tamási:
Dencz Ákos, egys.
Kuruct István, függ, kisgazda 
Vas Gyula, Kossuth párti
Dencz Ákos 1188 abszolút szótöbbséggel 

győzött
ZALA VARMEGYE: 

Alsólendva:
Csák Károly, egys. 2762
dr. Némethy Vilmos függ, kisgazda 2408 

Csák Károly 354 szótöbbséggel győzött. 
Balatoufüred:

Darányi Kálmán, egys. 5360
Dr. Nagy Béla, függ, kisgazda 1418
Darányi Kálmán 3952 szótöbbséggel győzött. 

Keszthely:
Rakovszky Iván egys. 6952
Melsler Károly kcr. párti 5662
Rakovszky Iván 1327 szótöbbséggel győzött.

Tapolca:
Gr. Eszterházy Móric, kerpárti 4787
Kaszás Károly, függ, kisgazda 2778
Eszterházy Móric gróf 2009 szótöbbséggel 

győzött.
Kiskomárom:

Gyömörey István, egys. visszalépett.
Gr. Somsslch Antal, egys. egyhangúlag meg

választott képviselő.
Zalabaksa:

Hajós Kálmán egyhangúlag 
képviselő.

megválasztott

Zalaegerszeg:
Báró Kray István egyhangúlag 

képviselő.
megválasztott

Győmőrcy 
képviselő.

Zalaszentgrót:
István egyhangúlag megválasztott

Nagykanizsa:
Kállay Tibor, pártonkivüli 
Magyar Miklós, demokrata
Kállay Tibor 2111 szótöbbséggel

Pacsa:
Farkas Tibor, függ, kisgazda 
Zsirkay János, fajvédő 
dr. Mikolics Ferenc, pártonkivüli
Farkas Tibor 3092 szótöbbséggel

ZEMPLÉN VARMEGYE: 
Klrályhclmec: 

Br. Láng Boldizsár, egys. 
Dr. Wagner Károly, egys.

3782 
1671 

győzött.

4915 
1505 

318 
győzött.

2165 
„ . ____ 2085

Br. Láng Boldizsár 80 szótöbbséggel győzött.
Megyaszó:

Br. Prónay György, egys. 
Gr. Serényi László, függ, kisgazda 
Heves küzdelem ulán Prónay György

184 szavazattal győzött. 
Sárospatak: 

Bessenyey Jenő, egys. 
Nagy Ernő, ellenzéki 
Bessenyey Jenő 553 szótöbbséggel 

Sátoraljaújhelyi 
Görgey István egys.
Dubay István párlonkiv. ellenzéki

3657 
3473 
báró

4604 
4051 

győzött

3575
- -------- - -------.... .......v, 2305

Görgey István 1210 szótöbbséggel győzött.
Tokaji

Lázár Miklós pártonkivüli
Miller Ede frontharcos
Dr. Szabó Sándor függ. kisg.
Lázár Miklós 1304 abszolút szótöbbséggel 

győzött.
BAJA:

Walkó Lajos egys. 4227
Lelbach Oszkár függ. kisg. 3992
Walko Lajos 235 szótöbbséggel győzött.

SOPRON:
Hermann Miksa egys. 7443
Csermák Páj szoc. dem. 1918

Hermann Miksa 5525 szótöbbséggel győzött.
Székesfehérvár:

Gr. Károlyi József egys.
Brumtller László szoc. dem.

r kecskés Elek függ, kisgazda

4562 
1691 
1567

6380
652 

.... ........ ........2095
Gróf Károlyi Jdnaet 3333 ardHIbbaánel «ydr««. 

PEST MEGYE
Kiskunfélegyháza:

u,?rtn ,hiva,nl°s cgységespárll és Hot*  
« Ae? A? közölt vasárnap rtwl
8 órától éjfélig folyt a

mindvégig Izgalmas küzdelem, 
amely úgyszólván az utolsó pillanatban dőlt el. 
Fej fej mellett haladtak a jelöltek vasárnap 
eyéss nap A délutáni órákban Horváth Zoltán
nak sikerült 100- 200 szótöbbséget szerezni. e» 
azonban lassnnklnt lemorzsolódott, úgyhogy 

éjjel 11 órakor Kiss Istvánnak már 56 ázó
többsége van.

— Választás' fndóaltda folytatása a
13 ik oldalon
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szánt®, a l>áMkocsitolua|ok 
kk^iva kifosztott egy olasz 
grófnőt a nizzai oxprassen
TSnnszozozer frank OrtOMi gvonnsort na sok más OriOkos ékszert ratroit - - ™

A nemzetközi tolvaj- és betörővilágban 
sokkal nehezebb a „király" címet és rangot 
elérni, mint amilyen kellékek elegendők 
.voltak a múltban arra, hogy valaki trónkö
vetelőként léphessen fel valamelyik euró
pai ország trónjáért. Hosszú, küzdelmes 
múlttal kell rendelkeznie annak, akit a nem- 

ketközi kalandorok, zsebmetszök és betörők 
maguk fölé emelnek.

Egy
Ilyen „király**  a nemzetközi betörővi

lágban Szántó József Is,
aki ellen most a változatosság kedvéért a 
párisi rendőrség adott ki elfogatóparancsot. 
Szántó a leghirhedtebb hálókocsitolvajok 
egyike és a magyarországi fegyintézeteken 
kivül megjárta már úgyszólván az összes 
európai fogházakat és éppen ugy kiismeri 
magát a Moabitban, vagy a Landesgericht 
fogházában, mint a MorÁő-utcában. Ter
mészetesen többet ült már börtönben, mint 
amennyit szabadlábon van, ezalatt az idő 
alatt azonban valóságos réme a hálókocsik
nak. Néhány héttel ezelőtt

nizzai expresszvonaton egy olasz gróf
nőt fosztott ki,

elvivén tőle többszázezer frankot érő mesés 
Gyöngysorát és néhány más igen értékes 
ékszerdarabját. A rendőri nyomozás megál
lapítása szerint Szántó, mint

az expresszvonat elsőosztályu utasa szál
lott fel Nizzában

és éjszaka, amikor minden elcsendesedett, 
osont be a grófnő fülkéjébe. Szántó nem 
használt kloroformot, sem más bóditószert 
áldozata elnémitására, az ö specialitása — I 
a gyorsaság. Néhány másodperc elegendő 
arra, hogy vakmerő fosztogatásait véghez- I 
vigye. A rablás után a mesés értékű éksze- I 
rekkel zsebében, nyugodtan visszament fül
kéjébe és ott tartózkodott, ameddig csak 
Párisba nem ért a vonat. Az elegáns, reme
kül öltözött, monoklis „részvénytársasági 
igazgatóban" — mert a francia Jean de 
Pointner névre kiállított hamis útlevél sze
rint ez volt a foglalkozása — senki nem 
hitte volna a nemzetközi tolvajt.

A nagy fogás után Szántó természetesen 
eltűnt Párlsból

és most
Európa országainak valamennyi rend

őrsége keresi.

Két tizenhatéves leány 
mérget ivott a javítóintézetben

Bécs, junius 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Tegnap éjszaka izgalmas esemé
nyek játszódtak le a hirtenbergi állami ja
vítóintézetben, ahol a fiatalkorúak bírósága 
és felügyeleti hatóságai által beutalt leány- 
gyermekeket nevelik.

Az Intézet két lakója, a 16 esztendős 
Antónia Krenn és az ugyancsak 16 esz
tendős Marle Legenstein Öngyilkosságot 

követtek el.
Lisollal mérgezték meg magukat. Mindket
tőjüket eszméletlen állapotban találták és a 
badeni kórházba szállították át.

A kis Marle Legenstein még az éjszaka 
klszen vedelt.

'A másik leány életbenmaradásához sem fűz
nek reményt az orvosok.

A hirtenbergi fiatalkorunk javítóintézeté- 
ben helyezik el mindazokat a leánygyerme
keket, akiket a szülök gondatlan nemtörő

dömséggel masukra hagynak vagy bármilyen 
oknál fogva is összeütközésbe kerülnek a 
törvénnyel. Itt nevelődött néhány hónap óta 
a Ilohenbruggból való Antónia Krenn és a 
stájerországi Marié Legenstein. Mindketten 
az utcára kitett árvagyermekek voltak, igy 
kerültek az intézetbe. A szabadon, minden 
korlát és szabályok nélkül felnőtt gyerme
kek sehogysem tudtak belenyugodni az in
tézet rendjébe, ugy hogy

gyakran kaptak fegyelmi büntetést.
Ezért azután a két kisleány öngyilkosságra 
határozta el magát. Éjszaka, amikor elcsön- 
desedtek a hálótermek, á két egymás mel
lett fekvő leány kiment a folyosóra,

betörték annak a kamrának ablakát, 
ahol a fürdőkádak fertőtlenítéséhez 
szolgáló vegyszereket tartják és olt meg

itták a mérget.
Hajnaltájban bukkantak rájuk.

50 uj utcai benzinkút 
koncessziót oszt szét a főváros 

a hadirokkantak között
Megsemmisítik a régi engedélyesek opciósjogát

A benzinkutak dolga régen foglalkoztatja a 
főváros intézököreit és az érdekelt szakmát. 
Éppúgy, mint annakidején a taxiengedélyekért, 
• benzinkút koncessziókért Is nagy volt a tüle
kedés, de a sokezer kérvényező közül senki 
sem jutott engedélyhez. A benzinkutak Így las
san a közterületek helyett magánterületekre 
vándoroltak és a házak udvarain szaporodtak 
gombamődra, miután a magánterületen felálll 
főtt benzinkutakhoz különleges hatósági enge
dély nem szükséges. Közterületen csupán a régi 
17 benzinkút maradt meg, melyet 6 nagyvállalat

5 KÖHVWHŐL HESZEUIEKH 
A modern házasság
Olvassa el ezt a komoly könyvet, ha boldog 
akar lenni! 140 oldal. Irta: Prof. W. Stekel.

P 3.— 
Hogyan éljen a 

nyomor és bélbajos ember? 
Irta; Dr. Lukács Pál P 2.00 

Idegesség és ösztönélet
Irta: Dr. Fcldmnnn S. 110 oldal. P 3.— 

Mit tegyek? mit ne tegyek 
ha szép akarok lenni!

Népszerű kozmetika Irta: Dr. Mezey K. 
P 2.00 

szívbajos ember?
Sxlvba'. Érelmeszesedés. Vérnyomás. 
III. kindás. Irta. Dr. Bőd m K. e. fan. P 2.60 
Kapható Novák Rudolf és Társa könyvke
reskedésében Vili.. Baross utca 21. és min
den könyvesboltban. Tel : József 302—17.

tart üzemben.
A főváros annakidején, amikor az említett 17 

utcai benzinkutat a hat vállalatnak engedé
lyezte, a határozatban opciót biztosított ezek
nek a cégeknek további benzinkutak Üzembehe- 
lyezésére, nevezetesen

kötelezte ■ főváros magát arra, 
hogy amennyiben az utcai benzinkutak számát 
szaporítani fogja, ugy vagy kizárólag nekik jut
tatja a koncessziókat, vagy ha más is kap enge
délyt, részükre ugyanannyi benzinkút felálli- 
fását engedélyezi, mint amennyit az idegen vál
lalatnak juttat. A határozat ló évre biztosította 
a hnt cégnek ezt nz elsőbbséget, de közben a vá
rosházán rájöttek arra, hogy

• főváros súlyos hibát követett el, 
amikor ilyen kötelezettséget vállalt magára.

Az utóbbi időben ugyanis mindinkább elő
térbe került a bcnzinkut-problémának olyan 
megoldása, hogy a kiadandó ujabb koncesszió
kat kisegzisztenciáknak,

elsősorban hadirokkantoknak Juttassák.
Ez esetben azonban a főváros kénytelen lenne 
a hnt jelenlegi vállalatnak is ugyanannyi ben
zinkutat engedélyezni, mint amennyit a hadi
rokkantak kapnak. Erre azonban a főváros nem 
hajlandó.

A kérdést most mégis közmegelégedésre fog
ják elintézni. A jogi szakvélemények szerint 
ugyanis

a fővárost as említett határozat nem köte
lezi,

mert az nem szerződés erejű. Különben Is a ha
tározatban feltételekhez volt kötve nz elsőbb
ségi jog biztosilása, már pedig a főváros meg
állapítása szerint a benzinkuttulajdonosok a ki
kötött feltételeket sokesetben nem tartották be. 
Így tehát a fővárosnak jogában lesz visszavonni 
uz engedélyezett opciót.

Már legközelebb döntenek Is ebben a kérdés
ben. A szabályrendelet készítésének tervét egye 
lőrr levették n napirendről és

M uj benzinkút felállítását engedélyezik 
közterületen. Az ttj koncessziókat kizárólag 
hadirokkantai fogjók kapni.

Csodás szép rajzu, egész prima minőségű, 
tiszta selyem mintás crépe de Chlnek és 
tiszta selyem mintás mousselineok

•l
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Vasárnap Oszaka Mt száguldó autó 
gazolt ás mindkettő elmenekült

A ranitórsőg hajszollá a lelketlen uBzatdket, akik otthagytak 
vamtagyott áldozataikat

éjszakák hasonló körülmények között.
Az Országbíró-utca 54. számú ház előtt 

a járókelők egy eszméletlen állapotban levő 
nőre bukkanlak, aki nagy vértócsa közepén 
feküdt. Az őrszemes rendőr csakhamar a 
helyszínre érkezett és a mentőket hívta, 
akik megállapították, hogy a munkásküisejü 
nő

ugyancsak autógázolás áldozata lett.
Eszméletlen állapotban szállították a Kun
utcai kórházba, ahol csak a reggeli órákban 
nyerte vissza eszméletét. Egy rendőrtiszt
viselő szállt ki a kórházba, aki kihallgatta a 
munkásnőt. Huzala Júlia 24 éves napszá
mosod az Országbiró-utcai gázolás áldozata, 
ő is csak arra emlékszik, hogy ismeretlen 
rendszámú autó haladt keresztül az úttes
ten,

Tlnódl-utca sarkán 
látszó férfit talált osz
lóbb sebből vérezve, 

egy örszemes rendőr, 
a mentőket, akik az

tülklllós rr^IKül

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
ismét súlyos autóelgázolás történt a főváros
ban, amelyeknél a gázolók áldozatukat 
az úttesten hagyva, elmenekültek.

Éjszaka 3 óra tájban 
a Soroksári-ut és

egy 20—22 évesnek 
mélellen állapotban, 
az úttest közepén 
Nyomban értesítette 
életveszélyes állapotban levő férfit első se
gélyben részesítették, bekötözték s megálla
pították, hogy az illető autógázolás áldozata 
lett,

fejét zúzta össze az autó, azonkívül 
mindkét lábát eltör!e.

A fiatalember a mentőautóban pár percre 
eszméletre tért és a mén főorvosnak elmon
dotta, hogy Schivartz Árpád a neve, 22 éves 
fogtechnikus, a Mester-utca 39. szám alatt 
lakik. Hazafele igyekezett lakására, amikor 
az úttest közepén

őrült sebességgel egy szürkére lakkozott 
magánautó

robogott Soroksár irányából a Boráros-tér 
felé. Az autó vezetője nem tülkölt, ö későn 
vette észre a feléje közeledő autót, ugy hogy 
nem tudott kitérni előle. Még arra emlék
szik, hogy

a gázolás ntán a vezető eloltotta az autó 
lámpáit és elszáguldott. í

Schmarfz Árpádot n Szent István-kóházba \ nyomozást azonban igen megnehezíti, 
szállították a mentők, ahol még az éjszakai hogy a sérültek csak hozzávetőleges leírást 
órákban mcgoperálták, állapota azonban tudtak adni az autókról s a késő éjszakai 
továbbra is súlyos, életveszélyes. órákban nem volt szemtanúja egyik gázolás*

Egy másik gázolás is történt szombaton | nak sem.

és igy nem tudott idejében elugorni a szá
guldó autó elöl, amely elgázolta. A fiatal 
napszámosnő állapota is súlyos, de nem 
életveszélyes.

A főkapitányság sérülési osztálya foko
zottabb eréilyel indította meg a nyomozást 
a gázoló vezetők kézrekeritésére, mert 

véget akar vetni annak a tűrhetetlen 
állapotnak, hogy lelkiismeretlen embe
rek, gázolás után, vérbefagyva hagyva 

áldozataikat, elmeuekiilnek.
nyomozást azonban igen megnehezíti,

Kapuzárás álra
még egyszer felhívjuk figyelmét

i ngvásárimkí'a
ax utolsó napokra különösen, mert ez angol 
sxövögyárak sztrájkja miatt egy nagy tétel 
különleges anyag

késön érkea:©ti
melynek minősége felülmúlja eddigi ingóinkét
Hosszú Ideig nem lesz alkalma Ingeket minőség, 
kivitel és ár szempontjából ilyen előnyö
sen vásárolni. — Használta ki a ritka alkalmat 
s vegven az eddig! 1S pengőért árusított ingekből

pengéért

Vidékre
utánvétté] LDSTIG EDE RállŰCZl 01 íÜ

JkS~ Ma égisz rtnji nyitva tartaanSc! TE3
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ISAS ÁRUHÁZ lesz Budapest szenzáciúla
A meglepően olcsó árakon kívül még sok ezer pengő értékű elsőrangú ebédlő és hálószobabutor.Pliilips-rádíó, varrógép,.vászon. 
áru.Belyemáru és temérdek más értékes tárgy kerül szétosztásra a vásárlók között. Figyelje a SAS ÁRUHÁZ holnapi hirdetéseit!

Rejtélyes módon eltűnt
■ egy fiatal német nevelőnő

Az a gyanú, hogy kalandorok hálójába került
A főkapUányzágon cgy fiain! német 

nevelőnk rejtélyes eltűnése ügyében indí
tottak nyomozást.

A rendőrségen ugyanis bejelentették, hogy 
Matzee Erna gürlltzl születésű 23 éves 

nevrlónő eltűnt.
Matzee Erna, iikinek cgy rokona Budapes
ten lakik, egv szombathelyi tiricsaládnál 
állt alkalmazásban. Rövid idővel ezelőtt a 
fialni leány beteget jelentett és közölte 
baolgálatndőjával, hogy

hazautazik h sziliéihez Németországba.
A fiatal leány még Szombathelyen fel

adta csomagjait és azzal távozott, hogy u 
pályaudvarra megy. A vasúti pénztáros em
lékszik rá, hogy

jegyet Is váltott,

/J vizsgálóbíró tanaHéat 
„Hallgatott Hi“ Hét Hatját

A HatyáHat szembesítettél} egy betörővel - Sulyos vádaHat 
tisxtdztaH a négylábú HcronatanuH

K törvényszék épületében világrnszólóan ér
dekes esemény játszódott le a minap:

■ budapesti királyi törvényszék két kutyát 
„hallgatott ki" tanúképpen.

Csendben és feltűnés nélkül ment végbe az a 
különös aktus, amelynek során a két tamil pó
rázon vezették elő a bíróságra. A példátlan 
eset részletei a következők.

Paszománt Mátyás cipőgyáros Gizellnuti 
gyárában néhány hónappal ezelőtt betörés tör
tént. A tettest, aki löbbszózpAr cipőt lopott cl, 

de nem tudja, melyik vonalra.
Matzee Ernát azóta a hozzátartozói ke

resték Szombathelyen és meglepődve hallot
ták, hogy azzal ment cl, hogy hazautazik. 
Eddig ugyanis nem érkezett meg Német
országba.

Budapesti hozzátartozóinál Is érdek
lődtek,

de itt se tudnak róla. Az a gyanú, hogy n 
fiatal leányt szerencsétlenség érte, de nem 
tartják lehetetlennek, hogy

esetleg lelkiismeretlen kalandorok háló
jába került,

akik eladták valahová. A rendőrség széles
körű nyorhozást indított Matzee Erna fel
kutatásé ra.

csakhamar elfogták
Horváth István Ismert betörő 

személyében. Horváth beismerte a bűncselek
ményt és aligha kerülhetett volna sor az igaz
ságszolgáltatás történetében páratlanul álló bí
rói intézkedésre, ha a fölárgvaláson nem tör
ténik váratlan fordulat.

Horváth István bírái elölt hirtelcnül megmá
sította vallomását és a tárgyaláson

nzt vallotta, hogy a hiincselekmény elköve
tésére felfogadták.

Mint bér-betörő, a gyár egyik alkalmazottjának 

segítségével követte el a bűncselekményt.
A betörő arra hivatkozott bizonyítékképpen, 

hogy Paszománt Mátyás gyárát két félelmetes, 
harapós kutya őrzi és senki sem juthat be a 
gyár területére odavaló alkalmazott segítsége 
nélkül a kutyák miatt.

A törvényszék
elrendelte a vizsgálatot

és felhívta a vizsgálóbírót, hogy ellenőrizze a 
betörd főtárgyaláson tett vallomását.

Szabó István dr. vizsgálóbíró folytatta le a 
vizsgálatot, melynek sorón a veszedelmes be
törő egyetlen szavát sem tudta igazolni, kide
rült, hogy védekezése merő kitalálás, vádasko- 
dósa teljesen alaptalan: Horváth sorsát ugyanis 
a két kutya döntötte el.

A vizsgálóbíró
megidézte az ügy koronalanv.lt, a két „félel

metes1*,  harapós ebet,
illetőleg kötelezte Paszománt Mátyást, hogy 
kutyáit állítsa elő a kitűzött kihallgatási ha
tárnapra.

A kitűzött időpontban meg is jelent Paszo
mánt Mátyás, de nem holmi véres szemű, éles 
fogú szelindekekkel, hanem

két kicsi, aprócsontu, bolyhosszörü fehér 
kutyuskát ciháit be a vizsgálóbírói szobába.

A „LIZI“ ÉS A TESTVÉRES SER
Sok régi pesti és budai sörméröhelyén 

látni még máig is óriási, két-, három-, négy
literes üvegkorsókat, melyeket „L/zf'-nek 
hívnak. Mesteremberek máig e serlegekből 
isznak, a közös sört közösen fizetik. Ámde 
az Is megesik, hogy fogadásból vagy bir
ságból egy-egy Mester fizeti az ősi Koszorú, 
vagyis a Rundó számára a „Lizit". A szo
kás a régi „Bujdosó pohár**  emléke, de a 
közös Testvéres Kupáé is. Nevéről sok 
mende-monda kering. Vannak, akik egy 
Örzsébet, vagyis Lizi nevű budai sörkocs- 
márosné nevéről magyarázzák a „Lizi" szót. 
Ez tévedés, mert bajor földön ,.Liacht'l" 

a „Lizi" neve. „Liacht'l azonban gyertyócs-

Megkezdődött a „kihallgatás": a vizsgálóbíró 
a tanuk megszemlélése után meggyőződött a? 
igazságról. A bünper sértettje s egyben a ku- 
tyák tulajdonosa bemutatta a két kis állatka 
tudományát, mely nem merült ki az egyszerű 
„piiizésben" és „pracli" adásban, mert a fehér 
kutyuskák még pipázni, sőt bukfencezni is 
tudnak.

Egyetlen tárgyhói buktak csak meg a külö- 
nős tanuk: házát zésből. Napnál fényesebben 
kiderült, hogy a két ártatlan jószág még akkor 
sem ugat, mikor egyenesen kérik rá.

Ezután jött csak az igazi mulatság;
a tettes szembesítése a két „koronatanúval".

Horváth István leejtette a meglepetéstől állát, 
mikor a kutyuskákat meglátta. A „félelmetes'' 
ebek pedig ijedten bújtak az íróasztal aló, mi
kor a szuronyos őrt és az ijesztő külsejű, tor- 
zonborz rabot meglátták.

A szembesítés ezzel véget is ért és a kihall
gatás befejezéseképpen

nagy erőfeszítéssel kellett a tanukat a bírói 
Íróasztal alól előráncigálni.

A furcsa eset után az állatbarátok bizonyára- 
elégtétellel fogják megállapítani, hogy a kutya 
ime polgárjogot nyert és ennek birtokában 
máris segítségére volt az igazságszolgáltatás
nak...

kát jelent, gyertyagyújtást Szent Mihály, 
vagy Szent Mórion napján. A serező asz-. 
falókon ősi szokás szerint égő gyertya olyan 
csökönyösen megmaradt, hogy például a 
budai mészároscéh céhi lakomáin 1750 tá
ján minden Mester és Legény elölt egy szál 
viaszgyertya égett. A „Korcsmárosné, száz 
szál gyertyát az asztalra" dalban, Fráter 
Lóránd e bájos alkotásában a száz szól 
gyertya az ivóasztal eme gyertyád? z':ek 
emléke. A „Lizi" név „Gyertyás Korsót" 
jelent, amit a mai sörivó persze már nem 
tud. Sok helyen az a szokás, hogv a körbe 
járó „Lizi" árót az fizeti, akire az utolsó 
korty sör marad.

A 4-es számú Kockába kell a keresztet tenni!
A listát vezetik:

kereskedelmi államtitkár

Éber Antal
Dési Géza
Madarassy-Beck Gyula báró 
Krompaszky Miksa

Alkotó munka! ♦
Szavazzon az Egységes pártra S

éke! Jövő!

koronalanv.lt
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9Hetvennel aiioneipasztuievai 
meomergezto magét a uiindsor- 
penzldban flerono Lampei Erna

n ■ I 9 9

A fiatal aiufilt uriasszony szerelmi családisa miatt követte el 
az Ongylikcsságot — A rendőrség szigorú nyomozással kutatja, 

kitol kapta a nagymennyiségű mérgét
Az előkelő társaságoknak megint szomorú 

szenzációja van. Alig egy hete, hogy szerelmi 
csalódása miatt a halálba menekült egy dús
gazdag fiatal pesti uriasszony, özv. Hellsin
ger Pálné, Bernauer Izidor volt gázgyári igaz
gató feltűnően szép leánya, s ma újabb sze
relmi tragédiáról ad hirt a Hétfői Napló.

Ez a szerelmi tragédia csaknem minden 
részletében hasonlatos Hellsinger Pálné tra
gédiájához, sőt a pesti társaságokban tudni 
vélik, hogy nem véletlen a szomorú eset meg
ismétlődése:

Gerőné Lampei Erna, a Fiumei Rizshán
toló R.-T. egykori Igazgatójának szép 
fiatal leánya pontosan végigcsinálta Hell- 
slnger Pálné szerelmi regényének utolsó 
fejezetét a most élet-halál között vivődik 

a Zsidókórházban.
A megdöbbentő esetről, amelyet különben 

a legnagyobb titokban igyekeznek tartani, a 
következőket jelenti a Hétfői Napló munka
társa:

Pénteken délután 3 órakor kétségbeesett 
hang hívta fel a mentőket a Vilmos császár-ut 
7 számú házhoz.

— Az Isten szerelmére kérem az urakat, 
siessenek, ahogyan csak tudnak, 

borzalmas öngyilkosság történt.
A mentők autója péhány perc múlva már 

a Vilmos császár-ut 7 elé robogott. Fent a 
második emeleten, a Windsor-penzió egyik 
elegáns szobájában eszméletlenül találták a 
penzió egyik régi lakóját, Gerőné Lampei 
Erna 28 éves uriasszonyt. Ilalottsápadtan,

a szörnyű fájdalomtól eltorzult arceal 
feküdt a seziónon

a szép fiatal asszony, mellette, a földön, egész 
sereg kis gyógyszerdpboz.

A mentőorvos felemelte az egyik dobozt 
és meglepődve állapította meg:

— Már megint állónál.
A szép Lampei Erna hetvenkét allonál- 

pasztillával mérgezte meg magát és a rette
netes menyiségü méreg csaknem teljesen fel
szívódott már a szervezetébe, amikor az Ön
gyilkosságot felfedezték.

A mentők a Zsidókórházba vitték Lampei 
Ernát s az orvosok mindent megtettek, hogy

visszaadják az életnek, péntek délután óta 
azonban

még mindig nem nyerte vissza eszmé
letét, állapota változatlanul életveszé

lyes
és mélyen lesújtott hozzátartozói egyre re
ménytelenebből állják körül ágyát.

Lampei Erna kedvelt tagja a legjobb pesti 
társaságoknak. Mindenütt szívesen látták a 
rendkívül bájos uriasszonyt, akiről tudták, 
hogy már átesett egy rosszul végződött sze
relmi regényen,

a közelmúltban vált el férjétől.
A csupa életvidámság fiatal uriasszony nem
régiben megismerkedett egy ismert gabona
bizományossal és az ismerősök rövidesen 
nemcsak a kölcsönös szerelemről, hanem

a közeli napokban tervezett házasságkö
tésről is tudtak.

Pénteken látogatója volt Lampei Ernának 
a penzióbeli lakásán, ahol már ötesztendeje 
lakott. Hogy

ki volt ez a látogató,
milyen jelenetek játszódtak le a penzió szo
bájában? — erről egyelőre senki sem tud. És 
azt is

homály fedi, ki volt az a kétségbeesett 
férfi, aki a mentőkért telefonált.

Csak egy levélből, a halálba induló, csaló
dott, szerelmes asszony napokkal előbb kel
tezett bucsusoraiból derül ki, hogy

szerelmi bánata miatt indult a halálba.
Ez az újabb szerelmi tragédia mély rész

vétet kelt mindenfelé. Lampei Erna rokonai 
ismert tagjai a főváros kereskedő világának. 
Édesanyja állandóan külföldön utazik, ott 
érte a szomorú hir.

A rendőrség természetesen nem tudta még 
kihallgatni Lampei Ernát, a vizsgálat mégis 
megindult már ebben az ügyben, tekintettel 
arra, hogy

egy hét alatt ez már a második allonál- 
mérgezés.

A rendőrség éppen úgy, mint a szerencsétlen 
Hellsinger Pálné esetében, azt kutatja, hogy 
jutott Lampei Erna a nagydózisu méreghez?

a valódi Diana-sósborszesz, mert min« 
denki, aki csak egyszer is kipróbálta^ 
rendületlenül ragaszkodik hozzá. A va*  
lódi Diana-sósborszesz a jó és gyors 
hatású háziszer minden értékes tulaj-*  
donsógát egyesíti magában. Bármilyen 
esetben fordul e szerhez, csalódni nem 
fog!

Három embert fertőzött meg 
egy lépteikében elhullott tehén

Egyik meghalt, a másik kettő haldoklik
Miskolc, junius 28.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Csernei községben Cserniczky Mik
lós kocsmárosnak lépfenében megbetegedett 
és elhullott a tehene. A kocsmáros Klopocs- 
ka András és Nagy Gáborné társaságában 
hozzáfogott, hogy lehúzza a lehullott állat 
bőrét. E munka közben

sebet ejtett a kezén,
amelynek nem tulajdonított fontosságot.

Másnap vérmérgezési tünetek közölt sulygw 
san megbetegedett s a miskolci kórházban 
ma reggel

meghalt.
Két társa ugyancsak megbetegedett, a lépő 
fene mérge az orvosok megállapítása sze
rint egy-egy régebbi jelentéktelennek látszó 
karcoláson keresztül szívódott fel szervere*  
tűkbe. Mindketten életveszélyes állapotban 
feküsznek a miskolci kórházban.

Reménytelen kettős szerelem 
kergette halálba a fiatal labo
ránsnőt, akit holtan találtak 

a laboratóriumban
Tovább folyik a nyomozás Pető Mária titokzatos 

halálának ügyében

Teljesen feldúlt állapotban 
megtalálták Scbmedes opeta> 

énefies eltűnt özvegyét
Idegfiliniíiára szállítóitól}

Bécs, junius 28. 
(A Hétfői Napló bécsi tudósítójától.

A bécsi rendőrség néhány hete lázasan 
nyomozott Paul Schmedes, a világhírű 
operaénekes özvegye után, aki nyomtalanul 
eltűnt a Ferenc József-kórházból. A ka
maraénekes felesége

többizben kísérelt meg férje halála óta 
öngyilkosságot.

Egyszer felakasztotla magát, akkor tettét 
még idejekorán észrevették és levágták a

HOLLYWOOD
az ideális angol

kánikula-ruha

kötélről, több alkalommal pedig méreg se
gítségével próbált megválni az élettől. 
Egyik öngyilkossági kísérlete sem járt 
azonban sikerrel, hozzátartozói mindig 
kellő időben hívtak orvosi segítséget. Leg
utóbb nagvinenyiségü luminált vett be, s 
ekkor a Ferenc József-kórházba szállítót- 
Iák. Mikor már a gyógyulás utján volt s 
lábbadozó betegként kezelték,

a kertből egy napon hirtelen eltűnt.
A bécsi rendőrség hiába kutatott a híres 

kamaraénekes eltűnt özvegye ulán, végül is 
az uriasszony szombaton megjelent a 

kórházban.
Annyira feldúlt idegállapotban volt, hogy 
már az első hozzáintézett kérdésre meg
tagadott minden feleletet. Az orvosok nem 
is faggatták tovább, hanem sürgős kezelés 
alá vették. Mivel állapotúból arra követ
keztetnek, hogy 
mérgezte magát, 
rajta, azonban 
járt. A Ferenc 
tották Schmedes

az uriasszony újból meg- 
gyomormosást végeztek 

ez negatív eredménnyel 
József-kórházból átszállt- 
özvegyit az idegklinikára.

A budapesti főkapitányságon vasárnap is 
folyt a nyomozás annak a rejtélyes halál
esetnek kinyomozása ügyében, amelyet 
szombaton jelentettek az Apponyi Poliklini- 
káról a rendőrségnek. Pető Máriát, a kór
ház fiatal laboránsnőjét ugyanis

holtan találták a klinika laboratóriu
mában,

ahol néhány perccel azelőtt még izgatott 
telefonbeszélgetést váltott valakivel. Fehér
neműi között

megkezdett búcsúlevelet találtak, 
a boncolás pedig megállapította, hogy a sze
rencsétlen fiatal leány halálát ciánmérgezés 
okozta.

Az eddigi nyomozás adatai szerint a jó 
családból származó, csinos fiatal leány, aki 
néhány hónappal ezelőtt került a klinika 
szolgálatába, jegyben járt egy elektrotech
nikussal, amikor az Apponyi Poliklinnikán 
kapott állást. A házasságnak anyagi akadá
lyai voltak és a fiatalok azt tervezték, hogy 
amint elegendő pénzt keresnek a szükséges 
bútorok megvásárlására, azonnal összeháza
sodnak. A sors azonban, ugylátszik, mást 
akart, mert a fiatal leány — amint ezt a kli
nikán mondják — hamarosan elpártolt vő
legényétől és

halálosan beleszeretett a kórház egyik 
fiatal orvosába.

Romantikus és valósággal regénybe illő volt 
ez a szerelem, mert a fiatal laboránslány 
nem merte érzelmeit bevallani a férfinek, 
csak társnőinek beszélt róla, úgyhogy

az orvos az előzményekről már csak a 
tragikus eset bekövetkezte után szerzett 

tudomást.
Pető Mária ugylátszik úgy érezte, hogy 
vőlegényének adott szavát nem 
meg, viszont szerelme a klinika fiatal or
vosa iránt változatlan volt, — éppen ezért 
választotta a halált.

A klinika alkalmazottainak előadásából

igy alakult ki a szerencsétlen fiatal labo*  
ránsnő romantikus szerelmi története, — a 
rendőri nyomozás lesz hivatva megállapít 
tani, hogy mi volt tulajdonképpen az igazé « 
súg és hogy

nem rejtőzik-e bűntény a szép 
Mária halála mögött.

A rendőri nyomozás kiterjeszkedik 
ben arra is, hogy Pető Mária honnan sic*  
rezte a halálos mérget, amellyel végzetes 
tettét elkövette. A boncolás után nz öngyil
kos leány holttestének belső részeit átküldött 
ték az országos vegyészeti intézetbe tüzete
sebb szakvélemény adása végett. Mire • 
vegyvizsgáló orvosok elkészülnek majd 
részletes jelentésükkel, addigra már a rend
őri nyomozást lefolytatják a rejtélyes halál
eset ügyében és ezután történik majd csak’ 
döntés arravonalkozóan, hogy az ügy aktáit 
végképpen lezárják, vagy pedig, ha valakit 
bármilyen felelősség is terhel a leány halá
lával kapcsolatban, úgy nz iratokat álteszik 
további intézkedés végett az ügyészséghez.

■ i
Pető

külön.

Saiiér loasnsztltas
Magyarm azAgon

Kulcsár és Huupert
gvAiábaa

O. A Fenyves Dezső r.-t. közgyűlését e hó 
2fi án tartotta meg Fenyves Dezső ügyvezető 
igazgató elnöklet'*  aluli és nz igazgatóság ja

vaslatait elfogadván, változatlanul 
pengő alaptőke mellett

2,000.000 
n tartalékalapot 

167.930-07 pengőben állapította meg. A fel-

A z országban 
klzáró’ag:

Schwarcz Jakab és Fiai
férfiszabó cégnél

VI., Nagymező-utca 6. sz.

súlya

Ezen időpontig még minden ródióuzletber. 

visszatérítik

MfW fa 0HB k- -ép r-nrAn-

CS ÜHSiSö

n 
szegheti

SIESSEN BEVÁLTAN I
o ródiónyuglót levő utalványt, mert ex a kedvezmény

július hó 15.-én lejár!

ügyelőhizottsíiR uj tagjaként Bondy Miklós urat 
választották’ meg.

o 2.40 P rádióelőfizetési díjot, ho 3 dorob bármilyen típusú

TUNGSRAM BÁRIUMCSÖVET

majdnem elvan szent 
a muzulmánnak a babkávé, mint a 
mecset. Egyik csészét a másik után 
ls>za amellett pedig nyugodt és meg
elégedett A III pörköltkávé-keverékünlc 
zacskóján látható a mecset. 

1/4 kg ára P 2.34 
Ezenkívül tartunk 
olcsóbb

rchdruf

................. finomabb avagy 
fajiakat is.

Meinl Gyula rt.
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Izgalmas éjszakai hajsza 
három zsebmetsző után
A detektívek kUrlilzúrták a régi ló verseny teret 
és veszélyes kézitusa után elfogták a késsel, 

boxerrel védekező tolvajokat
Ar utóbbi Időben Igen tok feljelentés érke- 

fetl a fóknpilányrágra a 44-ri ti 25ő» Jelzésű 
villamosok több utasa részéről, akik vnlnmeny- 
nylen azt adták elő, hogy az utolsó kocsivnl 
Igyekezlck hazafelé a Városligetből és útköz
ben meglopták őket. Az utolsó kocsik roska- 
dásig tele vannak utasokknl és Igy nem is 
csoda, ha •

bő aratásuk nyílott a zsebtolvajoknak.
'A dclrktlvfőnök a rscblolvajlási (jgyekben dol
gozó detektivesoport legügyesebb tagjait bízta 
meg, hogy kísérjék figyeleménél a 44-es és 26-ös 
jelzésű kocsik utasait. Tegnap este tizenegy óra 
alán

nyolc detektív helyezkedett el az Aréna-utl 
villamosmegállónál.

Turnusokban szálltak föl az arra haladó villa
moskocsikra, éber figyelemmel kísérték a per- 
ron és a kocsi belsejének utasait. Az Aréna-ut 
éa Thököly-ul sarkútól a keleti pályaudvarig 
többször is megtették az utal, de legnagyobb 
bosszúságukra é/félig semmi eredménye tem 
mutatkozott munkájuknak. Éjfél után pár perc
cel az Aréna-uton sétáltak föl-nló, hogy újabb 
’iadltervet beszéljenek meg, amikor egyik ro
bogó villamosról egy fiatalember ugrott le. Az 
egyik detektív, akt már évek óta dolgozik zseb
tolvajlás! ügyekben, felismerte a fiatalembert, 
aki nem volt más, mint Knöpfler Sándor, a bű
nözök világának hírhedt alakja. Odasietett hozá 
és megszólította:

— No, Sanyi, ml van veled? Mit keretiéi erre?
A híres zsebtolvaj kikérte magának, hogy 

megzavarják útjában és gyors léptekkel odébb 
akart állni. Nem menekülhetett azonban, mert 
erre már a többi detektívek is előjöttek, közre, 
fogták és faggatták, hogy honnan Jött és mi
lyen eredménnyel járt az útja. Knöpfler. ami
kor látta, hogy tagadásának nincs értelme, 
bosszúsan kijelentette, hogy mai munkája Idáig 
eredménytelen voll, de

éppen most Igyekezett egy randevúra 
a Thököly-ut és Aréna-ut sarkára a régi lóver-

I
scnytér elé, ahol két 16 barátjával, Lakk Ist
vánnal és Kóla Boldizsárral kell találkoznia.

— A további dolgokat szerelnénk megbettél- 
ni, — mondotta a zsebtolvaj, — itt szoktunk 
találkozni barátainkkal minden este.

A detektívek jól tudták, hogy csoportosan 
nem mehetnek a régi lóversenytérre, mert a 
két régi nemzetközi zsebtolvaj azonnal gyanút 
fog s mielőtt odaérnének, elmenekülnek. Két 
csoportban igyekeztek megközelíteni a zsebtol
vajok randevújának színhelyét. Knöpflert elő
zőleg egy közeli őrszobán helyezték el, ahol 
gondosan vigyázlak rá, mig a detektívek má
sik két társa elfogalásáról visszatérnek.

Lakk és Káin elfogatása azonban már nehe
zebben ment. Régen nem történt olyan Izgal
mas körülmények között zseblolvajelfogás, mint 
most szombat éjszaka. A nótorius bűnözők 
már messziről

fölismerték a detektlvcket és futva mene
kültek

n régi lóversenyiér sötét, elhagyatott vidékén 
keresztül. A detektívek zseblámpákkal kezük
ben, utánukvetették magukat. Az árkos-bokros 
helyen sikerült a menekülő zsebtolvajoknak 
búvóhelyet találni. Tekintve, hogy meglehető
sen nagy a régi lóversenytér területe és a de
tektívek nem akarták elszalasztani a jó fogási, 
több rendőrt hívlak segítségül, akikkel együtt 

körülzárták o régi lőversenyteret.
Hosszas kutatás után az egyik árokban hasra- 
fekve találták Lakk Istvánt. A rajtacsipelt 
zsebtolvaj

botért rántott elő zsebéből s azzal támadt 
a detektivekre.

Egyiket meg Is íilötte, mire a többiek lefogták 
s pillanatok alatt összekötözték a veszedelmes 
zsebtolvajt. Harmadik társukat, Skála Boldi
zsárt cgy fa mögé bújva találták meg. Skála 
Boldizsár 1

késsel támadt Üldözőire,
de rövid dulakodás után ő| Is ártalmatlanná let- I

ASZTALRENDELÉS: A. 662-34. UJ VEZETÉS.

NVÁBHEÍJYI TERRACE ÉTTÉRÉ^
(a fogaskerekű végállomásnál) 
Budapest legújabb szenzációja!

ték. A húrom veszedelmes zsebtolvajt összekö 
lözve autón vitték be a főkapitányságra.

Knöpfler Sándor a legérdekesebb személy a 
három között. Jó családból származik,

érettségit telt ember, 
akit a rossz társaság vitt a bűn útjára. Har- 
mincötesztendös s már közel tizenöt éve mű
ködik a zsebtolvaj pályán. Skála Boldizsár a 
legöregebb közöttük. Negyvenhat esztendős. 
Fiatalabb éveiben veszedelmes kasszafuró voll, 

Medvcgy Vilinek volt a cinkosa
és mint mondotta, öreg napjaira cserélte fel a

Tízezer pengőt sikkasztott és motorkerékpáron 
megszökött az Eternit főkönyvelőié

Nőkre és motorkerékpárra költötte a sikkasztott pénzt
Pár nappal ezelőtt az Eternit-müvek igazga

tósága feljelentést lelt a főkapitónyságon Jer- 
zsák István 3ö éves könyvelő ellen sikkasztás 
cimén. A cégnél ugyanis gyanúsnak találták, 
hogy a könyvelő pár nappal ezelőtt eltűnt és 
azóta som lakásán, sem hivatalában nem jelent
kezett. Revíziót rendeltek cl és a vizsgálat so
rán

10.300 pengő hiányt állapítottak meg.
A cég feljelentésére a főkapitányságról vasár
nap délelőtti detekliveket küldtek ki a megté
vedt tisztviselő lakására. Jcrzsákot azonban 
hiába keresték lakásán, a házbeliek elmondot
ták, hogy

négy nappal ezelőtt motorkerékpáron el
távozott hazulról és azóta nem látták.

Miután kétségtelenné vált, hogy a főkönyvelő 
megszökött, a rendőrség vasárnap délután rá- '

őszig pehelypaplant csinálunk belőle 
Szatlnbó! SO pengőért, brokét-mflselyemből 86 pengőért.

PLUftlA papiangyár utca 2. Szervita-tér farkán

Erdélyi Dolly zongora-hangvenenj, 
Franola-magyar konyha. Családi menü 3.50

veszedelmes, nagy fáradtságot jelentő mester
séget a könnyebb zsebtolvajlással, öt Is jól it. 
merik külföldön,

Bécsben, Rómában s több más európai fő
városban dolgozott és ült,

mig Lakk István a fiatalabb generációhoz tar. 
tozik, aki nem régen kezdte meg uj pályáját.

A három zsebtolvajt, aki örökre ki van tiltva 
Budapestről, egyelőre a főkapitányságról a In. 
loncházba szállították, mert olyan ügyesen dol
goztak, hogy idáig nem lehetett ellenük biio. 
nyilékokat produkálni.

dión értesítette a vidék és a külföld rendőrsé
geit a sikkasztásról és pontos személyleirást 
adlak a könyvelőről. A rádiogramm szerint 
Jerzsák István a Bp. 81—220. rendszámú BMV 
gyártmányú oldalkocsis motorkerékpáron sző- 
kött meg Budapestről. A könyvelő 180 cm mv 
gas, középtermetű, arca sovány, barna haja, 
bnrna szeme van. A rendőri nyomozás megálla- 
Qitása szerint

a sikkasztott pénz cgy részén motorkerék
párt vásárolt.

Régi szenvedélyes motoros volt, sőt több verse
nyen is résztvett. A sikkasztott pénz többi ré
szét

nőkre költötte.
A főkapitányságon biztosra veszik, hogy az 
Eternit-cég sikkasztója rövidesen kézrekerül.

Aki a Szabadekü és Oemokratikus 
Ellenzékre szavaz

az I. (budai) kerületben
1

□

2
Szabadelvű és
Demokratikus

Ellenzék

+
Rassay Karoly 
PaKois Jözsfli 
Boros löszig cr. 
Pieinoi’ lenac 
KabakOfits Júzseí ír.

a 2. kockába teszi keresztjét
345

a II.
1

EL

(ászaki) kerületben a 7. kockába teszi keresztjét
2 3 4 5 e 7

Szabadelvű éa
Demokratikus 

Ellenzék

a III. (déli) kerületben
1 2

3. kockába teszi keresztfát
3 4

Szabadelvű
és Demokratikus

Ellenzék

+
Rassay Karoly 
BWy Ernő 
m.oyar rai 
mars 11 Herih dr. 
wsilor Erna nr.
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... p

1.15
1.552.30

____ p

1.95

3.90
8.90

4.50 — _ p

2.10 ... p

JlndFássy-iit 4,

ruha- és kompié*- minőség, ekrtl szinbon P

Gyapjú Crepella, „.íin.
rahavlselot, nagy színválasztékban _ P

II méter

. w - 6*5TJ:AoZpntimétes,t

Urldlvat

lln«niMV _valódi Ourbőu- •—

-.58

FürdődHkek
1.B5

mWJU.

14 SS FENYVES VÁSÁR 
Keddtől, junius 30-tól!, julius 15-is bezárólag. 
A nagy előkészületek miatt hétfőn egész nap zárva tartunk.

Eddig hetenként Q^y-egy Osztályunk ajánlata ejtette ámulatba a vásárlóközönséget, 
most ÖSJ2SS osztályaink nyújtanak önnek példátlan vásárlási lehetőséget

Selymek, Szövetek
Műselyem Crepe de Chine

Igen tartós minőségek „ .. ... .. ... „ P

Mintázott Mousseline,
valódi bembergzelyemből ... ..........  ... P

Crepe de Chine, '„'íí?,..
selyem, az öezzos dlvatszinekben P

Crepe Georgette, 1';,
kiváló jó mlnözég dlvatsslnekbeu ....... P

Tweed ifit) cm széles. Igen tartóskXx'ív ruhaanyagok.............. .......... ... ... ... P“.’Artaaeí,külön nadrággal

W ffirtltlIllU, divat* 81" g fift p Gyapju Kasha-kelmók. 
■ekben, wváló Cf*PJ  p Q,uU |>v ; ruha- és kompié*-  minőség, ekrü stlnb

Hari8nya-Ke8ztyU

Mosókelmék
Mosódelének, ..... nn

Mtnekbon, nagy válasatékban ........ P ,UU
Mintázott Műselymek, no
inganyagok, grenadinok, tahién fehérnemű ,UU 

FehérAzsurFüggönyetamin , nn
150 cm stélcs.....................  P l.uu

Divatos Flanelok, 
világos és totót szlnekban _  ...

Strandkabát kelme,
kitűnően mosható, mintázott anyag _ ... P

Ruílclvászon, Ottómén szövésű, 
valódi amerikai pamutfonálból _ _ P

Férfi-Burett,
kitűnően bevált jó rnhaanysg — — .. P

Valódi Len-Ruhavászon,
a legdivatosabb színekben, 00 om. szeles P

3.50
3.75
5.30
6.90
3.50
2.90
5.80

Divatos Férfiöltöny-kelmék,, n nn
igen nagy választékban .......... _...... P Au OU

Női Fehérnemű
Női Ingek,1.15 

$ llnmhinAls kltőnö színes fehérnemű- a / 
x IXUlllUlllüh, anyagból, ajonr és kim- 1 All 

■ott dísszel ..................   P * • BU
Bzoknya-Komblné P l.OO, Nadrág-Kombi né 1’ 1.40

Szoknya Kombinék,
kiváló szines febérnemflsnyagból, Sllngelt 
széllel, madeira-hlmzossol................ P

, Nadrág-Kombiné P 1.60
Női Hálóingek, :í,"Sí,

színekben, ajonr- és himzott-tnintákkal P

Női Hálópizsama. JS
mosőanyagból. legszebb pastel-szinekben P

fi Női Straudplzsama, ílWie
•'SSSS& . ... . ..------ — yFWI KllLllyiKi utánzat, af anyagból, az összes divatsslnekben ... P

ÍE,’ "*•  I|b Gyermek Strandpizsama.
■■■ ,<'hér rtpeskelméböl. « évesnek ... ... P
Ml mÜWuUlA“WlJW< ssxw. flugmonjjént -.85 filléres áremelkedéssel

; Gyermek Pizsama,'XT*
paszománydleszel, 8 évesnek..................... ?
Számonként — .85 filléres áremelkedéssel

fWíW*..., 3.9Q

—.78
1.25
1.28
1.38
2.25

Úri Fehérnemű
Férfi Ing, 

divatmintás zeűrböi, 1 gallérral.- — — P
Férfi Apacsing,

Ivoár színben, tartós oxiordból — _ _ P

Férfi Teniszing,
rövid njjal, fobér pnnamaanyagból _ P

Férfi Apacsing,
fehér panamaanyagból

Férfi Ing t színes mintás és fehér, 
fehérmtntás puplinanyagból bélelt mellel P 

Férfi Hálóing.
erösszálu sifónból, színes dlszpánttai _ P

Férfi Rövidnadrág,
fűzős, tartós sima anyagból F

Férfi Rövidnadrág, 
gombos, kittinő fehér raye-auyágból _ P 

Férfi Pizsamaöltöny, 
színes dlvatseflrböl. gyönygyház-gombókkal

3.90
420
4.60
4.90
6.60
3 60
1.25
2.-
6.60

Vászoncikkek 
(Pamut és íenvásznak) 

Mosott madapolán, Sn
közismert fehérnemű minőségűnk ... . P ÍJ O

Pamutvászon. Oo
igen tartós minőség, kőzépszálu „ _. _. P "“,3U 

Kanavász,
mosásban feltétlen -zlntartó.- _ _ _ P

Inlet (angin),
bőrerös minőség ... P

Lepedők ülönlsgesség,
duplaszéles, erőswáhi, méterje ... _ P

Paplanlcpadö,
175 cm. szélen, el'őrondfl minőség, mtrje P

Batisztsiffon,
fiuom fehémomilro P

Kerti Abrosz.
mintákkal, feltétlen színtartó minőség P

-.98 
-.78
1.65
2.90
1.28
3.80

Kötött-cikkek
Női Reformnadrág, 

műseiyom-trlköból, aok szép színben 
minden nagyságban ...... „................

Női Csíkos Reformnadrág, 
<Vlskosa> mtlsolyemből, szép fehérnemű 
színekben ............................. ._ _

Női Reformnadrág, 
sarmőx milselyemböl, nyári nyitott 
fazonokban is, sok színben ................_

Gyermek nadrág, 
mőselyemből, sok szép színben

Női Tenispullover,
cégünk reklám minősége . .„ _

PUÜOVer ujjas, hölgyek és urak részér*  
kéllamo*  nyári viselet, szép mintákkal 

PullOVfir gjjiii' . legkiválóbb gyapju 
minőség gyönyörű mintákkal, sok azinbeo 

Női Oroszka„,P
ízléses bordűrrel dlasltv*  ... _

2.40 
-.95
1.35
2.75
6.90
4.90

Női Ruhák
5 mintás műhelyemből a . _ _ _ 

legdivatosabb fssonokban, 1’7 Kli 
Úrral ----------------------P A í íJU
Ruha 97 cn

harang aljjal a legszebb kiállításban P fii I «JU 
selyem Ruha divat* 1mintákból Q flíl 
ii és harang faoonban minden méretben U,VU 
nádin Ruha minták dúsan O Rí) 

szabva, atép kiállításban ... ........   ... P U»vU

Fulard Selyemruha mintákban 1 D Rí) 
dús választékban minden méretben _ P 1U-JU 

Panama Ruha • legdivatosabb
x színekben, sport fásotokban... —------ P

Tenisz Ruhák,
§ íren sok színben és fazonban — — — P

Kimono Pongyola,
'< delenekból garantált ssiatartó anyagok

Házi Ruha
e.osó de.'énből eelaos fáson has... P

Gyermek-Ruhák
Leányka Ruha 

rózsás mosó delónböl dlm411 facoaban 
díszes köténykével » évesnek ............. P

Hzámonként - .40 fillér emelkedés.

Leányka Vászonruha 
matrósirallér és manzséttával, amerikai 
pamnt damasztv.Urmbói 8 évesnek _ t 

Hzáfnonként -.50 fillér emelkedés.

Leány- és Fiukabát,
Trencbkoet kelméből 1 évesnek.........._ P

Számonként —.75 fillér emelkedés.

Leány- és fiú Játszóőltöny 
mintásait mosó kelmékből t—« évesnek P

Fiú öltöny
valódi búréiból, sport faoonban I évesnek P 

Szamonként —.50 fillér emelkedés. 
Fíll öItKnV dr"PP pejacsevlce bőrért. 
rlU UHU Ily .nyárból panama bloes- 

sal, nadrágtartóval, kézi hímzéssel 1 évesnek 
Oeámonk. nt - .60 fillér emelkedés. 

Leányka Grenadinruha, 
magyar házi Ipari kézimunkával, t évesnek

Paplan, Ágynemű
Klotnaplan, mindkét oldatán 

használható, cégünk különleges ajánlata P

Flaneltakaró,
méretek bon, igen nagy választékban _ P 

KÍSpáriia, elsőrangú mosott sifoból, 
ajour és himzeii divatéi _ ........  _ p

Nagypárna. . . . .
vászonból, ’.lont éa hímzett mintával P

Papianlepedő, „„„ M,.u
vászonból 130X1*0 éin nagyságban «. P

Futószőnyeg,
MÜrozáasnl, kb. Bű om szólóé ... _  _ p

Futószőnyeg, Irfp
kb 85 cm szélűn ... ._ ... .

Juta Buklóápyeíő
Krtrantánsatn mintákkal, rojtosáevai 

XtOO om méretben .........................

7.80
6.50
3.45
1.90

1.60
3.50

3.S3|f Ctalpfn-fép 7. Mintákat «s árjegysákat 
küldünk.

12.50
5.90
1.90
3.50
6.90
1.25
2.25
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Véres nyomokat hagyott 
hátra a betörő

Rejtélyes betörés egy gyógyszertárba
Miskolc, junius 28.

(A Hét/öl Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Miskolcon az éjszaka rejtélyei be- 
tőréi történt. Ismeretlen tettei behatolt JTeW- 
ner Ödön miskolci gyógyszerész Sas cimü 
gyógyszer táróba,

megfúrta a Werthelm-kaMzát,
■ annak tartalmát, kétezer pengő készpénzt, 
magához vette. A betörő ezenkívül

nagymennyiségű gyógyszert vitt magá
val.

sőt a helyszíni vizsgálat megállapítása sze

Marinetti, a híres olasz költő, 
a Hétfői Napló utján izeni a magyaroknak 

őszinte bámulatát és szeretetét
. Pária, junius 28.

(A Hit föl Napló tudósítójától.) A most 
folyó nemzetközi Színházi Kongresszuson'*  
Olaszország a neves és ismert költőt, a ki
rályi Akadémia tagját: Marinettlt delegálta. 
Az Ö személyisége, a nemzetközi Intellek- 
tuellek körében is annyira számottevő, mű
vészi és egyéni presztízse oly nagy, hogy 
még itt, ahol pedig számos „márkás" név 
jött el Európába különböző országaiból (Ma
gyarországot, az Itt Párisban élő festő és 
színpadi tervező: Medgyes László képviseli), 
Mnrinettit különös tisztelettel kezelik.

Alig néhány hete, hogy Marinetti Buda
pesten volt és — mint emlékezetes — hiva
talos és művészi körök egyaránt ünnepel
ték.

Érdekesnek tartottam tehát megkérdezni, 
hogy most bizonyos távlatból tekintve,

milyen benyomása van Budapestről és 
a magyarokról.

A Rothschildok által, Páris városának 
ajándékozott bájos szép palota szalonjában, 
ahol a kongresszus folyik, egy brokátos, 
eranyclrádái karszék mellett találom a 
„futurizmus" egyik nagymesterét, Marinet- 
tit. Budapest említésekor, mozgékony arca 
olyan kifejezést ölt, mint amikor egy rigi 
kedves ismerőst cvokálnak.

— Őszintén fogok beszélni — mondja. 
Es teszi hozzá:

— Jól legyezte meg ön az Imént. Egv bi
zonyos távlatból nézve, leszürődöttebb a 
kritikánk, tisztább a meglátásunk és ez
által őszintébb, mint az első impresszió ha
tása alatt. Előre is kérem, ne vegye köz
helynek a kijelentésemet. Nagy örömmel 
mondom el véleményemet és adom

a Hétfői Naplón keresztül a magyarok 
tudtára, hogy a szeretet és rokonszen- 
ven kívül, a legnagyobb bámulattal 

vagyok irányukban.

Bűnügyi zárlat 
a Schillinger Ferenc és Fia 

szücsüzlet raktárára
A régi háztulajdonos házbérkövetelés miatt kérte a zárlatot

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vlzs- 
gálóbirájánnk rendelkezésére tegnap bűn
ügyi zárlatot foganatosítottak a Schillinger 
Ferenc és Fia dobutcai szücsárukereskedés 
árurakfára.

A bűnügyi zárlat előzményei a SchilUn- 
ger I ercnc és Fia cég kényszcregycsségére 
nyúlnak vissza Az ismert nevű cégnek ré
gebben

két üzlete volt Budapesten: egyik • 
Károly-körut 20. sz. hátban, a másik ■ 

Kristóf-tér 7 alatt.
A cég kényszeregyességbe ment. A szfl- 

c ök és szőrmeárukereskedők világszövet
sége, amelynek központja Berlinben van, 

rint, különböző mérgek Is hiányzanak a pa
tikából

Az ismeretlen betörő három udvar keríti- 
tin mászott át, amíg a gyógyszertárudvarig 
eljutott. Itt a patikába vezető hátsó ajtói 
kifeszitette s úgy hatolt be a gyógyszertárba. 
A betörő

véres zsebkendőt hagyott a patika asz
talán

és véres ujjlenyomatot találtak a Wertheim- 
szekrény falán is. A nyomok alapján pró
bálja a miskolci rendőrség az ismeretlen 
lettest felkutatni.

— Ez a bámulat az egész nemzetnek, 
vagy a magyar művészeknek szé"

— Igaz, sok nemzettel szemben ezt az ér
zést külön kell választani. Nem akarok cél
zást tenni. De vannak nemzetek, melynek 
művészetét szeretjük — politikáját azonban 
nem. Viszont a magyarokat nemzeti szem
pontból épp agy szeretem, mint ahogy szel
lemi téren vató tulajdonságaiért csodálom. 
A mindjobban kimélyülő olasz-magyar kap
csolat, a politikán felül: érzésben is össze
hozza a két nemzetet.

— Nem találta ön, milyen óriási az álta
lános lehangoltság, milyen nagy a nyomott- 
ság? Hisz ez megbénítja a tett és fejlődés 
lehetőségében az országot?

— Lássa — folytatja Marinetti, ezért is 
csodálat jár ki Magyarországnak, hogy’ a 
mai politikai és gazdasági helyzetében, eb
ben a rettenetes handicape-ben, olyan erős 
a vitalitásai Minden depresszió ellenére, 
mely egy ügyelő számára — még akkor is, 
ha ünnepségekre megy és lehetőleg a derűs 
oldalát vetítik szeme elé — nem titok, 
érezni azt a nagy erőt, mely a magyar nép
nek tulajdonsága. Ezért is hiszek igaz meg
győződéssel, az ország jövőjében. Nem mint 
politikus, de mint gondolkodó ember me
rem ezt állítani.

Marinetti azután rajong Budapest szép
ségéről, elmondja, hogy mily hallatlanul 
kedves és szives fogadtatásban volt része 
Bethlen Margit grófnő részéről, mennyire 
— úgymond — érdemén felül ünnepelték 
őt a Fészekben.

Majd bucsuzókép:
— Nemcsak Budapesten, a helvszinen és 

nem puszta udvariasságból mondottam, de 
itt a Duna partjától távol is ismétlem: 
Mennyire szeretem és becsülöm a magya
rokat.

Mándy Ilona.

a német hitelezők nevében lefoglaltatta 
mind a két üzlet áraraktárát, 

Schillingerék ezután egy kisebb Üzletbe 
költöztek, a Dob-utca 1. sz. házba. A mi
nap nzután a Károly-körut 20. sz. ház tu
lajdonosa feljelentést tett ellenük. A fel
jelentést arra alapította, hogy amikor a 
károlyköruti üzlet áruraktárát lefoglalták, 
Schillingerék neki

20.000 pengővel tartoztak házbér fe
jében

és igy ő a lefoglalás következtében nem tud 
hozzájutni a pénzéhez, holott először a ház
bérkövetelést kellett volna fedezni.

Az ügyészségről a vizsgálóbíró elé került 
az ügy. Schillingerék azzal védekeztek, 
hogy ök teljes jóhiszeműséggel jártak el. A 
vizsgálóbíró elrendelte a Károly-köruti ház
tulajdonos követelésének fedezésére

a dobutcai üzlet áruraktárára a bűn
ügyi zárlatot,

amelyet végre is hajtottak.

Handswup banditák 
a droguisták székhazában 

Fel a kezekkel — kiáltották a tétlenért betörők, 
de kiderült, hogy nincs náluk revolver

Tegnap a késő esti órákban izgalmas be
törőhajsza színhelye volt a Hársfa-utca 25. 
számú ház. A bérpalota II. emeletén van a 
droguista ipartestület székhelye, ahol az esti 
órákban nem tartózkodott senki.

Kilenc óra tájban Cseh Ernő az ipartes- 
lület jegyzője a Hársfa-utcában járt és leg
nagyobb meglepetésére égve találta a villa
nyokat, holott jól tudta, hogy a helyiséget ő 
zárta be és a kulcsot is magával vitte. Fel
sietett a második emeletre és az ipartestület 
ajtaját nyitva találta. Benn

a pénztárhelyiségben három fiatalember 
tartózkodott,

akik éppen a szekrények és fiókok felfeszi- 
tésével foglalkoztak.

A betörők észrevették, hogy rajtuk kivül 
más is tartózkodik a helyiségben, mire zse
bükhöz kapva felkiáltottak:

— Fel a kezekkel, különben halál fia 
vagy!

A jegyző nem vesztette el lélekjelenlétét, 
azonban taktikai okokból, mégis úgy tett, 
mintha megadná magát a rablóknak, de 
közben óvatosan az ajtó feli hátrált. A 
fiatal suhancok észrevették menekülési szán
dékát és újból figyelmeztették Cseh Ernőt, 
hogv halál fia lesz, ha segítségért mer ki
áltozni.

Cseh azután most már rá sem hederitell 
szavaikra, felszakitotta az ajtót, kirohnnl

Halálos gyermek
szerencsétlenség Körmenden

Szombathely, junius 28.

Halálosvégü szerencsétlenség történt ma 
este a körmendi vasútállomás közelében 
lévő Frimm-féle telepen. A telepen felhal
mozott farönkökön játszott pajtásaival a 
telep gépészkovácsának, Maczinák Péternek 
három kisleánya. A magasra felrakott fa
tönkökön ugráltak a gyerekek és vidám 
lármájukkal magukra vonták az arra járók 
figyelmét, mikor hirtelen bekövetkezett a 
szerencsétlenség.

Az egyik fatönk a hatalmas rakáson hir
telen kibillent helyéről. Ugyanakkor szaladt 
cl alatta a kis Macznák Sári. A kövelkczö

Hogyan követett el zsarolást a 78 éves 
számadójuhász — egy pulikutya miatt

Tart Péter öreg juhász különös bünpere a bíróság előtt
Érdekes és sok tekintetben mulatságos „zsa

rolási1 biinpert tárgyalt néhány nappal ezelőtt 
a pestvidéki törvényszék, amely elé egy öreg 
juhászt idéztek be vádlottként.

Tori Péter hetvennyolcéves ji hász az egyik 
pestkörnyéki uradalom alkalmazásában áll és 
számadójuhászi minőségében követte cl azután 
azt a bűncselekményt, amely miatt

zsarolás vétségével vádolfan a törvény
szék elé került.

őszbccsavarodott hajú, nagy, fehér bajuszu, 
tempós mozgású ember a vádlott, aki görcsös 
botjára támaszkodva, kalapját tisztességtudóan 
leemelve, áll a törvény ural elé és minden moz
dulatán látszik, bogy idegen neki a hely, soha 
nem volt még bíróság előtt.

A vádirat azzal vádolja Tori Péter számadó
juhászt, hogy a mull év október havában

özv. Földvári Lajosné koramcnció*  béres
asszonyt életvesiélyea fenyegetéssel, vala
mint annak kilátásba helyezésével, hogy 
agyonüti, „puUkutyája elvételének tűré

sére Uényszerltcttc'*.
Már pedig ez a cselekmény kimeríti a zsarolás

lHinmiiiNől- 
férfí- 
gyermek-

az előszobába, majd a lépcsőházba és 
fellármázta az egész házat.

A következő pillanatban a házmester és a 
lakók kiszaladtak az udvarra, bezárták a 
kaput és közülük többen rendőrért siettek

Közben egyik betörő a jegyzőre ve
tette magát és dulakodni kezdett vele.

Cseh, aki erős ember, nem ijedt meg ellen- 
felétől, leteperte támadóját a földre, majd 
az elösietö rendőrnek adta át. A másik két 
betörő közben a házban rejtőzött el. A 
rendőr és a házfelügyelő átkutatták az egész 
házat és hosszas kutatás után a padlásfcl- 
járó lépcsőjén meghúzódva sikerült elfogni 
a második rablót is. A harmadiknak azon
ban a legszorgosabb kutatás utón sem tudi 
lak nyomára akadni.

A két suhancot előállították a főkapitány- 
ságra, ahol megállapították kilétüket. Az 
egyik betörő Zsivojnov Emil 20 éves nap
számos volt, aki a Dobozi-utca 29. szánul 
házban lakik. A másik társa Csáki Béla 20 
éves füszerkereskedősegéd. Elmondták mind
ketten, hogy már hosszabb ideje állás nél
kül vannak és nyomoruk miatt kísérelték 
meg a betörést.

Érdekes, hogy a fiatal suhancoknál, akik’ 
a jegyzőt lelövéssel fenyegették,

nem Is volt fegyver
és csak ijesztésül fenyegetödztek revolver*  
rel.

pillanatban az árra járók vérfagyasztó sikol
tásra leltek figyelmesek. Mikor odanéztek, 
már csak annyit láttak, hogy

■ kislányt a lehulló tönk maga alá 
temeti.

Azonnal a kislány segítségére sietlek és 
ki akarták emelni a fa alól, de megdöb
benve látták, hogy a nyolcéves csöppség 

fejét teljesen szétzúzta 
a lehulló tönk, ugyannyira, hogy az agyve
leje is kilóccsant.

A szerencsétlenség ügyében szigorú vizs
gálat indult. Körmenden nagy részvéttel 
tárgyalják a tragikus eseményt.

vétségét.
A személyi adatok felvétele során kiderül, 

hogy nz öreg juhász soha nem volt bün
tetve és

Irtil-olvoanl nem tud.
— Megértettem, kérem, a vádat — válaszolja 

a bíró kérdésére — hogyne értettem v-olná 
megl Nem vagyok azért bűnös, hiszen

csak a kutya érdekében tettem, amit 
tettem.

Nekem elpusztult a kutyám, az nsszonynál 
pedig éhezett az a másik, gondoltam,, elviszem, 
ha nem adják szépszerivel, hadd legyen sze
gény átfutnak jobb dolga

Azt azonban Ingadja Tart Péter, hogy « 
asszonyt agyonűtéssel fenyegette volna. Ennek 
a megállapításához özvegy Főldvárini kihall
gatására volna szükség, az asszony azonban 
kórházban van, csak néhány hét múlva hall
gatható ki. A védő inditvány'árp elrendelik 
Földváriné kihallgatását és a különös tárgya
lást elnapolják

Nagy szenzáció a cipőszakmában
NEM ADOK 
DE ADOK 
DE ADOK 
DE ADOK

IVÁNYI

ugyan 5O’« visszatérítést
női divat mogyorószlnű pántoacipőt P 11.80 -én 

női fehér antllopclpöt a legel.örendtl flySkivitelbe.................................  p W.OU ört
férfi bagarladpöt rlmánvarrott Krt
»am Klejtezott irat........................ P IQ.WV-ért

Cl PŐSZAKÜZLETE
KÁLV1N-TÉR 6 • RÁKÓCZI-UT 47
tFenyves Arvhárzn)

Nagy felfedezés 
a kozmetikában 
s Moriaaots forg-lombaho •atal*,  mert a 
por és krémdepllAtoron kívül folvndéka'nkban 
Is forgalomba kai Ott egy megb*.zható,  áitaJmat

tan KtórclÚvotlió. A

morlsson tel 
ciry perc elat levtad knr|Ar<M. hónai léről a te*  
lealoges bajatAJaltat ón tpv natjy azotgaiBtot len 

* TQrddzdkt.ok.
Kapható m<n>foD nattkShan. drogériában 

és iliatwertArb.-n.
MagyaroeuMrt Mrakpk:

Koatnocbomia u Undnpost, VII, Hermina-ni 8/a

Ar előkeld liAtdr.ség blzalmétdl támebstoU. leitsrcll- 
dabb alapon megszervezett, ntániizeléséktól, perek
től mcn'e*  építési akciónk keretében, november 1-1 
beköltözéssel, íóvlroaunk legelókel'bb részód meg- 
épltlök nyolcadik társashéninkel a Szent Imrl-szoMr 
mellett, 1. J, 3 szobás (elflkcrtre nézd hallos) 
»t-rü ArAklakésokkal. 800 Ö-öles kert, hancfoí*  
vdlassfalak, dl italén Azfctheh faégek. Tetszés, szerint 
szövetkezet vattv a tulajdonos nevére szó® telek- 
kftnvveiés. A Diósteai-uli ..Hnnnia-ndvsr' bsn még 
pér remek hérotn-, névy-, olszobd*  villaszett) örök- 
Iskés kapható, ölesé, fii árak. F.lónjAa törlesztése*  
kélesdn. Kivína^ra prospektus tervekkel. drOkltrkés- 
vevöirknek nélkflfozbrtetl-n. l.lhdvHett szaktané- 
csókkal. ..Centr-im” IHzépitd-Vátlalat. Horthy 

Miklós át (i. (0—J2. 3-3 lg. Ügvmanyoe 9—99) 

iTtoshfchana„Cenlniin“fezen
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HSRHK
Magyar szakácsokat 

és szakácsnőket szerződ
tetnek a svájci vendéglősök

A Dépszövelségl palota 
építésénél is magyar 

munkások dolgoznak majd
Evek óla foglalkoznak a magyar hatósá

gok azzal a gondolattal, hogy a munkanél
küli magyar tömegek számára

külföldön szerezzenek megfelelő elhe
lyezkedési lehetőséget.

Három év elölt az Állami Munkaközvetítő 
Hivatal külföldi nexusokat szerzett s igy 
sikerült Franciaországban elhelyezni a 
tönkrement sárvári selyemgyár munkásait. 
Tavaly olasz mintára a fecske-rendszer be
vezetésével próbálkoztok sikertelenül.

Az idén Svájcban próbálkoztak meg ma
gyar munkások elhelyezésével és ez alka
lommal az Állami Munkakövetitö akciója 
eredményre vezetett.

A svájci Szállodások és Vendéglősök 
Szövetsége szakácsokat, szakácsnőket 

és mosogatónőket kért tőlünk.
Számszerint még nem jött létre megállapo
dás a svájci Vendéglős Szövetség és a ma
gyar Munkaközvetítő igazgatósága között, 
de pár nap múlva befejezik a tárgyaláso
kat s ekkor már

megkezdik a munkások szerződtetését.
Az ősszel különben elkezdik a genfi nép

szövetségi palota építését, amelyről úgy 
határoztak, hogy

Európa összes államaiból szerződtetnek 
munkásokat és úgy természetesen ma

gyarokat Is.
'A részleteket még nem állapították meg, de 
mihelyt a népszövetségi tanács építtető bi
zottsága kiírja a munkát, közölni fogják 
a magyar munkásokra vonatkozó feltétele
ket is.

így tehát nem csak a tervezője lesz ma
gyar az uj népszövetségi palotának, hanem 
az építői is azok lesznek.

— Derült Idő várható. A három napig 
tartó szeles-zivataros időjárás után vasárnap 
reggel kiderült az ég, és beállott ismét a ká
nikula. A Meterologiai Intézet prognózisa sze
rint két-három napig még szép, derült meleg 
idő várható.

Gyapjú ^.80 
fürdőruha **
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— Nemzetgyalázás miatt letartóztattak egy 

katolikus papot. Debrecenből jelentik: A hi
dasnémeti csendőrök vasárnap egy reverendás 
katolikus pa’pot hoztak be a debreceni ügyész
ségre. Fömötör Florentln katolikus plébános 
a hidasnémeti határállomáson a vonatra vá
rakozó nagyobb társaság elölt szidalmazta a 
magyarokat, ezért történt őrizetbevétele. Dr. 
Csák János vizsgálóbíró elölt a plébános be
ismeri?, hogy a nemzetgyalázó kijelentéseket 
tényleg megtette. Letartóztatták.

— Szibériába érkeztek az óceánrepülők. 
Habarovszkból jelentik: Post és Gaty ameri
kai repülők ma Habarovszkba érkeztek. Azt 
hiszik, hogy a kél repülő már holnap reggel 
startol Nome felé.

Ideges tünetek, izületi fájdalmak, 
idegzsába, rheuma, lachiáa, valamint 

számtalan belső betegségek ellen 
orvosi vizsgálat után gyógyít a

Zeileis-rendszerű besugárzás
Dr. Altmnnn L. orvos, Nóp’zInbAz-utcn 10. L 4. 
Rendelés egész nap Kezelési di| I*

— Megjelent az egyesületi (egyesülési) és 
gyülekezést jogszabályok kézikönyve. A Pd«- 
kándy János dr. belügyminiszteri titkár szer
kesztésében most megjelent kiváló szakkönyv, 
nagy hézagot hivatott pótolni az egyesületi- és 
gyülekezési közigazgatás irodalma terén. A ha- 
talmas kötetre rugó gyűjteményes munka Igen 
áttekinthető és Igy mindenki által könnyen 
kezelhető módon szemlélteti és megvilágítja az 
egyesületi és gyülekezési Jognak összes kérdé
seit. Éppen ezért ez a könyv mindenkinek, 
"ki ezekkel a kérdésekkel akár tudományos, 
®vagy praktikus szempontból kíván foglal
kozni, nélkülözhetetlen tanácsadója kell hogy 
legyen. Kapható a könvvesboltokban és a 
kiadóban (VII., Dohány-utca 71.)

Ulláaiamtom lórii- és nöl
haiapiáti 2

GRÜNBERGER kolapűnm 
kalapok gyári árban cassk Kirily-uta*

Vasárnap porráégett 
a párisi gyarmatiigyi 
kiállítás óriási értékű 

holland pavillon ja
Valószínűleg rövidzárlat okozta a hajnali 

pusztító tűzvészt
Pária, junius 28.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A gyarmat
ügyi kiállítás holland pavíllonjában vasárnap 
a kora reggeli órákban az egyik helyiségben

tűz ütött ki, amely néhány percen belül 
az egész épületre átterjedt, 

sőt hamarosan kél szemközt fekvő kisebb 
épületre is átharapódzotl és mérhetetlen 
anyagi kárt okozott.

Hajnali öt óra lájban a pavillon portása 
több

robbanásra riadt föl.
amely mintha a ruhatári helyiségek felöl hal
latszott volna. Amikor az ajtót kinyitolta, 
lángok csapták szembe. Az ajtó kinyitása kö*  
vetkeztében keletkezett légvonat még jobban 
elősegítette a lángok tovaterjedését, úgyhogy, 
hamarosan

az egész hollandi kiállítás-komplexum 
egyetlen óriási lángtcnger volt.

Néhány perccel később már Paris egész tűz

Róbert Jenő autója vasárnap 
a Krisztina-köruton össze

ütközött egy csendőrségi 
motorkerékpárral
Két csendőr súlyosan megsebesült

Ma délután 5 óra tájban sulyos kimene
telű autókarambol történt a Krisztína-körut 
és Bors-utca sarkán. A Vérmező irányába 
haladt az A.—12.708 D. berlini autó, amely
ben annak tulajdonosa,

Róbert Jenő dr., az ismert berlini ma
gyar színigazgató ült.

Az áutót német soffőr je, Déliért Ottó ve
zette. Az autó előírásszerű sebességgel ha
ladt az úttest baloldalán, amikor a Bors
utcából hirtelen egy csendőrségi motorke
rékpár kanyarodott ki. A motort Viínyédi 
István vezette, az oldalkocsiban pedig Bak- 
tay Lajos csendőrtiszthelyettes ült. A két 
csendőr szolgálati ügyben cgy pestkörnyéki 
községből érkezett Budapestre és tartott a 
laktanya felé. A motorkerékpár vezetője 
élesen vette a kanyarulatot és

belefutott a gépkocsiba.

— Negyvenkilenc embert ölt meg a hőség 
Amerikában. Nemyorkból jelentik: Az Egye
sült Államokon nagy hőhullám vonult végig, 
A hőség legnagyobb a déli és a középső nyu
gati államokban, ahol a hőmérő majdnem 40 
fokot mulatott. Csütörtök óta negyvenkilenc 
személy halt meg hőgutában.

— Lófürösztés emberhalállal. A mura
szombat! Korona-szálló tulajdonosa ma ki
ment földjére, hogy az ott dolgozó napszámo
sokat ellenőrizze. A földje mellett húzódik el 
a Lendva folyó, Dobray a nagy melegben be
hajtott, de a folyó annyira meg volt áradva, 
hogy a kocsit lovastól elnyelte. A szerencsét
len szállodás megpróbált küzdeni az árral, de 
hiába. A sebes folyó örvényei lovával együtt 
elnyelték. Csak később találtak a holttestére.

Tekintse meg Földes Uéla

Vlctorla BÚTOR -szalón|íi
Vilmos csásxAr-ot *.  óriási választék i Réite'etra t«

—- Szakelőadás a rádióban. A rádiónak és 
hangosfilmnek a modern énekképzésben való 
szerepéről fog előadni f. hó 29-én, Péter és Pál 
napján d. u 5 órakor Dr. Nemes J. György v. 
szanatóriumi főorvos, fonetikus — a rádióban.

Minden oakttaietbeni Tubus 40 ItU.

Nem ég fel — 
egyenletesen lebarnul 
mm 

i Tlazta vatelin
Bór-vase In 

CulD Zlnk-vasolln
Lanolin-krém

Förak'nr- Dr Ru«*u ’ Tmll R.-T

oltósága a tűz színhelyén volt. Az óriási se
bességgel száguldó tüzoltókocsik fölriasztot
ták Páris lakosságát is, amely a katasztrófa 
hírére csakhamar ezrekre menő tömegekben 
sietett a tűzvész színhelyé felé.

Minden fáradozás reménytelennek bizo
nyult:

a hollandusok gyönyörű, művészi értékű 
kiállítási épületét, amely a kiállítás egyik 
legkiválóbb látványossága volt, már 

nem lehetett megmenteni.
A soktornyu épület porrá égett.

A holland építész, aki az építési munkála
tokat vezette, sírva rimánkodolt a tűzoltók
nak, hogy mentsék meg alkotását. A holland 
épületből azonban nem maradt más egy tel
jesen jelentéktelen melléképületnél.

Az anyagi kárt
tiz millió holland forintra

becsülik. Mégis a kiállítás mérnökeinek java
része úgy véli, hpgy közönséges rövidzárlat 
okozta a mérhetetlen szerencsétlenséget.

A két csendőr kizuhant az úttestre és mind
ketten sulyos sérüléseket szenvedtek. Az őr
szemes rendőr azonnal értesítette a mentő
ket, akik Baktay Lajost életveszélyes kopo
nyaalapi töréssel s Vitnyédit sulyos lábtö
réssel a III. sz. helyőrségi kórházba szúlli- 
tották.

Az I. kerületi kapitányságról dr. Sándor 
Imre rendőrkapitány vezetésével bizottság 
szállt ki a helyszínére, ahova hamarosan 
megérkezett a csendőrtis2ti bizottság is. Ki
hallgatták a szemtanukat, akik egyértelműen 
azt adták elő, hogy

Róbert Jenő autója szabályszerűen ha
ladt

és az üsszeütközést a motorkerékpárt vezető 
csendőr okozta. A német soffőrt, akit elő
állítottak nz I. kerületi kapitányságra, ki
hallgatás után elbocsátották, de útlevelét el
vették tőle.

— Leesett az ágyról és meghalt egy cse
csemő. Egy kisgyermek tragikus halálesetét 
jelentették vasárnap délelőtt a VIII. kerületi 
kapitányságra. Bokor Áron kereskedelmi al
kalmazott, aki a Fecske-utca 9. számú ház
ban lakik, tegnap délelőtt tizenegyhetes Fe
renc nevű kisfiát dajkálta. Közben szólt a 
csengő, mire az édesapa gyermekét az ágyra 
tette és kisietett, hogy kinyissa nz ajtót. Pár 
perces távoliét után visszatérve, a kisfiucskát 
a földön fekve találta, összezúzott fejjel, esz
méletlen állapotban. A kétségbeesett apa ér
tesítette a mentőket, akik a helyszínre ér
kezve, már csak a beállót halált konslatálhat- 
ák. A tizenegyhetes gyermek ugyanis lezu
hant az ágyról, esés közben bezúzta fejét az 
éjjeliszekrény sarkában, koponyaalapi törést 
szenvedett s ez okozta halálát.

— Ma Is zárva marad a Holzer-cég divat
háza, mert detnilosztályalnak megszűnése foly
tán 108 tagból álló személyzete a már eddig is 
tetemesen leszállított árakat, még jobban, ed
dig még nem létezett alacsonyra irjn le. Az 
utolsó hetek ezek és Igy bizony sietni kell a 
még mindig dús raktárt az üzlet .30 nap múl
ván bekövetkező megszűnéséig teljesen kiáru
sítani. Erre készül elő két napon ál a Holzer- 
cég, hogv nz árak ujabbi tetemes leszállításá
val a kiárusítás gyorsabb ütemét elősegítse. 
Megnyitás kedden reggel.

Mindenütt kapható

'IFLY-TOX 0
Ne kísérletezzen

maradjon
a rég bevált

ROVARIRTÓ 
használatánál 

meri halasa felnimül 
mműen más szeri!

Sándor Pál
nyiltlevele

A köveik ző sorok közlésére kérlek fel ben
nünket:

Egy reggeli lap hasábjain Sándor Pál ke- 
ményhangu dorgalóriumban részesíti dr. Sza
bolcsi Lajost, az Egyenlőség főszerkesztőjét, 
mert az Egyenlőség hasábjain helyet adott 
Kállay Miklós államtitkár egy felhívásának, 
amelyben Kállay „Testvérek vagyunk" címmel 
ezeket Írja:

„Igaz magyar testvéri szeretettel invitálom 
tehát zsldóvallásu polgártársaimat a zászló alá, 
amelynek nyelét gróf Bethlen István tartja és 
amelyre az egység, az egyenlőség, az alkotás 
és aktív magyar politika jelszavai vannak Írva."

Erre az egyszerű és jóleső hangú becsületes 
Írásra, tör fel Sándor Pál ajkán egy nyílt- 
leyélnyi dörgedelem és ennek a testvériségnek 
megtagadására hívja fel az egész zsidóságot.

Ijedten néztük évekkel ezelőtt, araikor elva
kult embefek éket verlek magyar é.s magyar 
közé és őszinte reménységgel vártuk az időt, 
amikor ezek a jelszavas lovasok elmerülnek a 
politikai mocsarakban... Elmerülnek és he
lyet adnak azoknak a megfontolt, nyugodt, 
komoly, érett és a közélet tiszteletében meg
állapodott politikusoknak, akik a nemzet vala
mennyi fiát vallásra való különbség nélkül a 
közös munkában akarják egyesíteni.

Es sohasem gondoltuk, hogy a zsidóság ré
széről akadjon enibsr, aki pártpolitikai agitáció 
érdekében tiltakozni akarjon ez ellen a test
véri együttérzés ellen.

Sándor Pál bizonyára jó zsidó, ezenkívül 
harcias politikus is, de nem szabad, hogy meg
fontoltságát a harc izgalmában annyira el
veszítse, hogy amikor, elátkozott faji jelszavak 
helyett egy köztiszteletben álló kitűnő keresz
tény politikus, egyik legtisztább egyénisége a 
kormányzati politikának testvéri ölelésre je
lentkezik az egész ország zsidósága előtt, ak
kor a gyűlölködés hangján fogadja a magyar 
Zsidóság nevében, ahelyett, hogy vagy öröm
mel üdvözölje, vagy legalább is megelégedett 
hallgatással mellőzze ezt az évek óta várvavárt 
megnyilatkozást,

A pártpolitikát nem szabad túlzásba vinni 
és minden egyéb tekintet fölé helyezni. Éppen 
igy elítéltük azt is, amikor legutóbb Vázsonyi 
Vilmosnál támadták nem méltó hangon, csak 
azért, mert nemcsak anyai kötelességének, ha
nem anyai jogának is tartotta, hogy fia, Vá
zsonyi János érdekében agitáljon s ugyanebbe 
a rovatba tartozik az is, hogy Vázsonyi Vil
mos nagy emlékét volt fegyvertársai kegyelet
lenül, sőt olykor kegyetlenül érintették.

A magyar zsidóság békét, becsületes egy
formaságot, egyenlő clbónásf, — ahogy Kállay 
mondja — testvéri egységet akar ebben a 
megnyomorított országban, nem gyűlölködést 
és jelszavakért való bosszuállást.

A magyar zsidóság nem akarja félreütni 
Kállayt becsületes, örök testvériségéi meg
pecsételő jobbját nem akarja elutasítani nzt 
a nyíltszívű barátot, aki meleg, őszinte, be
csületes szeretőiével a megbékülés minden 
nyugalmót, tisztességét jóleső barátságát hozza.

A gondolkodó magyar zsidóság helylclenili 
ezt a horcinsságot, amit Sándor Pál szeren
csétlenül megfogalmazott nini nyilllcvclében. 
mint párlrolilikni kortesfogást bele szerelne 
harsogni n magyar zsdóság fülébe.

A magyar zsidóság békéje és nyugnlmn nem 
lehet korlcsfogás. És politikai agitáció cél
jából most Sándor Pál ne az egész zsidóság 
revében nyilatkozzék, mert ne higyjr, hogv ax 
ő pártjának mandátumain áll vngy bukik a 
magyar zsidóság sorra

A magyar zsidóság n testvéri békét tiz esz
tendeje állítja és Kóllny testvéri kézszorilásót 
a kölcsönös megbecsülés szerelőiével fogadta.

A magyar zsidóság keserűen nézte az el
múlt idők jelszavait » most, amikor a békét, a 
testvériség megbecsülését hozzák elébe, jól 
felfogott érdekében elfordul átlói a politikától, 
ahol a béke, testvériség, megértés helyett, csak 
n bosszúálló ökölrézóst és üres fenyegetést hir
detik.

Egy ellenzéki zsldóvallásu 
választópolgár.
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Szabadlábra helyezett 
vezérigazgató

Miskolc, Junius 28.
T <4 llét/ől Napló tudósítójának telefon- 
'Jelentése.) Stern Jenőt, a miskolci Kézmü- 
áru Részvénytársaság igazgatóját a mult 
évben a vállalat több hitelezőjének feljelen
tésére letartóztatták. A letartóztatás akkori
ban óriási feltűnési keltett.

A hatalmas üzem évekig nagyszámú al
kalmazottal dolgozott s a vásári kereske
dőkkel tartott fenn Összeköttetést. Tavaly 
pénzügyi zavarok közé került a részvény
társaság a a hitelezők csalás ós okirathami- 
bitás címén jelentették fel az igazgatót, aki
nek ügyével

most foglalkozott a vádtanáea.
Stern Jenő védője védencének szabadlábra- 
helyezését kérte a a sádtnnács helyet adott 
a kérésnek, úgy hogy az igazgató tizhónapi 
{vizsgálati fogság után

ma elhagyhatta a fogházat.
!Az eljárást folytatják.

— Vasárnap elbocsátották a rendőrségről 
Ilomródy Iván cégvezetőt. A főkapitánysá
gon szombaton a késő éjszakai órákig tartot
tak a kihallgatások a főutcái hármas karam
bol ügyében, ahol — mint ismeretes —• egy 
9-es autóbusz, egy lófogatu kocsi és Homo- 
ródy Iván cégvezető autója összeütközött A 
balesetnek két scbcsüllje van, Oláh Sándor 
kereskedő és a felesége, akik n lófogatu ko
csiról lezuhantak s akiket sulyos sérülésekkel 
ápolnak a Róktis-kórházban. A kihallgatások 
befejezése után Homnródy Iván cégvezető az 
éjszakát a főkapitányság épületében töltötte, 
reggel pedig újra megkezdődtek a kihallgatá
sok a sérülési osztályon. Vasárnap reggel Ho
mo ródy Iván védője, dr. Bernfeld Imre ügy
véd különféle adntokat terjesztett a rendőrség 
leié és ezekkel kívánta igazolni, hogy Homo- 
ródy nem hibás a baleset miatt. Vnsárnap 
délelőtt még néhány tanút hallgattak ki és 
llomoródy Ivánt délben elbocsátották a 
rendőrségről. Az eljárás tovább folyik, hogy 
tisztázzák, tulajdonképen ki felelős a hár
mas karambolért.

— Megalakult az uj bolgár kormány. Szó- 
'flából jelentik: IJapcsev benyújtotta a király
nak a kormány lemondását. Az uralkodó 
Malinoffot kérette magához. Az. a terv, hogy 
a kormány elnöke Mallnoff Sándor lesz és 
ugyanő látná cl u külügyi tárcát. Az uj mi
niszteri lisi.tát jóváhagyás céljából vagy ma. 
vagy holnap terjesztik a király elé. Mallnoff 
már löbbizbcn volt miniszterelnök, külügy
miniszter és igazságügyminiszter.

— Házasság. Vitéz Tinódi Varga Sáftdoi 
tábornok és báró Brauecker Mária Terézia jú
nius 27-én házasságot kötőitek. Tanuk voltak 
• vőlegény részéről Vitéz Kárpáthy Kamilló 
gyalogsági tábornok, a magy. kir. honvédség 
föparnnesnoka, a menyasszony részéről dr 
Dávid István kúriai bíró.

O A Magyar-Francia Biztosító Rt. 51-lk’ ren
des közgyűlése. 82.797.14 P nyereségből részvé
nyenként ? pengő osztalék (változatlanul a ta
valyi összeg) kerül kifizetésre junius 20-ikától 
■ társaság főpénztáránál (VI, Tcréz-körut 9), 
Illetve a Kereskedelmi Raliknál. Uj tagként az 
igazgatóságba kiskrestyenei éa nyltraszeghi Hu
nyadi Ferenc, n Kisbirtokosok Országos Föld
hitelintézetének vezérigazgatója, a felügyelő- 
bizottságba dr. Grynaens Dezső, a Kereskedelmi 
Bank cégvezetője választattak be.

— Egy pere alatt (liAvolllja • feleslegei szórszálitt ■ 
RterUson tej, gyors, blztoz, megbízható föl; adók.

Cyánnal irt
Matíelne

- llallá Fenwei-Ariihtt ..........
Kikor krrdódik at idei 1i napot Fenyves Váaár?

-- Kedden reagcl. NagviAitot AMtonvom. Már hetek 
•fa Ittasan folynak at elóktttülelek. Milán égést nap 
■* rya len ai arubtt, a redónvök mögött dolgoiunk at 
■riibttban, hogy kedden reggelre biztosan késien 
légiünk!
Winnu/Vd! mil C8,B*ln’k *M,sJ<lonkép|»ea, ami oly sok

- Az irakit yljiiljuk le. mert nvárl kévletönkMI 
semminek sem szabad Jövőre megmaradni. Nem vagyunk 
tíkintetiel az Anköíuttl árakra, .e*ak  olcsón" «•« most
• jelszó Mindent el akarunk adni a 2 hetes vásárunkon., 
mert július végén már az övi újdonságaink érkeznek 
meg és sok hclvjc van ssQkacíűnk.
„ , Nagyon köszönöm, kedd icggel én leszek az első 
BcvAjAlc.

berlini 
löt,

aki elsikkasztotta Amanullah király 
hadseregének fegyvereit

Berlin, junius 27. I emlékrretM — Berlinbe nfarott ft ott
(A Hét/il Naptó tudósítójától.) A berlini | "V” fogadt.lá.ban r««ctült,a német 

rendőrség a mai napon nagy 
körülmények között

letartóztatta Barella Miksát, ax Ismert
berlini fegyverkereskedőt.

Barellát, aki egy nngy fegyvergyár tulajdo
nosa és különböző berlini bíróságoknál 
mint törvényszéki fegyverszakértö is műkö
dött, azzal gyanúsítják, hogy csalárd bu
kást követett cl és ezen kívül,

mint a berlini énekakadémia tisztelet
beli pénztárnoka. 290.000 márkát el- 

sikkasztott.
Barellának már hosszabb idő óta számos 

nehézsége volt. Gyára még ez év májusában 
tönkrement s amikor azután kiderült az 
énekakadémiánál elkövetett sikkasztása, 
egyre-másra kerültek napvilágra a régebbi 
„homályos" ügyei. így

egy berlini bankház azzal vádolja 
Barellát, hogy nem kevesebb, mint 
azázhuszezer márkával károsította meg.
Végül szerepe van a botrányos ügyben 

rgy kissé homályos hátterű fegyverszállit- 
mánynak is, amelynek

címzettje Amanullah, Afganisztán volt 
királya — kellett volna, hogy legyen.

A szállítmány másik részét azonban mind-

Letartóztattak e 
fegyverkeres

Pénzért vette a házmesteri állást, 
mégis kítették a lakásából

Néhai Kmetty professzor házmesterének pere a tanár örököséivé]
A konjunktúra, a lakáshiány idején kü

lönösen, de még az utóbbi időben is szo
kássá vált, hogy a házmesteri állást 
pénzért adták tovább azok a házfelügyelők, 
akik vagy foglalkozást változtattak, vagy 
más házban vállalták ezt a tisztséget. A 
házmesterségek adás-vétele valóságos rend
szer lett’és sokszor látni a lapokban is hir
detéseket, melyek

klsebb-nagyobb összegek ellenében kí
nálják az elég Jól Jövedelmező házfel

ügyelői pozíciót.
körülmények közölt, 

vétel utján Jutott 
álláshoz néhány év elölt 
aki néhai Kmetty Károly 

Baross-utca 9. számú 
az állást.

Hasonló

Sré/ 
cgvc- 

házában 
A professzor halála 
Baross-utcai házal 

felmondottak a házmesternek,

házmester! 
György Is, 
térni tanár 
foglalta el 
után leányai, akik a 
örökölték, - • •
aki azonban a felmondást nem vette tudo
másul, illetve csak nz esetben volt haj-

Világosságot a Zeileis-rertdszerű 
gyógymód ügyében

Hónapok óta hallunk utcán, kávéházban, 
társaságokban az úgynevezett Zcileis gyógymód
ról beszélni. Olvassuk a lapokban az Orvos* * 
iiövelség szigorú nyilatkozatait, megtaláljuk az 
objeklivcbb hangú választ. Haliunk csodálatos 
sikerű gyógyulásokról, de a közönség legna
gyobb résxc tájékozatlan a kérdéssel szemben. 
Nem tudja igénybe vegye-e a Zeilcis rendszerű 
gyógyítást vagy elzárkózzon előle. Betegek az 
újságokat kérdezik, mit tanácsolnak, kezeltes
sék-e mogttkat a Zeílels-rcndszerrcl gyógyító 
orvosoknál? Mn még az orvosok többsége elitéli 
n gahporln csodadoktor Zeileis és magyar köve
tőinek gyógymódját. Budapesten öt orvos van 
jelenleg, akik ezzel a módszerrel kezelik hete 
geiket. Hogy a két ellentétes álláspontot kép
viselő orvosok felfogása között megtaláljuk n 
középutat, és hogy a tájékozatlan közönségnek 
segítségére legyünk helyes véleménye klalaki- 
tásában, felkerestük Azokat, akik az ügyről ér
demben nyilatkozhatnak.

.lónevfi a fővárosban ismert főorvos a követ 
közöket mopdla: — Az Orvnsszövetség megtil
totta tagjainak, hogy Zeilcls-rrndsaerü kezelést 
folytassanak kifelé. Osztom a Szövetség felfogá
sát, He azt a merev álláspontot, amelyet a Szö
vetség ebben az Ügyben elfoglal,

mégsem tartom szerencsésnek.
Hasonló értelemben nvilatkozott egyik neves 

orvostanárunk, aki hozzátette, hogy a Szövet
ség nyilatkozataiban szépséghihól lát, amikor 

diplomás orvosok működését kurasstás- 
nnk neveti.

A sokat támadott Zeileis-rcndclők közül meg

C«. Sz. K. 
lOalftdott -Mwlmeaex Klubja). BOMBANIKER • 

BUDAI SZINKÖn
■ySn o, eroMlAceta 

Minden e*te  Ornkn

fé-
zoi a ruui -w- _____________________________ — ÍŐ‘
feltűnést keltő | városban való időzését a többi között arra 

használta fel, hogyhasználta fel, hogy
Barella fegyvergyárában ötezer puskát 
és többmii llő darab puska lövedéket 
rendelt. Finnek a szállítmánynak, szak
értők szerint, legalább félmillió márka 

az értéke.
megrendelt fegyverek azonban nem ér

mert — mint
A 
keztek meg Afganisztánba, 
Ugyancsak emlékezetes — kevéssel Amanul
lah berlini látogatása után A fgáni titánban 
kitört a forradalom. A rendőrség megállapí
totta, hogy

Barella a fegyverazállltmány egy részét 
Hamburgban saját neve alatt elzálogo

sította.
szálltimány másik részét azonban mind-A

ezideig nem lehetett megtalálni és a hatósá
goknak erős a gyanúja, hogy

Barella ki akarta vonni a fegyvereket 
a csődtömegből és érért elrejtette 

azokat.
A rendőrség most teljes 
hogy számos részletében 
hamarosan felderítse és a 
fegyvereket megtalálja.

eréllyel nyomot, 
homályos ügyet 
nyilván elrejtett

landő kiköltözködni, ha a háztulajdono
sok beleegyeznek abba, hogy

a házmester! állást továbbadhassa.
Az örökösök ebbe nem egyeztek bele és 
a felmondás érvényességének kimondása 
iránt pert indítottak. A bíróság előtt tanuk 
igazolták, hogy Szél György 500 pengőért 
vette a házmestert állást elődjétől és néhai 
Kmetty professzor annakidején szóbeli bele
egyezését adta, hogy ha Szélék netán el
költöznének, megengedi, hogy a házmes
terségét Ők ugyancsak eladják.

A bíróság ennek ellenére 
marasztaló ítéletét hozott, 

érvényesnek mondotta ki a felmöndást és 
elrendelte a házmester! lakás kiürítését.

A bíróság tényként állapitolta meg ugyan, 
hogy a házmester a továbbadás feltételével 
vállalta az állást, de ettől mégsem lehet 
függővé tenni a felmondást és a házfel
ügyelő legfeljebb polgári per utján követel
het kártérítést a háztulajdonosoktól.

látogattuk
a Rákóed-ut 01. sz. alatt levő Zellets gyógy

módot alkalmazó rendelőt,
a betegek, aiket itt találtunk, nem kiván
csiak a hivatalos nyilatkoztatok™ csak a gyó
gyulásukat kereskt. Ragyogó tisztaság és elő
zékeny titkárnő, a Gitta kisasszony fogad, 
kér, hogy foglaljunk helyet a váróban, mert a 
doktornál betegek vannak kezelésen. Valami 
zúgást hallunk, mintha repülőgép motorját hal
lanák távolról. Két-három percenként a zúgás 
szűnik, majd ismét megindul. A kisasszony
mondja, hogy a Zeileis-gépnek a hangja. A fér
ünk várószobájában vagyunk. Beszélgetni kez
dünk a betegekkel. A stomzzédom öreg bácsi, 
elmondja, hogy tüdŐtágulása és asztmája volt. 
Végigjárta a klinikákat és betegpénztárakat, egv 
sereg magánorvost, éveken át semmi ered- 
ménye sem volt. Nem tudott Járni, úgy fuila 
dozott. Ide második hete Jár, és azt hiszi is
mét visszatér a pipájához, olyan könnven és jól 
érzi magát. A felesége a női várószobában ül. 
az is szépen Javul, pedig nem volt éjszaka nyu
galma a kar- és lábfá jdalmaltól. Egy fiatal em
ber kezd dicsekedni a gyógyulásáról, de a 
..Gitta kisasszony1* jön, hogy a doktor kéreti a 
srcrkcszlő urat.

Az orvos szívélyesen foga.!, kérdezi, miben 
állhat szolgálatomra. Elmondtam, hogy szeret
nék objektív nyilatkozatot a Zeileis-ügyről, 
mert a közönség csak akkor tud véleményt al- 
kötni, ha a támadók és tátnadoflak felfogását 
ismeri. A Rákóczi utl rendelő orvosa a követ
kezőket mondotta: Hogy nálunk Zellels-llfty lé
tezik, az az Orvosszövetségnek köszönhető.*  Zei- 
leis-kezelés mindenütt van, de hogy a gyógy
módot lerántsák vagy dlesérfék lafum fongum 
újságokban tárgyalják, csak nálpnk található 
Az Orvossrövetaég tulajdonképpen nem a gyó
gyítási mód ellen hadakozik, hanem as ellen 
hogy a Zcileis-rendelők működésűket hirdetik'

— Nyugodtan mondhatom önnek —mondta 
nz orvos -- hogy a bennünket támadó orvosok 
bői száz kötni kilencvennyolc nem csak részle 
teihen. de léngevében sem. ismert a tedel*  
kezelést, fogalmuk sincs sem g készülékről,

140-150 □-öles
tulkok Felsősödön 7.— pengőtől

150-180 D-öles 
telkek Gödön 5. - pengőtől közvetlenül az 
állomásnál. 4—5 évi részletre. Nem ui 

település, hanem régi, közkedvelt 
beépített Kertvárosok. ’

PESTKORHYEKI TAKARÉK
Vil., Erzsébet-körút 27

Alapíts ! év: 1900 Telefon: J. 8í6-jj

sem íz alkalmazhatóságának határairól, még 
kevésbé tudjuk a várható eredményt felbe, 
csülni. Egyébként kiváló orvosok a gyógyítás, 
nak ezt a formáját nem ismerik, mégis támad- 
ják, fenyegetődznek hatósági betiltással. Kezeié- 
síink eredményeit nem mi hirdetjük, hanem

a gyógyult pácienseink Igazolják.
— Nem beszélek én önnek eredményekről 

kérdezősködjön, ha akar a betegeimtől. Ha 
látni fogja, hogy a bénák járnak cs az évek 
óta szenvedők ismét jókedvű munkaképes em- 
berek, akkor nyugodtan önre bízom a követ- 
keztetést. Hozzánk elsősorban olyan betegek 
jönnek, akik évek során át kereslek gyógyulást 
bajukra, csalódtak egy sereg orvosban és

mint utolsó próbálkozást vesznek Igénybe 
bennünket.

Ezek a bizalmatlanok, de mikor meggyógyult, 
fanatikus hívünk és esküszik ránk. A másik 
csoport azok, akiknek ez a gyógymód szlmpá- 
tikus és jelentéktelenebb panaszukkal is felke
resnek bennünket nemcsak akkor, ha másutt 
már nincs segítség.

Elárulom, nrvoskollégákat kezeltem, hála 
Istennek, sikeresen.

Rövidesen eljön az az idő, hogy a fiatal orvos 
mikor rendelőjét berendezi, éppen úgy beszerzi 
a Zélleis készüléket, mint a Röntgent vagy 
quarzot vngy dinthermiát. Lényegében

a kérdést a beteg dönti el,
ha én gyógyítom meg, nekem van igazam, 
hiába tiltja el az Orvosszövetség, ha nem tudok 
rajta segíteni, nem jön a beteg hozzám, akár
hogy is hirdetek.

Az orvos azzal búcsúzik, hogy jöjjünk el 
máskor is és kisérjük figyelemmel a betegek 
gyógyulásét. A női szakon megyünk ketesztiil. 
Mikor a betegek megtudták, hogy újságíró ér
deklődik, körénk sereglenek és egyszerre ma
gyaráznak. Csak egy-egy mondat maTad meg a 
hangzavarból. Ilyenek: Gyomorbajom volt, csak 
a bőröm volt a csontjaimon, ma megessek 
mindent és hízom. — Női bajom volt, lemond
tak rólam az orvosok, ma munkaképes vagyok, 
a családomnak élhetek. — Bőrbetegségből gyó- 
nyitott ki a Zeileis-doktor. — Nem volt nyugtom 
az idegességtől, kinzott a rheuma, ischlas, alig 
van már nyoma. Egy sereg dicsekvő közbeszó
lás.

A betegek Ítéltek a Zeileis-gvógymódról. re
méljük, a hivatalos körök is módosítani fogják 
véleményüket és mérséklik indulatukat olt, 
ahol ilyen bámulatra méltó eredményekről szá
molnak be.

utiBvei
PÁRISI KAST ÁRUHÁZ fflUTEREM

VI., AndrAasv-ot 80. — i.lft dtltalan

o Aa Országos Magyar Ipart Jelxáloglntézet 
Rt. a hnpokbnn tartotta ezévi rendes közgyűlé
sét. Frledmann Ernő adminisirateur délégue 
elnöklete nlntt. Iklódy Szabó Andor h. pénzügy
miniszteri államtitkár, kormánybiztos részvéte
lével. A kincstár képviseletében Zsigmondy Kál
mán pénzügyminiszteri tanácsos jelent meg a 
közgyűlésen. Az évi jelentéssel kapcsolatban 
Frledmann Ernő egyetemi tanár, az intézel ad- 
minlstrateur déléguéje, nz intézet eddigi műkö
dését ismertette, rámutatva azokra a felndn- 
tokra, melyekre az intézet vállalkozott és 
azokra, a szép eredményekre, melyekét megva
lósítania sikerült.

A Magyar Ruggyantaárugyár Rt. közgyűlése 
az 1930. üíletévre 2 pengő osztalék kiűze
tését határozta el. Az 5. sz. rcszvényszolvé- 
nyék június hó 30-tól kezdve a vállalat 
pénztáránál, valamint a Wiener Bankverein 
budapesti és bécsi főpénztárainál válthatók 
be. A közgyűlés nz igazgatóság fngjait, 
akiknek megbízatása lejárt, további 5 évre 
újból megválasztotta.

A Budapesti Székesfővárosi Vásárpénztár 
Rt. június 26-án tartotta 1929. és 1930. évi 
rendes közgyűléseit. Az 1929. üzleti év vesz
teségét Budapest székesfőváros elvállalta, s1 
1930. évre vonatkozólag pedig a közgyük*  
úgy határozott, hogy a nyereséget a kővet
kező évre vezeti elő. A főváros képviseleté
ben Borvendég Ferenc alpolgármester jelent 
meg, aki bejelentette, hogy a főváros e nag*  
anyngi áldozatot abban a reményben hozta 
meg, hogy a vásárpenztór megfelelő tőkeerő- 
vei Budapest székesfőváros közélelmezése 
érdekében Ismét sikeresen folytathatja mii- 
ködését. Kifejezte továbbá azt a reményét 
hogy a vásárpénztár új célkitűzései alkaln13' 
sak arra, hogy iránta a régi bizalmat helyre
állítsák és megszilárdítsák és hogy nz Intéz
mény újból betöltheti vezetőszerepét a hús- 
ipar, mezőgazdáság és állntkereskedeleni hi
teligényeik kielégítésében.

7T A .fraaHs.HJwUa ’ermd vllíahlrO otlv«H<?ó^ 
vajtól jók a Meinl-olivanlajat. Mavonnaise.

H sem Mpxrlhe'fl Meinl olívaolaj, n^1' 
Minőén Meinl fiókban kopható tejzóllilolft áron.
Ion Meinl-olivaolajat kannában, mert e« jtanhttt1*

— Aa SoFtea p'rtoh envmerlk a valódi Phna-*-J»b"£
P*ra' c‘‘ósil0, Wtf'sMtó, fójdalnmcíillarh*  "r

— SMn Z?nlrvn*eHn  - MrMmtisra Sb!f> Vaselln. 
But \ tjcliti, Ship Lancltn krír.i.
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A nyiltszavazásos 
mérlege

' Vasárnap a nyiltszavazásos kerületek vá
lasztották meg képviselőiket — Pestmegye 
kivételével. Pestmegyében egyedül Kiskun- 
félegyházán t>olt választás, összesen 180 ke*  
j-ület szavazott vasárnap.

Az eredmény nagy meglepetéseket nem 
hozott.

Komoly ellenzéki győzelem csak Dombóvá
rait következett be, ahol Pallavicinl örgróf 
fényes győzelmet aratott Kállay Miklós ke
reskedelmi államtitkár fölött. Meglepetés
ként kell elkönyvelni, hogy

Gaal Gaston pártja megsemmisíts 'Vere
séget szenvedett úgyszólván valamennyi 

kerületben.
Gaál Gaston pártjának tagjai közül csak ő 
maga, Farkas Tibor, Mojzes János és Sauer
born Károly jutottak mandátumhoz. Sauer
born Bácsalmáson báró Vojnich Miklóst 
győzte le.

Három fajvédő jutott mandátumhoz 
az ellenzéki jelöltek közül,

éspedig Zsilinszky Endre, Turcsányl Egon 
és Téglássy Béla. Két keresztényszocialistá
nak is sikerült ellenfelét legyűrnie. Kóródi 
Katona János és br. Orosdy Fiilöpné ez a 
két uj kereszténvszocálista képviselő, akik 
minimális szótöbbséggel jutottak győzelem
hez. A beérkezettek között 10 pártonkivüli 
képviselő, akik pártállásra nézve leg
nagyobbrészt ellenzékiek. Ezeknek a név
sora a következő: Pallavicini György őr
gróf (Dombóvár), Sigray Antal gróf (Kör
mend), Szilágyi Lajos (Berettyóújfalu), 
Zsigmond Gyula (Nagyvázsony), Lázár 
Miklós (Tokaj), I/unyady Ferenc gróf 
(Mór), Kállay Tibor (Nagykanizsa), Beck 
Lajos (öriszentpéter), Stráüss István (Mar
cali), Nagy Emil (Jászladány),

Budapesten ma reggel
8 órakor kezdődik a szavazás

Budapest három választókerületében hét
főn reggel 8 órakor kezdődik a szavazás és 
tart kedden este 8 óráig. A budai kerületben 
öt lista mérkőzik: a kormánypárt, a Wolff- 
párt, az egyesült szabadelvű-demokrata 
párt, a Friedrich-párt s a szociáldemokrata 
párt. Északon 7 lista áll szemben egymás
sal. Ezek a következők: kormánypárt, 
Wolff-párt, Friedrich-párt, keresztényszocia
listák, szabadelvű és demokrata párt, Vá- 
zsonyl-párt, szociáldemokrata párt. Délen 
négy lista fut: kormánypárt, Wolff-párt, 
szabadelvű és demokrata párt, szociál
demokrata párt.

Ugyancsak ma hétfőn kézdődik a szava
zás a pestkörnyéki községekben és a pest
megyei nyiltszavazásos kerületekben.

Sajót gyórtmónyn 

íegszsKrenveK 
legjobb kivitelben, olcsó árban.

MOSKOVITZ Rókl Szilard'-u.sarok. Alapítva: 1P0S

A Vázsonyí-párt 
főhadiszállása

Rendkívül mozgalmas képet mutatott 
vasárnap a Központi Demokrata Kör (Teréz- 
körúti helyisége, amely a Nemzeti Demo
krata (Vázsonyi) Párt főhadiszállása. A ter
mekben százával tolonganak az emberek. A 
vezérkar Vázsonyi Jánossal, valamint a kép
viselőjelöltekkel és a törvényhatósági tagok
kal egész nap a Körben tartózkodik. Az iro
dában körzeti bizalmiak átveszik az utolsó 
utasításokat, hogy hétfőn a választás napján, 
mint egy gépezet működjön az a sok száz em
ber, akt a párt részére a választás technikai 
munkáját lebonyolítja.

Vasárnap tartotta a Nemzeti Demokrata 
(Vázsonyi) Párt a választás előtti utolsó ősz- 
szejövetelét a Központi Demokrata Körben, 
ahol Vázsonyi János dr. beszélt és többek 
közt ezeket mondotta:

— A választás előestéjén Is ugyanazt hir
detjük, mint az agitáció megindításakor.

Nem személyek és pártok ellen küzdünk, 
hanem a mai rendszer ellen a népjogok 

védelmében.
A személyeskedések és durva támadások, 
amelyekkel ellenünk fordultak, azokat éhez
ték meg, akik azt velünk szemben akarták

JtszaDásűlfirlilnget
c«ak speciális InzOzleiomben vásárolbat I
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kerületek
Aránylag kevés helyen lesz pőtválasztás. 

180 kerület közül mindössze tizennégyben 
kell a választást megismételni. A pólválasz- 
tásra kerülő jelöltek között szerepei Sza
kács Andor, aki Békésen dr Dobránszky 
Béla egységespártival mérkőzik, továbbá 
Ángyán Béla, aki Pápán Szabó József ke
resztényszocialistával kerül szembe. Sopron 
környéken Ostor Józsefnek kell mégegy- 
szer megmérkőzne! br. Bcrg Miksa Gaal 
Gaston-pártival, Kapuvárott Csik József 
és dr. Rakovszky Tibor keresztény pártiak 
között lesz pótválasztás, Szentgotthardon 
Vargha Gábor és Pásztory István, Ugodon 
pedig Frühwirth Mátyás és Mohácsi Lajos 
között. Ugyancsak pótválasztás fog dönteni 
Letenyén, ahol Somogyi Béla és Lendvay 
István kereszténypártiak állnak egymással 
szemben.

A vasárnapi választás mérlege a követ
kező:

Kormánypárti és kormány
támogató kereszténypárti « 148

Párlonkivüli ellenzéki • • • 10
Gaál Guston-párti . • . • . 4
Fajvédő...................................... 3
Keresztényszoelallsta .... 2
Pótválasztásra kerül .... 13

összesen • 180

Éjszakai utolsó jelentések
LETENYE:

Éjjel fél 1 órakor érkezett jelentés szerint 
Somogyi Béla 1 abszolút szótöbbséggel legyőzte 
három ellenfelét, köztük Lendval Istvánt.

KISKUNFÉLEGYHÁZA:
Éjjel 1 órakor végeredmény Kiss István 84 

szótöbbséggel legyőzte Horváth Zoltánt.

érvényesíteni. A választó közönség óriási tö
mege bizonyítja azt, hogy nobilis és objektív 
magatartásunk, amely a komoly programúi 
és elv alapján álló ellenzéki politikát jelenti, 
méltánylásra talált a választóknál, azokkal 
szemben, akik mérgezett nyilakkal, kicsinyes 
és ízléstelen szenvedélytől fütve, akarnak po
litikát csinálni és hangulatot teremteni ma
guk mellett. Hisszük és reméljük, hogy az a 
lelkesedés, amely agitációnkat végig kisérte, 
régi fényében emeli fel a demokrácia lobogó
ját és újra megteremti Budapesten azt a pár
tot, amely mindenkor Budapest lakosságáért, 
az ország egyetemes érdekeiért és boldog Ma
gyarország eszményéért küzdött. És a magu
kat ellenzékinek nevező urak szintén helye
sebben tennék, ha nem tévesztenének össze 
bennünket a hatalom képviselőivel és ahe
lyett, hogy bennünket támadnak a mai rend
szer ellen, a demokrácia győzelméért küzde- 
nének.

Kozma Jenő 
az ajánláshamisi- 

fásokról
A Kelenföldi Társaskörben szombaton este 

népes gyűlést tartott az Egységespárt. Becsey 
Antal, Kozma Jenő érdemeit méltatta és fel
kérte híveit, hogy az egységespárti listára sza
vazzanak. Sümegi László ugyancsak a jelenlévő 
Kozma Jenőt üdvözölte, majd Kozma emelke
dett szólásra:

—. A mi koncepcióink az volt — mondotta 
Kozma , hogy Becsey Antal, valamint aí ín 
listám második tagja győzelmesen megkapja a 
mandátumot. Ez a koncepciónk az ajánlási 
rendszeren bukott meg, mert

arra, hogy a hamisítások özöne zudul majd 
reánk, inég senki nem volt elkészülve.

A hamisítások nem nálunk és a többi nagy 
pártnál történtek, hanem ott. ahol az én leg
jobb barátaim nevei hamisítás révén idegen 
listákra ekrültek. Mindketten

egyforma keserűséggel vontuk le ezeknek 
a hamisításoknak következményeit 

és megkerestük • reparáció útját, úgyhogy 
semmi ellentét nem maradt sem közöttünk, 
sem híveink közölt.

A gyűlésen Elmer Károly dr., Pásztélyi Vil
mos dr. és Krámer Miksa és mások beszéltek 
még.
- KéarvTásérlék fioetníb*.  Érdekes fa hasam*  

könyvek irtási választékban fajin dónySi írben be- 
werezhetók Növik Rudolf fa Tárta k«nyvkere*kedfaé-  
ben. Vili.. Baross-utca 2t. Érdeklődőknek a cé« kata
lógust díjmentesen küld.
_ Hőlzrebnek kitin*  ríUrlfat afkatom a Frledrara 

Farban eé< VB.. Klvfly-wfea 11. nyíri vitára Fűrdő- 
kabítok. frollirkelmék. krepde»inek, delén fa búréit- 
anyagok eltörendő minőségben hihetetlen októ írben 
vásárolhatók. Felhívjuk olvasóink figyelmét a cég mai 
ttímunkban megjelent hirdetőiére.

Telefonon taxiszerüen 
rendoltiet<5 az árukihordó

RAPID bérautó"
Órára Mrelhatö. Telefon; 255*40,242-11
Kedvező napi bérletek

Affér Apponyi fiának meg
választása körül

Szombathely, junius 28.
Mozsolits István ügyvéd, aki Vasvárott 

agrárpárt! programmal lépett fel gróf Ap
ponyi Györggyel szemben, egész Vas várme
gyében felháborodást keltő lépésre ragad- 
totta magát. Mozsolits, állítólagos válasz
tási visszaélésekre hivatkozva, gróf Apponyi 
György választási agilációját, amelyben édes
apja, Apponyi Albert is résztvett, immorá
lisnak bélyegezte és kijelentette, hogy

a vasvári választási állapotokról Bécsen

— Hevesy Pál spanyolországi követünk 
előadása Magyarországról. Lisszabonból jelen
tik: Hevesy Pál Spanyolországban és Portugá
liában akkreditált magyar követ a lissszaboni 
Földrajzi Társulat ülésén politikai előadást 
tartott Magyarországról. Az ülésen Portugália 
külügyminisztere elnökölt. Hevesy követ, aki 
Oporlóbnn az ottanit kereskedelmi kamará
ban előadást tartott Magyarország kiviteli ke
reskedelméről, a napokban ismét visszatér 
Madridba.

— Házasság. Vitéz Tinódi Varga Sándor tá
bornak és Báró Braunecker Terézia junius hó 
27-én házasságot kötöttek Tanul vollak a vő
legény részéről vitéz Kárpátiig Kamilló gyal. 
tábornok, a magy. kir honvédség főparancs
noka, a menyasszony részéről dr. Dávid István 
kúriai birő.

— öngyilkos lett Szombathelyi Béla Igaz
gató. Vasárnap este 10 órakor a Horthy Mik
lós ut 150. sz. házba hívták a mentőket. A 
hatalmas bérház V. emeletén lakik már évek 
óta Szombathelyi Béla 38 éves részvénytár
sasági igazgató, akit hozzátartozói ma este 
eszméletlenül találtak a hálószobában. A 
mentők megállapították, hogy Szombathelyi 
Béla ismeretlen méreggel mérgezte meg ma
gát. Súlyos állapotban szállítottak a Rókus- 
kórházba. Az öngyilkos igazgató levelet ha
gyott hátra, amelyben többek között ezeket 
írja lányának: Drága kis lányom, ma ne ne
vess, ne kacagj, sokszor csókot szerető apád. 
Mivel az öngyilkos még nem nyerte vissza 
eszméletét, teltének okáról eddig még nem 
lehetett kihallgatni.

— Vasárnap este tűzvész puszlitott Buda
örsön. Vasárnap este háromnegyed tiz óra
kor jelentették a budapesti tűzoltóknak, 
hogy Budaörsön lüz ütött ki és segítséget 
kértek. A polgármesteri hivatal engedélyé
vel a budapesti tűzoltók Budaörsre robog
lak. A község szélén három sor présház 
gyulladt ki és nagy lánggal égett. A helybeli 
tűzoltók a budapestiek segítségével, elfoj
tották a tüzet. A tűz keletkezésének okút és 
a kár összegét eddig még nem tudták meg
állapítani. __________

HllKfip toszok erős fis ogfiszsfiges 
Aki érzi, hogy egészsége nincs rendben, testi 
vagy szellemi ereje Idő előtt megcsökkent, akii 
az ideggyengeség, vérszegénység okozta ezernyi 
panasz elkeserít és meg akarja ismerni az 
erőre, egészségre vezető utat, kérje fenti cirnü 
ismertetést. Díjtalanul és bérmentve küldi azt a 

NUTRIGÉN VÁLLALAT KÖZPONTJA, 
Budapest, VIII., Teleki-tér 1/b.

Cement, mész
és mindennemű építési anya? legelőnyösebben

WITTMANN ERNŐ
VI.. Hongárla-ut 78 , II.. Retek-utca 87. Tel. Aut. 017-26

— Elektromos áram és reklám. A modern 
kereskedelmi élet a mai fejlettségében nem 
nélkülözheti a reklámot és a reklám legolcsóbb, 
egyben legszebb eszköze ma a fény. A fény
hatásokban megnyilvánuló lenyűgöző erőnek 
reklámcélokra való felhasználását a technika 
rohamos fejlődésével állandóan lépést tarló 
rcklámmüvészct korán felismerte és ma már 
a legkülönbözőbb reklámötletek valósulnak 
meg a fénynek művészi felhasználásával. A 
pesti ember, aki nappal közömbösen mc"” el 
a Halászbástya mellett, este megcsodál:- a iá- 
vetődő fény ’ hatása alatt a sötét háttérből 
plnsztikusnn kidomborodó gyönyörű csipké- 
retet. A kirakatvilágítás és reklámvilágilás, 
bár kisebb méretben, de ugyanilyen hatásban 
emeli ki a kirakati áru szépségeit, vagy hívja 
fel valamely árura a járókelők figyelmét. Szili, 
ötlet, művészet, hatás, sőt ügyes fényjáték
kombinációval élet is vihető a reklámba és 
igy a fény, tág teret nyújtva a reklám terén 
minden lehetőségnek, valósítja meg az igazi 
reklám művészetet. A kirakatoknak az üzleti 
záróra ulán való kivilágítása nemcsak barátsá
gossá és élénkké teszi az utcát, hanem meg
állásra és a szép kirakatoknak alapos meg- 
szemlélésére készteti az este sétáló közönséget, 
amely nappal nem fordíthat kellő időt a kira
katok megtekintésére. Budapest Székesfőváros 
Elektromos Művel a kirakat- és reklámvilágl- 
tásl áramfogyasztás részére Igen előnyös tari
fát vezetett be és ccélra külön árammérőt sze
rel fel. amelynek segélyével az esti üzleti zár
óra után használt áramot igen alacsony egység
árral szolgáltatja, Egy-egy kirakat óránkénti 
megvilágítása Ilyenkor 10—15 fillérbe kerül. 
A kirakni tarifa nyújtotta kedvezményeket már 
igen sokan veszik Igénybe, de helyesen cselek
szik az a kereskedő, aki már most •— a téli 
Idény beóllta elölt —‘ gondoskodik a kirakat- 
és reklimvilágltásl berendezésének ezen a mó
don való áramellálósáról Budapest Székes- 
főváros Elektromos Művel (V,, Váci-ut 74) nz 
érdeklődőknek készséggel és díjtalanul nyújt 
felvilágosítást. (Telefon: 001-00)

kérésziül Informálta & párisi Grand ’ 
Orient szabadkőműves nagypábolyt 

és gondoskodott arról is, hogy az esemé
nyekről tudomást szerezzen Lampayenet 
francia újságíró-képviselő is. Mozsolits ezt 
levélben közölte gróf Apponyi Alberttel és 
Tarányl főispánnal is. A levél, amely szom
baton este vált ismeretessé, a legnagyobb 
felháborodást váltotta ki és az a felfogás, 
hogy Mozsolits lépése súlyos következmé
nyekkel fog járni.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

Benvenuto nyerte a Villám
dijat

Igen jó program keretében futották le va
sárnap a szezon egyik legértékesebb fivér kon
kurenciáját — a Villám dijat. A verseny kis 
mezőnyo ellenére is igen érdekesnek ígérke
zett, mert starthoz állott benne a tavalyi leg
jobb kétéves: Thank you is. Thank you azon
ban csufott űzött az Iránta megnyilvánuló 
nngy bizalomból, mert nem jutott túl a star
ton, ahol hosszú mnkrancoskodás ulán állva 
mnradt. Bcnvenutónak ezután nem nagy fá
radságába került egyetlen ellenfelével Zsivány- 
nyal elbánni. Az Osztrák Derby nyerője, First 
Start Is alaposan levizsgázott s egyben bebizo
nyította, hogy nz Osztrók Derby mezőnye a 
ml handlcap lovainkkal egyenrangú. A másik 
nagyhírű osztrák ló. n kétéves Dedication is 
csak holtversenyben tudott nyerni az eladó
versenyeket nyert Fénykorral. Puszta Scheibal 
mesteri lovaglásának köszönhette, hogy u nagy 
aufsznider Goodluck meg nem verte. Herbst- 
zcitlose és Nótás ellenben könnyen nyerték ver
senyeiket. A nap hőse Gutái volt, aki Pejacse- 
vlch gróf három gondozottjával: Baladinnal, 
Benvenutóval és Nótástul nyert. A részletes 
eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Dreher J. Baladin (4) Gutái,
2. Nordwind (10), 3. First Start (lj-») Szabó 
L. II. Fm,: Szlttyavér. Tót.: 10:58. — II- FU
TAM: 1. gr. Wenckheim I). Puszta (2%) Schej
bal, 2. Goodluck (12) Kaszián F., 3. Ulster 
Prinz (10) Kareszek. Fm.: Vén legény, Cor- 
nclle, Cselcpatak, Nonnsberg, Hadúr, Csipke
rózsa, Peking, Morlng, Keszkenő, Becsvágy, 
Kaszirnő. Tót.: 10:33, 17, 47, 101. — III. FU
TAM: 1. Dreher .1. Benvenuto (2) Gutái, 2. Zsi- 
vány (6) Schejbal, 3. Thank you (2 reá) Bnk>g. 
Tol : 10:28 — IV. FUTAM:’ 1. Csernovíts A. 
Fénykor (2%) Welssbach és Slall Landswerth 
Dedication (2 reó) Szilágyi holtversenyben. 3. 
Maróth (0) Teltschik. Fin,: Tartós, Balalaika, 
Maris, Tiro, Galiba. Tol.: 10:28 és 7. Helyre: 
14. 13. 16. — V. FUTAM: 1. Reeves II Herbai- 
zeltlose (5) Klimscha, 2. Fasista (2) Csapiár.
3. Lelkem (6) Horvát B. Fin.: Simon, Passnt,
Marosvölgy, Foparas, Botolni, Csilri, Katáng, 
Tárnok. Tol.: 10:02, 20, 24. 29. — VI. FUTAM: 
1. gr. Pejacsevich Nótás (10) Gutái. 2. Párta 
(10) Kaszián F., 3. Kacagány (5) Blackburn.
Fm.: Nimjlé, Suhanó. Fogas. Bncardl. Tót.: 
10:141, 31, 27, 39. — A kettősfogadások oszta
léka a Puszta—Hcrbstz'dtlose doublera 5:111.

uicakandre es sportolóknak 
alkalmi huskonzoru vasári 
Herceg Esterházy Húsáru es csemege üzlet

VI., Teréa-körut «---------------------------------------T. 283-57
VI., Halós-utcs 24  ................. ... T. 2i»— 70

VJL, KottenblUor-utca 58 ........... T. 435 -45
Vili., JóZhef-körut 41 ------------------------------------ T. 4>3-ttJ

Hétfőn a mértföldes távolságú Báró Wenck
heim Béla emlékverseny a program eseménye. 
A verseny Igen érdekes lehet, ha starthoz áll a 
derby harmadikja Honpolgár, mert általa és 
Rapallo állni mértéket kapnánk a derby cs a 
kancadij mezőnyének egymáshoz való viszo
nyáról. Honpolgár helyett azonban istállója 
Betyárt indítja, de ez aligha lesz veszélyes 
Rapallora. Az idősebbeket Hortobágy és Wotan 
képviselik a versenyben s a mezőnyt még 
Máglya egészíti ki. A két handicapbcn nagy 
mezőnyök várhatók a starthoz. Az elsőben 
Lármás IL, Napamasszony, Funny. Fuvolás és 
Máramaros csaknem azonos eséllyel pályáznak, 
nem kevéshbé nyílt az ötödik futam sorsa 
Farsang, Módos, Emlék és Pali Mull között. A 
Nyeretlenek versenyében Partner, Tihany és 
Szultán várhatók a finisbe. A kétévesek verse
nyeinek dicsőségét alighanem mindkét futam- 
bán a gr. Wenckheim istálló szerzi meg Vindo- 
bonával. illetve Bcrrillel, az előbbire Hajnalka 
Berrilre I.otemar lehet veszélyes. Jelöltjeink a 
következők: I. Partner—Tihany. II. Funny— 
Lármás II. III (Honpolgár)—Rapallo— Wotan. 
IV. Vindobonn—Hajnulka. V. Farsang—Módos. 
VI. Berril—Lotemar.

A MAGYAR 
LOVAREGYLET 
juliua hó 4, 5, 11. 12, 18, 19, 25 éa 26-án ver
senyt tart. Kezdete d. u. 3.30 óra. Helyárak: 
I. hely úri 6 P, hölgy 4 P. H hely 2.50 P. HL 
hely 80 fillér. Páholyülés 8 P Ring 10 P. To- 
fallzatör, vendéglő minden helyen. Villámot 1. 
és II. helyhez n 29, Hl helyhez 24, 38 kocsik
kal HÉV-cn I, 11. III helyhez. Autóbusz „A" 
Vörösmarty térről 2.10-3.05. „C" Oktogon-léé. 
rőt 2 Ifi—3.10 óra közölt. Vissza V. futam után- 
Alszállójcgy 1 P.
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MOZI
Nincs programm!

Anyagi tárgyalások a művészt szervezkedés előtt 
A Fővárosi Operettszinházban bizonytalanság van 
A Magyar Színház Juhi Marcellé — Kölcsönt kér 

Ferenczy a tővárostól
Közel egy hónapja, hogy befejeződött a 

budapesti színházi szezón, de talán soha még 
olyan bizonytalanság nem volt a színházak 
szervezését és nyitását illetőleg, mint most. 
Alig van Pesten szinház, amelynél a mull sze
zonban ne támadtak volna nehézségek és ezek 
ne akadályoznák meg a szeptemberben kez
dődő uj szezón kifejlődését. A legszembe
tűnőbb az, hogy

egyetlen színház igazgatóságától sem hal
lottuk, ml a terve a jövő szezónrn, 

milyen előkészületeket lett arra nézve, hogy a 
közönségnek tervszerű, tehát alaposnn elő
készített szórakozást, Illetve műélvezetet nyújt
son. Az, hogy nincs program, ismételten fel
hívja a figyelmét minden szinházbajárónak 
arra, hogy

• jövő szezónban Ismét kapkodással elő
adóit darabokban lesz része,

amely legjobban alkalmas arra, hogy az 
amugyse nagy szlnházbajárási kedvel még 
csökkentse. Annak, hogy nincsen program, 
leginkább a teljes anyagi bizonytalanság az 
oka. amely ncin kímélte meg még a legelő

ma
telte. 

bérösszeget,

oka. amely nem kímélte meg még a 
kelőbb színházainkat se.

Kezdjük mindjárt a Vígszínháznál, 
nek bérlője nemrégiben nagyszabású 
kölcsöntranzakciót bonyolított le és a 
szí programot megelőzve, minden Igyekezeté
vel azon voll, hogy

a bérletét részvénytársasággá alakítsa ál.
Nem kétséges, hogy ez a részvénytársasági 
forma kedvező Robot Imrére nézve, aki ily 
módon addig felelős a Vígszínház jövő szc- 
zónjánnk anyagi konzekvenciájáért, ameddig 
a részvény tár sasági keret ránézve kitér jeszke- 
dlk. Ez egyúttal nzt is jelentheti, hogv Doboz 
Imre már a jövő szezónbnn nem óhajtja egész 
vagyonát a Vígszínház céljaira fordítani és az 
esetleges deficit súlyától magát előre mentc
sili.

A Fővárosi Operctlszlnháznál teljes a bi
zonytalanság. A Fővárosi Operetlszlnház bérlő 
rt. Sebestyén P 
lőjétől olyan 
amelynek

teljesítése a

Dezsőtől, az Opcrcltszinház bér
anyagi garunciákat követe),

legnagyobb akadályokba üt
közik.

múlt évben n Fővárosi Operett- 
a legsikeresebben abszolválta 

anyagi sikereket is érlvfc — ennek

Annak, hogy a 
színház nem 
azezónját............
első és legfőbb oka

a Fővárosi Operettszlnház bérlő rl. rend
kívül súlyos bérlőfeltélelc, 

amely lidércnyomásként nehezedik 
bérlőre és amint n példából látszik,

minden
-....... - ........ ^lőbb-

utóbb tönkreteszi ókét! A Fővárosi Operett- 
„InliAi bérlő rl. 200.000 pengő alaptőkével 
alakult és

évenként bérletéért 60000 pengőt keres.
Ezen a sulyos feltételen már több színház
igazgató ment tönkre, de „kész lelt* ’ rövid 
egymásutánban a Vörös Malom kél gazdája is,

s kodúsu pénzember kénytelen távollartani 
l gól, ahogy most Rozsnyói Kálmán is 
i Tessék leszállítani ezt a súlyos ' __ .
. akkor Sebestyén Dezső ismételten talál magá- 
■ nak olyan anyagi támaszt, amely bizalommal 
: adhatja tőké/él ehhez a vállalkozáshoz.

A Magyar Színház bérletében már meg
van a megegyezés.

A bérlő-igazgató dr. Juhi Marcell marad, meri 
egyrészt jogilag övé a szinház, másrészt mert 

bemutatta háziurának, az Unió csődtömeg-
1 gondnokának azokat a telekkönyvi bekebe

lezéseket, amelyeket garancia fejében kö
veteltek tőle.

Dr. Juhi Marcell vállalkozásában mint csen
des társ részlvesz Löbl János is, aki szintén 
nagy összeg erejéig vállal garanciát. Molnár 
Dezső dr. belátta, hogy minden eddigi bérleti 
jelentkező, kik a Magyar Színházra igényt tar
tottak, komolytalannak bizonyultak. Elsösor- i 
bán megdőlt Hegedűs Gyula és Heltai Jenő 
sociétén-rendszcrü bérleli terve, de megdőlt

dr. Bárdos Artúr bérleti ajánlata is, aki 
dr. llerinann Richárd ügyvéddel közösen 
20.000 pengő tőkével akarta megkezdeni ■ 

Magyar Színház jövő évi szezónját.
Mivel a Magyar Színház bérlete egyedül 40.000 
pengőbe kerül, dr. Molnár ezt uz ajánlatot 
sem tartotta megfelelőnek. Nagyon érdekes az 
a számadat, amelyet dr. Juhi az Unió csőd
tömeggondnoka elé terjesztett, igazolva a múlt 
szezón óriási, valóban sikeres munkáját. Ezek 
szerint

a színház 400.000 pengőt forgalmazott, 
amelyből 40.000 pengő esik a bérösszegre, 
40.000 pengő az Íróknak kifizetett tantiemre, 
150.000 pengő a szerződtetett színészek gázsi
jára és 100.000 a vendégfellépő művészek tisz- 
tcleldijára. Ebből az utóbbi összegből Honthy 
Hanna 18.000 pengőt, a Góth-pár 26.400 pen
gőt, a Latabár fivérek 15.000 pengőt, Gaál 
Franciska .3000 pengőt kapott. Ezek az össze
gek olyan tekintélyesek, melyek a mai szo
morú gazdasági helyzetben elismerésképpen 
kell, hogy számilásba jöjjenek.

A legnagyobb bizonytalanság a Városi Szín
háznál van, ahol Ferenczi Károly a bérlő. A 
szinház nz elmúlt szezonból sok tagjának 
nagyobb összeggel tartozik, de egyéb adóssá
gai is vannak, úgyhogy

Ferenczi Károly sürgősen tórs után néz, 
hogy Jövő szezonját el tudja kezdeni.

Természetesen lanyhán folynak itt is a szer
ződtetések, hiszen még minden a levegőben 
lóg, bár emlegetnek egy

nagyobb városi kölcsönt,
amelyet Ferenczi a szubvenciójára kapna. Ezt . 
mindenesetre meg kell fontolni a városházán, 
mert az adózók pénze nem arra való, hogy ( 
színházakat szanáljanak.

A sorból nem maradhat ki a Király Színház ‘ 
sem, bár ez az egyetlen, amelynek a jövő évre 
programja van. itt is nagy nehézségek voltak •

röder bankár menyasszonyává lett, mint 
■hogy egyes német lapok megírták.

Petrovlch Szvetiszláv, aki most Párisban él, 
nemsokára visszajön Berlinbe, a „Rákóczi 
induló" főszerepének eljátszására.

Bolváryék befejezték a , Mona Lisa elrab
lása" cimü film felvételeit. Ebben a filmben 
Willy Forst mellett Mindszentiig Tibornak 
nagy szerepe van.

Huszár Pufi visszaérkezett Afrikából és, az
zal bosszantja Ismerőseit és 
meghívja őket uzsonnára

és mindenről beszél nékik,
nem.

Egyik napon gyermekkoráról, 
legjobb szerepeiről beszél,

barátait, hogy

csak Afrikáról

a másik napon 
. ......____  ___  . de az izgalmas
afrikai fllmfelvélclekről cgy szót sem szól, pe
dig mindenki erre kiváncsi.

Münchenből is van cgy rendkívül 
hir, amely érdekeli a pestieket, 
múlva kezdődik *
lyen cgy fiatal 
zctőszcrcpct.

Falus Edllh
aki a müncheni ------  — .
Mozart-opcrákban fog vezető szerepet játszani 
az ünnepi játékokon. P> L.

érdekes
___ _ r__ Három hét 
a müncheni Festspielc, ainc- 
magyar énekesnő kapott ve-

operaénckcsnőről van szó, 
zenei élet egyik csillaga és a

Premier után
Fekcteszáju menyecske. Előbb jött a ká

nikula, azután Fold Matyi darabja, amelyhez 
ezúttal társszerzőül Harmath Imrét, a kitűnő 
librettistút vette. Bocsássa meg nekünk az il
lusztris revüszerzö, de ez meg is látszik ezen 
a Feketeszáju .menyecskén, amely a darab 
szerint Budapest összes férfiait meghódítja, 
de a valós^gbgn a hölgyeket és a mindkét 
nembeli fiatalságot is, akik szeretnek jól mu
latni és kacagni. A Feketeszáju menyecskéhez 
egész se’reg kitűnő muzsikus irt slágereket, 
kezdve Márkus Fréditől a most feltűnt Fé
nyes Szabolcsig. A Budapesti Szinház újdon
ságának fényét emeli. Szokolay Olly ez a 
pompás primadonna, aki mindent tud, ének
ben és táncban egyaránt kitün-. Jól előre ruk
kol Major Kató, aki rövidesen betáncolja ma
gát a kőszínházi publikum szivébe is, de itt 
van a remek mulattató Latabár Árpád, Érc- 
kövy László és Sarkadi Aladár hármasa. El
ismerő szóval kell dicsérni Pethcő Zoltánt is 
a bonviván szerepben. Kisebb szerepekben 
pedig Meggyaszay Hajnal és Kőmives Erzsi 
kitűnőek. A rendezés ötletes és jó munkája 
Fodor Arthuré.

akik szintén a Fővárosi Opcrcltszinház rl.-nck és vannak, de f.dxdr Ódon hisz abban, hogy 
fizetik a magas bérösszeget. A legsürgősebb színháza normális időben megnyílik és az őszi 
szükség tehát, hogv a bérlő részvénytársaság I szezón kárpótolja az ebben a szezónban cl
leszállítsa n fnrf/iofaf/nn magas bérleti árat, szenvedett veszteségeiért.
mert a színháztól igy a legtöbb józan gondol-1_______________________________ Stób Zoltán.

Pünkösdi Tlr«hí)r/í^j/Z^cs.okoládé9Yár 
gyümölcsös keverék j/**  újdonsága

Alpár Gitta erélyesen cáfolja
a róla terjesztett „házassági" híreket

Újabb érdekes hírek a berlini színház! és filmvilágból
Berlin, junius 23.

(A Hétfái Napló berlini tudósítójától.) A 
budapekli közönség bizonyosan jól emlékszik 
még Harmath Hildára, aki évek óta külföldön 
lép fel. ‘‘ ’■ ------ «
dőlt, ahol a

Most két esztendőre Hágába szerző- 
„Prinzessin Schauburg" szinház 

primadonnája. A társulni a szezon folyamán 
bejárja Hollandia és Dánia minden nagy
városát. Ebben a szezonban n „Haway" t, a 
„Szökik at asszony" t és Szilágyi László uj 
operettjét fogja Harmath Hilda eljátszani. 
Közben a hllversumi rádióban fog énekelni. 
Harmath Hilda most Berlinben járt, ahová 
filmezni hívták. Most folynak a tárgyalások 
a hágni program és a berlini filmezés össze
egyeztetése ügyéhen Harmath Hilda éves 
ajánlatot is kapott, mert a filmgyár szerint az 

ő személyében végre akadt Ismét cgy ér
zéki fllmsalnéssnő,

egv újabb Merlenc Dietrich típus.
Verebes Ernő, akiről a Hétföl Napló meg

írta, hogy Joe May uj filmjében lép fel. le
szerződött az IVSI—32-es évadra a Deutsches 
Lichtspid Syndikathoz.

A asertődés sierlni Verebes évi 100.600 
márka gázsit kap. Verebes felléphet szln-
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pádon Is. Ebben as esetben a színpadi 
gázsi fele a filmtársaságé.

Bársony Rózsi, aki már Lipcsében próbál, 
ajánlatot kapott az „Allianze“-fllmgyártól film
gyártól szereplésre. Bársony Rózsi az ajánlatot 
nem fogadta cl, mert a „Hau>ay“ miatt nincs 
Ideje.
fogadta el, mert a „Haatvy" miatt nincs ideje. 

Az azonban, hogy filmezni fog, már bizo
nyos, mert a „Haway" ból film készül, amely
ben opcrcllbcli szerepét alakítja.

Alpár Giltánnk izgalmas kalandban volt 
része. Útlevél nélkül utazott cl Berlinből a 
Lidóra és

csak a haláron vette észre, hogy otthon
felejtette a passzusát.

Kétségbeesetten gondolt arra, hogy most 
vissza kell fordulnia, amikor cgy utas kezében 
észrevett egy magyar színházi újságot. Elkérte 
éa amikor az útlevelet kérték, megmutatta a 
lapban lévő fényképeit, megmondotta, hogy 
kicsoda és bevallotta, hogy otthon felejtette 
nz útlevelét. A hivatalos közegek kis gondol
kozás ulán elfogadták a hetilap-útlevelet. Alpár 
Gitta rögtön táviratozott Berlinbe, ahonnan 
légi postával kiildötlék utána nz útlevelet az 
olasz határra. 
várakoznia, » 
légi összeköttetések minit útlevelét és igy 
művésznő tovább utazhatott.

Elutazása elölt különben a 
tudósítója előtt megcáfolta 
hogy Gnstav Fröhllch filmszínészhez megy 
feleségül. Azl Is megcáfolta, hogy Blelch-

Olt esak egy félóráig kellett 
amikor mór kézhez is kapta a jó 
*-'■* —*- —.................................... a

Hétföl Nanló 
axt ■ hírt,

SZÍNHÁZI napló
a választások lezajlása után a kultuszmi- 

r*-  nisztériumban sor kerül az állami szín
házak válságának megoldására. Julius 1-én 
értekezlet lesz a kultuszminisztériumban, 
amelyre meghívják az állami színházak 
igazgatóit és gazdasági vezetőit és ezen ts 
letárgyalják majd azokat a függő kérdése
ket, amelyek miatt az Operaház és Nemzeti 
Szinház nem tud kellően szervezkedni és 
nem tudja a jövő szezon programját elké
szíteni. Köztudomású, hogy Mészáros Kál
mán helyettes államtitkár, miniszteri fő
biztosnak az a feladata, hogy az állami 
színházak szubvencióját mérsékelje, ez pe
dig nem megy anélkül, hogy a világ egyetlen 
magyarnyelvű operaháza múltjához illő 
színvonalát ne veszélyeztesse. Ila mégis ke
resztülviszik a nagy érvágást a két szinház 
büdzséjén, akkor félő, hogy ezt erősen meg 
fogja sinylenl az Operaház, amely eddig is 
rendkívül sok anyagi bajjal küzdött, de úgy 
ahogy mégis prosperált.
TZ ende Máriáról, a modern sanzon interpre- 
** tálása egyik legkitűnőbb magyar művelő
jéről, extázissal imák a nagyváradi lapok. 
„Tegnap este — Írja a Nagyváradi Napló — 
Kende Mária kék munkazubbonyban kiállt a 
függöny elé és sanzont énekelt a gépről. Nem 
is énekelte, ö maga volt a gép, amely sikolt, 
dübörög és üvölt és magávalsodor, ahogy min
ket is elsodort a nézőtérről a piros bársony
székekről az utcára, az autók reflektora elé, 
tágult a pupillánk, s szivünk erősebben kezdett 
dobogni. Igen ez a ma dala, ez a zűrzavaros

Restaurant UUUluU AaUII Vendégig 
Farkai rét, 56-es villamos MUveg-u. 7.Tel.<7j.M 
Kítttnő magyar konyha. Állandó ctg Anyáén 
GyUnvtfrli kilátói. KUltfn szobák. Tekepáiya 

összevisszaság, ez a nyugtalanság, ez az Ideái 
élet, amely Kende Máriában él, izzik forr és 
magával ragad." És e színésznő után nem 
kapkodnak a pesti kőszinházakl

A Budai Szinkörbcn emelkedő tendenciát 
mutat a Cs. Sz. K. (Csalódott Szerelmesek 

Klubja) című Szánthő—Szécsény—Radó-opc 
réti, amelynek előadásait minden este zsúfolt 
nézőtér tapsolja végig. A Cs. Sz. K. egyik női 
szerepét tegnap beugrásszerüen vette át nanu 
sikerrel Tamássy Lívia, a Magyar Szinaáz fia. 
tál tagja, aki este színházai nézni ment a Bii". 
dai Színkörbe, esze ágában sem volt, hogy a 
színpadon, mint szereplő fog megjelenni.
A Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete ér- 
n dekes jubileumra készül. Faragó Jenőt, ni 
ismert szinpadi szerzőt és hírlapírót fogják’ön- 
nepelni, aki, mint ezt szerzőtársai felfedeztél: 
ma 40 esztendeje lépett először színpadra, első 
szinpadi zsengéjével. 1891 junius 27-én niu- 
tóttá be a Thalia „Palicson" cimü alkalmi 
verses színdarabját a palics! szinház megnyi
tásán Báthosi Endre hajdani színigazgató, 
Azóta Faragó Jenő számtalan müvével találka, 
zott a közönség a fővárosi színpadokon. Rend
kívül sok operettet, egyfelvonásost és jelenetet 
irt. Operettjei közül talán legnagyobb sikerű 
volt az Offenbach. Úgy értesülünk, hogy Faragó 
Jenő jubileumát a Szinpadi Szerzők Egyesüle
ten kívül a Szinészszövetség is megünncpli h 
a jövő szerzőn elején theatre pareé keretében 
bemutatják az egyik legnépszerűbb müvét.

A Cs. Sz. K. sikerétől teljesen függetlenül 
naponta folynak a próbák a Budai 

Színkörben az uj Góth Sándor-darabból, 
melyet Bús Fekete László társaságában irt. 
Címe: Vihar a Balatonon. A pompás operett 
nemcsak a szerzők minden ötletével gaz
dag, hanem a szinpadi technika fogását is 
igénybeveszi. A második felvonásban 
ugyanis, amely a földvári strandon játszó
dik, igazi vihar kerekedik a színpadon s 
ehhez a viharhoz egy olyan hullámverés 
kell, amelyet csak a legnagyobb technikai 
bravúrral lehet megoldani, 
replői a Góth-páron kívül 
Fejes Teri, Rátkai Márton, 
Iiékássy István, Tamássy 
Marcsa. A zenét Losonczy 
részben amerikai slágerekből összeáUitottat 
a darabot Lóránt Vilmos rendezi.
TDrodszky Miklóstól, aki a múlt hetekben 

vándorolt ki Berlinbe, kapjuk ezt a mun
kamenetrendet, amely világosan rámutat arra, 
hogy Németországban bármennyire panaszkod
nak is a színházi viszonyokra, korántsem olyan 
rossz a helyzet, mint nálunk. Brodszkynak pél
dául november végéig a következő dolga akadt.

„1. Julius 10-én kezdjük az Allianee film
gyárnál a nagy Max Pallenberg film felvételeit, 
amelynek zenéjét én Írom.

2. Julius 27-én csinálom ugyanennél a gyár
nál a Jan Kiepura filmet.

3. Október 4-én a „Szökik az asszony" Leip- 
zigben, német szövegét Ludtvig Hirschfeld és 
dr. Beda fordították és egyelőre Hollandia, 
Skandinávia és 124 német város kötötte le.

4. Október 16-án kezdem a harmadik filme
met, melynek főszereplője Félix Bressart.

5. November 20-án „Glória" cimü operettem 
premierje, amelynek szövegét Martos Ferenc 
és Harmath Imre Írták. Ugyanekkor lesz a 
Glória budapesti premierje a Király Szinház
ban."

A darab főszer 
Honthy Hanna, 
Delly Ferenc, 
Lívia, Simon 

Dezső irta és

Központi tej csarnok
naponta friss

Joghurt
AClaru. itlnpndfín tegnap TAbori Emil 

színháza nyílt meg. A kitűnő komikus W' 
nagyobbrészt táját darabjait játssza nagy si
kerrel.
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Favoritgyőzelmek és átlagos ered
mények voltak a Budapest kerületi 
atlétikai bajnokságok első napján 

Krizsán 15:39.8 mp-cel nyerie az 5000 m bajnokságot 
Nagyot hibás gátállitás elütötte a rekordtól

— Minden szép és minden jó, csak azt nem 
tt’.dom, hogy mit nézzek — kiáltotta tegnap az 
atlétikai bajnokságok során egy néző. — Ha 
azt nézem, hogy ugrik Zsuffka, akkor nem lá
tom, hogy mennyit dobnak a gerelyvetők. Ha 
meg a távolugrókat nézem, akkor a 100 méteres 
döntőt mulasztom el. Uraim, miért sietnek oly 
nagyon?

Igen, miért is volt az a nagy sietség? Három
kor kezdték a versenyt és fél hat ulán már be 
is fejezték. Távol álljon tőlünk a kákán való 
csomókeresés, mégis, amikor teljes elismeré
sünket fejezzük ki a szövetség rendezőgárdájá
nak vitán felüli, remek munkájáéért, meg kell 
jegyeznünk, hogy a jóból is megárt a sok. Gyor
san pergett minden, dehát... négy versenyszám 
egyszerre, mégis csak sok ...

As eredmények nem haladták túl a vára
kozást.

Kiemelni mindössze Krizsán 5000-es futását 
és Nagy 200-as gátfutását lehet. Barsi 800-on 
nem árulta el, hogy mit tud?

A rúdugrók már piszkálgattak a rudjaikkal, 
amikor felálltak a 800-asok. Szabó hiányzik 
mindössze, de az is elég, hogy még az a ke

vés küzdelem, — ami a 
második helyért lett volna 
— elmaradjon. Barsi ug
rott el lövés után s Zeit- 
vai igyekezett a nyomá
ban, A többiek szép liba
sorban következtek, de 
csöngetés előtt

Narjes Igen gyengé
nek találja a tempót 
és nagysictve élre vág.

A dicsőség azonban tisza- 
virágéletü, mert száz mé
ter után ismét a Barsi—

Barsi László Zsitvay-duó van az élen, 
azután a célegyenesben 

jön egy kis finis, és
Barsi 1 p. 69 mp.-cel Budapest első 1081-beU 

bajnoka.
Zsilvai 1.59 8 mp.-vel második, mig Narjes MAC 
2.01.8 mp.-cel fut.

Azután kapkodhatja az ember a fejét, hogy 
hát mit is nézzen. Zsuffka és Karlovíts 370-es 
rúdugrását, a gerelyvetőket, vagy a távolugró
kat? És hogy élvezetben hiány ne legyen, a 
starter a százas mezőny után fütyörész. Szép
szép, csak hát mit is nézzen az ember a sok 
közül? A sprinterek a legfrissebbek, meg azután 
sietnek is, mert kiugrás nincs s az első start 
sikerül. Gerő kap legjobban lábra, hatvannál 
már jó méter az előnye s bár ott Moharos na
gyon felnyomul,

Gerő 11 mp.-es Idő alatt jó háromnegyed 
méterrel nyeri a versenyt.

Moharos 11.1 mp.-cel második, mig harmadik 
nagy meglepetésre az újpesti Forgács, a tavalyi 
ifjúsági bajnok lesz, 11.1 mp.-vel, klubtársa Su
gár előtt.

Balogh Nagy Gy
Azután kezd tisztulni a helyzet.

Bevégződik a távolugrás is, amely Balogh baj
nokságát hozza. Bégen volt ilyen gyönge me
zőny távolugró bajnokságban.

A Pannónia szenior nyolcasa szenzá
ciós finis után legyőzte a Hungáriát

Bemutatkoztak az „amazonuyolcasok” 
A nagy regatta első napja

A magyar evezössport hagyományos sport- 
“nnepe: a nagy regatta ezúttal is előkelő és 
díszes bizottság jelenlétében zajlott le.

Az idei regattának két külföldi vendége volt: 
•z Erster Wiener Ruderklub „Ida" és a Wiener 
Rennruderer Véréin. A bécsi vendégek közül

Tanntszteiszereiés. f ordoruhu 
svBZOsclkkaü laaolcsAbbsn

Setter Antal
Kamermayer Károly utca 3. ax.

Balnghnak a második ugrása sikerült ugy 
■hogy, az volt a 898 cm, amivel a versenyt 

nyerte.
Ezenkívül csak vagy belépett, vagy pedig ki
sebb ugrása volt. Szép kis kilátások a Buda
pest—Berlinre. A testnevelő Bátki 671-el lett 
második, Goda, MAC 660-nal harmadik. Paitz 
682 cm-rel kiesett a döntőből.

Szepes nélkül folyt le a gerelyvetés.
A hatszoros védő nem jött haza s igy az itt 
honi gárda küzdött az elsőségért. Takács, ami 
biztos, az biztos, elvénél fogva, mindjárt az első 
dobásra 5888 cin-t dobott. Igaz ugyan, hogy 
második dobásra az 5868 cm-es egyéni rekor
dot dobó Boros nagyon a közelébe férkőzött, 
de azután egyikük sem tudott javítani s igy 

Takács végre bajnoksághoz Jutott.
Harmadik Budaváry BBTE volt, 5516 cm-rel. 

A rúdugrók meg közben elérkeztek a rekord
magassághoz. No, nem négy méter, hanem 
egyelőre csak a 393 cm-hez, de mindegy. Az az 
egy centiméter is már rekordot jelent, ha ál 
ugorják. De nem ugrották át. Pedig elég pihe- 
nőt engedélyeztek maguknak, mert mig a töb 
biek 335-től 360-ig dolgoztak és a szikár dekát- 
lonista, Bácsalmási Péter 350-nél megszerezte 
a harmadik helyet, addig

Zsuffka és Karlovits csak 370-nél kezdtek 
el ugrani.

Mindketten elsőre ugrották, de 380-nál már egy 
kis baj van. Karlovits ugyan 
ja, de Zsuffka kétszer üli 
és csak harmadikra veszi 
át némi érintéssel. Most 
a 393 cm-es rekordma
gasságra teszik a lécet, 
de angol bajnokság ide, 
angol bajnokság oda, 
ezt már nem ugorják. 
Zsuffka meg éppen csak 
kétszer próbálkozik, az
tán csöndesen visssalép.

Bajnok Karlovits.
Az ötezer méter Kri

zsán első komolyabb si
kerét hozta meg. A tiz főnyi mezőny Krizsán 
vezetésével indult el, de nem sokáig akadt tár
sa a kitűnő Vasas-futónak. Mert ezer méter 
után mindenki elmaradozott mellőle, attól kezd
ve egyedül futott s

végül 15 perc 39.8 mp. alatt 150 méterrel 
nyerte első bajnokságát Krizsán.

Cser MAC 16 p. 06.4 mp.-cel lett harmadik, Ga
lambos ESC 16 p. 18.8 mp-cel lelt második. 
Szerb még mindig nem nyerte vissza formáját, 
de utolsó nem lett. Nem, mert azt ezúttal Piros 
elhódította tőle.

A hibás gátállitás már sok bajnak volt oko
zója. Ezúttal ismét áldozatot szerzett: a szen
vedő fél egy uj kélszázméteres gátrekord. Nagy 
ugyanis szenzációsan futott a döntő futamban.

A külső pályán futva, a szó szoros értelmében 
elfutott ellenfeleitől, s amikor az utolsó gáthoz 
ért, már több, mint Hz méter volt az előnye. A 
baj azonban itt volt, mert

az utolsó gát távolabb volt állítva a sza
bályosnál, Nagy belépett, a gát átesett Csákó 
pályájára, Nagy megingott és lelassítva fu

tott be 25.6 mp. alatt.
Ha nem jön semmi közbe, a kétszázas gátre
kord ma már jóval 25 mp-en belül van...

Nagy gátdöntésének egyébként még epiló
gusa Is volt.

Mert feldöntött utolsó gátja átesett Czakó pá
lyájára, aki Bajorral küzdött a harmadik he
lyért. A gát akadályozta Czakóf a futásiján, aki 
harmadik lett, mire a versenybíró ujrafulnst 
rendelt el kellőjük közölt. Ezt a verseny után 
futották le és Czakó /élméterrel verte Bajort s 
igy megszerezte a második helyet.

ezt is elsőre ugor-

Karlovits János.

■ MUa“ két győzelmet aratott.
Megnyerte a kormányos négyevezős ver

senyre kiirt Honvédség diját és övé lett a ju
nior nyolcas is, amelyet a Duna Budapesti Eve
zős Egylet vándordíjával díjaztak.

A verseny utolsó számaként került döntésre 
n szenior-nyolcas. A Hungária és Pannónia év
tizedes, tradicionális küzdelmébe ezúttal be
kapcsolódott a Wiener Rcnnrudeier Véréin is.

A küzdelemből, általános meglepetésre, a 
Pannónia-nyolcas került ki győztesként, 

flórját ritkító végküzdcl-m utón
Tóvá hl I érdekessége volt az idei regattának, 

hogy bemutatkozott

a két úttörő amazon-nyolcas,
a Jánosházi iskola produktuma.

Részletes eredmény:
Nigyeuezős verseny kormányossal, juniorok 

részére. A m. kir. honvédség dij*.  Indult 7 csa
pat. 1. Erster Wiener Ruderklub „Lia" egy és 
háromnegyed hajóhosszal. 8 p. 02.6 mp. 2. 
Hungária F.E 8 p. 6 mp. 3. Szent István EE 
győztes csapat: Philipp Braun. Viktor Götthe, 
Fritz Orascii, Alexander Winkler, kormányos 
Josef Knitschke.

A Hősök vándordíjában row ower volt. Egye
dül indult a Győri Torna- és Evezős Egylet 
nyolcasa. A Tisza Szegedi Evezős Egylet nem 
jelent meg a startnál.

Margitszigeti dij. Négyevezős verseny kor
mányossal. Indult négy csapat. Többszöri siker
telen start titán a Pannónia és a Sirály hajói 
törnek az élre. 1000 méter után a Pannónia fél
hosszal vezet, majd erősít. Győztes a Pannónia 
csapata (Domonkos, Gvurkóczy, Szabó, Baliya, 
kormányos Benedek) 7.06 mp., két és három
negyed hajóhosszal. 2. Sirály Evezős Egylet 7 
p. 08 mp. 3. Wiener Rennruder Véréin 7 p. 
13.8 mp.

Fülepp Kálmán-emlékverseny. Négyevezős 
verseny kormányossal. Indult három csapat- 
1000 méternél a sorrend: 1. Hungária, 2. Pan
nónia, 3. Wiener Rcnnrudererverein. A Pan
nónia egy hossrra dolgozza le a Hungária elő
nyét. A finisben a Hungária és a Pannónia való
sággal gyilkolja egymást. Győztes a Hungária 
E. C. csapata (Götz, Ságliy, Vali, Kauser dr. 
Kormányos Molnár). Idő 6 p. 54.6 mp. 2 hosz- 
szal. 2. A Pannónia E. C. 7. p. 03.1 mp. 3. Wie
ner Rennruderer Véréin 7 p. 13.8 mp.

Skiff-vcrscny. Indult a Győri Torna- és Eve
zős Egylet, az FTC, a Neptun, a Váci Sp E és 
az Erster Wiener Ruder Club Lia. Győztes az 
FTC (Walssbecker—Vértes János) 7 p. 32.4 
mp. 6 hosszal. 2. A Lia (Oltó Bnchheimcr) 7 p- 
40 mp. 3. A Győri Torna- és Evezős Egylet 
(Ernst Andor).

TÉBE-dij. Ujoncnégyes kormányossal. Be
nevezett 17 csapat, amelyek egy része lemon
dott, másik része az előfutamok során vég
zett el. Marudt összesen 6 csapat. Rossz start 
után a Pannónia feladta a küzdelmet. 1400 
méternél a Szegedi Egylet tört ax élre és szép 
finis után győzött 1.. Szegedi Csónakázó Egy
let 1 és egynegyed hosszal, 7 p 05 mp. 2. 
Szegedi Regatta Egylet 7 p 10.6 mp. 3. Nemzeti 
Hajós Egylet 7 p 12.6 mp. A Pannónia meg
óvta a versenyt.

Most következtek a „történelmi" pillanatok: 
a két női nyolcas bemutatója, indultak az út
törők: az Újpesti Evezős Egylet két nyoleasa. 
A-team: Csörsz Ilonka, Beck Glza, Sándor 
Sári, Péter Gabi, Czógler Klári, Mocsáry Glgi, 
Zilahy Gittl, Torday Irén. Kormányos; János
házi. B-team: Habsch Lilly, Abbarbanck 
Emmy, Geigcr Magda, Radositzky Ilka, Ró-

Los Angeles réme lesz 
a 4x200 méteres

magyar gyorsstaféta
Máris Amerikát megközelítő átlag az eredmény

Végre sikerült az idei szezonban meg
rendezni az első, hamisítatlan, régi na 
pókra emlékeztető nagy uszóversenyt, mon
danunk sem kell, osztatlan sikerrel.

A MUSz egészen rövid tétovázás ulán 
a cselekvés terére lépett s befolyása 
többek között abban érvényesült, hogy 
a 200 m.-es gyorsuszás startjához oda- 
kényszeritette mlwiazokal, akiknek va

lójában ott a helyük,

Lenkey Magda vízbe szállt és legfőbb országos eredményt 
úszott 50 méteren

A kettői ünnep az UTE-ra hárította azt a 
feladatot, hogy rutinos rendezésével emléke
zetessé tegye az első idei komoly nemzetközi 
uszómérkőzést.

Nem az UTft-n múlott, hogy a verseny 
nemzetközi jellege egyáltalában nem dom

borodott ki, sőt!
Az UTE ugyanis tárgyalósokba bocsátkozott 
a pozsonyi Barkochbával és a bécsi HAKOAH- 
val. Az utóbbival aikercaen bonyolította le a 
tárgyalásokat,

a Barkoehha azonban valószínűleg a róla 
elnevezett szellemi tornajáték hatása alatt 
egészen vasárnapig kétségben hagyta az 
UTE-t aziránt, hogy versenyzőit elküldl-e, 

avagy sem.
De csak vasárnapig Vasárnap ugyanis kide
rült, hogy — nem küldi. Sok kár ebből nem 
származott, sem az UTE-ro, sem a közönségre, 
a nemzetközi kapcsolatok szempontjából azon
ban kétségkívül kellemetlen újítással lepte 
meg ezzel a pozsonyi egyesület a budapestie
ket. Nem baj! Kiheverjük.

Hátizsákot, sátrat és tennlszhálól 
olcsón vehet a gytrtOIOI 

s HedüiKo sandor 
n ódánál

Budapest, IV., KároIy-kUrnt Ifi. se.

Urglsull tlkKek naav választékban 111 

rsaffy Lüsszl, Oslerrer Bolly, Doby Klári. 
Kormányos: dr. Fadgyas Miklós.

Az amazón-nyolcasoíf természetesen röv|- 
debb távon eveztek végig A versenyt; 1000 rol
lerról.

Győzött a Jánosházi-nyolcas félhosszal. Időt 
nem mérlek.

Ujonc-skig. Négy induló. Győzte*  Pannónia 
EE (Haraszty Pál) f ».'< hosszal 7:46 mp. 2. 
Hungária EE (Bodai Pál) 7 p 60 mp. 3. Poci
don EC.

Magyar főiskolai ifjúság dija. Négyevazói 
verseny kormányossal. 2 induló. 1000 méter
nél a Szent István BEAC vezet 1 hosszal és 
ezt az előnyét a célig négy hosszra növeli. 
Győztes: Szent István BEAC 7 p 19 mp. 2. 
Műegyetem 7 p. 29.4 mp.

Kalliutoda Jenő emlékverseny. Négyevezős 
verseny kormányossal. Két induló. Miután a 
MAC a versenyt 900 méternél feladta, a Sirály 
négyese row-ouerbcn evezte végig a versenyt.

Kettős páreuerős verseny. Indult: a Neptun 
(Szendey testvérek) és a Szegedi Csónakázó 
Egylet (Soós—Back) 900 méternél l hosszal, 
1400 méternél 3 hosszal, 1900-nál 4 hosszal ve
zetett és végeredményben 6 hosszal győzött a 
Szendey testvérpár. A győztes ideje 7 p 09.1 
mp. 2. a Szegedi Csónakázó Egylet 7 p 23.2 
másodperc.

Egy kis kajakpropagandamérkőzés után, 
amelynek eredményéi a következőképpen hir
dette ki a szellemes Gidró Jenő: „A zsűri meg
állapítása szerint az a hajó győzőt', amely el
sőnek haladt át a célon", — következett a

junior nyolcas:
Duna Budapesti Evezős Egylet dija. Hét in

duló. ötszáz méternél az FTC kerül az élre. 
Változatos küzdelem alakul ki. 1400 után 
Győr befogja, sőt el is hagyja az FTC-t. A 
finisben azonban felnyomul a I.la és előbb az 
FTC-t, majd nz utolsó tiz méteren a győrieket 
hagyja faképní!. Győztes Erster Wiener Ruder 
Club „Lia" 3 hosszal. 6 p 31.1 -np. 2. Győri 
Torna és Evezős Egylet 6 p 32 mp. 3. FTC.

Nagy érdeklődés előzte meg 
a szenior nyolcasok 

küzdelmét.
A legjobban a Pannónia startolt, a Hungária 

a startnál lemaradt. 500 méternél a három 
hajó egyvonalban volt. Ugyanez volt a hely
zet 900 méteren is.

1000 méternél a Pannónia másfél hosszal 
veséiéit.

Most fclnyomult a Hungária és valamit sike
rül behoznia. 1900 méternél erős küzdelem ala
kul ki a két rivális közölt, de a helyzet váltó*'  
zatlan. Hatalmas végküzdelcm, végül

tiszta egy hosszal győz a Pannónia.
Ideje: 6 p 22 mp. 2. a llungá:.*  6 p. 8. a 

Wiener Rennruderer Verőin.

de akik eddig kerülgették egymást, mint 
macska a forró kását. A bátor elhatáro
zásért csak dicséret illetheti a MUSz-t és 
.1 versenyzőket is, akik végeredményben 
mégis csak kibújhattak volna a feladat 
megoldása alól.

Szóval a Császárfürdő újra hangoa volt 
a nagy harcok lázától s a közönség megelé
gedetten távozhatott, mert amit adott, 
azért megkapta az ellenértékét.

A jó propaganda és az ügyesen összeállított 
programra ezúttal is megtette a magáét, mert

Jó kétezer főnyi közönség ülte körül a 
Császárflirdő kristálytiszta vizű meden

céjét.
Különösebb izgalom magát a versenyeket nem 
előzte meg, csak kíváncsiság. Ez azonban 
módfelett nagy mértékben, mert hiszen a 
hozzáértő közönség számára

ez a nap két nagy eseményt nyújtott, az 
egyik a kétszáz méteres gyorsuszás startja 
volt, a másik as UTE én a 111. kerület 

vizipóló mérkőzése.
óramű pontosságával kezdődlek meg a ver

senyek s amíg a közönség rajokban özönlőit 
a bejáratokon ót, már nz ötvenmélcrcs gyér- 
mrkuszús le Is bonyolódott. Már ennél a 
számnál lehetett észrevenni a rendezés egyet
len fogyatékosságát s ez az volt , hogy hiány
zott a megszokott megnfonos konferáló*  éa 
eredményközlés, s a régi tölcsérei bekiabálás 
meglehetősen losauvó és voninlcttá telte ezt 
a jelentős funkciót.

A második szám már nemzetközi jellegével 
Ötlött ki.

Panama (apacs) X.90
Sporting *
Szemződ
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A 466 Méteroe I. oaatálya melluaaáe 
startjához ugyanis odaállt Walter Sitin bécsi 
versenyuszó, akinek összecsapását Iliiddel 
tnár régen várták

Itt aztán egy kla csalódó*  érte a soviniszta 
szíreket,

mert Sitin remek lábmunkáJáva! alaposan 
megelőzte a magyar bajnokot, aki Állítólag in
dulni *em  akart gyomorrontása miatt. Illő
nek tehát Sitin érkezett be, mig utána Iliid 
kóvelkereti, aki ezzel bár második lett, meg
nyerte Budapest 1031. évi 400 méterei mell- 
úszó bajnokságát.

400 m. mellúszás nemzetközi verseny és 
Budapest bajnoksága: A versenyben első Steln 
HAKOAH, fi p 22.8 mp. 2. Iliid UTE. 6 p.
32.8 mp. 3. Forray FTC, 6 p. 34.4 mp.

A bajnokságban! 1. Iliid. UTE.
2 Forray FTC. 3. I-auto, fi p. 53 8 mp.

As 50 méteres I. o. gyorsuszás
volt az a szám, ahonnan Sleiner, a pozsonyi úszó 
egyesületének taktikázása miatt elmaradt. He
lyette Wannie Rezső mentette meg n verseny be
csületét és sima úszásával elsőnek futott be. Az 
Időmérésekkel is huj volt általában véve, a vé
gén azonban a hivatalos órák is igazodtak a 
ténylegesen elért eredményekhez.

bO m. gyorsuszás I. a.: 1. Wannie Rezső SzUE
23.8 mp. 2. Fiát UTE 28.4 mp. 3. Zentai FTC 
28.6 mp.

Aa I. o. 100 méteres hátuszás 
startjánál Ismét olt találtunk egy külföldi ver
senyzőt, bizonyos Heilinget, aki Pozsonyból rán- 
dult föl Pestre azért, hogy véletlenül harmadik 
legyen. Nagy Károly ugyanis jó idejével köny- 
nyen elintézte a mezőnyt.

100 m. hátúnál l. o.: 1. Nagy UTE 1 p. 14.8 mp 
2 Bitskey MESE 1 p. 17.2 mp. 3. Heiling Pozsony 
1 p. 17.6 mp. A harmadiknak beérkező Ulrichst 
diszkvalifikálták s Igy lett Heiling, a negyedik — 
harmadik.

Ezután következett a nap főeseménye a 200 
méteres elsőosztályú gyorsuszás.

Hét úszó a startnál: Jakab, Szabados, Székely, 
Boros, Baranyay, Wannie András és Plcplár. 
Nem kevesebről van itt szó mint arról, hogy 
megközelítő képet kapjunk az eljövendő olim
piáié egyik számunkra is esélyeket Jelentő szá
mának erőviszonyairól.

Az eredmény minden várakozást fölülmúlt.
Az bizonyosodott be ugyanis, hogy

■ 4X200 méteres stafétánk már most 2 p. 
20 mp.-es állagot tudna kiúszni, ami egyút
tal azt Is '. lenti, hogy az ullmplászt ebbeu a 

számban megnyerhetnénk.
Ez azonban még csak a kezdet, mert majdnem 
bizonyos, hogy ezt a szenzációs ét világviszony
latban is óriási értékű átlagot még lejjebb szo
ríthatjuk. Ez esetben pedig

az olimpiai árbocra okvetlenül felszökken 
a magyar trikolor.

A verseny hatalmas érdeklődés közben indult 
és kellemetlen, de

■ start rossz.
Az első fordulóknál Szabadot és Székely közel 
egyszerre fordult, az első száz méter után azon
ban már Székely van az élen. 1 p. 05 mp. száz

méteres Ideje máris a verseny győztesévé avatja, 
aminthogy ez m?g is történik, mert a többiek ha
talmas küzdelemmel csak megközelíteni tudják.

200 m. gyorsuszás I. o.: 1. Székely FTC 2 p. 
18.8 mp. 2. Szabadot UTE 2 p. 22.6 mp. 3. Wan
nie András SzUE 2 p. 24.2 mp. 4. Baranyai 
MESE 2 p. 27.2 mp.

A többi versenyszámok már természetesen hát
térbe szorulnak ezzel az óriási eredménnyel 
szemben, csak még

Lenke? Magda 50 m-es gyorsuszásl startját 
kíséri nagy figyelem.

Nem hiába, mert at eredmény elsőrangú.
60 m. hölgygyorsuszás: 1. Lenkey Magda III. 

kér. 32 mp. Legjobb országos eredményi 2. Bá
rány FTC 36 mp. 3. Papp UTE 36 4 mp.

100 m. Ifj. hölgy mellúszás: 1. Szász UTE 1 
p. 30.4 mp. 2. Csukái FTC 1 p. 40 mp. 3. Waki 
III. kér. 1 p. 46.2 mp.

4X50 m. II. o. gyorsuizóstaféta: 1. FTC 1 p. 
58.2 mp. 2. III. kér. 1 p. 59.2 mp. 3. UTE 2 p. 
01 mp.

100 m. hölgy hátuszás, I. o.: 1. Sípos FTC 1 
p. 36 mp. 2. Vermes UTE 1 p. 362 mp. 3. Vá
mos UTE 1 p. 37.4 mp.

50 m. leánygyorsuszás: 1. Biró UTE 38.4 mp.
2. Sásdi FTC 42.4 mp. 3. Bartók III. kér. 47.6 
mp.

100 m. Ifj. hátuszás: 1. Kovács UTE 1 p. 21.2 
mp. 2. Hazai MTK 1 p. 22.2 mp. 3. Barabás 
BBTE 1 p. 23.8 mp.

A 8X100 m-es vegyesstaféta
hozott még igen nagy izgalmat, mert az utolsó 
hosszban nz előnnyel induló és remekül úszó 
Borossal szemben Székelynek kellett minden 
erejét a küzdelembe dobni, hogy csapata színeit 
győzelemre vihesse. Ez sikerült is. annyira, 
hogy

Székely 100 méteres ideje 1 p. 00.4 mp. 
volt. Ez is ragyogó Idő!

Ugylátszik, Székely ma remek vrrsenykondició- 
ban van. Csak most már ideje lesz egy kicsit 
pihenni, mert közeleg az Eurápa-bajnokság.

Ő^IOO m. vegyesstaféta, I. o.: 1. FTC A)
(Lantos, Hunyadi, Székely) 3 p. 46 mp. 2. UTE 
3 p. 46.6 mp. 3. FTC B) 4 p.

Toronyugrás: 1. Nagy MTK. 2. Lcnhardt MAC
3. Kovács UE.

♦
Az UTE kétnapos uszóversenyének második 

napja még n nagyszerűen sikerült első napnál 
Is nagyobb sikerűnek Ígérkezik.

Különösen a 100 méteres gyorsuszás elé 
tekintünk nagy várakozással, ahol a tegnapi 

teljes 200 m-ea mezőny találkozik.
A 200 m. hál úszásban n cseh bajnok Heiling. 
Bitskey és Nagy csapnak össze, a 100 m. mell 
úszásban n bécsi Sfein és Iliid vívják meg a 
rcvánsküzdelmet. A 400 m. gyorsuszásban n 
szokott magyar mezőny. Halassy, Mihályffy és 
Páhok mérkőznek, mig

a 400 m. hölgy gyorsuszásban rekordra 
van kilátás: Lenkey Magdától cl is várja 

ezt a magyar sportközönség.
Húrom vizipóló bajnoki mérkőzés is szerepe.) 
n programon: MAC—.MESE; UTE—SZUE, 
MTK—MSC.

a párbajtőrt h'tfőn reggel 7 órakor vívják a 
Ludovika Akadémia sportpályáján.
A BUDAPESTI JÁSZKUN HUSZÁROK NYER

TÉK A LOVASPÓLÓ BAJNOKSÁGOT
A hadsereg sporlhét hon véd tiszti lovaspóló- 

bajnokságának dőntőmérkőzését vasárnap dél
után játszották a margitszigeti lovaspóló- 
pályán, több ezer főnyi előkelő közönség előtt, 
akiknek sorában

megjelent Bethlen István gróf miniszter
elnök feleségével,

Arlotta olasz követ, De Vienne francia követ és 
Gömbös Gyulúné társaságában

A budapesti jászkun huszárok 5:1 arányban 
győztek a pápai Árpád fejedelem huszárok fe
lett, s igy a hadsereg lovaspóló-bajnokság vé
dői lettek. A vezető gólt a pápaiak érték el, 
Semsey révén, majd vitéz Lipcscy ezredes 
egyenlített. A negyedik csökkerben Tólvárday 
ütötte a pestiek második gólját, majd a követ
kező hármat a nagyszerűen játszó Dépold

ClANOZÜNK Kén!
Patkány, egér, «váb Irtószerek

őrnagy.
A HADSEREG SPORT-HÉT SZENIOR KARD- 

BAJNOKSÁGA
A zsúfolásig megtelt Országos Tiszti Kaszinó*  

bán vívták le vasárnap este a szenior kardbaj. 
nokságot. amelynek bajnoka dr. Uhlyarlk Jenő 
százados lett. Érdekes, hogy Pillér a harmadik 
helyre került. A helyezések sorrendje: 2. Hatz 
József. 3. Pillér. 4. Tímár. 5. v. Rády. 6. Gfcll- 
ner. 7. Hatz Ottó. 8. Kalnlczky. 0. Hámori.

A JUNIOR TÖRVERSENY
Délelőtt a junior versenyt bonyolították le, 

amelynek győztese Kőszcghy Attila hadnagy. 2, 
v. Somogyi. 3. Tímár.

A vidékiek dominálták az ifjúsági 
ba jnokságokat

A budapesti kerület bajnokságával együtt ren
dezték meg a fiatalok nagy erőpróbáját, a leg
szebb díjért: '*  ~ *-  ••'••• ■
bajnokságért, 
végre le —

a budapestiek mellett felvonult a ország 
azlne-java.

De nemcsak jöttek és láttak, hanem győzlek 
is a vidék derék reprezentánsai s

az első napon megrendezett hat bajnokság 
közül hármat vidékiek hódítottak el.

Ezenkívül még két kerületi rekord dőlt meg. 
de volt egy országos rekord beállítás is.

Szabó BBTE 59.6 mp.-es Idejével beállította 
a 490-m.-cs gátfutás rekordját.

Szép versenynek ígérkezett az 1500 méter, 
de Mészáros 900 ni. után megunta a dolgot és 
feladta a versenyt.

Részletes eredmények:
100 m. síkfutás:

Bajnok: Trummer Diósgyőri AC, 11.5 mp. 2. 
Lindcr BEAC, 11.6 mp. 3, Kereszthy FTC, 117 
P- .ősnrdluetaoihsnrdlucmfvy
mp. — Az igénytelenalaku, kis diósgyőri snrin- 
ler meglehetős fölénnyel intézte cl a fővárosi 
kollégáit. A hátszelei előfutamban egyébként 
11.3 mp.-et futott, Lindncr pedig 11.4 inp.-ct. A 
döntőben cilenszél volt.

400 m. síkfutás:
Bajnok: Légár KTSE. 53 mp. (Délnyugati kér. 

rekord!) 2. Köszlner DEAC 53.2 mp. (Keleti kcr.

Magyarország ifjúsági atlétikai 
A versenyre — örömmel írjuk

rekord!) 3. Duha MAC ,53. 2 mp. 4. Szabó MESE, 
53.4. (Északi kér. rekord!) — Az előfutamok' 
meglepetése a KISOK bajnok, Fried kiesése 
volt. A döntőben remek küzdelem!

1500 m. síkfutás:
Bajnok: Simon MTK, 4:15.6 mp. 2. Kőszegi 

Dorogi AC, 4:18.6 mp. (Pestvidéki kér. rekord!) 
3. Ersching UTE, 4:19 mp. — Mészáros 950-ig 
Simonnal csatázott, de ott Simon erősítésére 
feladta a versenyt.

ffimatörmunhüit megvárhatja
Förster

400 m. gátfutás:
Bajnok: Szabó BBTE, 59.6 mp. (Ifjúsági re

kord beállítva!) 2. Török KEAC Szeged, 60.2 
mp. (Déli kér. rekord.) 3. Mayerböch FTC, 61 2 
mp. — Szabó okos beosztással futott, gátat 
venni meg egyedül csak ő tudott az egész me- 
zönyben.

Rúdugrás:
Bajnok: Cseh Gyöngyösi AK, 325 cm (Északi 

kér. rekordl) 2. Zimonyi MTK. 325 cm. 3. Rákosi 
DAC. 235 cm. — A verseny több, mint egy óráig 
tartott!. J 8

Gcrelyvetcs’
Bajnok: Gyula? BDTE, 5330 cm. 2. Kecske

méti Csabai AK, 5240 cm. 3. Tiboldi TFGS, 4882 
cm. — Gyulay utolsó dobásával nyerte a baj
nokságot.

Ax erkölcsi győztes vesztett a ragyogó vizipóló-derbiben
UTE III. kér. TVE 1:0 (0:0)

Úgy adta a véletlen, hogy az első komoly 
versenyen egyultnl a vizlpóló Is veszélyesen 
komoly összecsapást hozzon, amely a bajnok
ság szempontjából is dönlö fontosságú lehet. 
Az UTE és a III. kerüld, a magyar vlzipóló e 
két kiválósága szállt vl.be, talán még soha 
ilyen bizonytalan kilátásokkal.

Derby volt ez a javából s amit láthattunk, 
azt legjobban úgy jellemezhetnök: a sze
zonban aligha lesz ennél a mérkőzésnél 

éredckcsebb.
Az UTE Barta — Kövess, Barna — Halassy 

— Vágó, Németh, Bozsi, mig a III. kér. TVE. 
fírády — Hóiba, Sárkány — Sustrovicz 
Dezső, Czelle, Musitz összeállításban vette fel 
a nagy harcot.

Az UTE példátlanul Ideges és nagynevű 
clenfelének hatása alatt áll.

Az óbudaiak taktikája elsőrangú, Sárkány egy1 
pillanatra sem téveszti el Némelhet, rajta 
,,lőg“ s mint az árnyék kiséri. Az első félidő 
a III. kerület fölénye jegyében telik el és a 
kapufák egész tömegét lövik. Köves rengeteg 
faulttal dolgozik, de Schlcnkcr bíró a mérkő
zés egész folyamán feltűnően enyhén bírálja

MTK—FTC 6:1 (2:0)
A kék-fehérek és a zöld-fehérek harca min

dig eseménye szokott lenni a magyar sportnak, 
csak — fájdalom — a v.zipólóban nem. A 
hőskorán túl jutott MTK csapatában ugyanis 
még ma ii olyan értékek rejtőznek, amelyeket 
az FTC a maga lendületes szív játékával, de 
technikai és taktikai r tln hijján ellensúlyozni 
nem tud. Ez a mérkőzés is ennek a ténynek 
jegyébén zajlott le s az MTK megérdemelt 
győzelmét hczla. Az el 1 gólt Rajky lövi Nagy 
hibájából, majd Szabó kerül kényelmes hely
zetbe Zentai miatt s a félidő 2:0. Szünet után

Keserű I Homonnal

u. Halas.gj Sárkány
el a négymétereseket. Az Irgalom nőttön nő és 
szünet után szinte extázisba kergeti a közön
séget.

óriási tempóval dolgoznak a csapatok, 
aminek végül az lesz a következménye, hogy 
Bözsit és Suslrovlcot ér. hef ellenül kiállítja a 
birá. Ekkor törik meg a IIL kerület egy pilla
natra és ez elég is az UTE-nek.

Barna labdáját Halassy közel ■ félpályá
ról íveli, Bródy nincs a helyén s • labda 

a saroknál besurran. 1:0.
Utána Dezső lő '-apufál majd Czelle dobja 

tiszta helyzetből mellé a labdát s ezzel vége I 
san a mérkőzésnek, amelynek hőse ezúttal 
vesztes III. kerület.

Homonnal hosszú bombájába villámgyorsan 
dopplerei Brandy s az eredmény a nap leg
szebb gólja. 3:0. Zentai rögtön válaszol, 3:1. 
Majd amikor tudja Isten ni okból Haászt ki
küldik a vízből, Brandy négy méteressel emeli 
a gólarányt. Ezt még Szabó közeli gólja, végül 
pedig Keserű I. rutinos lövése követi. 6:1.

Somíay Elemér a iavoritja újból 
a Hadsereg módéra pentatlon- 

bajnokságának
A hadsereg sport hét modem penlatlon-bsj- 

nokságának második részét, a pisztolylövést 
vasárnap bonyolították 1: a Ludovika Akadé
mián. A versenyt Somfay Elemér százados, a 
sokszoros magyar bajnokatléta nyerte.

A modern pentallon-versenybcn a lovaglás 
és pisztolylövés eredményének összevetése 
ulán Keik Albert százados veret, aki a lovag
lásban negyedik, a pisztolylövésben nyolcadik 
lelt. A pisztolylövés eredménye a kővetkező: 1. 
Somfay Elemér százados, 20 találattal, 178 

'körrel. 2. Molnár százados. 20 találattal (169), 
i3. Székelyhldy hadnagy, 10 találattal. A modern 
modem penlatlon bajnoksAg harmadik részéi.

Ötezer főnyiközönség előtt győzött a buda
pesti amatőr válogntottcsarjat Aradon

Budapest-Arad 4:3 (3:2)
(A Hétfői Napló tudósítójának tele főnjeién- 

tése.) A magyar matőr válogatott pompás játé
kot mutatott Aradon, ahol több mint ötezer fő 
nyi közönség nézte végig, a végig izgalmas, ni- 
vós meccset. A vezető gólt a 2. percben Kertész 
lőtte, majd a 11. percben Barbu egyenlített, A 
22. percben Csajka aradi hátvéd öngólt vétett, 
azonban a 30. percben Báli révén egyenlítettek

az aradiak. A 43. percben Gergely szerezte meg 
a budapesti amatőröknek a vezetést (3:2).

Szünet után félórán keresztül igen erős, iz
galmas játék volt, végül is a 31. percben Raj
nai, a magyar amatőrök 4. gólját lőtte, amit egy 
perc múlva Barbunak, a végeredmény beállító 
gólja követett. Az amatőrcsapat hétfőn délután 
Temesváron vendégszerepel.

A Bástyát legyőzték Temesvárott
Ripensla—Bástya 2:0 (0:0)

(4 ntitXI _ ..... '<c<c/onjetcn 
íéze.J A második profiliga válogatott csapata he-

8 ®őstya látogatott le Temesvárra. A sze-éSSSESB l BS'SF “F »| ”'8 “X’ri'aknlTa

VILAGSZEMLE
A VASAS DÖNTETLENÜL JÁTSZOTT 

KOLOZSVÁROTT.
Vasas—Haggibor 1:1 (0:0)

Kolozsvárról jelentik: A Vasas igen szép 
technikás játékot mutatott, azonban a túl- 
erélyes kolzsvári védelemmel nem boldogult. 
A vezető gólt a budapestiek érték él a 14. perc
ben Slanzl lövésével, amit Roscnfcld a befe- 
jezés előtt félperccel egalizált.
A BUDAIAK NAGY GYŐZELME SZAMOS- 

ÚJVÁRON.
Budai 11—Spárta 6.2 (2:0)

Az Erdélyben túrázó budaiak tegnap Sza- 
mosujvárotl az ottani Spárta ellen játszottak 
s meglepő könnyedén, minden megerőltetés 
nélkül győzlek.

SVÉDORSZÁG—DÁNIA 3:1 (0:1).
Stockholmból jelentik: Vasárnap játszották 

le a két ország válogatott futballcsapata nem
zetet közötti mérkőzéséi, amelyen Svédország 
3:1 arányban győzött.

ROMÁNIA NYERTE A BALKÁN KUPÁT. 
ROMÁNIA—JUGOSZLÁVIA 4:2 (Isi).

Zágráb, junius 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Balkán Kupáért lefolyt mérkőzést tíz
ezer főnyi közönség előtt Nicolaidea athéni 
j j ” vezpUe. A román válogatott nyolc erdélyi 
játékosával techn/kásabb, taktikailag jobb, 
képzettebb csapatot állított ki, amely megérde
melten győzött a váratlanul csődöt mondott 
jugoszláv együttes ellen. Románia góljait Glayz- 
mann, Kovács. Bodola és Kocsis lőtték, a jtigo- 
szia vökét pedig Lemesics és Marjanoviís sze
rezte.

Világhírű üerfikoSroK, 
varrógépek rosztatra is 
, „OIADAL" ThOkSlV-ut 28. 
Keleti >» n. 'iheleb.l Kórfrn dn’alan nnsry Ar|t'm*ke'

X Payr Hugó a Nemzeti Sport Club elnöke. 
Az rzsébelváros vezető sporlcgyesülele 
NSC e hó 24-én tartott ülésen egyhangúan cl; 
határozta, hogy Payr Hugó törvényhatósági 
tanácstagot, az Egységes Községi Polgári Párt 
igazgatóját, Magyarország többszörös bajnokát 
kéri fel a klub elnöki tisztségének vállalásán. 
Értesülésünk szerint Payr Hugó elvállalja »< 
elnökséget, s ezáltal ez a 25 év óta fennólló 
egyesület óriási erőt nyer. Payr Hugó szakava- 
lotlsógn, szervez^ ereje és céltndatossóga hozzá 
fogja cgiteni nz egyesületet, hogy ideális céljait 
elérje. Az elnökválnszló közgyűlést a képviselő
választások ulán tartják meg. 

* szerkesztésért és kiadósért Heh
Dr ELEK HUGÓ
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