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Uasámap nagy tűz pusztított az
Egyesült Izzólámpagyár telepén

és több épület teljesen leégett
Oltás közben izzó gerenda zuhant Fischer Samu tűzoltóparancsnokra, 
akit súlyos fejsebbel isiitek a zsidókőrházba - Tömeges sebesülés 
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Valószínűleg a nagy hőség okozta a tűzet
Vasárnap délután háromnegyed öt órakor 

megszólalt az újpesti tűzoltók telefonja s egy 
izgatott hang jelentette:

/— Sürgős segítséget kérünk, tűz van a Izzó
lámpa telepén!

Az értesítés alapján a tűzoltók nagy appa
rátussal vonultak ki. Jónak Gyula, az újpesti 
tűzoltók parancsnoka arra a hírre, hogy az 
Izzólámpagyár ég, az újpesti tűzoltóság egész 
legénységét az összes gépekkel és fecskendők
kel kirendelte, mert nyilvánvalónak látszott, 
hogy az óriási hőségben könnyen nagy arányo
kat ölthet a tűz az óriási telepen, amelyet kü
lönben egész sereg más gyártelep övez. A jel
zés után alig néhány percre a helyszinre érke
zett Újpest egész tűzoltósága.

Az újpesti Váci-ut 7. szám alatt fekszik az 
'Egyesült Izzólámpa Villamossági Részvénytár
saság gyára. Közel tiz holdon terül el a hatal
mas gyártelep, amelyen egész sereg épület áll. 
A telepet egy oldalról a Váci-ut határolja. Itt 
van a főhomlokzata, a háta mögött az UTE- 
pálya terül el és ugyanitt van a Magyar Brown- 
Bouiery Művek Villamossági Részvénytársaság 
nagy gyára. Jobbról és balról az újpesti Kál- 
mán-ucca és a Stadion-ucca határolja a telepet.

A tUz ■ gyártelepnek az UTE-pálya felé 
eső részén keletkezett, közvetlenül a 
Brown-Bowery épületeinek szomszédsdgá-

’Az Egyesült Izzólámpagyár, mely több, mint 
ötezer munkást foglalkoztat, vasárnap teljes 
munkaszünetet tartott. Háromnegyed öt előtt 
néhány perccel a gyár portása észrevette, hogy

a Brown-Bowery gyár tőszomszédságában 
álló épületcsoport egyik épületének tetejé

ről hirtelen vékony füstcslk száll fel.
Ez az épületcsoport, amely három favázas föld
szintes épületből áll, mintegy száz méter hosz- 
szuságban, hatvan méter szélességben húzódik 
cl. Itt van egy nyersanyag raktár és egy na
gyobb szerelő és lakatosmühely. Ugyancsak itt 
van egy favázas épület, az árucikkkek csoma
golásához szükséges üres papirdobozokkal 
megrakva. Ennek a papirdoboz raktárnak a 
tetejéről kígyózott fel a füst.

Valamennyi épület kátránylemezzel van 
fedve s a gyúlékony anyagon pillanatok 

alatt terjedi tovább a tűz.
A tűz hihetetlen gyorsasággal harapózott cl. 

Pillanatok alatt lángot fogott nz épületek fa
váza. óriási lángnyelvck csaptak fel .amelyek 
messzire világítva, óriási hőséget árasztva ter
jedtek tovább. A raktárépületekben felhalmo
zott nagymennyiségű áruból a gyúlékonyabb 
holmik ugyancsak lángot fogtak, a különféle 
féinalkalrészck pedig a nagy izzástól oltadni 
kezdtek Már az első pillanatban is látni lehe
tett, hogy ez az épületcsoport menthetetlen. A 
tűzoltók kénytelenek voltak főképp arra szo
rítkozni, hogy a tüzet lokalizálják és megaka
dályozzák, nehogy a lángok átterjedjenek a 
szomszédos épületekre.

Közvetlen a tűz fészke mellett van ugyanis
• gyár központi, úgynevezett telefon törzs
épülete. amelyben óriási mennyiségű, az 
adtomata telefonokhoz szükséges alkatrész 
van felhalmozva. Ugyancsak KI áll az mz- 
talosmühely. ahol rengeteg gyúlékony áru 
van. ettől balra pedig a gáztartályok és 
benzlnraktárak állnak és attól lehetett tar 
tani, hogy ha a lángok elérik ezeket, olyan 

robbanás következik be, amely példátlan 
pusztítást fog végezni.

Az újpesti tűzoltóknak csakhamar segítségére 
érkeztek - 5/érv Sándor parancsnok vezetésével 
a rákospalotai tűzoltók is. A veszedelem hírére 
percek alatt megérkeztek a közeli újpesti és 
megyeri gyárak házi tűzoltói, élükön Fischer 
Samu főtisztei, a Schlick—Nicholson-gyár tűz
oltó parancsnokával.

A messzire világitó lángok nagy riadalmat 
és feltűnést kellettek a környéken. Újpest s a 
közeli gyári negyed lakóssága ezrével tódult a 
gyár felé, úgyhogy a kiváncsiak tömege szoros 
gyűrűvel fogta körül az egész gyártelepet. A 
tűzről természetesen nyomban értesült a rend
őrség is. Újpestről kivonult az összes szolgálat
ban álló rendőr, a főkapitányság központi 
ügyeletének vezetője, Risztics Lázár dr. rendőr
tanácsos intézkedésére pedig Budapestről te
herautón küldtek ki egy szakasz gyalogost. A 
gyalogos és lovas rendőrök azután széles kör
ben kordont vontak a gyárépület körül és visz- 
szaszoritottük a kíváncsiskodó tömeget. A tűz 
hire nagy riadalmat keltett a közeli megyeri 
strandfürdőn is. Az Egyesült Izzólámpagyár 
egész sereg tisztviselője és munkása fürdőit a 
strandon. A veszedelem hírére ezek csapatosan 
rohantak a gyár irányába és néhány perc 
múlva

a tisztviselők és munkások fürdődresszes 
csoportja rohant be a gyár területére, és 

maguk is hozzáfogtak az oltáshoz.
Megérkeztek az újpesti mentők Ossmann Mór 
dr. igazgató-főorvos vezetésével, majd a rend
őrség intézkedésére Russumrm dr. szaksegéd 
vezetésével budapesti mentőorvosok érkeztek 
autókon, hogy segítségére legyenek az újpesti 
mentőknek.

Az oltás a nagy szárazság miatt példátla
nul nehéz feladat elé állította a tűzoltókat

A budapesti tűzoltóságnak csak polgármesteri 
engedéllyel szabad kivonulni a város területé- 
lől. Brcuer Szilárd tűzoltóparancsnok azonban 
a veszedelem hírére saját hatáskörében intéz 
kedett, hogy egy őrség Sturm lüzoltótiszt ve
zetésével Mapcrra-fecskendővel vonuljon ki az 
újpestiek támogatására.

A budapesti tűzoltók megérkezése azután 
Jelentős segítséget hozott.

A gyárral szemben terül el a székesfővárosi víz
müvek megyeri telepe. Mig az újpesti tűzoltók 
csak az újpesti vízmüvek gyönge nyomású su
garait vehették igénybe, addig a budapestiek a 
tóvárosi vízmüvek crősnyomasu vezetékére sze
relték a tömlőket és hatalmas, erős sugárban 
árasztották el vízzel az épületcsoportot pusz
tító láng tengert. A tűzoltók egész serege dol
gozott a hatalmas épületcsoport körül.

Mellettük az uszódressws és clvilruhás 
munkások és tisztviselők és néhány dalai 
cserkészflu, akik szintén a megyeri strand

ról érkeztek a veszedelem helyére.
Az amúgy is forró délutánon elviselhetetlen 
trópikus hőséget fejlesztett ki a tűz. Az épület- 
csoport körül néhány méter körzetben lehetet
lenné váll a tartózkodás. Tűzoltók, tisztviselők 
As munkások Izzadva, verejtékezve végezték az 
oltás munkáját.

A kibírhatatlan hőségben szinte percről 
percre lettek rosszul az oltáson dolgozó 

emberek.
A mentők percről-percrc részesitdtték első se
gítségben az oltás közben rosszul lelt, vagy 

megsebesült munkásokat, rendőröket és tűz
oltókat.

Oltás közben egy súlyos szerencsétlenség is 
történt.

Fischer Samu főtisztre, a Schlick—Nlchol- 
son-gyár házi tűzoltóságának parancsno
kára, aki maga is az első sorban dolgozott, 
rázuhant egy égő gerenda és súlyos fej

sebbel, véresen, eszméletlenül terült cl.
A mentők bekötöztek sérüléseit és autón nyom
ban a zsidókórházba szállították. Ugyancsak 
égő gerendáktól sebesült meg Kocziás János 
rendőrfelügyelö, Móricz Béla 21 éves gyári al
kalmazott, Höflich Izidor cserkészflu és Schnei- 
dér János gyári alkalmazott a kezükön. A nagy 
bőségtől oltás közben rosszul lettek és eszmé
letlenül estek össze: Karakó Barnabás, Gcréb 
Imre, Hildgaster Antal, Papp János, Vig László, 
Halász Ferenc, Monczy Béla, Kende Demeter, 
Pete Viktor tűzoltók valamint Spied István, 
Muzisztó Antal gyári alkalmazottak és Márkus 
Arnold portás. Ugyancsak összeestek a 245.. 
3685., 3914.. 4116. és 822-es számú újpesti rend
őrök, akiknek csuk számát jegyezték fel a men
tők. A mentők

ezenkívül a gyártelep köré csődült kiván
csiak közül 30 embert részesítettek első se
gítségben, akiket az óriási hőségben múló 

rosszullét fogott cl.
Közel három órán át tartott megfeszített mun
kával sikerült végre lokalizálni a tüzet. Ad
digra a tűz fészke körül álló két épület porrá- 
égett. A tűzoltók munkája azonban igy is igen 
jelentős és fontos volt, mert

sikerült megmenteni a szomszédos épülete
ket, amelyekben óriási mennyiségű értékes 
és főként gyúlékony áru volt felhalmozva.

Nagy részvét mellett 
temették el vasárnap vitéz 
Csörgey Károly tábornokot

Ma délután félöt órakor temették el a 
Farkasréti temetőben vitéz Csörgey Károly 
honvédtábornokot, u hajmáskéri katasztrófa 
áldozatát. A temetésen az óriási hőség elle
nére katonák és civilek egyaránt nagyszámban 
jelentek meg. Négy óra után vonult fel a 
gyászszertartásra vitéz Modly Zoltán tábornok 
vezetésével a gyászkiséretet alkotó tüzércsapat 
és a katonák sorfala között érkeztek meg a 
temetésre az előkelőségek, akik között ott 
volt gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter, 
vitéz Jánky Kocsird lovassági tábornok, a 
kormányzó képviselője, vitéz Tanító Béla őr
nagy, József királyi herceg képviselője, 
Dréhr Imre államtitkár, Magasházy László al
ezredes, Jourd, francia katonai attasé. Hete- 
brondt Antal tábornok, a vitézi szék országos 
kapitánya, továbbá a dnndárparancánokok, a 
tábornokok és a szolgálatban nem lévő tisztek 
nagy számban A csendőrség, a folyamőrség 
és a különböző fegyvernemek képviselőinek

Nyolc óra volt .mikor már látszott, hogy a tű- 
zet biztosan lokalizálták s a továbbterjedéstől 
nem kell tartani. A budapesti és rákospalotai, 
majd a közeli gyárak tüzoltócsapalai bevonul
tak és a gyártelepen csak a házi tűzoltóság, 
valamint az újpesti tűzoltók két őrsége maradt 
néhány fecskendővel. Ezek egész éjjel a gyár
telepen tartózkodnak, nehogy a még ese’leg 
lappangó zsarátnok ujra lángra kapjon. A hely
színen nyomban megtartották az ideiglenes 
tüzvizsgálatot. A tűz okáról több feltevés ala
kult ki. Az egyik feltevés szerint valaki még 
tegnap égő cigarettavéget dobott el u raktár
épületben és a tűz vasárnapig lappangott. A 
második feltevés szerint rövidzárlat okozta a 
tüzet, nem tartják azonban lehetetlennek azt 
sem, hogy

a napok óta tartó nagy hőség következté
ben az épületet fedő kátránylemez lobbant 
lángra és ez idézte elő u nagyarányú tüzel.
A Hétfői Napló munkatársa a tiiz helyén be

szélt Aschner Dávid ügyvezető igazgatóval, a 
vállalat egyik vezetőjével, aki a következőket 
mondotta:

— A tűz pontos okát eddig még nem tudtuk 
megállapítani.

A kár az elpusztult épületekben és anya 
gokban körülbelül egymillió pengő.

— Az összeg biztosítás révén megtérül. Az 
üzemben egyébként semmi fennakadás nem 
lesz és holnap tovább dolgoznak a gyárban.

Az esti órákban a rendőrség és a tűzoltóság 
képviselői megállapodtak, hogy hétfőn reggel 
tartják meg a gyárban a tüzvizsgálatot, amely
nek során megállapítják a tűz keletkezésének 
végleges okát és a pontos kárösszeget.

megérkezése után a koszorúkkal clhalmozoll 
ravatal előtt megkezdődött a gyászszertartás, 
melyet Révész István tábori püspök celebrált 
fényes papi kísérettel.

A halottas kocsi előtt vörös párnán vitték 
a várpalotai lőtér parancsnokának kitünteté
seit, mi ga kooprsón keresztbe volt téve kardja, 
ezüstös csákója és vörös tábornoki derékszíja. 
A halottas kocsi után ment Csörgey Károly 
családja, az özvegy, Csörgey Endre, ■ té.bö.nok 
VII. gimnazista fia. Csörgey László csendőr
százados és Csörgey Titusz, a Madártani Inté
zet igazgatója, az elhunyt testvérei.

A zenekar gyászindulót játszott, mialatt * 
menet az érdeklődők sorfala között a sírhely
helyhez ért, ahol Hclebrondt Antal mondott 
utolsó Islcnhozzádot a szerencsétlenül járt baj
társnak.

Az elhunyt lelkiüdvéért junius 16-án, reggel 
kilenc órakor mondanak szent misét a Vil- 
lúnyi-uti cisztercita kápolnában.
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Előállítás közbűn savon akarta 
magatszurnieav részeg kocsis
Elözöíeg Dsszevarekedettazorszemas rendőrrel

Vasárnap hajnalban n Soroksári-ut 81. 
számú házban lévő korcsmában idogálás 
közben összeszólalkozott Vig János Szabó 
József kocsissal. Az összuszólalkozúsl csak
hamar heves vilii, majd verekedés követte, 
melynek során a fiatalembereket a kocsma- 
ros és a többi vendégek kituszkolták az ut
cára, ahol hangos lármával tovább folytat
ták a verekedést. Időközben n helyszínre ér- 
kezelt egy rendörőrszem. aki előbb szép 

• szóval inteih! csendre u lltaalembereket, 
majd amikor látta, hogy figyelmeztetése nem 
jár eredménnyel, mindkettőjüket felszólí
totta, hogy igazoltatás végett kövessék őt a 
legközelebbi rendőrőrszobára.

A két fiatalember a rendőr felszólítására 
azzal felelt, hogy

mindketten előrántották zsebkésüket és
• az őrszemre támadtak,

uki végül is kardját volt kénytelen hasz
nálni, majd sípjába fújva, regitséget kért. A 
helyszínen csak Immár megjelent még egy1

rendőr s most már Letten ragadták meg 
Vígét és Szabót, hogv bekísérjék a rend
őrségre. Ar italos állapotban lévő kocsisok 
azonban kiszakították magukat a rendőrök 
kezei közül és futásnak eredtek. Néhány 
porc alatt el is tűntek a Gubacsi-ut mellett 
elhúzódó egyik üres réten.

Később több rendőr érkezett a helyszínre, 
akiknek a segítségéve) sikerült a rejtekhely.I' 
kön meghúzódó Viget és Szabót elfogni, s 
most inár megindult a menet az őrszoba felé. 
Alig haladtak azonban néhány lépést, ami
kor

Vig hatalmas kést rántott elő zsebéből 
és azt öngyilkossági szándékból mellébe 

akarta döfni.
A rendőrök erre nagynehezen lefogták és 

megkötözték Viget, valamint Szabót is és 
igy kisérték be Őket a főkapitányságra, 
ahol vasárnap délelőtt hatósági közeg elleni 
erőszak vétsége elmén őrizetbe vették a két 
garázda legényt.

Vakmerő éjszakai rabló 
támadás Budán

Barta László boxbajnok knock-autolta az egyik támadót
Szombaton a késő esti órákban vakmerő 

rablótámadás játszódott le a délivasuti pá
lyaudvar környékén. A balatoni vonatok 
egyikével érkezett vissza a fővárosba Barta 
László foxtilnngykoreskedÖ, akinek a Bál- 
vány-ucca 0. szám alall van üzlete. Barla 
társaságával gyalogosan indult el. Alig tet
tek Hzonban néhány lépést, mikor hirtelen 
eléjük ugrott a öiétségből három jól öltözött 
fiatalember és

megrohanva a társaságot,
o kezükben lévő vasbottal végigvertek raj
tuk.

—- Pénzt és ékszereket ide! különben meg- 
'dögöltök! — kiáltották a vakmerő banditák 
és már nyúltak is a megrémüli társaság zse
bei felé. Ebben a pilianHtban u fiatal Bartu

László, aki amatőr boxbajnok, villámgyor
san kiugrott a banditák közül és hirtelen

hatalmas ütést mért az egyik utón- 
állóra.

A knock-aut-olt férfi hangtalanul végigvágó
dott az úttesten. A másik két bandita erre 
ijjedten futásnak eredt. A helyszínen megje
lent mentők az éjszakai rablötámadót, aki
ről megállapították, hogy Szántai Sándor 
volt hivatalnokkal azonos, az első segély
nyújtás után

súlyos állkapocstöréssel

a közeli Szent János-kórházba szállították. 
A rendőrség megindította a nyomozást az 
éjszakai utonállás ügyében.

Páratlan rekord forgalmat ért el 
az idényzáró vásáron a Fenyves Áruház

A Kálvln-téri Fenyves Áruház idényzáró vá
sára a inni nappal eljutott első jelentős stá
ciójáig:. Mn egy hete nyílott meg a vásár és 
annak első hete oly szenrádős eredménnyel 
zárult, amely a cég legvérmesebb reményeit is 
felülmúlja. A vásár megnyitása után órák alatt 
elterjedt a Ilire azoknak a bámulatosan olcsó 
áruknak, amelyeken a legkényesebb Ízlést is 
kielégítő áruit a vevő közönség rendelkezésére 
bocsátotta n Fenyves A ruház.

Az első hir nyomán, amelyet a reklám leg
biztosabb szervei maguk n vásárlók vittek széj
jel a városban, valóságos népáradat indult 
meg a vásárra és u közönség nagy tömegei 
kczdeltől fogva a hét végéig valósággal el- 
árasztottál: az áruház hatalmas arányú helyi
ségeit, amelyek állandóan szűknek bizonyultak 
a vásárlók befogadására. Az áruház összes 
osztályai meg voltak lelve azokkal, akik a 
dósán felszerelt raktárakból potom áron esz
közöltek bevásárlásaikat, mindenütt és minden
felé egy-egy árusító állványt, egy-egy elárusító

tisztviselőt 10—20 vevő állott körűt és várta a 
legfigyelmesebb kiszolgálás mellett azt, hogy 
vásárlásait lebonyolíthassa, És szinte csodála
tos tényként kell megállapítani azt, hogy a vá
sárlók nagy áradata közben a kiszolgáló sze
mélyzet körültekintő munkájával mindenki 
percek alatt megtalálta és percek alatt potom 
áron megvehette azt, amit keresett és amire 
szüksége volt.

A pontos és figyelmes kiszolgálás irányításá
nak élén bámulatos kitartással szorgoskodott 
maga a cég igazgató tulajdonosa, Fényűét 
Dezső, aki a vásár megnyitásától kezdve a mai 
napig állandóan ott tartózkodott az árusítás 
színhelyén és mintha 100 szemmel és 1OO kéz
zel dolgozott volna, mindenütt ott láthattuk, 
mindenütt megjelent, mindent irányított és c 
mellett ideje jutott arra is, hogy előzékeny 
figyelmével minden egyes vevőjének rendelke
zésére álljon.

A közönség különösen nagy szeretettel ka-

A mai napon forgalomba hoztuk 

„REBUS" 
svábporunkat 

mely — hatásában — az eddig ismert ilyen rendeltetésű szerek között egyedül
álló. Kiváló szaktekintélyek közremű ödésével, hosszas és alapos kísérletezés után 
sikerült végre egy olyan Kompozíció előállítása, mely a svábbogarak, rusznik és 
hangyák tökéletes kipusztításának kérdését egyszer s mindenkorra radikálisan 
megoldja. A fehér és szagtalan „REBUS“ svábpornak már egyszeri felhlntése ele
gendő ahhoz, hogy ezen undorító és ártalmas férgektől végleg megszabaduljunk.

ARAK.
Kis doboz | Közép doboz I Nagy doboz I

P 1-80 I P 4'- I P 14'— I

rolta fel a cégnek a vásár alkalmából meg
nyílt

uj nőlruha osztályát.
amelyen az idény legutolsó divatjának cikkeit 
bocsátotta potom áron a vevő közönség ren
delkezésére. Az áruháznak ezt az ujonan léte
sített osztályát, amelybe a Lónyay-utcából 
külön bejáraton lehet eljutni, szorongva, oly 
sűrű sorokban állott igen gyakran a hölgykö
zönség, hogy több Ízben be kellett zárni a he
lyiség bejárati ajtaját, türelemre kérvén fel a 
várakozókat, amíg a helyiségben lévőket az 
elárusító személyzet kiszolgálta.

Úgy ezen az osztályon, mint a cég egyéb he
lyiségeiben is, különösen az áruknak bámula
tos olcsósága kapta meg a közönséget. Termé
szetesen nem áll módunkban c helyen az ösz- 
SZes árukat feltüntetni és csupán Ízelítőül so
rolunk fel egyet-egyet minden osztályról. Va
lódi nyersselyem 3 péngő 80 fillér. Gyönyörű 
Kasha ruhakclmék 4 pengő. Kitünően mosható 
marokénok és epongkelmék 75 fillér. Kitűnő 
cérnazoknik 88 fillér. Cérnaharisnyák 1 pengő

Rebus Vegyiművek
Báthory ucca 9. Telefón 212-30.

70 fillér. Női nappali ingek, szép mintázással 
1 pengő 50 fillér. Nappali férfiingek jó minő- 
ségben 3 pengő 80 fillér. Kész nőlruhák, lég. 
finomabb svájci grcnadinból 12 pengő, Gyer- 
mékruhák 2 pengő 30 fillértől A mostani ár- 
jelzöcédulák mellett ott vannak a régi Arak 
cédulái is s a kettőből megállapítható, hogy aa 
Arak 50, sőt ennél több százalékkal is olcsób
bak.

Az olcsóság, pontos és figyelmes kiszolgálás 
és az áruk elsőrangú minősége eredményezték 
azután azt, hogy a vásár első hete bámulatosan 
hatalmas eredménnyel végződött és a Fenyves 
Áruház ezen a héten

oly nagy, rekordforgalmat ért el, mint 
amilyent fennállása óta eddig még sohasem.
Ezzel az auspiciumokkal indul neki a 

Fenyves Áruház idényzáró vására
második hetének, 

amely előreláthatólag továbbra is hasonló 
nagy lendülettel és hasonló nagy eredménnyel 
fog zárulni.

Tűzvész elpusztította 
a patacsi erdőt

Pécs, julius 15.
Napló tudósító fától.) Vasárnap 
órakor kigyulladt a patacsi

(A Hétfói 
délután két 
erdő és

a nagy .szárazságban rövidesen telje- 
«en leégett. 

A tűz átterjedt a székeskáptalan erdőségeire 
is, ahol szintén nagy pusztítást végzett.

A tűzoltók segítségére nagyobb katona, 
osztagot vezényeltek ki.

Délután öt órára a tűzoltóságnak és a kato
naságnak egyesült erőfeszítéssel sikerült lo
kalizálni a tüzet

Budapesten keresik
az alföldi városok elegáns, fiatal

burgonya-szélhámosát
Waggontételekben adott el nemlétező burgonyát egy autós 
krumpli-szélhámos, aki a kicsalt pénzzel Budapestre szökött

A főkapitányságra megkeresés érkezett a 
kiskunfélegyházai rendőrségtől, amelyben 
kérték, hogy a főkapitányság indítson nyo
mozást egy veszedelmes szélhámos kézre- 
keritésére.

A megkeresés szerint az elmúlt hetekben 
több alföldi városban megjelent egy ele
gánsan öltözött

feltűnően fiatal, 22 év körüli fiatal- 
ember,

aki Kiéin Jenőnek mondta magát. Autón 
étkezett, felkereste a terménykereskedőket 
és burgonyát kinált eladásra nagy tételek-

ben. A napi árnál 10—15 százalékkal ol
csóbban kínálta az árut, mire a kereskedőid 
vagonszámra adták fel megrendeléseiket. 
Kiéin Jenő mindenütt előleget kért.

A kereskedőket megtévesztette az autó 
és a fiatalember jő fellépése

és mindenütt nagyobb összeget kapott elő
legül. A kereskedők azután várták az 
árut, de a burgonya csak nem érkezett meg. 
Mikor azután érdeklődni kezdtek, kiderült, 
hogy

szélhámos ültette fel őket.
Tömegesen érkeztek feljelentések és A 
rendőrség megállapította, hogy

az állítólagos Kiéin Jenő Budapestre 
szökött.

A Kiskunfélegyházáról érkezett jelentés 
alapján a rendőrség most a fővárosban ke
resi a fiatal szélhámost.

LEGSZEBB

j
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Egy betörObanda elrabolt egy 400 
Mlogram súlyú wertheim-szekrdnyt

Baltival verten szenei es Kifosztottak
Rendkívül érdekes módon végrehajtott rab

fás történt a szombatról vasárnapra virradó 
éjjel Pápa közelében.

A Pápától nem messze fekvő Borsosgyőr 
■község mellett terül cl a Ilatvany-Deutsch-félc 
Földbirtokbérlő Rt. hatalmas pusztasága, 
melynek közepén álló kis épületben vau az 
iroda elhelyezve. Az iroda egyik helységében 
hatalmas Wertheim-szekrényben őrzik az ér
tékeket.

A szombatról vasárnapra virradó éjjel isme
retlen tettesek fel feszítették a magányosan 
álló irodai épületet, a

súlyos, mintegy 400 kllogram terhet kép
viselő Werthelm-szekrényt kihozták az 

irodából, szekérre emelték

Az orvosi gyakorlatban 
példátlan sérülést szenvedett egy villa

mosról leesett fiatal tisztviselőnő, 
aki a baleset után egy héttel halt meg, anélkül, 

hogy fájdalmat érzett volna
Vasárnap délelőtt a Ferenc József-keres- 

k ed el mi kórházban meghalt Schwartz Erzsé
bet 30 éves fővárosi magántisztviselőnö, aki 
a villamosról ugrott le olyan szerencsétlenül, 
hogy sérüléseibe belehalt.

Schwartz Erzsébet sérülése, melyet a villa
mosról való leugrása következtében szenve
dett, orvosainak kijelentése szerint csaknem

egyedülálló,
nemcsupán a villamosszerencsétlenségek, 
hanem a:, orvosi praxisban tapasztalt kór
esetek történetében. Schwartz Erzsébet a 
Nádor Kálmán-féle zenemükereskedés tiszt
viselője a múlt hét vasárnap estéjén egy na
gyobb kirándulótársasággal villamoson igye
kezett a Hüvösvölgyből a városba. Minthogy 
a zsúfolt villamos első kocsijában, ahová 
társasága felszállott, részére már nem jutott 
hely, a pótkocsi perronjára szállt fel. A 
margitszigeti megállónál át akart szállni a 
villamos első kocsijába, hogy társaságához 
csatlakozzék. Megkérdezte a villamos kalau
zát, van-e idő az átszállásra, minthogy a 
villamost már lecsengették. A kalauz igerftlel 
felelt, mire Schwartz Erzsébet a villamos 
lépcsőjéről le akart szállni, de abban a pil
lanatban a kocsi elindult s a tisztviselőnő a 
hátára esett. A mentők a lakására szállí
tották. Másnap kitűnt, hogy

nyakcsigolyatörést szenvedett

és a Ferenc József-kereskedelmi kórházba 
szállították. A kórházban

Három utast fosztottak ki 
egyszerre a vasárnapi balatoni 

week-end vonaton
Néhány nap óta soha nem látott ará

nyokban dolgoznak a fővárosban a zsebtol
vajok, akik felhasználva az afrikai hőség 
elől menekülő pestiek futását, a pályaudva
rokon, villamosokon nap-nap után egész se
reg embert fosztanak ki. A főkapitányságon 
az utóbbi időben rendkívül sok zsebtolvajlásT 
ról tettek bejelentést. Vasárnap délelőtt 
Ehrenhöffer Aladár miniszteri tanácsos 
jelentette be a rendőrségen, hogy a délivasuti 
pályaudvarról induló négyórai balatoni vo
natban való felszállása alkalmával ismeret
len tettesek ellopták a pénztárcáját. A 
miniszteri tanácsos bejelentése szerint a

és Borsosgyőrbe szállították. Útközben a pán
célszekrényt

fejszecsapásokkal felhasogatták
és az igy támadó tátongó liasadékokon keresz
tül a szekrény tartalmát,

4000 pengőt és fontos iratokat elraboltak.
A megrongált Wertheim-szckrényt vasárnap 
hajnalban találták meg Borsosgyőr falu ha
tárában.

A rablás ügyében — amely Borsosgyőr köz
ségben nagy izgalmat keltett — a csendőrség 
megindította a nyomozást. Valószínű, hogy a 
páratlanul álló rablást egy legalább is hattagú 
betörő banda követte el, mert hiszen a 400 ki- 
lograhi súlyú páncélszekrény szekérre emelé
séhez okvetlenül kellett ennyi ember.

mindkét keze és lába megbénult, 
úgy hogy testét nem tudta megmozgatni. Fáj
dalmakat azonban nem érzett. Orvosai min
den lehetőt elkövettek a beteg érdekében. A 
Ferenc József-kereskedelmi kórházban, ahol 
az orvosok konstatálták, hogy nyakcsigolya- 
törés következtében a betegnél a legritkáb
ban előforduló jelenségek következtek be, — 
a végtagok teljes bénasága, az agghártya 
megsérülése, valamint lassan meginduló 
belső vérzés — a leghíresebb pesti orvosta
nárok keresték fel a beteget, egyrészt, hogy 
tanulmányozzák a villamosszerencsétlenség 
következtében előállott ritka kórtüneteket, 
másrészt pedig, hogy a betegen segítsenek. 
Segiteni azonban nem lehetett, a magán
tisztviselőnő vasárnap délben

meghalt, anélkül, hogy eszméletét egy 
pillanatra is elvesztette, vagy a legcse

kélyebb fájdalmakat érezte volna.
Az orvosvilágban csaknem páratlanul álló 

kóresetre boncolás utján igyekeznek világos
ságot deríteni, azonban kétséges, hogy 
SchWttz 'Efzsébet hözzátartozőínak tilta
kozása ellenére a boncolás megejthető lesz-e. 
A hozzátartozók egyébként tekintettel arra, 
hogy Schwartz Erzsébet családfentartó volt 
s keresményéből tartotta el húgát, valamint 
édesatyját is, kártérítési keresetet indítottak 
a BSzKRt ellen, amely szerintük a villamos
szerencsétlenségért felelős s

40.000 pengő kártérítési összeg 
erejéig perelték a villamosvállalatot.

zsebtolvajlás közvetlen a vonat indulása előtt 
történt, amikor Ehrenhöffer Aladár felszállt 
egy II. osztályú vagonba, amelynek folyosó
ján keresztülhaladva, el akart jutni közvetlen 
a mellette lévő I. osztályú kocsiba. Mialatt 
végigment a túlzsúfolt folyosón és eljutott a 
fülkéjéig, legnagyobb megdöbbenéssel álla
pította meg, hogy zsebéből a 2200 dinár, 150 
pengő és 50 schillinget, továbbá vasúti sza
badjegyét, személyazonossági igazolványait 
és a többi iratot tartalmazó

pénztárcáját ismeretlen tettes ellopta. 
Miután Ehrenhöffer Aladár sem pénzzel, 
sem pedig jeggyel nem rendelkezett, kényte

len volt leszállói a vonatról.
Ugyancsak ebben az időben ezen a vona

ton még több zsebtolvajlás is történt. A mi
niszteri tanácsos panaszáról felvett jegyző
könyvet még alig fejezték be a délivasuti pá
lyaudvar ellenőrzésével megbízott detektívek, 
már egy ujabb áldozat jelentkezett Reicli 
Miksa kereskedő személyében, aki elmon
dotta, hogy bár különösen nagy gondot for
dított pénztárcájára.

kezét állandóan a zsebében tartotta, 
egy óvatlan pillanatban mégis sikerült egy 
ügyes zsebtolvajnak pénztárcáját 580 pengő 
készpénzzel ellopni.

Néhány perccel később panaszt telt a dc- 
tektiveknéJ Varga Etel kisváráéi tanítónő is, 
aki elmondotta, hogy

mialatt egy II. osztályú kocsi ablaká
ból kihajolva, utasítást adott a hordár

nak,
ellopták a mellette lévő padrar letett réti- 
küljét 50 pengő készpénzzel és a vasúti 
jeggyel együtt.

Ehhez hasonló egész sereg panasz érke
zett még a rendőrségre, amelyek arról szá
molnak be, hogy a budai hegyek felé haladó 
túlzsúfolt villamoskocsikon, hajóállomáso
kon, a zöld vendéglőkben, a vasúti pályaud
varokon, főként a nyaralók felé haladó he
lyiérdekű vonatok indulásakor nap-nap után 
egész sereg ember esik a rendszeres munká
val dolgozó zsebtolvajtársaság áldozatává. A 
rendőrségen megtették a szükséges intézke
déseket, hogy mindezeket a helyeket detektí
vek szálljak meg és igy elejét vegyék a zseb
tolvajok további garázdálkodásának.

A főváros mégis emeli a Széchenyi' 
strandfürdő belépődíjait

A közönség körében nagy felháborodást 
keltett a városgazdasági ügyosztály múlt 
heti puccsszerű kísérlete, amellyel 50 szá
zalékkal akarta felemelni a Széchenyi- 
strandfürdő jegyárait. Az ügyosztályt vezető 
tanácsnok távollétében a helyettese terjesz
tette elő a javaslatot a felügyelő-bizottság 
elé, amikor is a bizottságot egyetlen tag, 
Kovács Ernő képviselte. Kovács Ernő hozzá 
is járult az áremeléshez, de a tanács a köz
vélemény nyomására nem merte egyetlen 
szavazatra támaszkodva, jogerőre emelni a 
belépődíjak emelését, ügy volt, hogy ezzel 
az áremelés ügye a lekerül a napirendről s 
a főváros az idén már nem akadályozza 
meg a szegény embereket, hogy ebben a si
vatagi forróságban olcsó üdüléshez jussa
nak.

A tények azonban megcáfolták ezt a hie
delmet, amennyiben a városgazdasági ügy
osztály kedd délelőttre ismét összehívta a 
Széchenyi-fürdő felügyelő-bizottságát s az 
ülésen

ujra javasolni fogja, járuljanak hozzá 
a tervbevett 50 százalékos áremeléshez.

Az ügyosztály nagyon furcsán indokolja 
meg a drágítás szükségességét. Egyrészt azt 
mondja, hogy a mai árak mellett a fürdő 
ráfizet, másrészt azzal a céllal akarják meg
drágítani a fürdőt, hogy onnan a „vegyes" 
ligeti társaságot kiszorítsák. Nem veszi

Három éve őriznek
a íoloncházban egy titokzatos tetovált férfit

A Mosonyi-utcai toloncháznak vaD egy titok
zatos lakója, akinek kilétét a legteljesebb ho- 
mály födi és akinek nacionáléját esztendők 
alatt nem sikerült megállapítani. Közel három 
esztendővel ezelőtt egy razzia során a rendőr
ségre került egy kopottan öltözött, negyven év 
körüli férfi. Mivel nem tudta magát kellő
képpen igazolni és munkakerülő csavargónak 
látszott, a toioncházba kísérték. Itt azután vele 
kapcsolatban a meglepetések egész sorozata 
következett be.

Az előállított ember Erdélyi Bélának mon
dotta magát, 

azt állította, hogy budapesti származású és 
állításainak igazolására két tanút nevezett 
meg, akik egy budai utcában laknak. Detektí
vek mentek az Erdélyi által közölt címre, 
azonban kiderült, hogy

a megjelölt házat esztendőkkel ezelőtt le
bontották.

A két tanú létező személy volt ugyan, azonban 
már mindketten évekkel ezelőtt meghaltak.

Az állítólagos Erdélyi erre úgy akarta iga
zolni magát, hogy megnevezett egy nagy fran
cia tengerhajózási vállalatot, amelynek egyik 
hajóján mint tengerész teljesített szolgálatot. 
Erdélyi közölte a hajó nevét is. Hivatalos utón 
megkeresték a vállalatot és ennek igazgató- 
sága azt a választ adta, hogy valóban

van egy ilyen nevű gőzöse, Erdélyi Bélát 
azonban nem ismerik.

A titokzatos fogoly, aki öt nyelven beszél, meg 
ezek után sem leplezte le magát. Tucatszámra 
mondott bo olyan adatokat, amelyekkel iga
zolni akarta magát, a rendőrség azonban 
mindannyiszor megállapította, bogy

félrevezette a hatóságot.
Esztendőkön át folyt a tárgyalás a budapesti 
rendőrség és a többi európai állam rendőrsége 
között, az állítólagos Erdélyi nacionáléját 
azonban nem tudlak megállapítani. Ujjlenyo
matot vettek tőle és azt megküldöllék az ősz- 
szes külföldi hatóságoknak, azonban minden
honnan az a felelet érkezett, hogy.

ujjlenyomata egyetlen európai rendőrség

SHAMPOO

észre az ügyosztály, hogy milyen nagy, 
ellentmondás van a kettős indokolásban. 
Ha a fürdő most csakugyan ráfizet az 
üzemre, mennyivel többéi fizetne rá, ha 
csakugyan sikerülne a szegényebb közönsé
get a drága árakkal kiszorítani a strandról.

De az sem felel meg a valóságnak, hogy 
a mostani árak mellett a Széchényi-fürdő 
nem találja meg a számítását. Naponta 
6—7000 ember fordul meg a fürdőben s

legkevesebb tiz-tizenkét ezer pengő az 
üzem napi bevétele

csupán a strandon. Ilyen bevétel mellett 
igazán nem lehet ráfizetni, hiszen ez a pár 
elmúlt meleg nap többet jövedelmezett,

mint a fürdő egész évi bevételi előirány
zata.

Az áremelés igazi célja a szegény népréte
gek kiszorítása a fürdőből. Csakhogy, ami
kor a Széchényi-strandfürdő létesült, ki
mondták, hogy azt a szerényebb viszonyok 
között élő lakosság részére építik, nagyon 
furcsa tehát, hogy most a hivatalos város
háza egyszerre az ingyen Duna-fürdőkbe 
kívánja ezt a közönséget. Egész Budapest 
nagy érdeklődéssel várja a felügyelő-bizott
ság keddi ülését, ahol eldől, hozzájárulnak-c 
a városatyák a szegény ember üdülésének 
megdrágításához, vagy tényleg a lakosság 
érdekét képviselve, elutasítják a városgaz
dasági ügyosztály antiszociális tervét.

nyilvántartójában sem szerepel
Most azután ujabb utón akarják megkísérelni 

személyazonosságának megállapítását. Az állí
tólagos Erdélyi Bcla karján valami B. E. mo« 
nokramot találtak tetoválva. A hozzáértők' 
szerint ez

tipikus tengerész tetoválás, amilyet a tro
pikus éghajlatok lakói készítenek.

Sálán Mukiek Velencében
Kipróbálta ön l» talán f 
Ügy-e legjobb sier a Sátánt
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IllltEK
Nagy vásárié tömegek, hi
hetetlen olcsóság a Corvin 

Áruház nyári vásárán
Akinek szombaton a Nemzeti Szinház tájé

kán volt dolga, csodálkozva lett figyelmes, 
hogy a Blaha Lujza-tér elölt a rekkenő hőség
ben nagy embertömeg All. Talán valami ingyen 
slrandfürdő várja itt az embereket? — gon
dolta mindenki, de csakhamar megoldódott a 
rejtély. A Corvin Áruház tizennégynapos nyári 
vásárának a premierje zajlott le és a kint ál
lók valamennyien az áruházba igyekeztek. 
Akik megunták az álldogálásl, azok az áruház 
pazar kiállítású kirakatait szemlélték és 
Pólya Tibor művészi dekorációit, amelyek di- 
rckt elfelejtették a hőséget az emberrel. F.s a 
várakozóknak igazuk volt. Ahol 98 fillérért 
lehet kapni egy tucat batisztzsebkendőt, vagy 
4 pengő 50 fillérért egy egész női ruhát, olt 
még ebben a rekkenő hőségben is érdemes vá
rakozni. A vásárlók zömét azonban öniző cél 
ia vezette, mert hogy fürödni mehessenek, für
dőruhát akartak venni, amit szintén hihetet
lenül olcsó áron lehet a Corvinban kapni, ügy 
látszik, a Corvin tizennégynapos vásárának 
ideje alatt a közönség találkozóhelye nemcsak 
• strand lesz, hanem a Corvin is.

— Köhl és HUhnefeld báró Bécsbc érke- 
Bett Bécsből jelentik: Vasárnap este félhét 
órakor megérkeztek az asperni repülőtérre 
a Bremen diadalmas pilótái, Köhl és Hüne- 
leld báró. A repülőtéren, ahol óriási tömeg 
gyűlt egybe, megjelent Schürff kereskede
lemügyi miniszter és Lerehenfeld báró né
met követ is, akik lelkes szavakkal üdvö
zölték a repülőket, titánok az Aero Club tit
kára beszélt és virágcsokrot nyújtott át a 
repülőknek a közönség ünneplése közben. 
Ezután a repülők a nézők tömött sorfala 
közt, valóságos diadalmenetben vonultak be 
Bécs városába.

— Vasárnap leleplezték Bécsbcn a múlt 
évi vére* események áldozatainak emlék- 
azobrát Bécsből jelentik: Vasánap délután 
a múlt évi, júliusi események évfordulóján 
leplezték le a központi temetőben a múlt évi 
véres események halottainak emlékszobrát, 
a köztársasági védőszövetség és a szociálde
mokrata tomászegyesületek tagjainak rész
vételével. Az emlékbeszédct Ellenbogen kép
viselő mondotta. Ezenkívül a bécsi kcrcsz- 
tényszocinlisták a múlt évi események ta
núságairól beszéltek több tömeggyülésen, 
amelyek nyugodtan folytak le.

— Szerencsétlenség a vasárnapi kerék
párversenyen három sebesülttel. Vasárnap 
délután a magyar-osztrák kerékpáros ver 
sanyen szerencsétlenség történt. A forduló
nál három versenyző: Schwarz Ernő, Seigl 
Richárd és Heggel Sándor összeütköztek s 
lezuhantak a gépről. Mindhárman könnyebb 
természetű zuzódásokat szenvedtek. A sze
rencsétlenül járt versenyzőket a mentők ré
szesítették első segélyben.

— Elütött a robogó autó egy gyári mun
kást. Felt Lőrinc soffőr a Gyulai Gőzmalom 
Bt. Bp. 45—122-es jelzési! személyautójával 
a Kápolna-utca és az Üllői-ut sarkán el
ütötte Farkas József gyári munkást, akit a 
mentők súlyos sérülésével n Szent István- 
kórházba száUitották. Feillt Lőrinc azzal 
Védekezett a rendőrségen, hogy szabálysze
rűen leadta a kürljelzést, a gyári munkás 
nem tért ki a kocsija elöl és ez okozta a 
szerencsétlenséget.

— Egy várost teljesen elpnsztltotl a szmlrnal 
földrengés. Angorából jelentik: Szmirnában 
Vasárnap délelöt II óra 35 perckor erős föld
rengés pusztított. A földlökések időszakonként 
megismétlődtek. A zclsö földrengés következ
tében, amely 20 másodpercig tartott, sok épü
let megrongálódott és négy ember megsebesült. 
At igazságügyi palota és n dohányraktár épü
lete összedüíissel fenyeget, s ezért ezeket le
zárták. Torbali városát a földrengés teljesen 
elpusztította. A város minden háza összedőlt, 
vagy súlyosan megrongálódott. A sebesültek 
ssámát még nem tudták biztosan megállapí
tani ;eddig liat sérült van. A lakosság körében 
nagy pánik uralkodik s mindenki az utcán tar
tózkodik. Az anyagi kár nagysága még Isme
retlen.

— Betörtek a Sütőmunkások szakegylelébe. 
Rzlade Kálmán magánliszlvisel: vasárnap be
jelentette a főkapitányságon, hogy a Sütő
munkások szakcgycsülelének Peterdj-utca 8. 
szám alati helyiségében Ismeretlen tettesek ál
kulccsal felnyiloták az egyik Íróasztal fiókját 
és onnan 60Ö pengő készpénzt, valamint több 
fontos okmányt elemeitek. A tolvajok kézreke- 
rltésére a rendőrség megindította a nyomozást.

— Aiitomobllarerenesétlenaég súlyos sebesült
lel. Súlyos automobilsrerencsétlcnség történt va
sárnap délután a Pécs közelében lévő Szőtlös- 
gyűrök községben. A pécsi országúton Balaton- 
berényből Kaposvár felé igyekezett egy autó, 
amelyet Boté István soffőr veséiéit. As autóban 
Tóth .János cigány és Ourenics József ven
déglős foglaltak helyet. A községben nagy iram
mal áthaladó autó a községháza előtt Összeütkö- 
tölt egv szekérrel, a gépkocsi felborult s mind
három utasa eszméletlenül terült el a földön. 
Ovrenics Józsefet rendkívül súlyos sérülések
kel Kaposvárra szállították, mig Böte Jánosnak 
és Tóth Istvánnak csodálatosképpen semmi

nem lörténtn.
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Bethlen miniszterelnök ma 
visszajön Budapestre

A kormánypárti képviselők közül többen 
rossznéven vették a miniszterelnöktől, 
hogy a képviselőhöz utolsó ülésein nem 
volt jelen. Bethlen István gróf miniszter
elnök ugyanis tiz nappal ezelőtt, tehát ak
kor, amidőn a képviselőház még javában 
ülésezett, elutazott inkci bérletére és igy 
nem vett részt az egységespárti képviselők 
bucsuvacsoráján sem. Bethlen István gróf 
miniszterelnök — a Hétfői Napló munka
társának értesülése szerint —

ma érkezik viasza Budapestre,

mert részt akar venni a felsőház bizottsá
gainak mai ülésén, amelyen az OFB javas
latot fogják tárgyalni. A kormányzat részé
ről erős kapacitálási akció indult meg a fel- 
söház agrártagjainak a leszerelésére. Az el
terjedt hírek szerint legfeljebb két ülésna
pot vesz igénybe az OFB javaslat felsőházi 
tárgyalása. A szavazásnál kormánykörök 
megítélése szerint körülbelül ugyanannyi 
ellenzéki szavazat lesz, mint amennyi a 
gyufajavaslat fölölti szavazásnál adtak le a 
kormánnyal szemben.

Hat áldozata van a vasárnapi 
strandolásnak

Az újpesti mentők jelentése szerint vasár
nap hűt halálos katasztrófa történt az új
pesti Dunaágban. A káposztásmegyeri stran
don a megyeri csárda közelében a nap fo
lyamán rövid egymásutánban

hat férfi merült cl a hullámokban.
Az újpesti mentőknek, akik egész napon át 
pcrmanencióban voltak, nem sikerült meg-

hadiállapotban voltak 
az erdő miatt. Hol az egyik, hol a másik köz
ség vette önhatalmúlag birtokába az erdőt, 
mire az ellenközség népe

kaszákkal, kapákkal felfegyverkezve verte 
ki a hódítókat a területről.

A nagy per az évszázadok folyamán meg
járta az összes létező közigazgatási hatóságo
kat, bíróságokat. Foglalkoztak vele a megyei 
hatósógok, a járásbíróságok, a budai helytar
tóság, az aradi, budapesti, temesvári törvény
székek és táblák, mig most végül a bukaresti 
semmilöszék elé került az elsárgult, óriási 
percsomó. A bukaresti legfelsőbb biróság most 
hozott ítéletet a perben és elrendelte a vitás 
erdőterületnek a pereskedő két község között 

két teljesen egyenlő részben 
leendő felosztásával.

Érdekes, hogy a román legfelsőbb biróság 
leendő felosztását.

háromszdzéves magyar törvény alapján 
mondotta ki. Ezt a törvényt 1635-ben a pozsonyi 
országgyűlés hozta és a törvény úgy rendelke
zik, hogy olyan vitás területeket, amelyeket 
egyik fél sem birtokolt kizárólagosan és béké
sen, egyformán kell megosztani a peres felek 
között.

Két aradmegyei község száznegyven éves 
perében döntött a román legielsöbb biróság

Jószáshely és Gurahonc két aradmegyei 
megszállt területen levő magyar község 
másfélszázados perében hozott Ítéletet a 
napokban a bukaresti legfelsőbb román tör
vényszék. A per egy vitás erdőterületért folyt, 
amelyért már 1788-ban, II. József uralkodása 
alatt kezdett egymással pereskedni a két falu 
népe.

A mázsás akták iratai négy nyelven készül
tek: latinul, németül, magyarul és románul. A 
mellékletek között egész sereg térkép van, 
amelyeken még Hungária és Transyluanla ha
tárai szerepelnek. Ezeken a térképeken fel van 
tüntetve a vitás erdőterület, amely nemcsak a 
két községnek, hanem annak idején Magyar
országnak és Erdélynek is sok bonyodalmat 
okozott. A 420 holdas erdőért a kél ország is 
viaskodott ,de az iratokból nem derült ki, hogy 
melyik kapta a területet. A két ország egyesü
lése után Arad és Zarándmegye folytatta a 
háborúskodást az erdőért, amelynek tulajdon
jog a még 100 év múltán, 1886-ban is vitás 
maradt. Később a jószáshelyi Purgly család 
és a gurahonci Cscrnovits család folytatta a 
pereskedést minden eredmény nélkül.

Jószáshely és Gurahonc népe nemcsak a I 
bíróság előtt harcolt egymással, hanem való
sággal j

— Egy Ismeretlen férfit kerékpárjával a 
Városligetben elgázolt egy automobil. Ma 
délelőtt rendkívül súlyos természetű autó
gázolás történt a Városligetben. A Bp. 
4/—309-es számú személyszállító autó, 
melynek volánjánál Heillng Ödön sofőr ült, 
a Thökőly-uton elütött egy 35—40 év kö
rüli jól öltözőit kerékpáron ülő férfit. A 
gázolás következtében a kerékpár teljesen 
összetört s a rajta ülő férfi nyomban levesz
tette a zeszmélelét. A mentők a szerencsét
lenül járt embert beszállították a kunutcai 
kórházba, ahol azonban személyazonossá
gát nem sikerült megállapítani, mert zsebé
ben semmiféle Írást nem találtak. Súlyos 
fejsérülése következtében eszméletét ezideig 
nem nyerte vissza, igy tehát kihallgatni nem 
lehetett. Hetiing Ödön sofőrt a főkapitány
ságon őrizetbe vették.

192S-as typus 

Bősek mAgncssel
Kedveitt nietdsl teltételek.

RűkafisTsa
automobil rt, KOspont:
VE, Aréna-ut B7.asAm
IW:Lld-«,U MS—17. 
Vártai ■Istateraa:

VE, Nagymezen. 19.
TUafoa: T. 380-m.

Minden 
typusu autó 

hoz és 
motorkerék 

párhoz

menteni a szerencsétlen embereket. Mind a 
hat férfinek ruháját külön-külön megtalál
ták a parton,

különösképpen azonban egyiknek sem 
sikerült megállapítani személyazonos

ságát.
A rendőrség szigorú vizsgálatot indított az 
ügyben.

— Gyilkosság — vagy öngyilkosság? Rej
télyes helálesct történt vasárnap Taksony 
községben. Joó Vendel 63 éves földműves 
szombaton este összeszólalkozott fiával. A 
jelenlévők lecsöndesitettek a két embert, 
akik ezután aludni tértek. Vasárnap reg
gel Joó Vendelnek, — akinek egyik lába hi
ányzik, — mankóit a ház falához támasztva 
találták. A szomszédok gyanút fogva, a kút
hoz siettek, ahol megpillantották a szeren
csétlen ember holttestét. A csendőrség Joó 
halálának ügyében a nyomozást megindí
tották.

— Eloptak egy kocsit. Vasárnap délután 
Székács Károly negyvenhárom éves szaklap
kiadónak, a Vág-utca 13. számú házban lévő 
istállójából ismeretlen tettesek elopták kétülé
ses kocsiját, A rendőrség a nyomozást meg
indította.

T|2 es 2 tonnás 
angol 9«rtm4nni,gwr«|4ratii 

leherauiík

— A „Bremen" oceánrepülől holnap érkez
nek Budapestre. Dr. Köhl kapitány, Hiinefeld 
báró és Fitzmaurice őrnagy európai kőrútjuk 
keretében e hó 17-én délután 18 óra 30 perc
kor érkeznek Budapestre, a mátyásföldi repü
lőtérre. Az oceánrepülök a Bremen testvérgépé* 
vei, az Európával jönnek Budapestre és szer
dán este 9 órakor a Vigadó nagytermében a 
„Bremen útja" címen szabad előadást fognak' 
tartani.

— öngyilkos szobaleány. Laposa Ilona hu* 
szonllároméves háztartásbeli alkalmazott va
sárnap délelőtt Zoltán-utca 13. szám alatti 
szolgálati helyén öngyilkossági szándékból 
mindkét karján az ereket felvágta. Laposa Ilo
nát a mentők súlyos sérülésével a Rókus-kór
házba száUitották.

— Ha kevés pénzért elegánsan akar ruház* 
kodni, keresse fel László Sándor férfiszabó
mester kitűnő hírnevű férfiszabó-üzlctét, Rá
kóczi-ut 50., ahol az előrehaladott idény miatt 
és hogy munkásait foglalkoztatni akarja, saját 
műhelyében készit mérték után, elegáns férfi
öltönyöket, mélyen leszállított árban, 60, 70 és 
80 pengőért, a legdivatosabb mintázatú finom 
szövetekből. Minden darab a cégfőnök irányi* 
lása és ellenőrzése mellett készül a legtökélete
sebb kiállításban és legdivatosabb szabásban. 
Szövetmintákat, divatlapokat és mérlékvételhei 
utasítást vidékre bérmenlve küld. Felhívjuk 
t. olvasóink figyelmét ezen harminc év óU 
fennálló, közismert és megbízható cégre-

— A felrobbant szódásüveg szilánkjai súlyo
san megsebesítettek egy gyári munkást. Vasár
nap dlulán könnyen végzetessé válható baleset 
történt az ujszegedi Tiszaparton lévő munkás
strandon. Kalmár Ferenc 48 éves gyárimunká* 
kezében felrobbant a szódásüveg és a nagy erő
vel szerteröppenő szilánkok Kalmárt arcén ér 
kezén súlyosan megsebesítették. A gyárimun* 
kás sérüléseit a mentők kötözték be.

— Hatvan amerikai orvos érkezett Buda
pestre. Vasárnap érkezett Budapestre európai 
tanulmányútja során az Északamerikai Orvosi 
Továbbképzés Egyesületének hatvan orvos
tagja. A keleti pályaudvarra érkeztek, ahol a 
magyar orvosbizottság elnöke, Grósz Emil egye
temi tanár vezetésével az orvostársadalom kép
viselői fogadták őket. Az amerikai orvosok két; 
napot töltenek Budapesten. Megtekintik a külön
féle egészségügyi intézeteket. A főváros hétfőn 
este a Szent Gellért-szállóban, kedden délutáni 
pedig a Margitszigeten rendez tiszteletükre fo
gadóestét. Vasárnap este az orvosvendégek a; 
Gellértt hullámfürdőben voltak.

*— Súlyos automobil összeütközés Újpesten 
négy sebesülttel. Vasárnap délelőtt Újpesten, 
az Arpád-ut és a Vjola-utca sarkán a Bp, 
45—187 és a Bp. 45—2/7 rendszámú személy
szállító autók összefutottak. Az egyik kocsit 
Bugylnszky Sándor, a másikat pedig Szido- 
vtes Gyula soffőr vezette, akik a rendőrségen 
azzal védekeztek, hogy mindketten szabálysze
rűen leadták kürtjelzést és mlndeaylk soffőr a 
másikat okolta a szerencsétlenségért. Az össze
ütközése következtében a Szidovics Gyula 
soffőr által vezetett autóból a hátsó ülésen ülő 
Preuter Ferenc, Preuter Űrén, Gulln Teréz és 
Podrovecki Mária szövőgyár! munkások' kizu
hantak, akiket az újpesti mentők részesítettek' 
első segélyben s volmennyiüket a lakásukra 
szállították. Az újpesti rendőrség a szerencsét
lenség ügyében tovább folytatja a nyomozást.

— Budapest Székesfőváros Községi Takarék
pénztára f. hó 12-én tartotta meg suakuló köz* 
gyűlését, az uj igazgatóság tagjaivá választattak,sj 
Dr. Sipőcz Jenő, dr. Bárczy Dezső, Ascher Ist
ván, Almási-Balogh Lóránd, dr. Buzáth János, 
dr. Csupor József, Fáber Fülöp, Gündisch Guidóf 
Haller István, Kondor Bernét, dr. Lamotte Ká
roly, Müller József Leó, Rassay Károly, Rauscfai 
Aladár, dr. Sándor Pál és dr. Szigethy János. 
Az uj felügyelőbizottság tagjaivá megválasztat* 
tak: Andrássy Béla, Erösdy Sándor, Neuschloss- 
Künsly Kornél, dr. Pető Ernő és Taubner Vil
mos. A közgyűlést követő igazgatósági ülés el
nökké dr. Sipőcz Jenőt, alelnökké dr. Bárczy, 
Dezsőt választotta meg, mig vezérigazgatóvá dr, 
Reményi-Schnellcr Lajos neveztetett ki. Az igaz
gatósági ülés ezenkívül a szervezéssel kapcsola
tos folyó ügyeket intézte el. Ezzel az 1846-ban 
alapított Egyesült Budapesti Fővárost Taka
rékpénztár községi takarékpénztárrá való át
alakulása megtörtént s az intézet megkezdi mű
ködését.

A Hétfői Napló vasárnapi szerkesztő* 
ségének és kiadóhivatalának (d. u. 4 
órától kezdődőleg) telefónszámal: Auto
mata 245—81. Automata 100—42. Hét
köznap éa vasárnap d. u. 4 óráig: József 
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Vasárnap érte el a káni
kulai hőség tetőfokát: 

hetvenezren fürödtek a strand
fürdőkben, amelyek előtt rendőri 

karhatalom tartotta fenn a rendet
A Meteorológiai Intézet továbbra is meleget jósol

Á napok óta tartó kánikulai hűség va
sárnap érte el tetőfokát. A régóta nem ta
pasztalt meleg idő miatt Budapest népe egé
szen megváltoztatta szokott életmódját. A 
szombatról vasárnapra virradó éjszakát, 
mely alig volt enyhébb a szombati nappali 
hőségnél, a alkosság nagy része álmatlanul 
töltötte; a késő éjjeli órákig voltak künn az 
emberek a szabadban, ellepték a Városlige
tet, a budai hegyeket.

Hetvenezren 
a strandfürdőkben

Vasárnap már a kúra reggeli órákban zsú
folt villamosok indultak a város belsejéből ki
felé. Tömegesen igeyeztek az emberek a 
kiránduló helyekre, a budai hegyek közé, de 
ti legtöbben a különböző strandfürdőket ke
resték fel. Reggel nyolc órakor már nagy cso
portokban öi-önlöttek a strandra és a az uszo
dákba a főváros polgárai A Hétfői Napló 
munkatársa sorra járta valamennyi strand
fürdőt és uszodát. Megállapítható, hogy

sem az idén, sem az elmúlt esztendőkben, 
sőt visszamenőleg éveken át nem fürödtek 
egy napon annyian, mlnt vasárnap a kü
lönböző stranduszodákban és fürdőkben, 
ahol összesen hetvenezer jegyet adtak ki.

’Á strandfürdők ugyancsak felkészültek az erős 
vasárnapra: kisegítő személyzetet vettek fel, 
megerősítették a jegypénztárt, a pénztárellen- 
őrzést, a kapuőrséget, amire — mint tapasztal
tuk — valóban szükség is volt.

Tumultuózus jelenetek foltyak le úgy a 
csillaghegyi, mint a budai strandok bejá
róinál s a délelőtti órákban rendőri kar
hatalmat kellett igénybe venni a fürdbejá

rat előtti rend fentartása céljából. 

Elfogott zsebtolvajok 
az uszodában

’Az Erzsébethid pesti hídfőjénél lévő fővá
rosi uszoda előtt parázs botrányok és vere

kedések játszódtak le, melynek során a 
rendőrség több egyént elő is állított. Ugyan
itt — a i'érfluszodában — két tolvajt is el
fogtak, akik megfigyelték a jól öltözött fér
fiak vetkezőhelyiségeit s midőn azok a Duna 
vizében fürödtek, behatoltak a kabinjaikba, 
ahonnan

egy ezüst- és egy arany-cigartcttatárcát, 
pénzt, aranyórát és óraláncot loptak cl, 

amit a fürdőzők könnyelműen a kabinban 
hagytak, ahelyett, hogy az uszoda safe-jében 
helyezték volna el. Maguk az uszoda vendé
gei fogták el a tolvajokat, Szarnék Mór ál
lásnélküli artista és Adler Lajos volt hang- 
szeroktató személyében, akiket nyomban át 
is adtak a rendőrnek.

Csaknem a teljes napon át úgyszólván 
szünet nélkül berregett vasárnap a Széche
nyi-fürdő telefónja, mindenki az iránt ér
deklődött, nyitva van-e a Széchenyi-strand- 
fürdö. Az újságcikkekből ugyanis nem lehe
tett pontosan megállapítani, hogy a Széche
nyi-fürdő népfürdőjével együtt a strand
uszodát is bezárták-e. A megnyugtató fel
világosítások után tömegesen igyekeztek ki 
a hőségtől szenvedők a Széchenyi-strandra, 
ahol délben már

le kellett zárni a jegypénztárt
s csak félóránkint, később pedig óránkint 
bocsátották be turnusokban a türelmetlen, 
izzadó várakozókat. A margitszigeti strand
fürdőnél is órákon át kellett jegyre vára
kozni a déli órákban. Az autóbuszok per
cenként szállították a Palatínus-strandfür
dőbe a közönségei, amely zsúfolásig megtelt. 
Vasárnapra kitűnt, hogy

az összes pesti és pestkörnyéki uszodák 
és strandfürdők kánikulában kicsiny
nek bizonyulnak Budapest számára, 

mert számosán kénytelenek voltak a strand

fürdők elől elmenni anélkül, hogy bejuthat
ta kvolna oda.

A vasárnapi napon csupán a Gellért hullám
fürdőben volt aránylag kisebb forgalom, mint 
az előző napokban. Ezérhétszáz jegyet adtak 
ki s a délutáni órákban már volt üres kabin 
is. A hullámfürdő vezetőségének az a véle
ménye .hogy sokan abban a hiszemben, hogy 
vasárnap zsúfolt afiirdő, néni keresték ezt fel 
s igy történt, hogy „csupán" ezerhétszázan fü
rödtek a Gellért hullámai közt, még a szombati 
és pénteki napon kétezernél is több volt a 
fürdővendégek száma. Pénteken például öt
ezer pengő volt a hullámfürdő bevétele, ami 
rekordszámba megy, mert normális körülmé
nyek között az összes Gellért-fürdők bevétele 
kétezer pengő.

Ugyancsak sokan keresték fel vasárnap a

Balatont
is, ahová már szombaton este zsúfolt vveek- 
end vonatok szállították a közönséget s 
autókba is számosán utaztak oda. Ugyancsak 
igénybe vette a

jéggyárakat
is a nagy hűség, valamennyi fővárosi jég
gyár szombaton éjszaka teljes üzemmel dol
gozott, hogy kielégíthesse rendelőit.

Nincsenek zavarok a víz
szolgáltatásban

Félő volt, hogy a nagy kánikulában, amely 
vasárnapra fokozódott, bajok lesznek a vízszol
gáltatás körül. Erre azonban nem került sor. 
Mihalkovics Miklós, a Székesfővárosi Vízmü
vek igazgatója, akii a vízszolgáltatásra vonat
kozólag vasárnap megkérdeztünk, ezeket mon
dotta:

— A főváros publikumának semmiféle aggo
dalomra oka nincsen. A vízszolgáltatás körül 
bajok nincsenek s bár óriási mértékben igény
bevette a vizmütelep gépeit az abnormális fo
gyasztás, a Vízmüvek berendezése oly kiváló, 
hogy az eddiginél még nagyobb teljesitményre 
is képes. Vasárnap egyébként oly nagymennyi
ségű viz fogyott a fővárosban,

amilyenre példa 1917 augusztus 27-lke óta 
nem volt: 230.000 köbméter viz fogyott el,

a normális 180—190 000 köbméterrel szemben, 
tehát 24.5 liter volt a fejenkénti vízfogyasztás. 
Ugyanilyen mértékű volt a fogyasztás a szom
bati napon is.

A Meteorológiai Intézet 
további meleget jósol

Sajnos, semmi kilátás sincs arra, hogy na
pokon belül az idő megváltozna s a káni
kulai forróság, amely vasárnap érte el 
maximumát, ugylátszik továbbra is tart. A 
Meteorológiai Intézet vasárnap délben ki-

Mlndenött kaphatót 50 flllér. P :.00 és 4.80-írt, '

ARCBŐREI
_ ÜDÉN

) TARTJA A

adott hivatalos időprognózisa ugyanis szűk
szavúan ennyit mond:

Az időjárásban változás nem várható.

Két fuldokló leányt mentettek 
ki Újpesten a Dunából

Vasárnap a rckkenő hőségben már a kora 
reggeli órákban nagy tömegek leptek el az új
pesti strandot. Itt fürdőit a Duna hüs hullámai 
között Wcinberger Izolda 23 éves hivatalnok-* 
nő, aki a Hunyadi-utca 3. számu házban lakik. 
A fiatal leány fürdés közben hirtelen aláme
rült. A közeiben állók figyelmeztették az őr
szemes rendőrt és annak segítségével sikerült 
a hivatalnoknöt a

megfulladás veszélyétől megmenteniük.
A helyszínére kihívott újpesti mentők Wein- 
berger Izoldát, aki a parton eszméletlenül he
vert, félórai nehéz munkával, mesterséges lég
zés alkalmazásával magához térítették és az 
első segélynyújtás ulán a helyszínen hagyták.

Ugyancsak baleset érte az újpesti Dunaág- 
bán Köglcr Róza 18 éves szövőnőt, aki fürdés 
közben

u vízben görcsöket kapott.
Kögler Róza is csaknem alámerült a hullámok' 
közé, amikor a segítségére siető fürdőző kö
zönség úgyszólván az utolsó percben kimen
tette.

Néhány cikk — a sok közül:
Jól mosható grenadinok

marokénok, batlsztok •• •• ■« •• «• .. .« ..

Japán kreponok
legszebb színek •• •• •• «• •••••«•• •••♦•*••

Francia grenadinok
gyönyörű minták .. M w ►. — ~ •« •• .W. •« M ••

—.75
-.95
1.90

Silón
közismert jó minőségünk .. .. •• .. .. «, ., «« •« •«

Lepedővászon
kitűnő pamutanyag, bőrerős minőség, 150 cm széles «. ,« ,,

Paplanlepedő-vászon
(pamut) szavatolt jó minőség, 180 cm széles .. .. M .. „ ,.

-.65
2.25
3.45

Fulárdselyem
kitűnő mlnfcég .. ..

Selyem georgette
a legszebb divatszfaekben •• —

3.20
6.80
7.80

Müselyem női harisnya
kitünően mosható .. .. •« .. .. •« •• •« M .. ,,

Női reformnadrág
minden színben .. .« «*.................. ...................

Női mellény
gyönyört! mdwIy.mMl M •• .. .. „ „ •«.«•.

-.98
1.50

A fölsoroltakon kívül különösen szövetosztá
lyunkra hívjuk föl b. figyelmét, ahol kitűnő 
gyapjukelmék a fél árig vannak leszállítva

Újonnan megnyüt
kész női ruhaosztályunk mostani ajánlatai 

minden képzeletet felülmúlnak

calvimtérTkároly-krt-IO
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Fedák Sári Milanóban játssza 
ősszel az Antóniát

Tte estére szerződött Milanóba és Bolognába — Mit mond 
Fedák az olasz turnéról?

Abbázia, julius 15.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.) 

Fedák Sári erkölcsileg kitünően, <lc anya
gilag annál rosszabbul végződött fiumei ki
rándulása után magyar estét adott a Qar- 
nero óriási hangversenytermében. Abbázia 
internacionáiis közönsége természetesen 
tudomást szerzett a nagy magyar színésznő 
estélyéről és igy

nem maradt el az érdeklődés sem, 
amely méltán megillette Fedák Sárit és a 
művészetét. Angol, francia, német, olasz, 
cseh Jugoszláv és magyar közönség előtt 
énekelte el Fedák Sári az Antónia néhány 
dalát, majd János vitéz kosztümjében Ka 
csóh Pongrác egy-egy remekét. Az interna
cionális publikumot azonban

nem csekkel a valóban ctnográflallag la 
magyar dalokkal kötötte le, 

hanem • „Régi dal" cimü nagyszerű pro
dukciójával, amely Fedák Sári régi szere
peinek mozaikjaiból rakódott össze csillogó 
ékszerré.

Fedák Sárinak az estély után nem keve
sebb, mint három olasz impresszárió tett 
ajánlatot. Fedák Sári tárgyalásba bocsát
kozott Pirelli olasz menedscrrel, aki tiz es
tére tett ajánlatot Fedák Sárinak, amelyek 
közül

hatot Milánóban éa négyet Bolognában 
kell a feltételek szerint abszolválni.

Fedák Sári Fodor Oszkár pécsi színigazga
tót bízta meg a tárgyalások lefolytatásával, 
ami tegnapra már eredményre is vezetett. 
'A szerződés szerint

dk olaszországi vendégjátéka, ame
ly* 4 válogatott vidéki és pesti színé
szek élén fog teljesíteni, szeptember

ben kezdődik el.

Bemutató előadása Milánóban az Antónia 
lciz, amelyet kétszer játszanak, de kétszer 
játsszák majd a Borost Amerikában és a 
„Csókon szerzett vőlegény" darabokat is. 
Az olaszok feltétele ugyanis az volt, hogy 
Fedák olyan darabokban mutakozzon be, 
amelyekben nagyszerű „produkcióra** nyí
lik alkalma.

Tel e fon:

Bpest, Rottenbillcr-u. 48

>Antlkart« R.-T.

Fedák Sári fiumei vendégjátékát az ab- 
báziai óriási pálma, fenyő és babérerdővel 
övezett Quisisana Hotelben pihente ki. Itt 
maradi még néhány napig vendégjátéka be
fejezése után is, azután autójával a Dolo
mitokon keresztül Bécsbe hajtatott. Eluta
zása előtt elragadtatással beszélt szeptem
beri olasz vendégjátékáról és erről a szer
ződés megkötése utáni félórában már teljes 
és nprólékos programmal rendelkezett.

— Ez valami nagyszerű lesz — mondta 
Fedák.

Teljesen idegen közönség előtt magya
rul Játszani, tehát Idegenek előtt egy 
idegen nyelven érzékeltetni a magyar 
bánatot, magyar szomorúságot, magyar 
sorsot, a magyar reményt ez még nem 
adatott magyar színésznőnek osz

tályrészül.
Hallatlan nagy ambícióval készülök ezekre 
az előadásokra és ha fölmegyek Pestre, azt 
lefogadom, hogy minden hivatalos hatósá
got megmozgatok. Mégsem lehet az, hogy 
ha mi Olaszországban egy ilyen nagyszabású 
kulturpropagandát csinálunk, akkor Pesten 
hivatalos urak még a fülük botját sem moz
gatják meg.

Nem kérek semmi mást, eaak két éj
szakai előadást a Nemzeti Színházban, 

ennek bevételéből én olyan diszletet és jel 
mezeket viszek Olaszországba, hogy a jó 
taljánok ugyancsak nézni fognak. Fodor 
Oszkár pécsi színigazgató az én megbízá
somból most utazik Bolognába az ottani vi
szonyok alapos tanulmányozása céljából. A 
nyári szabadságomból is kiveszem a része
met .evezni fogok egész nyáron, mert telje
sen frissen akarom megkezdeni a nekem 
is nagyon sokat jelentő olasz vendégjátéko
mat.

Stób Zoltán.

JARDIN DE PARIS
Telofon: József 3 86 — 31.

Este lO-töl reggel B óráig 

szenzációs uariete- es tánc- 
mflsor!

SZÍNHÁZI napló Nem ismeri 
Budapestéi,

Mintha Abbáziába tolódna át a pesti szín
házi szezón, mert nyári utuk első állomása
ként itt ütik fel tanyájukat mindazok a 
pesti színészek, írók és újságírók, akik a 
pesti „bohémiát** jelentik. A Quisisana és az 
Edén hotelek járnak elöl a művészek és 
irók fogadásában. Itt töltött kél hetet Fe
dák Sári, de ide érkezett meg a hét közepén 
Szokolay Ol:, Harmath Imre, Somogyi Bo
gyó férjéve’, Bálint Imrével, Márkus Alfréd 
feleségével és leányával. A hotelek zsúfolt
sága miatt kiszorult innen Gárdonyi Lajos, 

I Dénes Oszkár akik ebben a pillanatban a 
1 humort és a jőkedélyt képviselik Abbáziá

ban
’ Szokolay Oly őt ragyogó elegáns fürdőtrikót 

hozott magával
■ és tíztől délután kettőig a strandon mást 
í sem tesz, mint egyiket a másika után veszi 

föl a szellős strandkabánákban. Nagy tá- 
i bora van Olynak a szó valóságos értelmé

ben, hiszen az olasz vezérkar negyven tisztje 
i» nyaral ebben a pillanatban Szokolay Oly 
közelében. Itt volt néhány napig Faludi 
Jenő is, a Magyar Szinház igazgatója, aki 
azonban dolgozni jött ide. Karlheintz Mar
tinnal már befejezte a Danton rendezői 
példányát, amely Karlheintz Martin beosz
tása szerint huszonhárom képből fog állant

. A dolgozó nyaralók csoportjához
i tartozik Márkus Alfréd is, aki nyolctól- 

tizenegyíg Stella Adorjánnal fejezi be uj 
’ operettjét, amelyet a Vígszínház fogadott el 
1 előadásra és amelyhez utólag Harmath lm- 
1 rét szerezték meg versirónak. Harmath 

Imre egyébként az itt nyaraló Wertheimcr 
Elemér igazgatótól, az Andrássy-uti Szin
ház számára is kapott egy sereg megbízást, 
úgy hogy mig a többiek vígan lubickolnak 
az Adria sós vizében, addig ő szegény az 
égető napban kénytelen megírni a jövő 

' szezón forró slágereit. Itt számolunk be egy 
örvendetes magyar sikerről. Wertheimcr 
Elemér gyönyörű, szőke leánya, a kedves

Platthy Györgyike szépségversenyt nyert 
ugyanis a Palaceban megtartott nemzetközi 
versenyen. Ebben a pillanatban Abbázia 
legszebb lányának titulálhatjuk Györgyikét, 
ha ugyan azóta uj outsider nem érkezett 
Abbázia verőfényes ege alá.

Azt hinné az ember, hogy a higany emelke
désével arányosain lanyhul a szerelmi hév. Ha 
ez a privát életben meg is állja a helyét, a 
színházi élet itt is mást produkál. Soha annyi 
kezdődő flört és bevégzett szerelem nem volt, 
mint most nyáron. Természetesen ebben a 
nyári kánikulai

szerelmi harcban a karcsú és mozgékony 
szubrettek viszik a főszerepet

akik közül az egyik, a szőke, fiatal, kékszemü 
ujra ábrándosán hallgatja annak az egykori 
gazdag tőzsdebizományos Ifjúnak sóhajait, aki 
a szubrett öltözőjéből sétált annakidején a 
dutyiba, akinek azonban ujra jól megy a dolga.

Színházi Elet
uj számának szenzációs lelep
lezése képekben.

~..W IP w—"" " 1

gz idei nyál* szenzációja:

A régi nyár
Automata

514—60
Minden este és vasárnap délután is szfnrekerü 

a Budai SzlnKSmen
UÍBa<KÍ0 nnnlnnftlonfl1 december helyett most árusítjuk, Intó-HID3S PaPianuKol xsrendkívül olcsón vásárolhatnak

SÁNDOR „IDEÁL" papiangvdr, IV., Kamermayer K&roly>utca 1.
(Központi városháza)

ARialmt vételek bő J eredő, pema es iimyrna 
•vdnjregeb, valamint antik bútorok 

olcsóbban mint bárhol

(Sternberg Z. J.)
VII., Dob ucca 81. sz.

(Kazinczy-utcal saroküzlet)
Régi keleti szőnyegekért én antik 
bntoreké-1 nagy árat thetUnk, 

amíg nem látta a 

szent GeiiertszAliű 
hullámfürdőjét és világszép forraszát.

*
Meleg estéken fürdés éjjeli 10 óráig

A

Gundel Park-terrasz
kávéháziban minden délután és este

TÁMC 
PITYÓ 

szenzációs tangó-jazz-bandje mellett 
w Rendes Káufthazi Aram ■wi

A másik szubrett ellenben egy nagyon régi 
szerelmet gondol likvidálni, egyelőre azonban 
nagyon féltékeny egy szőke vidéki primadon
nára, aki a legújabb időkben a nyári mondatna 
szórakozóhelyek egyik legragyogóbb csillagává 
avanzsált.

Szőke Szakáll, aki a napokban saját autóján 
gurult be Budapestre,

leszerződött a Royal Orfeumhoz 
amelynek szeptember 1-től kezdve vendége 
lesz. Itt említjük meg, hogy Bársony István és 
felesége, Dajbukát Ilona, Berlinbe készül, mert 
onnan Szőke Szakáll utján előnyös szerződte- 
tési ajánlatot kapott ez a kitűnő müvészpár.—
Kiztakari 
Borzalmak

Budapesten
Spanyolcsizma! Hüvelyjcszo- 
ritó! Kerékbetörés! Tüzhalál

n
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•Klet nélkül építünk fel, 10 éves törlesztés mellett. Rnda. 
pesten és vidéki városokban, minden olyan ház udva
rán. ahol fürdőszobák nincsenek. Részlete* leírást Uw 
•é<gel küldünk Megrendelhető: „Pannónia" vezérkép. 
viseletnél. Budapest, Petőd Sándor-ntca 1L szám. Tele. 
. főn: Teréz 272-72.

A Hétfői Napló vasárnapi szerkesztő, 
ségénck és kiadóhivatalának (d. u. 4 
órától kczdödffleg) telctónszáraal: Auto
mata 245—81. Automata 100—42. Hét
köznap és vasárnap d. u. 4 óráig: József 

 308—90.

DIWE&üőNOK
szenzációs hirdetése

a 9-ik oldalon



HÉTFŐI NAPLÓ

Nagyszerű teljesítményeinknek megfelelően 

a 14 napos 
nyári Corvin-Vásár 

forgalma tegnap már reggel 8 órától kezdve 

szenzációs
Eredményképpen

rekord- számokat
értünk el.

Tudatában voltunk annak, hogy hatalmas forgalomra kell berendez
kednünk, ezért kb. 200 személyből álló kisegítést is állítottunk be, 
17 pénztár és csomagolóasztal — nagyobb számot helyiségeink nem 
képesek befogadni — működött teljes erejéből, hogy a tömérdek 
vásárlást, melyek még eddigi vásáraink méreteit Is felülmúlták, lebo
nyolítsa. ft délután folyamán többizben be kellett zárnunk áruházunk 
kapuit mig a délelőtti forgalmat simán sikerült ellátnunk. — Miután 
áruházunk időnkénti bezárása sem önnek, sem nekünk nem lehet 

kellemes, még egyszer azt a fontos tanácsot adjuk önnek:

Jöjjön a kora délelőtti órákban!
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
Együtt az olimpiai 

atlétagárda
Marton és Galambos a válogatás 
meglepetése — A 4x100-as sta
féta negyedik emberéta csütör

töki trial után jelölik ki
A bujnoki versenyeken szerzett tapasztalatok 

alapján a MASz nemzetközi bizottsága vasárnap 
este, a verseny ulán rögtönzött ülést tartott, 
amelyen kijelölte azon atlétákat, akik az am
szterdami oliinpiászon fogják képviselni színe
inket. Amint ismeretes, az OTT 15 atlétát haj
landó küldeni Amszterdamba, ezt a létszámot 
a bizottság 18-ra kéri kiegészíteni azzal, hogy 
a versenyek tapasztalatai alapján kiküldetésük 
teljesen indokolt.

A kiküldöttek névsora a következő:
C,rrő Ferenc (KAOE), Raggambi (BBTE), 

Paifz (BEAC), Sugár (KAOE), Barsi (BBTE), 
Magdics (MAFC), (leró Mór (KAOE,) Odri 
(BBTE), Marion (MTK), Galambos (Kisuárda), 
Késmárki (BBTE). Karlovics (MAC), Szepes 
(MAC), Egri (MAC), Marvalits (BTC), Darányi 
(MAC), Farkas Mátyás (MAC).

A fentieken kivii) a bizottság javasolni fogja 
Orbán (KEAC) és Donogán (SzTK) félköltségen 
.való kiküldetését.

A 4X100 méteres staféta utolsó emberére vo
natkozóan a bizottság nem tudott dönteni és 
ezért elhatározta, hogy csütörtökön délután a: 
MTK-pályán trióit tart, amelyre meghívást 
nyertek Hajdu, Odri és Rózsahegyi, akiknek 
egy órán belül kell kétszer 100 méteren vizs- 
gázniok.

A női atléták közül Ruda Erzsébetet a BBTE 
küldi ki saját költségén, de igen sokan jelent- 
kéziek, akik saját költségükön szeretnének ki
menni. ezeknek a bizottság az engedélyt meg
adta.
A MAC és az MTE nyerte a 
két ifjúsági csapatbajnokságot
A szeniorbajnokságok keretében kerültek 

döntésre a Budapest kerületi 4X400 m-es sta
féta és a 3000 m-es ötös ifjúsági csapatver- 
wnvbajnokságok, amelyeken a MAC és az MTE 
osztozkodtak. Különösen értékes a MAC sta- 
féta-tcljesitményc, amely több, mint 3 mp-cl 
javította meg a fennálló rekordot.

4X400 m-es stafétafutás.
Országos rekord: 3 p. 36.7 mp.
Bajnok: MAC (Nagy. Nádujfaloi, Előd, Len

jei) 3 p. 38 mp. Országos ifjúsági rekord!
2. MTK 3 p- 38 mp.
3. MAC b) 3. p. 44.4 mp.

3000 mm ötös csapatverseny.
1027. évi védő: MTE 39 pont. (t+3+5+S+?)- 
Bajnok az MTE 22 pont.
2. Vasas 53 pont.
Egyénileg: t. Kiss (MTE) 9 p. 32 mp. 2. Eper 

'(ESC) 9 P- 35.8 mp. 3. Pető (MTE) 9 p. 37 mp.
Indult öl egyesület 34 futóval és a tarka 

dresszek sokasága pompás látványt nyújtott. 
Az MTE fiataljai dejétől-végig kezükben tar
tották a verseny sorsát .amelyet abszolút fii- 
Idnbyel nyertek.

A Testvériség Sport Egylet és a 
Szombathelyt Vasutas Sport Clab 
kerültek az országos amatőrbaj

nokság döntőfébe
Az országos amatőrbajnokság két elődöntő

mérkőzését vasárnap játszották le Budapesten 
és Szombathelyen. Az egyik szárnyon a Test
vériség mérkőzött a Diósgyőri Vasgyár TK-val 
a fővárosra kiterjedő futballtilalom miatt az 
URAK rákospalotai pálváján, mig a másik ol
dalon a Szombathelyi Vasutasok csapata került 
szembe a Csabai AK-al.

Győzött a két vasutas csapat: a Siombaf- 
helyl VSC és a budapesti Testvériség és 
Igy ez a két együttes kerül össze az ama
tőr fotballbajnokság fövő vasárnapi dön

tőjén.
A két mérkőzésről ar alább! tudósításunk 

Mámol be:
Testvériség—Diósgyőrt Vasgyár TK «:• 

(1:0).
A diósgyőri csapat még az eRenségM kör

nyezetben is jobb és tetszetősebb futballt ját
szol ellenfelénél. Hogy mégis vesztesen kellett 
bevonulnia a pályáról, azt csatárai bosszantó 
tehetetlenségének és gólké.ptelcnségénck kő- 
szönheti. A 3*. percben Berkes lerohan, Szalag- 
bot passzol, aki a vetődő kapus mellett meg- 
srerzi a vezető gólt.

A második félidőben Diósgyőr erős Iramot 
diktál. de n saját maga által diktált tempót 
nem bírja. A 10. percben n Testvériség frlül- 
Vcrekedik és Szalag lövése meghozza a fővárosi 
vasufascsapat második gólját. Diósgyőr részére 
most pompás helyzetek adódnak, de haszta
lan. A 30. percben Berkes beállítja a végered
ményt.

Szombathely! Vasutas SC—Csaba! AK Btl 
(>:•).
Szombathely, julius lő.

fi Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 
lése.) A szombathelyi sasutascsapat lényege
sen jobb volt ellenfelénél és igy a győzelmet 
megérdemelte. A győztes csapat góljait Gabro- 
eek (2), Handler, Vancskosek és Janzsó rúgták, 
míg a csabaiak a Bogdán 11. által rúgott tizen
egyes révén jutottak cgwtlen góljukhoz.

X Befejezték a Tour de Franre-t. Pártiból 
Jelentik: A Tranciaország körül tartott 31 na
pos Tour de Franc* klasszikus onráguti kerék
páros verseny utolsó clapjái. a mai napon le- 
futották. Végeredmény: 1. Frantz, 192 óra 48 
U. 58 mp. 2. Leduc, 193 óra 39 p. 15 mp. 3. 
fertmefe 193 óra 45 p. 24 mp.

„ Válogatott vizipólócsapatunk pá
risi és prágai győzelmei a magyar 
erő, a magyar tehetség és a magyar 

szorgalom bizonyítékai*‘
— mondotta Vass József dr. népjóléti miniszter 

a Hétfői Napló munkatársának
A* magyar válogatott vizípólócsapat si

kere, valamint a második garnitúrának Prá
gában aratott győzelme országszerte általá
nos örömet és megelégedést keltett. Alkal
munk volt beszélni ezekről a győzelmekről 
Vass József dr. népjóléti miniszterrel, a ma
gynr sport legilluszfrisabb barátjával, aki 
nagy érdeklődéssel viseltetik minden sport
esemény iránt.

Vass József dr. népjóléti miniszter 
a következőket jelentette ki a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Nagy örömmel értesültem ezekről a 
győzelmekről, amelyek kétségkívül nagyje
lentőségű események a magyar sport fejlő
dése tekintetében.

Ezek a győzelmek a magyar erő, a ma
gyar tehetség, a magyar munkakészség 

és szorgalom bizonyítékai.
Amíg azonban egyrészről nagy örömmel és 
büszke önérzettel könyveljük el ezeket a 
sikereket, másrészről okolnunk kell a múlt 
példáiból:

nem szabad elbizakodna nk, 
nehogy e biztató győzelmieket katasztrőfális 
vereségek váltsák fel.

— Ami a két győzelmet illeti, minden el
ismerésem a vizipóló-csapaté. De irigylem is 
őket — ebben a rekkenŐ hőségben...

A franciák banketten ünnepelték 
a győztes magyar csapatot

Pária, julius 15.
A francia uszószövetség tegnap este banket

tet rendezett a magyar-francia vizipólómérkö-. 
zés alkalmából. Je.an de Castellana gróf, az 
Uszószövetség elnöke, üdvözölte a párisi ma- 
gyár követ képviseletében megjelent Magyarg

Négy uj magyar hölgyrekord a Főiskolai Sport
szövetség olimpiai próbaversenyén

Legjobb hölgyatlétáinkat szólította starthoz 
vasárnap délelőtt a Főiskolai Sportszövetség, 
hogy alkalmat adjon nekik arra, hogy az ál
taluk elérendő jó eredményekkel az olimpiai 
kiküldetésre érdemessé tegyék magukat.

Hölgyaflétáink erőfeszítése négy uj országos 
hölgyrekordot eredményezett.

Vértessy Kató 3 centiméterrel javította 
meg Mlskey Gizella 135 centiméteres ma
gasugró rekordját, a 4X100 méteres stafé
tát pedig 54-3 mp.-es rekordidő alatt ab
szolválta a Testnevelési Főiskola csapata.
A legjobb teljesítményt az MTE Miskeg Gi

zellája végezte.
A 800 méteren elért 2 pere 39.2 mp.-es 
rekordideje a |eg«zebb reményekre jogosít.
Diszkoszvetés. Ruda Erzsébet (Testnev. 

Főisk.) 3336 cm. Országos rekordl (Ellenfél 
nélkül.)

Magasugrás. 1. Vértessy Kató (Testnev. Fő-

Kerékpáros flyereink 29:22 arányban vesztettek 
Ausztria ellen

A válogatott meccs mindhárom futama osztrák győzelemmel 
végződött — A tandemversenyt az osztrák pár nyerte — Egye

dül a hármas csapatversenyben győztünk
Az első osztrák-magyar flyer mérkőzés 

szépszámú közönséget vitt az uj Millenáris első 
nemzetközi jellegű versenyére. A pálya első 
nemzetközi versenye azonban — amint az 
előrelátható volt — nem járt egyszersmind 
magyar győzelemmel i>. Az orszógkőzi verseny 
három száma közül csak egyetlen számban 
győztünk s igy az első összecsapás 29 :22 pont
aránnyal Ausztria győzelmével végződött. A 
sporlarány hiven fejezi ki az erőviszonyokat, 
híven dokumentálja az osztrákok rutin és tak
tikai fölényét. b i t

Szép sportot nyújtottak a motorvezetésea 
versenyek, amelyeknek Szekeres, Istenes és 
Bartos voltak a hősei

Osztrák-magyar válogatott mérkőzés.
7. futam: 1. Dusika (Ausztria). 2. Eigner 

(Magyarország). 3. Szűcs (Magyarország'. 4. 
Peltz (Ausztria). Utolsó 200 m. 13 mp. Eigner 
vállalkozik a vezetésre, mögötte Szües és az 
osztrákok helyezkednek el. Óvatos taktikázás 
után a fordulóban Eigner kiszökik, de Dusika 
erős küzdelem után befogja és fél kerékkel 
győz.

II futam: 1. Dusika (Ausztria). 2. Szües 
(Magyarország). 3 pr//.- (Ausztria). 4. Eigner 
(Magjírországi ( Utolsó 200 m. 13 mp. A ver
seny ugyanúgy folyik le. mint uz I. futamban.

Hl. futam: 1. Dusika (Ausztria). X Peltz (Au
sztria). 8. Sztks (Magyarorsrág). 4. Eigntr (Ma-

Antal követségi tanácsost, igen meleg szavak
ban emlékezett meg a magyar úszókról és ün
nepelte azok nagy sportteljesítményét.

Utána Emcry angol biró szólalt fel. aki ki
emelte mind a két csapat fair játékát. A tár
sasvacsora igen szívélyes hangulatban ért 
véget.

Korányi Frigyes báró párisi magyar követ, 
aki tegnap másirányu elfoglaltsága miatt nem 
vehetet részt a nemzetközi vizipólómérkőzésen, 
ma este vacsorát adott a győztes magyar csa
pat tiszteletére.

Ünnepi külsőségek között fogadja 
a magyar társadalom holnap a 
világbajnokverő magyar csapatot

A Párizsból érkezett örömhír vétele után 
még vasán.ap akció indult meg oly irány
ban, hogy az olimpiai világbajnok francia 
válogatott csapatot verő magyar együttest, 
az őket méltán megillető fénnyel fogadja a 
magyar társadalom.

A Hétfői Napló értesülése szerint
a válogatott vizipóló-caapatot ünnep! 

külsőségek között fogják fogadni.
Az FTC-nek 1914-ben Londonból történt 

hazaérkezése és a Ferencvárosnak télen le
bonyolított egyiptomi taráját követő ese
ményekre fog emlékeztetni a válogatott vizi- 
póló-csapat megérkezése.

A kedden este 9 óra 40 perckor befutó 
bázeli gyorsvonatot a kultuszminisztérium,, 
a Testnevelési Tanács és a székesfőváros 
kiküldöttei fogják fogadni. Ott lesznek a 
sportszövetségek és a sportegyesületek kép
viselői is. De nem fog hiányozni a nagy tö
meg sem, amely szeretet.ének minden látható 
eszközével, tűntető lelkesedésével fogja kö
szönteni a párizsi győzteseket.

isk.) 138 cm. Országos rekordl 2. Kovácshegyi 
Erzsébet (Testnev. Főisk.). 3. Pályi Margit 
(Testnev. Főisk.). .

Helyből távol ugrás. 1. Ruda Erzsébet (Test
nev. Főisk.) 238 cm. 2. Vértessy Kató (Testnev. 
Főisk.) 229 cm. 3. Falussy Margit (Testnev. 
Főisk.).

100 méteres síkfutás, előverseng. 1. Falussy 
Margit 13.4 mp. (3% m. előny). 2. Szabó Emi- 
lia (Testnev. Főiskola) 13.4 mp. (2 m. előny).
3. Lukács Évi (Testnev. Főisk.) 13.5 mp. (előny 
nélkül).

800 méteres síkfutás t. osztályú. 1. Miskey 
Gizella (MTE) 2 p. 30.2 mp. Országos rekord!
2. Sáska Lenke (MTE) 3 p. 04 mp. 3. Rosner 
Emma (MTE) 3 p. 07 mp.

4X/0Ó méteres staféta. 1. A Testnevelési fő
iskola a) csapata (Szabó—Falussy—Ruda— 
Lukács) 54.3 mp. Országos rekord! 2. A Test
nevelési Főiskola b) csapata 54.6 mp. 3. Az 
MTE csapata 60.4 mp.

gyarorszúg). Utolsó 200 m. 13.6 mp. Végered
mény : 1. Ausztria 21 pont. .2. Magyarország 
2 pont. Ez utolsó hiba a magyarok hibás tak
tikája folytán abszolút osztrák győzelmet 
hozott.

Osztrák-magyar válogatott tandem-verseny.
1. Dusika—Peltz (Ausztria). 2. Mazák—Lo

vast (Magyarország). 3. Eigner—Szües (Ma- 
gvarorszúg). Utolsó 200 m 12.9 mp. Ausztria 
csak egy csapattal indult. Az első körben az 
Eigner—Szücs-pár vezet, az osztrákok utolsó
nak maradnak. A második körben az osztrákok 
élre tőrnek a mögöttük Marák—Lovas, utolső- 
kna Eigner—Szües helyezkedik e! és ebben a 
sorrendben Is futnak célba.

Osztrák-magyar hármas csapatverseny.
1. Magyarország (Lovass, Mazák, Eigner) 5 

p. 30.4 mp. 2. Ausztria (Dusik, Peltz, Pieschl) 
5 p. 43.2 mp. 150 méterrel nyerve. A magyarok 
ügyes taktikával felváltva vezetik az egyes kö 
röket s fölényük az első körökben észrevehető 
s a célig 150 méter távolságra nő.

E verseny eredményével az osztrák-magyar 
válogatott meccs 29 : 22 pontaránnyal Ausztna 
győzelménél végződött.

Egyéb versenyek.
Nemzetközi megnyllóverseny 1. Lovast 

(MTK). 2. Mazák (MTK). Utolsó 200 m. 13.1 
másodperc.

Nemzetközi térelőnyveneny-1. Jhwfte (Wta).

.2. Kacsa II 3. Lovass. 4. Vlda. 5. Sánta.
20 km.-es motorvezetéses verseny: 1. Istenes 

(vezető Nagy). 2. Bartos Gy. 200 in. h. (vezető) 
Bartos B.) 3. Szekeres 420 ni. h. (vezető Szava 
noll). 4. Zakariás 1680 in. h. (vezető Tóth) 17. 
p. 19.6 inp.

25 km-es motorvezetéses verseny: 1. BartoS 
Gy. (vezető Bartos B.). 2. Istenes 2080 m. h. 
(vezető Szavanoll). 4. Zakariás (vezető Tóth)1 
21 p. 31.8 mp.

Corts beállította a 100 méteres 
siklatás világrekordját

Düsseldorf, julius 15. 1
(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) A ne

met atlétikai bajnokságok második napja szen
zációs eredményeket hozott.

A 166 méteres síkfutás döntőfutamában 
Corts beállította a 10.4 mp-es világrekordot, 
maga mögött hagyva Houbent (10.7 mp.) 

és Körnlgcl (10.8 mp.)
A további győztesek a következők:
400 méter: Büchner 48.4 mp. — Távol ugrási 

Köchermann 745 cm. — Sulydobás: Hirschfcld 
1546 cm. — 800 méter: Engelhardt 1 p. 52.4 mp. 
— 200 méter; Körnig 21.6 mp.

Vasárnapi sporthírek
X Seraphin Martin 800 méteren világre

kordot javított a francia atlétikai bajnoki 
versenyen. Párizsból érkezett táviratunk 
számol be a szenzációs hírről, amely szerint 
Scrapltin Martin a világhírű francia atléta 
a 800 méteres síkfutás bajnokságát 1 p 50.2 
mp-es szenzációs világrekorddal nyerte 
meg, méjavitván ezzel Peltzer dr.-nak 1 p 
51.6 mp-es világrekordját. Seraphin Martin 
ezzel az amszterdami olimpiász 800-asának 
legnagyobb favoritja lett. A többi számok 
győztesei a következők: 100 méter: Auvergne 
10.8 mp. — 5000 méter: Duguesne 15 p 21 
mp. — Sulylökés: Duour 1400 cm. — Disz
kosz: Noel 4147 cm. — 4X400 méter: Metro- 
politaine (Párizs) 3 p 23.2 mp. A 400 méte
res gátfutásban Viel 54 mp-cl uj francia re
kordot állított fel.

X Az MTK stafétája győzött a kerékpárosok 
olimpiai válogatóversenyén. Az MKSz vasárnap 
a Rákospalota—Balassagyarmat—Rákospalota 
között elterülő útvonalon rendezte meg olim
piai válogatóversenyét 180 kilométeres távon. 
A versenyből az MTK Pelvássg—Keresztes 11.—* 
Velirórf-összeállitásu stafétája került ki győz
tesként 6 óra 42 p. 10 mp.-es Idővel. Második' 
a Turul csapata (6 óra 42 p. 10.2 mp.). Harma
diknak a Postások stafétája futott be. Olimpiát 
jelöltjeink közül Szenes és Vida 11. az első sta
féta után 3 perccel későbben futottak be.

X A MAC vizipoiócsapata kikapott Szegeden. 
Szegedről jelentik: A Szegedi Unió Egyesület 
vasárnapi versenyén a MAC vizipolócsapatát 
látta vendégül. A mérkőzés a SzUE 4:1 (1:1) 
arányn győzelmével végződött. A gólokat 
Wannie H. (2), Wannie I. és Vágó, iletve Ilo- 
monnay I. dobták. A griffmadaras úszók vere
ségét lényegesen enyhíti az a körülmény, bogy 
válogatott játékosai nélkül vette fel a küzdel
met.

X Uj női melluMŐ-világrekord. Utrechtből 
jelentik: Báron kisasszony a 200 méteres mell
úszásban 3 p. 14.2 mp.-es idővel uj világrekor
dot állított fel.

X Az Ifjúság! Labdarugó Liga jubüeum! 
közgyűlésén a liga északi kerülete művészi se
lyemzászlót ajándékozott a központnak. Mi
után a kerület szabadságon levő budapesti 
képviselője vonatkésés miatt nem lehetett je
len, a zászlót átvevő Schissler József ügyve- 
zctő-elnök emlékezett meg meleg szavakban a 
gyorsan fejlődő, agilis vidéki kerületről.

X Németország uszóbajnokságalnak második 
napján Mühe Lőtte a 200 méteres hölgy-mell
úszásban 3-p. 11.2 mp-es uj világrekord alatt 
győzött.

X Pécs viripóló válogatott csapata. 6:1 (4:1)' 
arányban legyőzte Kaposvár legénységét Óriási 
érdeklődés mellett vívta meg a két város küz
delmét, amely ez alkalommal másodszor a pé
csiek győzelmével végződik. Tavaly ugyancsak 
Pécs győzött 6:1 arányben.
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Barsi László uj négyszázas 
rekordja 48'8 másodperc

Marton két teljes másodperccel javította meg Belloni 4 p. 05.2 
mp.-es 1500 méteres rekordját — Gerő 200 méteren is legyőzte 

Raggambit, akit Paitz is megelőzött a célban

Az atlétikai bajnokságok második napja

p.05.6

száma 
har-

A tikkasztó hőség ellenére is közel 2000 fő
nyi közönség gyűlt össze az üllői-uti pályán, 
bogy tanúja legyen atlétáink bajnoki küzdel
mének. A várt rekordhullás ezúttal is elma
radt és ez nem is csodálható, mert a késő dél
utáni órákban trenírozó atlétáktól senki sem 
várhatott jobb eredményt, a rekkenő hőség
ben kora délutáni órákban lebonyolított verse
nyen. Hogy ennek ellenére is rekordokról szá
molhatunk be, az elsősorban Barsi László és 
Marton József, a BBTE, illetve az MTK kivé
teles képességű atlétáinak köszönhető.

A verseny hő%e Barsi László volt, 
aki 48.3 mp.-es rekordjával már világviszony
latban is számottevő eredményt ért el. Növeli 
idejének Jóságát az a körülmény, hogy ered
ményét ellenfél nélkül érte cl és igy megvan 
a remény arra, hogy megfelelő ellenfelekkel 
szemben még nagyobb eredmény elérésére ké
pes. A helyezetek ideje is oly jó, hogy egyálta
lában nem utópia 4X400 m.-es stafétánknak 
Amszterdamban való kiküldetése és jó sze
replése.

Marton váratlan betörése és pompás re
kordja

mindenkit őszinte örömmel töltött el. Belloni 
és Gyulai között várta mindenki a győztest, ami
kor az utolsó 200 m.-en Marton egyszerűen el
futott ellenfeleitől, akik közül Gyulai 4 - “
mp.-el egyéni rekordját futotta.

A nap legnagyob érdeklődéssel várt 
a diszkoszdobás Marvallts sorrendben 

madlk bajnokságát hozta.
Marvalitsnak látszólag jót tett a tátrai pi

henő, mert egy kilépett dobásától eltekintve, 
valamennyi dobása felül volt a 43 m.-en. 
Egrivel együtt a harmadik dobásra érték el 
legnagyobb eredményüket, de hibáztatni kell 
a rendezőséget abban, hogy a tűző nappal 
szemben bonyolították le a versenyt. Donogán- ■ 
nak sehogy sem ment a verseny, nem tudta el
találni dobásai ivét.

Késmárki megvédte bajnokságát, 
de Orbán kis híjjá, hogy le nem győzte. Hat- 
szőri holtverseny után dőlt el a verseny a ru
tinosabb budai ugró javára, aki a 186 cm.-est 
szépen, tisztán ugrotta, de természetesén a 
184 cm.-es eredménye számit. T'ejtétlenül-Aj
kaimat- kell adni Késmárkinak, hogy bebizo
nyítsa igazi képességét, mert vitán felül áll, 
hogy sokkal többre képes. Egyébként Orbán
nak kitűnő napja volt és határozottan jobb 
formában volt, mint Késmárki, de balszeren
cséje folytán elesett a bajnoki cimtőL

Darányi kidobta formáját,
a hőség őt Is letörte, különösen a kezdetnél. 
Lassan lendületbe jött és viszonyainkhoz mér
ten kitűnő dobással nyerte meg sorrendben 
harmadik bajnokságát.

200 méteres bajnokságban 
Gerő biztosan győzte le Raggambit, 

egy pillanatig sem volt veszélyes ellen- 
és a végón még Paitz is elütötte a máso- 
helytől. Raggambi lassú kezdésének lett

A

aki 
fele 
dik ------- ------- --------
áldozata. Gerő is panaszkodott a melegre, 
amelynek következtében — dacára könnyű fu
tásának — szúrást is kapott.

A többi számok igen mérsékelt sportot és 
eredményt nyújtottak.

Ez alkalommal először
a vidékre vándorolt a 110 m,-es gátfutás 

és hármasugrás, 
előbbiben Boross József, a szegedi főiskolai 
bajnok, utóbbiban Fekete Imre, a kitűnő do
rogi ugróatléta révén. Győzelmeik méltó ju
tákba szorgalmuknak, utóbbit legalább 14.50 
m. kiugrására képesnek tartjuk, ha a második 
lépését nyújtja és azt energikus dobbantással 
fejezné be.

A 400 méteres gátfutást nem lehetett elvi
tatni Ferenczytői, de Dénes veresége Kárpáti
tól annál nagyobb meglepetés.

A rendezés a szombatihoz viszonyítva hatá
rozott javulást mutatott, de a paralell számok 
lebonyolítása közben sok zavar mutatkozott.

200 in. síkfutás.
Országos rekord: 22.1 mp. Hajdú Sándor 

(FTC). Világrekord: 20.8 mp. Paddock (Ame
rika).

Bajnok: Gerő Ferenc (KAOE) 22.2 mp.
2. Paitz János (BEAC) 22.4 mp.
3. Raggambi István (BBTE) 22.4 mr 
Pompásan sikerült start után Ccr~ v..w

és meglepő könnyen győz. Raggambi már 
m-nél verve volt, amikor Paitz is befogta 
elhúzva t“

4 mp.
Gerő élre áli

50 
w ..—  ------ - é»

—tőle, mdlszélességgel a harmadik 
helyre utasítja. Sokan Raggambit látták, máso
dik helyen

Sulydobás.
Országos rekord: 14.70. Darányi József 

.(MAC).
Világrekord: 15.54 m. R. Rose (Amerika).
Bajnok: Darány József (MAC) 14.54 m.
2. Egri Kálmán (MAC) 13.66 m.
3. Hahn Károly (MTK) 13 59.
4. Hunyadi István (BBTE) 12.99 m.
A nagy meleg károsan befolyásolta a dobók 

teljesítményét, akik között csak Egri tudott 
egyenletesen dobni. Darányi nagyon jói kezd, 
azután visszaesik és utolsó dobásával éri el 
eredményét. Dobásai: 14.06, ki. 13.97, 14.44, 
14.54 m.

40 m. síkfutás.
Országos rekord: 49.1 mp. Barsi László 

(BBTE). Világrekord: I. E. Mercdith 47.4 mp. 
(Amerika).

Bajnok- Barsi Lásztö (BBTE) 488 mp. Or- 
tzágoé rekord/

2. Magdics László (MAFC) 50 mp

3. Gerő Mór (KAOE) 50-3 mp.
4. Odri Antal (BBTE) 50.3 mp.
Szenzációs verseny! Barsi 200 m-nél ledol

gozza a pályaelőnyöket, pompás fordulófutás
sal tör a cél felé és az utolsó 50 m-es távon, 
kifutott sprintjével eddig még Magyarországon 
ki nem futott idővel győz. Magdics pompásan 
tartotta magát és Odrival együtt egyéni rekor
dot futott, mig Gerő futásán látszott kényszer
pihenője. Az előfutamban indult még Szalay 
(BBTE), de a partner kétszeri kiugrás miatt 
kiállította, mire a döntőben nem élt az enge
déllyel .hogy versenyen kivül futhasson.

Di szkosz dobás.
Országos rekord: 46.80 m. Egri Kálmán 

(MAC).
Világrekord: 47.89 m. G Hartrauft (Ame

rika).
Bajnok: Marvallts Kálmán (BTC) 45.12 m.
2. Egri Kálmán (MAC) 44.04 m.
3. Donogán István (Szegedi TK) 43.29 m.
4. Darányi József (MAC) 42.23 m.
Kitűnő diszkoszdobó triászunk csak részben 

váltotta be a reményeket, aminek oka elsősor
ban, hogy erősen tűző nappal szemben kelleti 
dobni a versenyzőknek. Egri egyik dobásába 
„belelőtt' a starter .mire ideges lett és azon
túl nem sikerültek dobásai. Marvallts volt a 
legmegbízhatóbb dobónk. Dobásai; 43.69, 45.12, 
44.22, 43.16, 43.31. Egri dobásai: 42.30, 42.45, 
44.04, 43.80 m.

Hármasa gr ás.
Országos rekord: 14.51 mp. Somfai Eleméi 

(MAC).
Világrekord: 15.52.5 m. A. VV. Winter 

sztrália).
Bajnok: Fekete Imre (Dorogi AC) 13.91
2. Molnár Ferenc (MAC) 13.46 m.
3. Boross József (KEAC) 13.39 m
Siralmas verseny, amelyben egyedüli őrven 

deles esemény a vidéki ugrók előretörése. Fc 
kete ugrása pestvidéki kerületi rekord!

Magasugrás.
Országos rekord: 193 cm- Gáspár Jenő (MAG) 
Világrekord: 203 cm. Osborn Kornél (Ame

rika).
Bajnok: Késmárki Kornél (BBTE) 184 em.
2. Orbán Ferenc (KEAC) 184 cm.
8. "Udvardy Sándor (BBTE) 175 cm.
Elkesérédétt küzdelem Orbán és Késmárk 

között. 184 cm-ig mindketten pompásan viszi! 
a magasságokat, de a 187 cm-re feltett lécei 
ütik. Orbán első ugrásánál teljesen átjutott 
de a...................... ” * ”
viszik, 
visszatett

(An

ni.

fejével verte a lécet. Ezután a 18 
a 186-ot dobják, az ismét 184 cm-i 

lécet ismét magasan viszik, míg a
újra 186 cm-rc tett Késmárki pompásan viszi.
Késmárk leredménye tehát 186 cm.! Udyardi 
negyedik ..................... ..... ................................ ...ugrásával biztosítja be helyezését.

110 m. gátfutás.
Országos rekord: 15.6 mp. Muskát László 

(MTK).
Világrekord: 14.8 mp. E. J. Thomson (Ka 

nada).
Bajnok: Boross József (KEAC) 16.3 mp. Dél- 

nyugátkerületi rekord!
2. Püspöki Tibor (MAC) 16.6 mpó
3. Dénes Emil (MAFC) 16.9 mp.
Püspöki mintegy 80 m-ig vezet, ott hirtelen 

Boross előretör és 2 m-el győz. A harmadik
nak beérkező Férencyt (MAFC) három gátdön
tés miatt diszkvalifikálták.

1500 m. siklatás.
Országos rekord: 4 p. 05.2 mp. Belloni Gyula 

(MAC).
Világrekord: 3 p. 52.6 mp. Nuzmi (Finnország).

Bajnok: Marton József (MTK) 4 p. 03.2 mp. 
Országos rekord!

2. Belloni Gyula (MAC) 4 p. 08 mp.
3. Kertész Sándor (FTC) 4 p. 09.2 mp.
Versenyen kivül Gyulai Gábor (MAC) 4 p. 

05.6 mp.
Kezdés után Gyulai .Belloni, Márton, Ku

rucz helyezkednek el az élen és 62 mp.-es 400 
m. után Belloni vezet. Gyulai közvetlen nyomá
ban halad, 1000 m-nél átveszi a vezetést, de 
1200 m-<nél Marton hátulról előre tör és csak
hamar 10 m. előnyre tesz szert, amelyet a célig 
Bellonival szemben mintegy 20—25 m-re növéb

400 m. gátfutás.
Országos rekord: 56.7 mp. Somfai Elemér 

(MAC).
Világrekord: 53.8 mp. Petterson (Svédország). 
Bajnók: Ferepczy Ödön (MAFC) 57 mp.
2. Kárpáti László (BTC) 58 2 mp.
3. Dénes Emil (MAFC) 61.8 mp.
Krieger az utolsóelőtti gátig szépen tartja 

magát, itt összeroppa© és Ferenczy mintegy 3 
m-el győz.

A bajnokságok közül a fentiek alapján a 
MAC ötöt, a BBTE hármat, a KAÖE és a MAFC 
kettőt-kettőt, az MTK, a BTC, a Dorogi AC és 
a KÉAC egvet-egyet nyert.

Kuriózumképpen összeállítottunk egy pont- 
statisztikát, amely — ha az OTT vándordíja 
má ráz idén is kiírásra került volna — 5—3 
—1-es

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pontozást véve alapul — igy alakulna: 
MAC 43 ponttal,
MAFC 22 ponttal. 
BBTE 21 ponttal, 
KAOE 11 ponttal, 
KÉAC 9 ponttal.
BTC 8 ponttal,

a
a______ r_____ .
az MTK és a Dorogi AC 6 ponttal,
a BEAC 5 ponttal,

9. nz FTC 4 ponttal,
!0. a Soroksári AC 3 ponttal,
11. a Pécsi SC, a Debreceni EAC és a Szegedi! 

TK 1—1 ponttal.

és ezen alkalomból 
ígéretünkhöz híven alant közöltük szenz&ciösan 

leszállított 
olcsó árainkat

Uridivat
Zephir Ing, az egész egy anyagból, 

2 gallérral................................................
Pupflnmellü Ing, fehér és színes, 

2 gallérral................................................
Ia zephir ingek, világos és sötét, 

2 gallérral................................................
Elsőrangú puplin és zephir ing, 

2 gallérral és gallér nélkül . . . 
Ia panama apacsing, fehér és drap 
Férfi hosszú hálóing bordűrrel . . 
Rövid zephir nadrág, gombos . . . 
Cérnaraye nadrág, gombos, fehér 

és színes......................................................
Pizsamaöltönyök cérnaraye . . . 
Kemény duplagallér minden szám

ban divat fazonokban.....................
Angol félkemény gallér, divat fazon 
Férfi nadrágtartó cérnagnmmiból . 
Férfi bőröv divatcsattal.....................
Divat müselyem nyakkendő, rek

lámár ...............................................  .
Divat bot, reklámár ...••««

Keztyük
Férfi bőrutánzatu. minden szin . 
Férfi mosóbör, fehér és sárga .
Férfi valódi szarvasbőr . . « , 
Női
NŐI 
Női

keztyii. divatkézelős . . 
mosóbőr, fehér és sárga 
valódi szarvasbőr . . .

Harisnya, zokni
Férfizokni, selyemmel átszőve . . 
Férfi makózokni, mintás . . . . . 
Férfi sportharisnya, bosszú . . . . 
Női cérnafátyol harisnya, minden 

szin ...........................................................
la sélyemflór harisnya, minden szin 
Bemberg mosóselyem, minden szin 
Gyermekzokni

2.50
2.95
3.75 

—.35-től

Női fehérnemüek
Hímzett női ing vagy nadrág . . .
Ma^óbatiszt női ing hímzéssel, csip

kével .............................................................
Hálóing mosott slfonból, hímezve . 
Nadrágkombiné mosott sifon, hí

mezve ......................................................
Szoknyakomblné mosott sifon, hí

mezve ................................. .....
Színes nadrágkombiné, hímezve . . 
Színes szoknyakomblné, hímezve . 
Színes hálóing hímzéssel és csipké

vel ............................................................
•Tapánselyem szoknyakomblné . . 
Női reformnadrág pamutból min

den szin......................................................
Csíkos selyemnadrág, minden szin. 
Trikóselyem nadrág, minden szin . 
„Hópehely" selyemnadrág, cégünk 

különlegessége......................................
Nadrágkombiné, trikóselyemből . . 
„Hópehely" solyemuadrágkombiné, 

hímezve .................................................

Ezeken kívül számtalan cikk hasonló olcsó árakban. 
tUJ* Utánvétele, postacsomagot bérmentve szállítunk! ****

Előzetes értesítés!
Augusztus havában következő uj osztályaink létesülnek:

3.90

5.50

5.70

8.50
6.90
4.-
1.70

2.40
17.50

—J8
1.50

1.80
7.20
8.50
1.90
5.50
7.50

1.25

3.20
3.95

2.50

3.30
2.95
3.95

1.50
2.95
1.90

4.90
2.80

9.50

Női 
Gyermek kabát = Gyermek dllia

Szőn
Szalag stb.

Férfi 
Női 
Gyermek

Fürdőcikkek
Férfi fürdőtrikó, 2. sz. fekete • . . 
Férfi gyapjú fürdő-trikó.....................
Férfi evezőstrikó, fehér és fekete . 
Női mintás miiaiiéz fürdőtrikó . . 
Női gyapjú fürdőtrikó, egybesza

bott ................................................
Női gyapjú fürdőtrikó, külön 

nadrág ...........................................
Női cloth fürdőruha, divatfazon

1J05J0
1.30
&50
8J0

nadrág ..........................................................13.90
Női cloth fürdőruha, divatfazon , . 4.90
Fürdő frottir kabát és kepp 17.50-től 
Gummi fürdősapka................................
Női és férfi fürdőclpő, spárga

talppal .....................................................

Gyapjú kötöttáru
Tiszta gyapjú fehér tenlszpullover 
Gyapjú tenlszpullover, divatszin . 
Női divat soleyemmelény ....

Nyári mosóáru
Színtartó mosódelén rntr-je . . . 
Színtartó mosómarokén mtr-je . 
Mosószóda, 70 cm. szeles mtr-je . 
Mosószóda, 100 cm. széles, francia . 
Színtartó gyapjudelén. divatos . . 
Színtartó, cérnagrenadin, divatos . 
110 cm. szél, grenadou, bordürös . . 
Selyemfényű puplin, sima és min

tás mtr-je................................................
Francia mosó krepmarokén mtr-je . 
Francia grenadin, divatvirágos 
125 cm. széles bordürös grenadin

Selymek
70 cm. santung, tiszta selyem mtr-je 
80 cm. nyers selyem, minden szin . 
Crepe de cbine, rendkívüli ár mtrje 
Nchézniinőségü crepe de chlne . . 
Georgette, minden szín mtr-je . . . 
Fulardselyem, 95 cm. divatmintás . 
Crepe de chine, mintás mtr-je . 7.90, 
Miiselyem georgette. legújabb . . 
Selyem georgette, külön lég. minták

Szövetek
Olcsó ruhaszövet mtr-je.....................
Gyapjú kasba vagy krepp, 90 cm. . 
Gyapjú eolin, 100 cm. mtr-je . . . 
Bordürös gyapjukasha, 120 cm. szél. 
Fémszálas kashaszövet mtr-je . .
140 cm. Öltönykelme mtr-je . . 
140 cm. gyapjú öltönykelme .
140 cm. gyapjú wipcord mtr-je 
140 cm. vízhatlan kelme mtr-je

Vászon, takaró, törülköző
80 cm. angol cérnazephlr mtr-je . . —.89 
80 cm. selyem puplin mtr-je . . . 2.50
140 cm. lepedővászon mtr-je .... 2.20
176 cm. paplanlepedő vászon mtr-je 3.40 
50.100 frottlrtörulköző drb .... 2.10
Vadásztakaró drb............................................3.60
Flaneltakaró drb ..........................9.80, 7.80
Kézivarrott clothpaplan drb . . . 19.80 
Kertiabrosz drb........................................... 4.80
120 cm. Ia. duplaszövésü színes 

abrosz-anyag mtr-je.................................5.80
140 cm. frottlrkelme mtr-je .... 6.80
Nyári trikótakaró, fehér és színes . 10.80

Csipke• ,r vsipa
C1DO Csatir' S.íirnSzőrme stb.

Vlfw Rlkóczi-ut 74.
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Veszedelmes tűz 
egy gumml-gyárban

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
.veszedelmes tűz pusztított Budán, a Szegény
ház-utca 21 szám alatt lévő Révész Ernő- 
féle gummi- és kábelgyárban. A

könnyen veszedelmessé válható gyári 
tüzet

egyidöben vették észre az utcai járókelők és 
az éjjeli őrök, akik nyomban értesítették a 
központi tüzörséget. ahonnan nagy készült
séggel vonullak ki u gyári tűz ollósához. Ki
vonult még az I. és ll. kerület őrsége is, 
akik nyomban hozzáláttuk az oltáshoz s el
sősorban azon voltak, hogy a tűz tovaterje
dését lokalizálják, mert az a veszély forgott 
fenn, hogy a lángok átcsapnak a raktár
helyiségbe és felgyújtják, illetve

felrobbantják az ott felhalmozott 
mennyiségű petróleumot, benzint 
többi könnyen égő éz gyúlékony 

termékeket.
A megfeszített és egy óra hosszáig tartó 

munkának csakhamar meglett az eredmé
nye és a tűzoltóknak sikerült a gyár műhely
helyiségében támadt tüzet eloltani.

A tüzvizsgálóbizottság a hajnali órákban 
az oltási munkálatok befejezései után meg
indította a vizsgálatot annak megállapítá
sára. hogy a jelentékeny kórt okozó gyári 
tüzért kit terhel u felelősség

nagy- 
és a 
vegyi

Vl. ker„ Mozsár-utca 9,

A Hétfői Napló vasárnapi szerkesztő 
ségénck és kiadóhivatalának (d. u. 4 
órától kezdődőiig) lelefónszámai: Auto
mata 245—Hl. Automata 100—42. Hét
köznap és vasárnap cl. u. I óráig: Józse f 
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Benz-Mercedes győzött a sportkocsik 
nagy dijában a Nürburgring-versenyen

LOSPORT

A németországi Automobil Klub által ren
dezett klasszikus verseny, a sportkocsik 
nagydija, amelyet a Nürburgring uj pályá
ján rendeznek, ma ment végbe.

A versenyre 35 kocsit nevezlek be és ez 
alkalommal a gyárak nem tartózkodtak a 
versenyben való részvételtől, mint ahogy ez 
az utóbbi időben megtörtént s igy résztvett 
Amilcar, Bugatti, Lancia, 0. M. és Talbot is.

Széjjel robbant három 
Jégbehütött szódásüveg a 

37 fokos melegben
Három különböző helyen okozott szerencsétlen 

séget a felrobbant szódásüveg
Vasárnap délután három esetben nyújtot

tak első segélyt a mentők olyan szerencsét
lenségeknél, amilyen eddig esztendők óta 
nem fordult elő a fővárosban.

A Teréz-körul 44. számú házban lévő cu- 
korkakereskedésben az üzlet tulajdonosa, 
Frisc.h Józsefné a jégszekrényből elővett 
egy behütött szódásüveget. A szódásüveg 
ebben a pillanatban ugylátszik, a hirtelen 
tcmperaluraváltozás következtében,

a 37 fokos trópusi hőségben szétrobbant 
és a szertehulló szilánkok súlyosan megse
besítették a cukorkakereskedőnőt.

Hasonló szerencsétlenség történt a kelen
földi pályaudvar éttermében, ahol Veres Já
nos kezében

Miskolcon, ahol a hőmérséklet 
56°-ra emelkedett, egy keres
kedő napszurésban meghalt

Miskolc, julius 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 

lentése.) Az óriási hőség, amely Magyaror
szágon mindenütt érezhető, tetőfokát úgy 
látszik Miskolcon érte el. Vasárnap Miskol
con a hőmérséklet

árnyékban 47 fok Celsiusra ,a napon 
pedig 50 fok Celsiusra emelkedett.

A szokatlan hőség, amilyenre a miskolciak 
emberemlékezet óta nem emlékeznek, any- 
nyira elbágyasztotta a lakosságot, hogy a 
meleg elöl mindenki a közeli erdőségekbe 
és a strandfürdőkbe menekült. Vasárnapról

Fantasztikus módon 
keletkezett a tűz az újpesti 

Károlyi birtokon
Vasárnap tartották meg a tüzvizsgálatot az 

Újpest és Megyer határában fekvő Károlyi 
birtokon keletkezeit tűz ügyében. Mint is
meretes, tegnapelőtt kigyulladt a Károlyi 
birtok egyik árpatáblája és a lábon álló 
árpa 10—-12 holdnyi területen leégett. Az 
újpesti tűzoltók oltották el a tüzet a közel
ben dolgozó kétszáz aratómunkás segítsé
gével. Az újpesti rendőrség azután vizsgá
latot indítót:. Eleinte az volt a gyanú, hogy 
gyújtogatás történt és valamelyik elbocsá
tott munkás bosszúból csóvát dobott az ár- 
patábláha. Vasárnap tartották meg a tűz- 
vizsgálatot, amely beigazolta, hogy

nem gyújtogatás történt, hanem pél
dátlanul álló módon keletkezett a tűz.

A birtokot egyik oldalról a Nagymaros felé 
vezető országút határolja. Az ut mellett le
gelő van és ez választja el az úttól az árpa
földet, úgyhogy az országút a tűz helyétől 
600 méternyire van. A vizsgálat során kide
rült, milyen fantasztikus módon keletke
zett a tűz. Az országúton haladó

valamelyik szekérről égő gyufát dob
tak le,

amitől a legelő füve tüzet fogott. A nagv

A Nürburgring-versenyl Carrafiola-Verna 
nyerte, Mercedes kocsin.

A versenyen 12 óra 5 perckor Junek, az 
ismert prágai csehszlovák vezető Breitscheid' 
nél egy kanyarulatban felborult és nyomban 
szörnyethalt. Felesége, aki szintén kocsiján 
ült, csupán könnyebb sebesüléseket szenve
dett. A gyász jeléül a résztvevő csehszlovák 
veetök abbahagyták a versenyzést.

robbant fel a szódásüveg,
amikor ezt a jégszekrényből ki akarta 
emelni. Veres Jánost az üveg szétrobbanó 
szilánkjai megsebesítették.

A Gellért-té.ren az uccai árusító Kollmann 
Ferenc cukofkakereskedö bódéjában szin
tén szerencsétlenséget okozott a szódásüveg. 
Itt ugyancsak

a kereskedő kezében explodált a jégbe- 
tött szódásüveg, amelynek szilánkjai az 
uccai árust több helyen megsebesítették.

tipikus nyári szerencsétlenség három se- A tipikus nyári szerencsétlenség három se
besültjét a mentők első segélyben részesítet
ték, majd kórházba szállították őket.

hétfőre virradó éjszakát is számosán a sza
badban töltötték.

A hőségnek

halálos áldozata
is van Miskolcon. Vasárnap délután három 
órakor a miskolci zsidó temetőben egy sír
emlék avatását megelőző szertartási ünnep
ségen, amely u szabad sirkertben folyt le, 
napszurást kapott Schleiner Mór miskolci 
kereskedő. A napszurás következtében esz
méletlenül esett össze a temetőben, ahol 
még mielőtt orvosi segélyben részesíthették 
volna, meghalt.

kánikulában kiszáradt fii azután keskeny 
sávban, a szó szoros értelmében mint 
gyujtókanóc vitte tovább a lángot.

A 600 méter hosszú fükanóc az árpa
földig nyúlt.

Ott azután táplálékhoz jutva, hirtelen lángra 
kapott és a lábon álló árpa a tűz martaléka 
lett.

„SECOHD**
jelzésű pneumatikból friss 
szállítmányunk érkezett

Ugyancsak megerkezteka vliaghlro

mason
gyártmányú szépsóghibamentes 

köpeny és tömlőink 
meglepően oicso iram

Dr. Almásy Dezső 
Autó fis Pneukereske- 

delml Vállalat 
BndaprM, V, BAl.Any-a.S

Telefont Aut. 800-48

Budapesti versenyek
Rabló nyerte a Balatoni-dijat, 

tavalyi csikóárverésen 400 pengőért vásá-t 
Habló, mely azóta a vácbottyáni istálló tu-

A 
roll ----- ----------- ---
lajdonába került, Bűvész, Naplopó és Ibikus 
ulán megnyerte a 6000 pengős Balatoni-dijat. 
A negyedszer győztes mén ma kétségtelenül a 
legjobb a kétévesek között. A másodiknak be
érkezett Benuenutónuk a távnál még nyerő 
momentuma volt, de azután verve hanyatlott 
vissza.

A dömösi hendikepben végre kifutotta Afa- 
láka otthoni jó formáját, amely elég volt itt a 
könnyű győzelemhez. Helyre Hunnia és Mist 
Mary futottak.

A nap hatalmas meglepetéssel végződött. 
Turridu három helyezetten futás után teljesen 
elhanyagoltan győzött a welter hendikepben. 
Győzelmére a totalizatőr huszonhétszeres osz
talékot fizetett.

A rekkenő hőségben, megfogyatkozott számú 
közönség előtt lefolyt versenynap részletes 
eredménye a következő:

I. futam: 1. Vacogó (2%) Balog 2. Kacagó 
(1%) Szűcs, 3. Harikiri (1‘A) Blaskovics. Más
félhosszal nyerve, két hosszal harmadik. 10:39. 
— II. futam: 1. De bizony (2) Gutái, 2. Midas 
(2%) Csuta, 3. Tatrang (2*/e) Bözödi. F. m.: 
Andorás (3) Esch, Dehogyisncm (6) Gulyás. 
Három hosszal nyerve, háromnegyedhosszal 
harmadik. 10: 29, 15, 19. — III. futam: 1. Rabló 
(8/io) Esch II., 2. Benvenutó (8/io) Szabó L. II.,
3. Pihan (20) Balog. MásfélhosszaJ nyerve, öt 
hosszal harmadik. 10: 22. — IV. futam: 1. Ma- 
Iáka (2) Gutái, 2. Hunnia (8) Balog, 3. Miss 
Mary (6) Csuta. F. in.: Madár (10) Bözödi, 
Fasista (3) Schejbál, Szegénylegény (12) Esch 
II., öreg akác (12) Stircula, Lavaróré (3) Sze
keres, Örvösgalamb (8) Esch. Annabál (12) 
Szűcs, Eszme (12) Blaskovics. ötnegycdhosszal 
nyerve, egy hosszal harmadik. 10: 35, 20, 31, 
23. — V. futam: 1. Alimári (•/*<») Esch. 2. 
Napló (5) Schejbál, 3. Rohanó (4) Gutái. F. m.: 
Dália (4) Szabó L. II., Bodola (25) Szekeres^ 
Alamuszi (20) Blaskovics. Másfélhosszal nyerve, 
ötnegyedhosszal harmadik. 10: 16, 12, 13. —
VI. futam: 1. Turridu (14) Esch II., 2. O. M. 
(5) Blaskovics, 3. öreg signőra (4) Balog. F. 
in.: Nur für mich (4) Schejbál, Pásztó (20) 
Esch, Lelenc (10) Martinok, Eaton Rock (8) 
Gulyás, Daruhát (l’/i) Csuta, Faun (6) Gutái, 
Aeneas (12) Bözödi, Varázsló (8) Dókai, Re- 
m ember me (25) Kaszián. Félhosszal nyerve, 
háromnegyedhosszal harmadik. ,

uig az siet a csillag
hegyi strand-eshul- 
lámforaoben estenyoicfg! 
Kabinelővétel: VI., Andrássy-ut 27. és IV., 
Váci-utca 22. — Kombinált jegyek az összes 
utcai ujságárusitó pavilonokban — Autóbusz

járat a Berlini-térről.

Világhírű nyaralók és Üdülök
Penslók, internátusok, leány és fluoi(honok

Havi ellátási díi tanulóknak 1M P. felnőtteknek IM 
”• ™*!y lietcnklntl változtatással négj nyaralóhelyre

érvényes. Ezer személy referenciája. 
Kérjen prospektust (válassbélyeg).

Pestalozzl Interndtusok Iroda
Fédératloa Inlernatlonalea des 

Penslonnats Européens) 
Budapest. V.. Alkotmány a. 4 L 

Telelőn: Térés 242 —34.
ÉS ÜDÜLŐTELEPEK;
Budapest. Siófok, Balatonftsződ. 
Lausanne . Neuchatel. Luzern. 

Lugano, St Moritz. Francia- 
Deauville, Trouville. Biarritz.

NYARALÓ
Magyarországon t 

Svájcban: Genf*. 
Montreux, Zürichi 
orsiáuban; Paris. xrou vme. mamtz.
íi aii R2to8,*..GrS’°ye*. E)?an (scnfl ■ ,r“- 
cin Riv torián: St. Raphael. Cannes. Nizza*. Juan les 
* ins, Monté Carlo^ Mentőn. Olaszországban: San 

1. Velence Bordighcra Abbázia, 
na . Nápoly, Palermo. Aasstrtában: 
aP1 See, Linz. Innsbruck. Salzburg, 
□bán: Ostende. Angliában; Londont 
Brighton. Folkestone. Afrlkábon: Al-. _ . . Folkestone. Afrikában:

gir , .Tunis’.
A h,lyík Internátusok. flú- ás leány

otthonok, pensiondtusok - felnőttek részére is. 
nyitva egész éven át.
-A be,yek. ,ü,lu.s- «“KUbztus és szeptember

'-n’Wk J)X1,va- Tár*ns utazósi kedvez- 
l2»n>eK <r’^?Ü/‘XBkl,lon direkt Piillmann-korstk. 
Ili) rpá,U’ d ,“k: Budapcs,en havl 90 F. külföldön

szakorvosi rendelő vár- és nemtbete- 
Bek részére. Ifi át Ml- 
uarw-oltás. Rendelés 
egész nap. MMczl-i(«2. 
I. WI.1. Rókussal szemb.

A szerkesztésért Ag kiadásért felel: 
br. ELEK HUGÓ 

Kiadja;
A .Hétfői Lat ok' UjsóaváHAlal

NYOMDAIGAZGATÓ; HAVAS M.


