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Borzalmas gyermeKgyiiBossag Pesterzsébeten
megfojtotta s elásta a kertben hat hűnapos kisfiát egy bestiális anya 
Nyolc napig feküdt a földben a rongyokba burkolt gyermekholttest

fi házőrző kutya ásta ki a gyermekholttestet
Vasárnap éjszaka borzalmas gycrmckgyilkos- 

ságot fedeztek fel Pesterzsébeten: egy fiatal 
munkáslcány nyolc nappal ezelőtt meggyilkolta 
hat hónapos kis gyermekéi, hogy megszaba
duljon a szégyentől. A holttestet lakásának 
kertjében elásta és vasárnap éjszaka került elő 
a holttest a földből, ahonnan a házőrző kutya 
ásta ki s és igy vezette a gyilkosság nyomára a 
rendőrséget

Pesterzsébeten a Báeska-utca 33. számú ház
ban Ortovai Mihálync háztulajdonosnőnél még 
tavaly albérleti szobát vett ki Nagy Rózsa 
gyári munkásnő. A 22 esztendős fiatal leány 
egy közeli gyárban dolgozott. Pesterzsébeten 
p! munkáshegyedben sokat beszéltek arról, hogy

Nagy Rózsa egy szomszédos gyér alkalma
zottjának társaságában forgolódik.

Beszéltek arról is, hogy a fi aj a 1 munkáslcányt, 
bizalmas szálak fűzik ehhez a fiatalemberhez. 
A kósza pletykák igazaknak is bizonyultak. 
Nagy Rózsa és a fiatalember viszonyának még 
tavaly következményei is mutatkoztak.

Hat hónappal ezelőtt, a fiatal munkásnő 
egy egészséges fiúgyermeknek adott életet.

A pesterzsébeti házban született a kisgyermek, 
akit Zsigmond névre kereszteltek. A gyermek 
megszületésével Nagy Rózsa élete egyik-napról 
n másikra, teljesen megváltozott. A régebben 
vidám és jókedvű leány teljesen apatikussá 
vált, buskomor lelt. A házbcli bizalmasainak 
sírva panaszolta, hogy

csábítója elhagyta és nem gondoskodik 
sem róla, sem gyermekéről,

arról pedig tudni sem akar, hogy jóvátegyc 
hibáját és feleségül vegye. Hozzájárult még el
keseredéséhez, hogy a gyermek ágyból felkelve 
heleg maradt és betegsége annyira legyöngi- 
tctlc, hogy nem tudott munkába menni.

Ennek természetesen meg voltak az anyagi 
következményei. Nem dolgozott, nem keresett 
és

a szerencsétlen fiatal leány a legkélségbc- 
ejtőbb nyomorban maradt kis gyermekével.

Hónapokon át nagy nyomorban tengődött. Az 
elkeseredés teljesen feldúlta lelkét és tönkre
tette idegzetét. A szerencsétlen fiatal leányt 
részben a nyomor .részben a szégyen miatti el
keseredés végzetes tettre vitte. Egy héttel ez
előtt azzal állt elő, hogy betegsége múlófélben 
van, már jobban érzi magát, elhatározta, hogy 

kisgyermekét vidéken lakó szüleihez viszi 
és maga pedig újra beáll dolgozni valamelyik 
gyárba. Pontosan nyolc nappal ezelőtt egy reg
gel, mikor Ortovai Mihályné bement az albérlő 
szobájába, Nagy Rózsát egyedül találta, a gyer
mek nem volt mellette.

— Hol van a kis Zsiga, — kérdezte az asz- 
szony.

— Elvittem a szüléimhez — felelte Nagy 
Rózsa. — Holnap már újra munkába állok.

Másnap valóban be is állt dolgozni egy 
gyárija, és azótais naponta ott dolgozott. Orto- 
vainé és a többi szomszédok meg voltak róla 
győződve, hogy a kisgyermek vidéken van Ma 
azután különös körülmények közölt, borzalmas 
felfedezésre jutottak.

Vasárnap éjszaka Ortovai Mihályné arra éb
redt fel, hogy

a házőrző kutya kétségbeejtő hangon, hou- 
szasan vonlt a kertben.

Nem tudta mi történhetett, felkelt és kiment n 
kertbe. A kertet szegélyező liciumbokor sövénye 
mellett látta a kutyát, amely hangosan vonított. 
Mikor közelebb ment, megdöbbenve látta, hogy 

a hatalmas szelindek gödröt ásott a lícium-' 
bokor tövében

és n gödörből egy rongyos pokrócba csavart cso
magot kapart ki mcilsö lábával. Ortovainé kö

zelebb lépett, lehajolt és ekkor megdöbbenve 
látta, hogy

a rongyos pokrócba egy gyermekholltcsl 
van becsavarva.

Ijedten sikoltozva felverte a házbelickcl és 
pillanatok alatt összecsődültek a szomszédok 
a kertben a borzalmas lelet helyén. Csakhamar 
értesítették a rendőrséget, mire a főkapitány
ságról rendőri bizottság szállt ki Pesterzsébetre. 
Addigra már az összes szomszédok Ortovainé 
kertjébe csődültek.

A tömegben ott állt lialálsápadt arccal Nagy 
Rózsa is.

Mikor a rendörorvos kibontotta a csomagol, 
hogy megvizsgálja a holttestet, idegtépő jele
net következett. Nagy Rózsa, aki eddig szótla

nul állt az emberek között, hirtelen odarohant 
az orvos mellé, a földre vetette magát, ráborult 
a kis gycrmckholttcstre és sírástól clcsuklő han
gon kiáltotta:

— Az én gyermekem! Én gyilkoltam meg! 
Istenem, bocsáss meg nekem!

A megdöbbentő vallomás után a fiatal lányt 
a rendőri bizottság bevitte a lakásba, ahol sír
va tett vallomást. Elmondotta, hogy csábítója 
elhagyta, nem tudta tovább elviselni a nyomort, 
a szégyen is hántolta és ezért hosszú lépelö- 
dés után elhatározta, hogy meggyilkolja a 
gyermeket. Nyolc nappal ezelőtt ójazaka fel
kelt, kivitte a gyermeket a kertbe,

először öklével többször fejbevágta, majd 
mikor a szerencsétlen kisfiú eszméidét ve

szítette, addig fojtogatta, mig a keze kö
zött meg nem halt.

A holttestet azután rongyokba csavarta és el
ásta a liciumbokrok alatt, maga pedig másnap 
munkába állt. A lelkiismerclfurdalás azonban 
állandóan gyötörte és napről-napra

éjszakánként kilopódzott a kertbe és a föl
dön térdelve imádkozott ott, ahol kisgyer

mekét eltemette.

Nyolc napig feküdt a holttest elásva, mig vé
gül ma éjszaka a házőrző szelindek kikaparta 
a földből.

Az elvetemült gyermekgyilkos anyát kihall
gatása után letartóztatták és a késő éjszakai 
órákban a főkapitányságra száUitották.

A miniszterelnök külföldi útra készül
Augusztus végén megszakítja inkei nyaralásét és — hir szerint — Berlinbe 

utazik — Uj magyar külpolitikái orientáció?
Az elmúlt héten az egész világsajtó 

foglalkozott a német dalosok bécsi ün
nepségeinek politikai konzekvenciáival. 
A mértékadó külföldi lapok kivétel 
nélkül úgy állították be a német dalo
sok bécsi szereplését, mint a Németor
szághoz való csatlakozás vágyának pro- 
pagandisztikus megnyilatkozását. Most 
azután — ugylátszik — a német dalo
sok szereplése, illetve ennek politikai 
konzekvenciája Magyarországot is kezdi 
érdekelni. Politikai körökben ugyanis 
néhány nap óta arról beszélnek, hogy 
ennek

a csatlakozási mozgalomnak a fej
leményei átcsapnak a magyar poli- 

• tikai élet területére is.
Mint beavatott körökben beszélik,

Bethlen István gróf miniszterelnök 
inkel nyaralását rövidesen hosszabb 

időre megszakítja.
A kormánypárt egyik vezető tagja ez-

Friedrich István nyiiatho:
Értesülésünket, amely Bethlen miniszter

elnök berlini útjára vonatkozik, erősen alá
támasztja az a rendkívül érdekes nyilatko
zat, amelyet Friedrich István, a magyar 
gazdasági helyzet egyik legalaposabb isme
rője tett a Hétfői Napló munkatársa elölt.

iedrlch István

ugyanis a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának.

— Én is a legkomolyabb formában hal
lottam arról, hogy

Bethlen miniszterelnök a nyár folyamán 
Berlinbe készül.

Vass József népjóléti miniszter ur nemrégi
ben, a képviselőházban úgy nyilatkozott, 
hogy 

zcl a kérdéssel kapcsolatosan úgy in
formálta a Hétfői Napló munkatársát, 
hogy

Bethlen István gróf miniszterel
nök, augusztus végén, vagy szeptem

ber elején külföldi útra indul.
Ugyanolyan természetű tanácskozások 
megindításáról van szó, amilyeneket 
Bethlen István gróf miniszterelnök két 
évvel ezelőtt Rómában folytatott. A mi
niszterelnök utazásának a célja — a 
Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint —

ezúttal Berlin lesz.
Bethlen István gróf miniszterelnök ál

lítólagos berlini útját, politikai körökben 
úgy kommentálják, hogy

uj magyar külpolitikai orientáció ki
alakulása van folyamatban.

A kormány uj külpolitikai orientációjá
nak háttere és további céljai egyelőre 
természetesen ismeretlenek.

IK Bethlen Berlini utlárűi
a miniszterelnök Inkei visszavonultságá- 
ban országos gazdasági programmot 

dolgoz ki.

amely átfogja a közgazdasági élet egész te
rületét. Ennek a gazdasági programmnak az 
lesz a feladata, hogy a termelést irányítsa 
és ezáltal a magyar gazdasági életet talpra
állítsa. A magyar mezőgazdaság talpraólli- 
fásának legfőbb akadálya az, hogy mező
gazdasági exportunk vissza  fejlődőben van. 
Németországgal éppen most esedékesek az 
állategészségügyi tárgyalások. A németek 
ezeknek a tárgyalásoknak a megkezdését 
folyton halasztották, ők élvezik a legtöbb 
kedvezmény elve alapján mindazt, amit ak
kor is élveznének, ha velünk szerződést kö

töttek volna. Nekik tehát nem sürgős a szer
ződés megkötése. Már most

a miniszterelnök nem tudja lefektetni 
ezt a gazdasági programmal, ha nincs 
tisztában azokkal a külkereskedelmi 
alapvonalakkal, amelyet követni akar.

Ha tehát ilyen programmot akar kidolgozni, 
előbb komoly külpolitikai tárgyalásokat kell 
folytatnia. Olaszország irányában ez a kí
sérlet legutóbb egy újabb kereskedelmi szer
ződéssel fejeződött be. Mi, nem hivatalos té
nyezők, nem tudjuk, hogy ezek az újabb 
megállapodások milyen eredményeket jelen
tenek. Hivatalosan csak annyit publikáltak, 
hogy uj szerződés jött létre, kölcsönös en
gedmények alapján. A kormány kénytelen 
most belátni, hogy az olasz-magyar barát
ság alá nem tudnak racionális gazdasági po
litikát fektetni.

Hiába az olasz barátság, ha azt gazda
ságilag nem tudjuk alátámasztani.

Arra az állításra pedig, hogy az olasz-ma
gyar barátság gazdaságilag nem vált be, 
elég bizonyítékul azt az egy tényt felhozni, 
hogy

olasz viszonylatban a múlt esztendőben 
buzakiviteltink egyhetedére szállt le.

Ezzel az egész fiumei koncepció vízbe esett. 
Genuóban olcsóbban kínálják az amerikai 
gabonát, mint a magyart. De állatkivitelünk 
sincs Olaszországba, mert a magyar marhát 
kiszorította a francia marha.

Azok a gazdaságpolitikai elgondolások, 
amelyek a Belgrád felé induló Beth
lent Róma felé terelték, nem váltak va
lóra és most a Rómából hazaérkezett 
Bethlen uj útra készül és pedig Ber

linbe.
A m. ^yar kormány ugyanis nem nézheti
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tél lenül, bogy egész agrárlcrmésünk, export
piacok hiányában súlyos, válságba került. 
Érthető tehát, hogy Bethlen kénytelen más 
irány felé orientálódni. Ha pedig keressük 
ezt ,az uj irányt, az nem lehel más1 mint 
Berlin. Bcnes már hónapokkal ezelőtt szük
ségesnek tartotta, hogy Berlinben gazdaság- 
poliúkai tárgyalásokat kezdeményezzen. Ha 
a külkereskedelmi statisztikát nézzük, meg- 
állapíthatjuk, hogy a két állam között az 
utolsó esztendőben nagymértékű és egyre 
jobban emelkedő árucsere fejlődött ki. Az 
ipari Csehország Németországba sok tejter
méket szállít.

Miért nem tudta ezt Magyarország

Véres rabló támadás az
Orczy-uton

Reggel találtak rá. az utcán a megtámadott, ősz- 
szeszurkált és kirabolt fiatalemberre

A vasárnapra virradó éjszaka 
véres rablótámadás 

történt az Orczy-uton. Szaplonczay Lajos 29 
éves magántisztviselőt, aki vasárnap a haj
nali órákban gyalog igyekezett hazafelé az 
Orczy-uton, egy mellékutcából előrohanó 
több ismeretlen fiatalember megtámadta, 
összeszurkálta, majd kifosztotta. A szeren
csétlenül járt emberre csak vasárnap a reg
geli órákban talált rá az elhagyott Orczy- 
uton az örszemes rendőr, akinek intézkedé
sére a mentők az eszméletlen állapotban

A kormány a hazai ipar mellőzéséért 
felelősségre vonta a fővárost

A városi hivatalokban még a kopirpapir is külföldi
A magyar ipar védelmére nagy súlyt helyez 

n kormány és lép len-nyomon megakadályozza 
U közhatóságokat, hogy szükségleteiket kül
földről szerezzék be. Különösen a fővárossal 
vau sok differenciája a belügyminiszternek és 
a kereskedelmi miniszternek, mert egyes üze
mek szívesen szerzik be külföldről gépeiket, 
üzemi anyagaikat, sőt még a legegyszerűbb 
irodai tárgyakat Is. Sok esetben ezek a külföldi 
rendelések nem jutnak a miniszter tudomására, 
inért az üzemek apránkint, kis tételekben ren
delik és szerzik be külföldi áruikat s ehhez nem 
kérik a felsőbb hatóságok jóváhagyását.

A hazai kereskedelmi és ipari érdekeltségek 
azonban éberen figyelik a főváros vásárlásait 
és nem tudni milyen uton-módon, de azonnal 
tudomást szereznek arról, amint a főváros, vagy 
valamelyik üzem külföldi cégnél eszközöl meg
rendelést. Minden esetben külön panasz megy 
ilyenkor a miniszterhez, aki néni késlekedik a 
felelősségrcvonással. Az elmúlt napokban

egész sereg külföldi rendelési akadályozott 
meg a belügyminiszter,

mikor pedig az áru átvételét már nem leheléit 
mcgakadalyozm, jcfcntéstételro szólította fel a 
fővárost.

Legutóbb a szegényház részére külföldi gyár
nál rendeltek főzőüstöket s ebben az ügyben 
fegyelmi vizsgálat indult meg a főpolgármester 
utján. Az útépítési ügyosztály három gőzhengert 
rendelt külföldön, de a belügyminiszter felszólí
totta a fővárost, vonja vissza a megrendelést, 
mert a gözhengereknok külföldi beszerzését 
nem engedélyezi. Jóllehet at utihengerck gyár

Amikor a sikkasztás hasznot hoz 
a szerencsés károsultnak

Izgalmas sikkasztási tárgyalás
Érdekes bünflgy nyert ma a felek kölcsönös 

megelégedésére békés utón befejezést.
K. L. ur barátja, F. Gy. részére nagyobb 

összeg inkasszálúsára vállalkozott. Pár nap 
múlva az utcán találkoznak. K. L. mentegetöd- 
rik, hogy a pénzt felvette ugyan, de jelenleg 
nincs nála s igy nzt nem tudja átadni.K. L. 
azonban a pénzt ismételten lett Ígérete ellenére 
főin adta at F. Gy.-nek, aki végül türelmét 
Vesztve, sikkasztás miatt

feljelentene barátjá':.
K. L. megidéztetvén, a bíróság elölt azzal 

védekezett, hogy régi vágya volt, hogy inuga 
és családja ruha- é$ fehérnemű szükségletéi 
beszerezze. Az inkasszált összegnek megfelelő 
pénzt kellett volna neki is a napokban kapnia, 
uniit erre a célra szándékozott fordítani. Mint
hogy a saját pénzéhez julius végéig, ameddig 
u kérdéses vásár tartott, nem juthatott,

barátja pénzét használta fel n bevásár
lásokra.

HiTFSLHaBő
megcsinálni?

Némctoi szág fejünk felett Bukarestbe nyúlt. 
Berlin és Bukarest között szintén nagyon 
élénk külkereskedelmi forgalom Van kiala
kulóban. Elérkezett az utolsó óra, amikor 
külkereskedelmi orientációnk erőteljesen 
munkálhat ja ki magát nyugat, nevezetesen 
Berlin felé, ha csak nem akarja teljes egé
szükben elveszíteni a magyar termelés ex
portpiacait.

Friedrich István rendkívül érdekes fejte
getései végén megállapította, hogy a berlini 
utazás hírét éppen, az elmondottak alapján 
nem tartja alaptalannak.

levő Szaplonczay Lajost a kórházba szállí
tották. Délijén, amikor magához tért, a kór 
házban a rendőri bizottság kihallgatta. A 
kihallgatás során a megtámadott fiatalem
ber előadta, hogy a Orczy-ut külső részén 
egy sötét mellékutcából három fiatalember 
rohant rá,

agyba-főbe vertek, hátát és mellét Ö8Z- 
szeszurkálták, majd zsebelt kifosztották,

Az éjszakai rablólámadók kézrekeritésére a 
rendőrség megindította a nyomozást.

tásához az illető gyúr már hozzákezdett, 
a főváros kénytelen volt visszavonni a meg

rendelés!

és egy hazai gyárat bízott meg a gépek készí
tésével.

Sfómbaton a belügyminiszter újabb felelős- 
ségrevonó leirata érkezett a városházára. Ebben 
közli, hogy.-tudomását- szerint a köztisztasági- 
hivatal csehektől vásárolt cinkfahért .és több 
alkalommal más külföldi vegyészeti cikkeket is. 
Ebben a leiratában azt is kifogásolja a belügy
miniszter, hogy értesülése szerint a városi hiva
talokban és az üzemeknél

külföldi koplrpaplroet használnak.

A belügyminiszter felhívta a polgármestert, te
gyen haladéktalanul jelentést, hogy ezeket a 
külföldi cikkeket csakugyan használják-e a 
városházán és az üzemeknél s ha igen, úgy ezek 
megrendelését a belügyminiszter mikor és mi
lyen szám alatt engedélyezte.

Ezt természetesen azért kérdi a belügyminisz
ter, mert jól tudja, bogy a külföldi cikkek be
szerzését nem engedélyezte s ezt a főváros nem 
is igazolhatja. A tanács tehát kellemetlen hely
zetben van, mert nyilvánvaló, hogy

saját felelősségére eszközli

állandóan a külföldi áruk vásárlását. Valószínű
nek látszik, hogy a belügyminiszter most a 
hazai iparcikkek védelmére cu-élyes lépésre hatá
rozta el magát és szigorú megtorlást gyakorol 
uzok ellen, akik a fővárosnál a külföldi áruk 
használatát propagálják.

A vásárolt holmikat magával is hozta.
F. Gy. megvizsgálta az eléje rakott szövete

kéi, selymeket, és fehérncmüekct, s a legna
gyobb csodálkozással állapította meg, hogy 
barátja csupa olyan dolgokat szerzett be, 
amiket neki is szándékában volt vásárolni. Leg
jobban azonban a vásárolt holmik minősége 
és olcsósága lepte meg. Alig akarta elhinni, 
hogy a szóbaníorgó összegért szerezte be ba
rátja ezt a

nagymennyiségű és kiváló minőségű áru
tömeget.

Boldogan tette azt az ajánlatot, hogyha a 
szóbanlévö összeg fejében az itt bemutatott 
dolgokat megkapja, készséggel vonja vissza a 
feljelentést, sőt hálásan köszöni meg barátjá
nak .hogy pénzét Ily talpraesetten megsokszo
rozta. K. L. a baráti béke érdekében természe
tesen elfogadta az ajánlatot.

Kitudódott végül az is, hogyK.L. a fentieket 
a Fenyves-vásáron szerezte be.

mily akció uiár csak 2 napig tart

Kun Bélát Csehországon át 
szállították Svinemündébe

Itt a „Herzen" nevű szovjetgőzösre vitték
Kun Bélát, a hírhedt népbiztost tudvalevő

leg julius 27-ikén, amikor három havi fog
házbüntetését kitöltötte, kitoloncolták Ausz

triából.
Aznap este hat rendörtisztviselö jelent 

meg az országos törvényszéken, ahol átad
ták nekik Kun Bélát. Két autó elindult a 
rendőrkisérettel együtt a bécsi keleti pálya

udvarra, ahol
a nyilvánosság elől elzárt várótermen
át szállt be Kun Béla és kísérete a szá

ntára rezervált waggonba.

Az ajtót lezárták, a függönyöket leeresztet
ték és aztán a waggont hozzákapcsolták a 
11 óra II perckor induló gyorsvonathoz. 
Kun Bélát mindenekelőtt Lundenburgba 
szállították. Ott

cseh rendőrközegek átvették
és julius 28-án reggel Oderbergben

átadták a német hatóságoknak.

Ezek Stettinen át Svinemündébe vitték, ahol 
a „Iierzen" nevű szovjetgőzös vette gondo
zásba a kalandort.

Bepörölte a szüleit, 
tartották a ruháit 

koszttartozás
Színtér, — helyesebben: hadlszintér — a bu

dapesti központi járásbíróságon Petheő György 
júrásbiró tárgyalóterme.

Felperes: egy Jiázaló fia, alperesek: a fiú szü
lei, hivatalos nyelven az apa: elsőrendű, az 
anyu: másodrendű alperes. Ellenségek nem ál
lanak egymással szemben olyan gyűlölettel, mint 
itt a bírói pulpitus előtt a felperesi asztalnál 
a fiú, az alperesi asztalnál a szülök.

A történet mindennapi A flu beleszeretett 
egy leányba, a szülők ezt kifogásolták, családi 
viszály származott belőle, a flu kénytelen volt 
a szülői házból elköltözni. Egy szál ruhában, 
mert a ruháit és fehérneműit a szülők nem ad
ták ki. Jött a hivatalos eljárás. A fiú beperelte 
a szüleit és arra kérte a bíróságot, hogy szü
lőket kötelezze az ingóságai kiadására.

A szülők a kereset elutasítását kérték s azt 
adták elő, hogy a fiukkal az a megállapodá
suk volt, hogy lakásért és ellátásért nekik .havi 
120 pengőt fizet s minthogy ezzel adós ma
radt, joguk volt azt visszatartani. A flu ezzel 
szemben azt adta elő, hogy ő csak havi 80 pen
gőt kötelezett, de ezt ki is fizette. A 80 pengőn 
felüli 40 pengőt azért adta oda anyjának, hogy 
azt részére a rosszabb napokra tegye félre.

Az apa, aki eddig látszólag nyugodtan hall

Megszökött két kalandos- 
hajlamú fiú, hogy beálljon 

az idegenlégióba
A főkapitányság eltűnési osztályáról je

lentés érkezett a nagykőrösi rendőrségtől, 
amelyben jelentik, hogy két kalandorhaj- 
lamu flu különös körülmények között eltűnt.

A rendőrségen bejelentették, hogy Istráb 
László 16 éves cipészinas, aki egy nagy
kőrösi cipész alkalmazottja volt, megszökött 
szülei lakásáról. Vele együtt eltűnt unoka
testvére, Istráb László 16 éves borbélyinas 
is. Barátaik előadásából az derül ki, hogy

a két unokatestvér azzal a szándékkal 
szökött meg hazulról, hogy beáll az 

idegenlégióba.

Az a gyanú, hogy még nem szökhettek 
messzire és valószínűleg

Budapest felé vették ntjukat.

A rendőrség nyomozást indított a kalandos 
hajlamú fiuk felkutatására.

Szántógépbemutató Pusztatenyőn. Az Or
szágos Magyar Gazdasági Egyesület negyedik 
országos szántógépbemutatójának vasárnap dél
előtt volt az ünnepélyes megnyitása a Puszta* 
lenyő környékén levő földbirtokokon. A bemuta
tót Szabó Gusztáv dr. műegyetemi tanár elnök
letével Rotmeycr Imre gazdasági tanácsos, az 
OMGE titkára, Kund Endre okleveles gépész
mérnök, műegyetemi adjulctu. készítették elő 
és végezték. A bemutatáson az ouzág gazdatár
sadalmának minden rétege és a különböző 
gazdasági egyesületek és vármegyei alakulatok 
vezetői voltak jelen.

— Leesett a kerékpárról egy honvéd és sú
lyosan megsebesült. Vasárnap délelőtt a Hu
nyadi János-uton kerékpározott Vig József 
közhonvéd, egy éles kanyarodénál elvesztette

1928 julius 30,

mert vissza-
120 pengő 
miatt

gatta a fia előadását, ekkor indulatosan felug
rott s a felperesi asztal elé állva, ezeket kiál
tozta:

Pofon ütlek, hogy a fogaid kiesnek, ha 
bzontalan kölyök; ide citáltatod a szüléidét 

u bírósághoz!
A biró erélyesen csendre intette az apát, akit 
figyelmeztetett arra, hogy a bíróság előtt csak 
peres felek vannak és

apai hatalmát csak otthon gyakorolhatja.
A biró figyelmeztetése azonban nem használt, 

mert «
az apa ezután is lecslrkefogózta, Icgazcmbc- 

rezte a fiát,
mire a biró megfenyegette, hogy erősen meg 
fogja bírságolni.

— Ehhez joga van a biró urnák, — szólt az 
apa — de abban nem akadályozhat meg, hogy 
a fiamat úgy nyakon ne üssem, hogy elmenjen 
a kedve a további pereskedéstől.

A biró az izzó hangulatra való tekintettel 
a mai tárgyalást elnapolta és a felek személyes 
meghallgatására uj tárgyalási határnapot tűzött 
ki. A tárgyalás befejeztével a biró megkísérelte 
a peres felek kibékitését, de sikertelenül.

Az apa és flu, mint engesztelhetetlen ellen
felek távoztak a tárgyalóteremből.

az egyensúlyát és ijedtében á gépét nekivezette 
á járdá szélének; minek következtében felbu
kott és oly szerencsétlenül esett le, hogy fejje! 
egy fának zuhant. Vig Józsefet a mentők része
sítették első segélyben, akit azután a Mária 
Terézia laktanyába szállították.

A Hétfői Napló telefonszámai
vasárnap délután 4 órától

Automata 245-81
Automata 100-43

Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatóság és légiutazási Iroda: IV., Váci-n. 1.

Légiforgalom
Budapestwien, Budapest—araz

Ny Ari menetrend:
6.80 8.00 * Ind, RUDAPE8T érk. k 16.15 18.15
8.15 9.45 V érk. WIEN ind. I 14.30 16.30 

—vasárnap ia közlekedik
*‘7.85 ‘8.20 ■ ind. BUDAPEST érk. k “18.10 ,18.15 
1000 10.45 f érk. ÜRAZ Ind. f 15.45 16.30‘

A *-gal jelölt gépek héttőn, szerdán, pénteken, a 
**-gal lelőtt gépek kedden, csütörtökön szombaton 

közlekednek
As autóbusz 50 perccel a repülőgép Indulása előtt 

indul a Vadászkürt-szállólól.
Menetdil: Bpest—Wien (vagy Wien—Bpest) P 5C.— 

Bpest—Graz (vagy Graz—Bpest) P 60.— 
Közvetlen csatlakozások Európa minden lelentéke- 

nyebb városa felé
Jegyváltás és cson.agteladás a Légiutazási irodában. 
IV., Vád-utca 1. (Tel.; Aut. 808-88, 808-89.)
Alkalmi repülések bármikor rendelhetők az igazgató

ságnál. (Tel.: Aut. 808-80.)
Képviielet Wienben: Osterr Luftverkchrs A. G. 
l.. Tegettbofístr 7. — Jegyváltás: I.. Kacrntner- 

ring 1-7. (Hotel Bristol.)
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Egy abessziniai kereskedő 
feleségét a pályaudvarról 
az elmegyógyintézetbe 

szállították
r Vasárnap délután, amikor a keleti pálya
udvarra befutott a konstantinápolyi gyors
vonat, egy- jól öltözött, kezében kis kézitás
kát szorongató feketeruhás asszouy vonta 
magára a figyelmet feltűnő viselkedésével. 
Fel s alá járkált egyedül, előbb magában 
beszélt, majd

hangosan vitatkozott
'Az ügyeletes rendőr kérdőre vonta a fekete
ruhás uriasszonyt, aki erro

diihöngeui kezdett,

Selyemcukor voíl az oka a 
Tisza-utcai halálos viszálynak

Vasárnap a ház valamennyi lakóját kihallgatták
Halállal végződött az a házi perpatvar, 

amely két család között folyt le szombaton 
este a Tisza-utcában s amelynek főszerep
lőit , Benyó Jánost, feleségét és leányát elő
állították a főkapitányságra. Vasárnap a reg
geli órákig húzódott a Benyó-család kihall
gatása, amikor mindhármukat elbocsátották 
a rendőrségről, de

halált okozó súlyos testi sértés
címén megindították ellenük az eljárást.

A Hétfői Napló munkatársa xasárnap 
kinnjárt a Tisza-utca 7. számú házban, ahol 
a halállal végződő verekedés lefolyt. A tipi
kus külvárosi bérházat még mindig a szom
batesti halálosvégü verekedés tartja izga
lomban. A ház lakói — ezt látogatásunk 
első perceiben megállapítottuk — az ese
mény hatása

két pártra szakadtak.

A lakók egyrésze megesküszik arra, hogy 
Benyóék egyáltalán nem voltak előidézői a 
halállal végződő szerencsétlenségnek, töb
ben azt állítják, hogy Pehota Józsefné t>é- 
lctlenül csúszott meg a ház lépcsőjén s gu
rult le az emeletről, mig mások azt hangoz
tatják, hogy Benyó Jánosné és családja ül
dözte az asszonyt a ház folyosóján s az fé
lelmében, szorongatod helyzetében mene
kült a lépcsőház felé, ahol megcsúszott s 1 
gurult a lépcsőkön, ahol halálát lelte.

Vasárnap a kora reggeli órákban 

detektívek kihallgatták a ház Összes 
lakóit,

hogy ily módon állapítsák meg a halálosvégü 
perpatvar tényleges lefolyását. A kihallgatá
sok azonban nem jártak eredménnyel, mert

le

Vass József kijelenti, hogy 
a jövedéki rendeletet a kor

mány nem vonja vissza
főváros nagyközönsége körében, 
és kereskedelmi érdekeltségek, 
érdeklődéssel várják annak az

főként az 
rendkívül 
ankétnek 
helyettes 
rendeleté

A 
ipari 
nagy 
az eredményét, amelyet Vass József 
miniszterelnök a kormány jövedéki 
ügyében helyezett kilátásba. Az ankét össze
hívása annak a hatalmas küzdelemnek az ered
ménye, amelyet úgyszólván pártkülönbség nél
kül indítottak meg minden oldalról e sérelmes 
kormányrendelet ellen. A kormányrendelet 
visszavonásáról, illetve módosításáról

cipót
vesz a 
nyárra, 

nert nagy az
értéke

M kicói az
jóra'

szállították,

mig hozzátartozói 
asszony irataiból

mire mentőkért telefonáltak. Az előhívott 
mentők az asszonyt, akiről megállapították, 
hogy Saksenooics Fegel Mgrel abesszíniái 
kereskedő felesége és súlyos idegbajban 
szenved, az angyalföldi

elmegyógyintézetbe

ahol ápolás alá vették. 
Budapestre érkéznek. Az 
kiderült, hogy Varsóba akart utazni hozzá
tartozói meglátogatására.

a lakók különbözőképen adják elő a tör
ténteket.

A Hétfői Napló munkatársa beszélgetést 
folytatott úgy a Pehota-, mint a Benyó-csa- 
lád tagjaival. Benyóék, akik a ház második 
emeletén laknak, váltig hangoztatták előt
tünk, hogy ők semmiféle erőszakot nem al
kalmaztak s nem támadtak az öreg Peho- 
tánéra. Arra a kérdésünkre, hogy miért vol
tak haragban Pehotáékkal, azt válaszolták, 
hogy az „olyan szigorúan családi és erköl
csi okokra vezethető vissza", amelyet rész
letezni nem kívánnak.

Beszéltünk Pehotáékkal is, akik azt állí
tották, hogy a családi háborúságnak, amely 
évek óta dúl a két család között, kizárólag 
Benyóék az okai, akik megakadályozták a 
fiatal házaspár békés családi életét s arra 
kényszeritették a fiatal asszonyt. Pehota 
Arankát, hogy váljon el s éljen különváltan 
urától, Benyó Jánostól. Az egyedüli össze
kötő kapocs a két család között a fiatalok 
házasságából született 3 éves kis gyermek 
és a halálosvégü perpatvarra is tulajdonké
pen ez a gyermek adott okot, mert a tila
lom ellenére lement látogatóba nagyanyjá
hoz, Pehota Józsefnéhcz. aki állandóan se
lyemcukorral kedveskedett a szép kis gyer
meknek. Szombaton is

selyemcukrot

ígért Pchotáné kis unokájának és ez a .se
lyemcukor volt az okozója a Tisza-utcai ha
lálosvégü perpatvarnak. A kis unoka öröm 
mel szaladt le nagyanyjához nz édes aján
dékért, de alig ért le az első emeletre ki
tört a családi perpatvar, amely rövid civa- 
kodás után Pehotáné tragikus halálával 
végződött.

pénteki minisztertanácsban is beható tárgyalá
sok folytak. Szombaton azután Vasa József he 
lyetles miniszterelnök Fábián Béla országgyű
lési képviselővel folytatott kétizhen is tanács
kozást. Fábián ! >'la volt ugyanis az, aki erre a 
sérelmes rendeletre elsőnek hívta fel a köz
figyelmet. Vass József helyettes miniszterelnök, 
aki a legnagyobb megértéssel és jóindulattal 
igyekszik ezt a kérdést nyugvópontra juttatni, 
Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a rendele
tét az érdekeltségek ankétje elé viszi. Ebből az

Ígéretből sokan azt a következtéiért vonták le, 
hogy a kormányban megvan a hajlandóság n 
kormányrendelet visszavonására.

Vass József dr. népjóléti miniszter vasáron 
délelőtt korán megjelent hivatalában és előli 
Dréhr Imre államtitkárral, majd Ifibb ref< 
rcnssel folytatott hosszabb megbeszéléseket. A 
Hétfői Napló munkatársa a? ankét várható 
eredményéről kérdést intézett a miniszterelnö
köt helyettesítő népjóléti miniszterhez. Az iránt 
érdeklődtünk, hogy az ankét állásfoglalása 
rendelet visszavonását eredményczbefl-c?

Vass József dr. minisz-terelnökbelyetles 
a következőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának

— Kizárólag arról van szó, hogy a pana
szok és kifogások megvizsgáltassanak. Ab
ból a tényből tehát, hogy én a jövedéki ren
delet ügyébeo ankétet hívok össze,

nem következik az, hogy a rendeletet 
visszavonul akarnánk.

.4 rendelet augusztus elsején lép életbe, ezen 
az elhatározáson a kormány változtatni nem 
kivan. Ismétlem tehát, hogy

az ankétnek csak a panaszok megvizs
gálása lehet a célja.

Ha ugyanis a rendeletből olyan értelmezés 
volna kiolvasható, illetve a renddel jelen
legi szövegéből olyan intézkedés lehetősége 
volna kiolvasható, ami ellentétben áll a ren
delet tulajdonképpeni céljával és a kormány 
eredeti intenciójával, szóba kerülhet egy 
módositó rendelet kibocsátásának szüksé
gessége.

Vass József népjóléti miniszter kijelentette 
még a Hétfői Napló munkatársának, hogy nem 
gondolt nagyarányú ankétezésre. Ar ankétre a 
minisztériális referenseken kivül csak az ipart 
és kereskedelmi érdekeltségek Illetékes képvi
selőit óhajtja meghívni.

Az ügyvédek Létfenntartási Pártja Gleieh- 
mann Lajos dr. elnöklete alatt foglalkozott az 
uj jövedéki rendelet vitás intézkedéseivel. Beck 
Oszkár dr. mutatott rá azokra a pontokra, 
amelyek úgy a kereskedőket, iparosokat, mint 
a magánosokat exisztenciájukban érintik. Ki
emelte azt a súlyos jogbiztonságot veszélyez
tető anomáliát, bőgj’ egyes esetekben a védőnél 
is személyi és házmotozást lehet tartani, sőt 
bírói határozat nélkül a védőt a rendelet sze
rint le lehet tartóztatni Győri Ákos dr., Lénárt

Nobile tábornok és társai 
vasárnap Kopenhágába 

érkeztek
Kópén hó ga, julius 28.

Viola gróf olasz kövei az olasz katonai 
attasé és a cseh követség egy képviselőjé
nek kíséretében ma este Malmöbe utazott, 
hogy az italia megmentett legénységét el
hozza magával Kopenhágába. Röviddel a 
komp megérkezte után fedélzetre tették azt 
a kocsit, amelyben Nobile tábornok tartóz
kodott megmented társaival együtt. Nobile 
az ablak mellett állott és mosolyogva nézett 
az errbertömegre, amely kíváncsian fi 
gyelte Öt.

A komp fedélzetén Nobile Interjút adott 

és kijelentette, hogy azért nem bocsátkozha- 
tik részletekbe az expedíció eseményeiről, 
mivel mint tisztnek először Rómában kell 
jelentést tennie. Küelentette még, hogy ál
landóan levertnek érzi magát, de csak idő 
kérdése, hogy mikor fog egészen helyreál- 
lani az egészsége.

Dicsérte a svédek megértő magatartását, 

amelyet vele szemben tanúsítottak.
Nobilén kivül még hét olasz érkezett Ko- 

pen’iágába. továbbá az expedíció cseh részt
vevője, Behoanek tanár, ennek nővére és az 
olasz hajó legénységének egy része. Az olasz 
követ kijelentette, hogy a Hobby Lundborg 
svéd repülővel fedélzetén Stockholmba in
dult, hogy

Malmgrceu anyját a jégmezőkön átélt 
viszontagságokról tájékoztassa.

Hobbyt vasárnapra várják Kopenhágába. 
hajó megérkezése után az olaszok folytat-

A 
A 
ják útjukat” Rómába.

Ceccioni, akinek jobblába kötelékben van 
és csak mankóval tud járni, kijelentette, 
hogy nagyon

természetesnek találta, hogy Nobilét 
mentették meg először, 

mivel annak állapota volt a legsúlyosabb. 
Nobile terve szerint Ceccionit kellett volna 
elsőnek megmenteni. Behounek professzor 
kijelentette, hogy sikerült összes tudomá
nyos feljegyzéseit megmenteni és hogv egye
nesen Prágába utazik most, hogy' az expe
dícióról írandó könyvét minélelőbb kiad
hassa. Véleménye szerint egy nemzetközi 
vizsgáló bizottság sem tudna többet megál
lapítani a vitás kérdésekről, mint amennyi 
már ma is köztudomású. Hogy

Nobile ellen nem mutatkozott nagy 
lenszenv Svédországban, 

bizonyítja az a körülmény, hogy az. 
vagon telistele volt virággal. Majdnem 
den állomáson virágokat hoztak Nobilénck. 

Az állomáson a \agon előtt nagy ember
tömeg gyülekezett össze és mindenki autog
rammért ostromolta Nobilét. A. tábornok 
mosolyogva tett eleget a követeléseknek.

Kopenhágában a rendőrség a kikötőbe*

el-

olnsz 
min-

Béla dr., Engel Géza dr., Hoselitz Árpád dr. és 
Virányi József dr. felszólalásai után a szűkülés 
egyhangú határozattal kimondotta, hogy az 
ügyvédi kamara elnökségét sürgős rendkívüli 
közgyűlés összehívására kéri fel. Az ügyvédi 
kamara e tárgyban már a közeli napokban meg 
is tartja közgyűlését.

A Budapesti Kocsmárosok Ipartársulata Gajag 
István clnöklése mellett vasárnap ülést tartott, 
amelyen tárgyalták az uj jövedéki kódexben 
rejlő veszedelmeket. A kocsmárosság csatlako
zását jelentette be a kódex ellen megindult 
országos mozgalomhoz.

Iyet elzárta a tömeg elől, 
amely a kordon mögött gyülekezett, de csak 
néhány pillanatra láthatta Nobilét és tár
sajt, akik két automobilban az olasz követ
ségre hajtattak.

Kopenhága, julius 2
A Hobby ma reggel ideérkezett.

Stockholm, julius 29.
(Wolff) Dr. Fegersten, Malmgreen sógora, kő- 

zfilte a Svéd Távirati Irodával, hogy Zappi szá
zados szombaton délelőtt mindenekelőtt

Malmgreen anyját látogatta meg.
Zappi átadta Malmgreen anyjának a tudós 
iránytűjét, valamint több értéktárgyat, amelye
ket Malmgreen a Gitta di Milano fedélzetén ha
gyott vissza. Dr. Fegersien hangsúlyozza, hogy 
Zappi igen jó hatást telt úgy Malmgreen anyjá
nál, mint nála.

ÍHüWtf
weekend és strandfürdő 

a nomai fürdő hajnaiionifts 
közvetlen közelében, teljesen modernül fel 
szerelve, könnyen megközelíthető olcso 

s t r an cíí n rci ft 
ITTBANYOK: 1. A, Eíhös-tírl hajóillo 

másról menetrend szerint 
8.30, 11, 14.20, 15, 17 és
10 órakor a Pálffy-téri 
hajóállomásról 8.40, 11.15, 
1130, 15.10, 17.10 és 19 10 
órakor indul hajó, 30—35 
perces kellemes hajóút.

2 Pálffj•-térről induló vil
lamos. mely helyi 36 fil
léres átszállójegy haszná
lattal óránként közleke
dik Onnan saját autón
kon 20 fillérért a fürdő
telepre szállítjuk.

3. Az újpesti 87. száma vil
lamos zsiliputcai megálló
tól állandóan propeller- és 
kompátkelés a fürdőig, 
személyenként 20 fillér 
kombinált fürdőjegy.

4. Óbudától a fürdőig olajo
zott, kitűnő autóut.

A fürdő krtlemes 23-24’ forrásvíz. állandóan 
friss vubefotyás. 140 méter hm«rn víztartály, kis
él mélyvíz szerinti hófokváltozás gyermekek részére 
bársony bomokfürdő.

Kellemes. Donéra nyílé nagy vendéglő, fedett és 
nyitott terrassznl. kltünA vacsorázóhely. Az esti 
Arikban saját 40 személyt befogadó vacbton közle
kedés a.» Err’ébct-hldig.

Olcsó knt.in^érlet hatirozathi személyre, ölesó 
kőzós óltőzó. fiókrendszer.

Fürdő jegy . . . . —.60 P 1 
Gyermekjegy . . —.30 P Vasárnap 
Kabin, 6 személyre 3.— Pl

Hétköznap fél.ár

I

J
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HÍREK
Interview 

„Miss Budapest**-tel
Én: Mindenelőtt engedje, meg, hogy né

hány tényt konstatáljak. Kora: tizenhét...
ő: Ugy van.
Én: Haja: Lton Ruhája egyszerű, rózsás. 

Lába kicsiny Púrfömje?
ő: Emerande. Megszoktam ...
Én: Foglalkozásai
őt Iroda. Egész nap. |
Én: Nehéz munka?
ö: Nem tudom. Boldog vagyok, hogy dol

gozhatom.
Én: Szerelem?
Ö: Még nincs. Várom.
Én: Mégis? ...
ő: Von egy kedves pajtásom. Motociklis. 
Én: Értem.
ő: Nem érti. Hogy is hívták a maguk 

uralkodóját? Igen. Ferenc József. Akik az 
ő uralkodása alatt már udvaroltak, azok 
nem tudják, mi egy motoclkli, mikor rohan, 
száguld két ember sötétedő erdők alatt és 
piros bort iszik és dalol... és kitárt mellel 
szívja a levegőt és boldog.

Ént Szóval: még semmi szerelem?
ő: ön makacsul kitart e mellett a kérdés 

mellett. 4 mai lányoknak, higyje el, nem ez 
a legfontosabb. .4 megélhetés, a sport, a 
nyelvek tanulása. Én olvasok régi regénye
ket — istenem — olyan komikus, hogy olt 
minden a szerelem körül forog.

Én: Mitől ilyen karcsú?
ő: Sport. És hidegvíz. Mindig ilyen ma

radok.
Ént Zenei ismertei?
0: Felhúzom a gramofont. Hlgyje el, ez 

épnen elég.
Én: Táncol?

<>: (Végignéz rajtam. Hogy lehet ilyen 
ostobán kérdezni?)

Én: Mit?
ő: Mindent. Ahogy jön. Amerikai meg 

goi muzsikára szeretek csuk táncolni.
Én: Strand?
ő: Amikor a munkám megengedi.
Én: Táplálék?
ő: Főzelék, gyümölcs. Kevés hús. 

fontos. Megszoktam, hogy keveset < 
Szokás dolga, higyje cl.

Én: Olvasmányok?
ő: Versekből Petőfi és Ady. Próza? Van

nak nagyon tehetséges íróink, de azok nem 
igen imák. Vannak tehetségesek, ezek ke
veset írnak. Vannak aztán szorgalmas 
íróink. Ezek a Slmplcx Jánosok. Mind egy
formán ir. Gőgös gentry-kisasszonyokról. 
akik szerelmesek egy huszárba, aki 
kártyázik és hol munkás lesz, hol betörő. 
Van tlz-tizenkét ilyen hasonszerü Bcniczky- 
Bajza Lenke, ezek lankadatlanul mesélnek. 
Azt hiszem, csak olyanok hallgatják őket, 
akik megszokták ezt a lassú, dlmositó. 
örökké egyforma hangot. Higyje el, a mai 
fiatalság áinulva hallgatja őket és nem érti. 
Majd csak elhallgatnak egyszeri Egyszer, 
amikor újra megszólalnak az igaziak. Jaj. 
Tülköl már ériem a motorbiciklis. Jó napot'

Farkus Imre.
— l)r. Rciner Ede halála. A részvét nagy 

megnyilvánulása mellett temették el dr. 
Rciner Edét, a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya 
Részvény társulat jogtanácsosát és hosszú 
évtizedeken át volt igazgntósági tagját, aki 
közel negyven évig működött és fejlett ki ér
tékes tevékenységet. Dr. Reinor Ede kiváló 
képességei!, ritka emberi tulajdonságait 
minden kor, divatain szolgálatába állította és 
a rendkívüli egyéniségű, jcllcmcs férfiút, 
akit minden lettében a legtisztultabb jogi 
tudós és a legmagasabb etikai szempontok 
irányítottak, mindenki tisztelte és halála 
széles körökben keltett mély részvétet.

— Augusztus ÍR., 19. és 20 ún nagy Iparos- 
kongrciscua. Augusztus 18-án, 19-é és 20-án 
országos i/arkongrcssziis les: Szolnokon, 
amelyen n jelek szerint végleg el fog dőlni n 
régóta vajúdó kézinüvcsknmara felállításának 
kérdése. A kongresszus 18-án ismerkedési es
téllyel kezdődik, majd 10-én délelőtt a nyilt 
gyűlést egy bizalmas értekezlet előzi meg. nme 
íven Frilhivirth Mátyás é.s Perlaky György or
szággyűlési képviselők vezetésével a képviselők 
iparos blokkja is résrivesz. A kongresszusra a* 
ország minden részében óriási készülődés

an-

Nem 
egyem.

ország 
folyik.

— A
A régi . .. . - R— ------- --------- - ------ - ........
fővárosból jelentik, nemsokára cl fog tűnni. 
Nemrég elkészült Prága város szabályozási 
terve, amely feltünteti az oltani müemlékbirott- 
5ág állal védett helyeket is és ezek közölt nincs 
az említett zsidó temető. A sirkert egyrészt? már 
évekkel ezelőtt áldozatul cselt a cseh főváros 
fejlődésének. A temetőben van a Golcm-lcgen- 
dóban szereplő Löw-rabblnak sírja.

— Borzalmas tengeri szerencsétlenség 
Finnországban » halottal. Ollóból jelentik : 
A Sognefiord öböl belső részén vasárnap 
borzalmas szerencsétlenség történt. Egy arra 
menő gőzös állal okozott hullámok felborí
tottak egy utasokkal zsúfolt motorcsónakot. 
amely azonnal elmerült. Az utasok közül 9 
személy a vízbe fűlt és csak cgv embert si
került megmenteni, mert a gőzösön levők 
csak később vélték étire a szerencsétlen-

prágai régi zsidó temetőt megszüntetik, 
híres prágai zsidó temető, mint a cseh

Tííz a Parkszanatóríumban
Az egyik személyzeti szobában támadt a tűz és félóra 

alatt eloltották a tűzoltók
Vasárnap a késő esti órákban megriadtnn 

rohant nz Aréna-ut 84. szám alatt levő 
Parkszanatórium első emeletéről egy cseléd
leány a portásfülke felé s kétségbeesetten 
közölte a portással, hogy tűz van a 
bán. A szanatórium hirtelen 
alkalmazottai megdöbbenve 
hogy

az elsőemeleti előszobából 
dúl ki füst.

Sietve értesítették a tűzoltókat ,dc közben 
igyekeztek a tíizveszcdelem hírét eltitkolni, 
nehogy izgalmakat okozzanak a szanató
rium ápoltjai körében, telefonhívásra Bene
dek főtiszt vezetésével a központi és VI. ke
rületi tüzőrség nagy készültséggel vonult a 
helyszinre, o legnagyobb csendben és körül-

szobá- 
összesercglett 
konstatálták,

vastagon tó-

tekintéssel kezdtek az oltási munkálatok
hoz. Füst álarcai ellátva hatoltak be a cse
lédszobába, részben az udvarról egy ablakon 
keresztül, részben pedig a szanatóriumi fo
lyosóról és hozzákezdtek az oltási munká
latokhoz. Félórai erőteljes munka után si
került,

a könnyen veszedelmessé válható tüzet 

lokalizálni,

s akkor megállapították, hogy a cseléd
szobában 2 szekrény és néhány bútordarab 
lett a lángok martalékává. Benedek tűzoltó
főtiszt a helyszínre érkezett rendörbizottság- 
nak azt jelentette, hogy a tűzet vagy rövid
zárlat, vagy pedig eldobott égő gyufa 
okozta.

Érd Rozsán előtt az országúton el
gázolt egy Hataloméért az autó es 

touarobogott

Teherautó és autótaxi 
összeütközése négy 
súlyos sebesülttel

Vasárnap délután súlyos kimenetelű autS- 
karambol történt RAkospalotún, melynek

négy áldozata

súlyos állapotban fekszik a kórházban.
Délután öt órakor a rákospalotai Bocskay- 

és Zápolyü-utca sarkán Truba Antal autótulaj« 
donos B. 35—243. sz. teherautója

összeütközött Lander Károly B. 25—485- 
számú pirostaxi autójával

amelyet Kurz János soffőr vezetett. Az autótaU- 
bán négy utas ült, akik az összeütközés követ
keztében széles ívben repüllek az úttestre.

Az autók soffőrjeit semmiféle sérülés nem 
érte, az autótaxi négy utasa, Lukács Ármin és 
Türr Ervin kereskedők, Németh Lajos és Dalna 
Antal magánhivatalnokok azonban súlyos zúzó- 
dást szenvedlek. A rákospalotai mentők vala« 
mennyiüket a Gróf Károlyi-kórházba szállított 
iák. Állapotuk súlyos.

Az éjszakai órákban a martonvásári csen
dőrőrs telefonon jelentette a budapesti fő
kapitányságnak, hogy vasárnap éjszaka fél
tizenegy órakor Marlonvásár és Érd község 
között nz országúton,

súlyos autógázokig történt.
Szemtanuk állítása szerint egy négyiiieses 
csukott Ford kocsi robogott Martonvásár 
felöl Érd község irányába. Az országúton a 
gépkocsi elé került egy ismeretlen ílatal- 
ember, aki nyilván megijedve az erős ref
lektor fényétől, elveszítette tájékozódó ké
pességét és a száguldó autó elöl nem tudóit 
kitérni. A sofőr nem tudta már lefékezni a 
gépet, amely

a következő pillanatban elgázolta az is
meretlen fiatalembert.

A gépkocsi vezetője, ahelyett, hogy köteles- 
ségszerüleg első segélyt nyújtott volna a

—• Veszedelmes tűz Miskolc mellett. Ve
szedelmes tűz * pusztítóit vasárnap ■ Miskolc 
külső városrészében, a Szentgyörgy-heg-yen, 
a villanegyed feletti szőllőkbcn. A szőllők- 
ban lévő karók a roppant melegtől kiszá
radva hatalmas lánggal kezdtek égni és a 
lüz nagy gyorsasággal harapódzott cl. A 
Miskolcról a helyszinre siető tűzoltóknak 
csak órák hosszat tartó munka után sike
rült a tüzel lokalizálni. Mintegy két hold 
szőllő a lángok martalékává vált. A tüzet az 
eddigi vizsgálat szerint gondatlanság vagy 
pedig gyújtogatás okozta.

— Katasztrófa a pllscni repülőtéren. PU- 
scnből jelentik: Vasárnap délelőtt a pilsen- 
boryi repülőtéren felszállóit a nyugalcsch- 
országi Aero-klub egy gépe, hogy Marien- 
badbn repüljön. A gép körülbelül 100 méter 
magasságban megfordult tengelye körül és 
a pilscn-ciscnsteini vasútvonal úttestére zu
hant. A szerencsétlenség láttára nz Aero- 
klub alkalmazottai több katona kíséretében 
a repülőgép alatt fekvő pilóták segítségére 
siették, s nagynehezen kiszabadították 
őket. A pilóta és kísérője súlyos sérüléseket 
szenvedett. A repülőgép erősen megsérült. A 
szerencsétlenség minden valószínűség sze
rint a kormány hibája folytán következett 
be.

— öt tűz a hűség következtében. Szom
baton éjszaka és vasárnap a hőségben a fő
város különböző pontjain több helyen lüz 
volt. Elsősorban is a Gyömröi-ulon levő ho
mokbánya melletti réten égett cl a száraz 
fű, aminek oltásához a tizedik kerületi tüz- 
örség vonult ki. Majd Újpesten a Bocskay- 
ut végén levő temetőnél gyulladt meg a 
száraz fü és ugyancsak hasonló tűz támadt 
Óbudán, a Kórház-utcai régi temetőben is. 
Csepelen majdnem végzetes tűz pusztította 
cl az ottani tüzőrség laktanyáját, amelynek 
teteje kigyulladt. Szerencsére idejekorán 
észrevették a veszedelmet és a tüzet nyom
ban elfojtották. A Vihar-utca végén levő 
Leloscher-féle telken körülbelül 200 négy
szögöl területen elégett a száraz fü. A tűz
oltók megállapítása szerint ezeket a tüzeket 
többnyire kéményből kipattanó szikra, vagy 
egy eldobott égő cigaretta okozta.

v

szerencsétlenül járt fiatalembernek,

gyors tempóban tovarobogott a hely

színről
az országúton Érd község irányában.

Az országúton járó személyek részesítet
ték első segélyben a vérében fekvő szeren
csétlen fiatalembert, s intézkedtek, hogy Bu
dapestre szállítsák. Csendőrök kutatták át 
zsebeit, de semmiféle olyan iratot, amely
ből személyazonosságát megállapíthatták 
volna, — nem találtak.

Az eszméletlenül fekvő, több sebből vérző 
fiatalembert, aki életveszélyes sebeket szen
vedett, Budapesten kórházi ápolás alá vet
ték. A főkapitányság nyomban elrendelte, 
az Érd község irányában futó valamennyi 
automobil megfigyelését s reméli, hogy si
kerül a gázoló és a szerencsétlenség színhe
lyéről megszökött sofőr előállítása.

— A jövedéki büntetőjog uj rendje. Augusz
tus 1-én lépnek életbe a jövedéki büntetőjog 
anyagi szabályait és a jövedéki büntető eljárást 
szabályozó’ rendclelek. Ezeket a fontos rende- 
lelckct egész terjedelmében közli a Magyar 
Törvénykezés uj száma. A félhavonként meg
jelenő törvénykezési újság előfizetési dija fél
évre 5 pengő.

— Pauncz Mérk állapota javult. A na
pokban szerencsétlenül járt é.s a Pajor-sza
natóriumban ápolás alá vett Pauncz Márk 
egyetemi tanár állapotában örvendetes javu
lás állott be. A kitűnő professzor, akit be
tegsége alatt rokonai, barátai és ismerősei 
nagy tömegekben 
jón van és ezen 
szanatóriumot.

— A fürdőzés 
huszonegyéves fogtechnikus vasárnap 
ulán a szentendrei Dunaágban fürdőit. Für
dés közben elmerült. Segélykiúllásaira több 
úszó és csónak érkezett a helyszínre, a 
fogtechnikust azonban, aki a vízben elmerült 
s többé nem bukkant fel, megmenteni már 
nem tudták. Holttestét később kifogták a 
Dunából s a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

— Ha kevés pénzért elegánsan akar rubáz- 
kodnl, keresse fel László Sándor férfiszabómes- 
ter kitűnő hirnevü férflsznhó-üzlctél, Rákóczi
id 50, ahol az előrehaladott idény miatt és 
hogy munkásait foglalkoztatni akarja, saját 
műhelyében készít mérték után, elegáns férfi
öltönyöket. mélyen leszállított árban, 60, 70 és 
80 pengőért, a legdivatosabb mintázatú finom 
szövetekből. Minden darab a cégfőnök irányí
tása és ellenőrzése melleit készül a legtökélete
sebb kiállításban és legdivatosabb szabásban. 
Szövclininlókat, divatlapokat és mérlékvételhez 
utasítást, vidékre bérmentve küld. Felhívjuk t. 
olvasóink figyelmét ezen harminc év óla fenn 
álló, közismert és megbízható cégre.

— Battcnbcrg Lajos utódául Moser Ernőt 
választották. Az Erzsébetvárosi Egységes 
Polgári Kör vasárnap délelőtt rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelyen a Battenbcrg 
Lajos nyugalmazott államtotkár lemondásá
val! megüresedett elnöki tisztségre Moser 
Ernő országgyűlési képviselőt, ügyvezető al
címeké pedig Wagner Károly volt ország
gyűlési képviselőt választották.

kerestek fel, a javulás ul
ti héten már elhagyja a

haloltja. Reisner Árpád 
’ • ' dél-

—Napszurás következtében összeesett az ott 
cán. Bagó Lajosné. 26 éves háztartásbeli asz- 
szony, vasárnap délelőtt a Pálffy-téren a nagy 
hőség következtében napszurásl kapott és össze
esett. A mentők a szerencsétlenül járt asszonyt 
a Rókusba szállították.

— Pincetüz a Teréz-köruton. Szombatról va
sárnapra virradó éjszaka jelentették a központi 
tüzőrségnek, hogy a Teréz-körut 50, szómu ház 
pincéje kigyulladt. A tűzoltók nagy készültség
gel vonultak ki ,de rövidesen megállapították, 
hogy az egyik kirakat alatt levő szellőztető ab
lakon ál egy könnyelműen bedobott égő ciga
retta gyújtotta meg csupán a felhalmozott hul
ladékot és ez okozta a tüzel. Néhány perc alatt 
sikerült a tűzoltóknak a tüzet eloltani. A rend
őrség ez ügyben megindította a vizsgálatot.

— Elfogtak egy veszedelmes kerékpártolvajt. 
Az utóbbi időben számos panasz érkezett a 
rendőrségre, hogy ismeretlen tettesek rendsze
resen lopkodják a szabadon hagyott kerék
párokat. A rendőrség széleskörű nyomozást in
dított a tettes elfogása érdekében, akit vasárnap 
délelőtt sikerült előállítani a főkapitányságra. 
Dávid István, állásnélküli kifutó személyében. 
Dávid beismerte, hogy az utóbbi időben valóban 
számos kerékpárt lopott cl, amelyet főként a 
Teleki-téren értékesített. Kihallgatás után a 
rendőrségen előzetes letartóztatásba helyezték 
és átszállították az ügyészség Markó-utcai fog
házába.

— Kigyulladt egy pékmübely a Szentendrei
utón. A Szenlendrei-ut 20. számú házban levő 
Pacsingcr Ferenc-félo sütődében vasárnap haj
nalban tűz keletkezett. A helyszínre kivonult 
III. kér. tüzőrség félóra alatt eloltotta a tüzet 
és megállapították, hogy az egyik kemencéből 
kipattanó szikra felgyújtotta az egyik tetőzet 
alatt elhúzódó gerendát.

— Motorkerékpár és autó karambolja 
Miskolcon egy súlyos sebesülttel. Vasárnap 
este súlyos autókarambol történt Miskolcon. 
Kiss Menyhért miskolci paprikakcreskedÖ 
oldalkocsis motorkerékpárjával meglehetős 
sebességgel haladt a városban, mikor a Ru- 
dolf-Iaktanya előtt egy autó kanyarodott ki 
az utcára. Kiss a sebességet nem tudván 
mérsékelni, beleszaladt az autóba, amely a 
motorkerékpárt feldöntötte. Kiss Menyhért, 
aki nagy ívben zuhant ki az úttestre, súlyos 
sérüléseket szenvedett. A mentők kórházba 
szállították. Az autó és a bentülők sértetle
nek maradtak.

— A Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület teljesen kielégítő eredményről éa 
minden üzletág fokozatos fejlődéséről tesz ta
núbizonyságot. A folyó első félév eredménye a 
tavalyi 1,512 300 P-vel szemben 1,781.165 P. 
A betéti könyvecskékre elhelyezett tőkék álla- 
déka 76 millió pengő, a folyószámla-betétek 
és hitelezőké pedig 89 millió pengő, az Intézet
nél elhelyezett összes tőkék álladéka 165.1 
millió pengőre emelkedett.

•— Az Angol-Magyar Bank Rt. 1928 junius 
30-ún lezárt félévi mérlege a bank üzleteinek 
minden irányú továbbfejlődéséről tesz tanúsá
got. A most lefolyt félév 360.000 darab oszta
lékra jogosult részvényből álló alaptőkével 
P 1,505.878.68 tiszta nyereséget eredményezett.

őz idei e!»ő félét mérlegének fontosabb számadatai, 
összehasonlítva az 1927 junius 30-1 félévi mérleg ada
taival, a kővetkezők:

1928 1927

Melyek a, Melyek aREBUS svábpor
lienr.Arlóa allrArAanL nlral ■iieneóflói sikerének okai: w

t HVUeri elöli 4,OS basmálat után már nóhánv nap alatt tökéletesen végez a sváb, 
rusznl és hangyával.

2. fehér, szagtalan, nem piszklt.
3. elhullott Is alig látható, mert e szer hatásánál fogva odújába kényszerül és ott pusztul el
4. A vegyi Ipar remekműve, hatása folülmulüatallun.

winaBiiw i I t.so, a.-,k u._ p I hm iwngaaaott ikhwi whow 11 
i< E B V S VBCYfMQ V X K

Pénztári készletek •
Váltótáros .........................................
Adósok
Jelzálogkölcsönök .........................
Betét takarékkönyvekre és folyó

számlában .................................. ,
Hitelezők ...... .

ezer
6.838

50.676
53.798
15.064

pengőben
8.291 

26.493 
54.818

60.075
45.251

45.644
34.446

Az intézetre bízott idegen tőkék összege 
106 millió pengőre emelkedett. A számszerűleg 
kedvezőbb üzleteredmény mellett a tavalyinál 
magasabb összegű osztalék fizetése az általános 
gazdasági viszonyok további fejlődésétől is 
függ.

— Székrekedésnél, emésztési zavaroknál* 
gyomorégésnél, vértódulásoknál, fejfájásnál, 
álmatlanságnál, általános rosszallóinál igyunk 
reggel éhgyomorra 1 pohár természetes „Ferenc 
József** koserilvizet. A belorvosi klinikákon 
szerzett tapasztalatok szerint a Fcrene József 
viz az Ideális hashajtó minden jellemző tulaj
donságát egyesíti magában. Kapható gyógyszer
tárakban, drogériákban és fflszerüzlctckbcn.
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Mayer János vasárnap Lilla
füredre érkezett és utasítására 

tovább folyik a furatás
Sokat foglalkoztatta a nyilvánosságot az 

utóbbi időben a lillafüredi fürdőépitkeaés. 
Különösen a melegvíz kutatások ügyét per- 
traktálták. Mint ismeretes a hivatalos szak
értők megállapítása alapján melegvíz után 
kutatnak Lillafüreden. Hosszú idő óta foly
nak a furatások és bár

500 méternél tartanak jnár, még min
dig nem sikerül melegs izforrásru 

akadni.
'A munka eddigi sikertelenségével van ősz 
szefüggésben ugylátszik az, hogy

Mayer János földmlvelcsügyi miniszter 
vasárnap reggel Lillafüredre érkezett

Egy vak fin bravúros élet
mentése a Dunán

Izgalmas életmentés játszódott le szomba
ton délután a Szentendre melletti Dunaág- 
bán.

Az életmentés hőse egy tizenhét éves, 
mindkét szemére vak fiatalember, Értei 

Imre volt.
Wittmann Mihály budapesti kereskedő ti

zenhét éves Béla fia szombaton reggel na
gyobb társasággal, csupa hasonlókorú diák
pajtásával kirándult Pomázra. A nagy me
legben elhatározták, hogy átmennek Szent
endrére, ahol meg fognak fürdeni a Duná
ban. Csakhamar Szentendrére érkeztek, le
vetkőztek és annak dacára, hogy a fiuk leg- 
nagyobbrésze nem tudott úszni, a hullámok 
közé mentek. Jókedvűen fürdőitek egy da
rabig, mikor egyszerre csak hangos segit- 
ségkiáltásra lettek figyelmesek. Rémülten 
pillantották meg Wittmann Béla ijedtségtől 
eltorzult arcát, aki a parttól mintegy har
minc-negyven méternyire küzködött az őt 
már-már elborító hullámokkal. A fiuk két

Őrültnek tetette magát, hogy feleségétől elválhasson
Különös ügyben tett följelentést a bécsi ren

dőrségen Zankel Ernő budapesti iparos elvált 
felesége, volt férje ellen.

Zankel Ernőné feljelentésében előadja, hogy 
őt évig zavartalan házaséletet élt férjével, amit 
a legkisebb incidens sem zavart meg. öt év 
után férjén az

elmebaj jelei mutatkoztak
és ezen •emmiféle gyógykezeltetés nem segi- 
tetL Hosszas kínlódás után az asszony kéré
sére és a férj hozzátartozóinak beleegyezésé
vel a

bíróság felbontotta ZankellcI kötött házas
ságát.

Zankel Ernőné, aki még ekkor is szerette fér
jét, csupán rettenetes betegsége miatt határozta 
el magát a válásra.

Alig egy év után, a múlt esztendő végén ar 
elvált asszony nagy meglepetéssel értesült ar
ról, hogy

férje újból házasságot kötött
egy jómódú budapesti kereskedő család leá
nyával. A volt feleség nem tudta elképzelni, 
hogy bárki egy elmebajos emberhez adja nőül 
leányát és ezért megbízott egy magánnyomozó I tóttá

Tasnády Ibolya táncosnő esete 
egy parkettáncossal, az autós arisztokratával, veronállal 

és Rókus kórházzal
Budapest éjszakai világának, amely apró 

tragédiákban nem szűkölködik, újabb szen
zációja van. A.z utóbbi időben lejátszódott

Mindenütt kapható;
BO fillér, P 2.60 és P é.EO ért

A miniszter megtekintette az építkezéseket, 
majd hosszabban tárgyalt a furatást irányitó 
cs végző szakemberekkel. A tanácskozásnak 
az volt az eredménye, hogy

Mayer János miniszter kiadta az utasí
tást, hogy a furatásokat folytassák 

tovább.

A munka tehát tovább folyik Lillafüreden 
és tovább is megmarad a kérdés, vájjon a 
sok milliárdos invesztál ás után sikerűbe, 
végül mégis melegvizet fakasztani az egyen
lőre közömbös hidegséggel ellentálló szik
lákból.

ségbeesett kiáltozásaira, csakhamar "nagy 
tömeg verődött össze a parton, de senki sem 
mert a fulladozó után úszni. Ekkor kivált a 
tömegből egy vak fiú, Értei Imre, aki a bá
muló emberek legnagyobb csodálkozására 
lehányta magáról ruháit, a hullámok közé 
vetette magát és

hatalmas tempókkal úszott a segítségért 
kiáltozó Wittmann Béla felé.

Csakhamar el is érte a hullámokkal küzködő 
fiút és megragadta, hogy a part felé von
szolja. Ez azonban nem sikerült, mert W itt- 
mann Béla halálfélelmében görcsösen ka
paszkodott Értei Imrébe és a vak fiút is a 
megfulladás rémével fenyegette. Már-már 
mindkettőjük feje felett összecsaptak a hul
lámok, mikor egy csónakkal sikerült az él
őiéit Wittmann Bélát és a hős vak fiút a 
partra szállítani, ahol a nézők hatalmasan 
megéljenezték a bátor életmentőt, aki mini 
később kiderült egy környékbeli paraszt
gazda fia.

irodát, hogy kutassanak a különös házasság 
részletei utón.

A nyomozó iroda emberei rövid munka után 
megállapították, hogy Zankel Ernő már első 
feleségével való házassága alatt is udvarolt má
sodik feleségének, aki természetesen néni tu
dott arról, hogy Zankel már nős és igy szívesen 
fogadta a biztos fellépésű, jómodoru ember 
udvarlását, akin állítólagos elmebaját egyálta
lán nem lehetett észrevenni.

Zankel Ernő tehát színlelte az elmebaji, 
csupán azért, hogy első feleségétől elvál

hasson.
Az elvált feleség ezek ulán Béeshe utazott, 

ahol Zankel Ernő letelepedett második felesé
gével. Az asszony felkereste elvált férjét, aki 
azonban a leleplezésekről mit sem akart tudni. 
Azt állította, hogy nemrég gyógyult ki betegsé
géből, semmiféle orvoslásról nem akart hal
lani. Az első feleség, látva, hogy srépszőval 
férje elhatározásán és tettéin nem tud változ
tatni,

feljelentette Zankel Ernőt a bécsi rendőr
ségen,

amely a különös ügyben a nyomozást megindi- 

apró kis tragédiák hátterében mindig anyagi 
természetű ügy állt,

az újabb eset mögött azonban szerelmi 
történet húzódik meg.

A Moulin Rouge-b&n táncol Tasnády 
Ibolya artistanő. A karcsú, szőke táncosnőt 
az utóbbi időben állandóan Sebők Imre 
parkettáncos társaságában látták, aki a 
Kék Egér-ben van szerződésben. A fiatal 
táncosnő csütörtökön egy ismertnevű arisz
tokrata nagybirtokos meghívására

antótarára ment Székesfehérvárra.
Félnapig tartó autótura után érkezett 

vissza Budapestre. Az autóutnak addigra 
hire ment kolléganői között, akik közül so
kan — mint ilyenkor szokás - meglehetős 
szívfájdalommal vettek tudomást az aufó- 
f uráról. Ilyen körülmények között hamaro
san pletyka lett az. ártatlan kirándulásból. 
Székesfehérváréi megérkezve, megtudta, 
hogy Sebők Imre neheztel rá az autőturn 
miatt. Tegnap este egy Rákóczi-uti kávéház- 
han találkoztak, ahol a parkettáncos szem
rehányást tett neki a székesfehérvári ut 
miatt. Közben már elindullak és Tasnády 
Ibolya autóba akart ülni, hogv hnznmenjen. 
Az nutótoxi előli álltak mór. mikor a vita

Rónícónoí él"^0^,• horr‘- bilin áron cuk 
smiEHszraz^szMMero. 12 

olyan ihatott* vált, hoRv Sebők Imre 
sarkon fordult és

búcsú nélkül otthagyta a táncosnőt.

.1 megbántott leány a taxiba ugrott és haza
hajtatott a Dohány-utca 9'r. számu házban 
levő lakására, fiókjából elővett néhány tubus 
veronait, amelyet régebben álmatlanság el
len rendelt neki az orvos és

pohár vízben bevette a mérget.
Reggel eszméletlen állapotban, halálsápudt 
arccal akadt rá a szobaleány. Fellármázta a 
házbelieket, akik autót hoztak és a Rókus- 
kórházba vitték az eszméletlen artistanőt. 
Gyomormosást nem lehetett alkalmazni, 
mert a méreg már felszívódott a szervezetébe 
és ezért

injekciókat adtak neki.
Egy óráig tartó kísérletezés után sikerüli a 
táncosnőt eszméletre téríteni, akit azután 
saját kérésére a lakására szállítottak. .4 mé
reg meglehetősen nagy adag volt, a fiatal 
szervezete azonban megbirkózott a veszede
lemmel és egynapi szünet után vasárnap este 
már újra a Moulin fíouge parkettjén táncolt 
Tasnády Ibolya, az éjszákéi romantika szőke 
hősnője.

Tizenhat egyforma kalapot 
csalt ki a belvárosi szalonoktól 

eéy mániákus kalap gyűjt őnő
A fehér tlorentin kalapok barátja

Nem mindennapi furcsa szélhámosság 
ügyében nyomoz néhány nap óta a rendőr
ség. Az elmúlt napokban egymásután több 
feljelentés érkezett a főkapitányságra egy 
különös szélhámosnő ellen. A feljelentés 
szerint

egy feltűnő elegánsan öltözött fiatal 
hölgy

állított be a legjobb nevű belvárosi kalap
szalonokba vásárlás ürügyével. Válogatás 
közben a legkényesebb Ízlésnek adta tanu- 
jelét. Végül bizonyos keresgélés után kivá
lasztott egy fehér florentin kalapot, amelyre 
fehér szalagot varratott. Utána megkérte a 
tulajdonosnőt, hogy küldje a kalapot egy 
tanulóleánnyal a lakására, ahol majd ki
fizeti. Útközben azután egy átjáró ház előtt 
elvette a kalapot a tanulólánytól, azzal, 
hagy felmegy a lakásába és azonnal lehozza 
a pénzt. A tanulólány néhány percig várt, 
majd mikor érdeklődni kezdett, kiderült, 
hogy szélhámossal volt dolga: a kalap
vásárló hölgy

Központi fűtőtelepről akarják 
ellátni az egész főváros fűtését

A főváros tanácsa foglalkozik az érdekes tervvel
Érdekes beadvány érkezett Budapest 

székesfőváros tanácsától. A beadványt Bánó 
László kormányfőtanácsos, ismert fővárosi 
gépészmérnök nyújtotta be egy érdekeltség 
nevében, amely

a fővárosban központi távfiitőtelepet 
óhajt létesíteni, én Ily módon Budapest 
valamennyi lakását — főképpen azon
ban n jobb házak lakásait. — közpon
tilag fűthető és melegvízzel kívánják 

É ellátni.
Bánó László mérnök beadványában rámu
tat arra, hogy a központi fiitőtelep létesí
tésével nemcsak Budapest lakosságának 
kényelmét mozdítanák elő, hanem nagy
mértékben szolgálnák a közegészségügyet 
is, amennyiben fokozatosan csökkenthető 
lenne Budapest levegőjének füsttel és korom
mal való megfertőzése.

A vállalkozók egyben rámutatnak arra a 
közgazdasági szempontból nagyfontosságu 
körülményre, hogy a központi távfűtő és 
melegvizszolgáltató telepet

kizáróan hazai széntüzelésre
rendeznék be, ami által óriási mértékben nö
vekednék a hazai szén fogyasztása és ará
nyosan csökkenne a külföldi szén behoza
tala, ami évről-évre tekintélyes számu millió 
pengő megtakarítást jelentene az ország kül
kereskedelmi mérlegében.

Bánó László mérnök, aki számos fővárosi 
és vidéki központi fiitőtelrpet és legutóbb a 
debreceni klinikák é, a fűzfői gyártelepek 
nagyszabású központi fűtőberendezéseit is 
tervezte, hangsúlyozza ajánlatában, hogy a 
budapesti központi távfűtő-telepet kizáróla
gosan magyar tökével és magyar munkások
kal építenék fel és hazai gyártmányú gépek
kel rendeznék be.

A székesfőváros tanácsa. - mint értesü
lünk, az érdekes ajánlattal, — amelynek 
benyújtását féléven át tartó tanulmányok 
előzték meg, csütörtöki tanácsülésen fog
lalkozni fog s amennyiben a terv kivitelre 

Dr. Kft JDÁC5Y».ho,vO»
Vili., Jősaebkürat S. m. férlifcínói betonakna

a ház másik kapuján elszökött a ka
lappal.

Rövid egymásutánban tizenhat hasonló 
feljelentés érkezett a főkapitányságra. Az 
ily természetű ügyek éppenséggel nem rit
kák a rendőrségen. Ennek az ügynek azon
ban különös érdekességet adott az a furcsa 
körülmény, hogy a titokzatos elegáns 
hölgy

mind a tizenhat esetben teljesen egy
forma fehér florentin kalapot csalt ki.

Ebből nyilvánvalónak látszik, hogy esetleg 
nem is közönséges csalóról van szó, mert 
teljesen kizárt dolog, hogy minden esetben 
gondos válogatás utón tizenhat tökéletesen 
egyforma kalapot csaljon ki egy szélhámos. 
Nem tartjók kizártnak, hogy

egy társaságbeli. beteg Idegzetű hölgy 
csalta ki a kalapokat, hogy ilyen módon 
elégítse ki beteges szenvedélyét. A fehér 
florentin kalapok mániákus g5"üjlőjét ke 
resi a rendőrség.

alkalmasnak Ígérkezik, ugv azt a főváros 
ősszel összeülő közgyűlése, majd pedig a 
belügyminisztérium elé juttatja.

FLY-TOX
a legelaő és világhírt Mrcglrtó-rrar, mely as , 
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SZIKBÁZ-MOZI
Három világváros reviiverse- 

nyében az angol ■— vezet

Bárdos Arthur Berlinben meg
csinálta az uj Modern Színpadot
A szinház egyik stcirja Vidor Ferike, aki Berlinben filmen mint 

bitrleszkhősnő is bemutatkozik

A berlini revil párisi lett, viszont a párisi aggkori gyenge
ségben szenved. — Londonban a legnagyobb kánikulában 
is áll a teljes szezón, — A Hyde park botrány a színpadon. 
-- Páris szerelmi konzervatlzmusa és Berlin, London 

extravaganciája
Néhány nappal ezelőtt jött haza hosszú 

külföldi tnnulmányutjáról Hegedűs Tibor, a 
Vígszínház kiváló fiatal rendezője.

HEGEDŰS TIBOR
színháza megbízó síiből bejárta Európa met
ropolisait, végignézte Bécs, Berlin, Páris, 
London színpadi terméseit és tapasztalatai
ról a következő, rendkívül érdekes beszá
molóban emlékszik meg:

— A Vígszínház jövő évi programmján a 
főhelyet — mondja Hegedűs Tibor — a 
Molnár-ciklus és a magyar színpadi írók 
foglalják el, <ie sor kerül egy két olyan nagy 
külföldi attrakcióra is, amelyek közül első
sorban Reinhardt Artfs/en-jét és Veiller: The 
Trial of Mary Duganjá-t említem. Az elsőnél 
szándékosan hangoztattam a rendező nevét, 
mert a nagy siker kilencven százalékban az 
<"> érdeme. Reinhardt egy nagyszerű ameri
kai artista témát dolgoztatott fel, Osszip 
Dűmovval, a költővel. Érdekes a millió is: 
az artisták világa és élete, a zene, tánc, a 
taps, a festék és a könny között. Nem akarok 
beszélni most Reinhardt berlini előadásáról, 
csak annyit .‘.karok leszögezni, hogy

ebben :i darabban, produkál Halmay Ti
bor oly sokul, amelyért meg lehet bo

csátani ennek a színésznek mindent, 
amit telt.

— Külföldi utamban sokat tapasztaltam 
— folytatja Hegedűs Tibor, sok prózai da
rabot láttam, de nagyon érdekelt a revü is, 
mint korunk egyik sajátos szinpadi tükör
képe. Ezen a ponton érdekes összehasonlí
tás adódik, a három világváros, Berlin, Pá
ris és London revűprodukciói között:

Berlin e téren sokat haladt, hogy úgy 
mondjam, a reviije

párisi lett.
A harmadik Rcinhurdt színházban a Komö- 
dic-bcn megy cgv kis „Rcvue en miniatűré'* 
J.s íicgt in der Luft cimen, amelynek van 
cgv-kél száma (A nászéjszaka; A ni p pék; .4 
suttogó bariton és Sisters-ck), melyek az 
összes európai revü színpadokon megállnák 
helyüket de a legérdekesebb az egész 
produkcióban, hogy az énekes és táncos 
szerepeket

prózai színészek táncolják és éneklik 
hang nélkül.

A pálma itt elsősorban Spolianskyt illeti és 
ami Berlinben már nem is feltűnő — a 

műsorban ismét magyar név: a táncokat dr. 
Erdélyi Géza tan Holta be!

- A párisi revü, mely külföldieknek kö 
szönheti kivirágzását és egy két év óta

alig fejlődik.
Ugyanaz a séma a rendezésben és csak n

kosztümök és dekorációk szin raffinériája 
ejt bámulatba. A slágerek közül egy-kettő ha
mar elterjed a párisi utcán és a kontinensen 
de a Th. Feniina nagyszerű Argont inia-j&n 
kivül

Mistlnguett és Raquel Meller produk
ciója már fáradt ismétlése mindannak, 

amit évek óta látunk tőlük.
— A londoni rcvue ismét valami egyéni 

keveréke a kabarénak, varieténak és a ... 
cirkusznak... Be kell vallani, hogy itt kap
juk a legtöbb uj muzsikál, sok friss ötletet 
és a legremekebb táncospárt: Jcan Barryt és 
Jaek Ilolland-t — de a legkisebb táncos is 
kitűnő — hisz itt vagyunk, a kontinens ösz- 
szcs revüinek táncos — nagyszállóinál — 
a remek angol táncosokkal, innen árasztják 
cl Európát..

Van ezekben a revükben minden: szin- 
házparódia (a Londonban vendégszereplő 
modern orosz-balett, akiket mi is ismerünk 
a Városi Színházból) kifigurázása, a londoni 
utca és a rendőrségnek

a Hyde-parkl bltránnyal és a női rend
őrséggel kapcsolatos véres szatírája.

(Boldog Anglia! ahol ilyesmiért senki nem 
sértődik meg!) és minden friss, naiv, kedves 
közvetlen, mint egy Chaplin film.

Zsúfolt házak a legnagyobb kánikulá
ban.

. .. Cilinder, frakk és szmoking délután hat
tól kezdve mindenkin az utcán és a színház
ban, aki a páholyba vagy a földszintre vál
tott jegyet vagy szinház után betér egy 
jobb étterembe. Horribilis árak: 20—30 
pengő egy jobb jegy! Mégis a legtöbb szin
ház tele van délután és este!

— Most összegezzük, amit mondtam: A 
revue a kor tükörképe ... A berlini revue 
egyik legnagyobb sikerű száma ...„Wenn 
die beste Frcundin" cimü duett és a jól fi
gyelő szem

a női barátságnak egy oly nyári forró- 
ságu divatját látja,

— hogy nagyobb bámulatba csak London 
bán esik — ahol legújabban

tulápolt feminin hiuságu férfiak tömege 
lepi el a Piccadllly cirkusz körül

fekvő éttermeket és bárokat. ..
— A pólóit. . . Páris! A 14 juillet. .. nagy 

kábulatában sem mutatott hasonló kilengést.
— Fiuk és lányok, férfiak és nők, — fia

talok és öregek, ölelkeztek, táncoltak haj
nalig és csókolództak utcán, pádon, autón 
és padlás szobában ...

Úgylátszik Páris lett szerelmi téren a vi
lág legkonzervatívabb városa! * I

A színházi dekonjunktúra első éve tette 
tönkde a jószárdéku Renaissance Színházat. 
amelynek érdemes igazgatója, Bárdos 
Artúr dr. színháza bezárása után vándorbo- 
tót vett a kezébe. Bárdos Berlinben telepe
dett le, ahol először filmrendezéssel kisérle 
fezeit. Az uj szakma nem vált be és Bárdos 
több színháznak lett Berlinben a drama
turgja. Kezébe vette az újságírói tollat is cs 
szellemesen előkelő berlini cikkeit minden
kor szívesen olvasták Pesten.

Bárdos azonban, ugylátszik, nem tudott 
elválni örök szerelmétől, a színházigazgatói 
széktől. Addig-addig fáradozott, dolgozott, 
mig megfelelő financie-val u báltérben

megvette a Kurfirsterdammon a Thea- 
ter der Komikcr színházat.

A szerződést ezen a héten írták alá. 
Bárdos a ..Theater der Komiker"-bó], ha
sonlóan az általa alapított „Modern Szín
padhoz"

irodalmi kabarét csinál.
A berlini Modern Színpad ebben a formá

jában csak egy évig fog fennállani, mert a

májusi kapuzáráskor elkezdik az épületnek 
színházi célokra leendő átalakítását. A jövő 
szezont már Bárdos Berlinben három felvo- 
násos darabokkal kezdi meg.

Bárdos Artúr azonnal hozzáfogott a tár
sulata megszervezéséhez. Nagyon érdekes, 
hogy az első szerződést

Vidor Ferike Irta alá.
Vidor Feri is végleg elhagyta Pestet. Né
hány évvel ezelőtt már játszott német szín
padokon. A „Max und Moritz", a bécsi 
Simplicissimus és a „Nachtlied" kabarék
ban lépett fel. Az utóbíbban Wedekind-da- 
lókat énekelt nagy sikerrel, amelyhez ha
sonlóan Bárdos színházában is speciális da
lokat fog énekelni.

Vidor Ferike egyébként a legjobb utón 
van ahhoz, hogy Berlinben karriert csinál
jon. Leszerződött egy filmgyárhoz, amely

burlcszkhősnőt akar belőle faragni.

Komikus sportlady lesz első fllmszerepe, 
amelynek keretében stelő, soffőröző és lo
varnői tudását fogják kipróbálni.

Julius

30
Hétfő

JflWDES ESTE 8/4S-K®B 
BUBÁI SZÍNKÖR

Kétszázharminc pengőért bárki 
filmsztár lehet, ha szerencséje van

Riport egy furcsa hirdetés nyomán

SZÍNHÁZI napló
Lassanként megindul a készülődés nz uj 

s/inlinzi szezonra Direktorok, rendezők egy
másután térnek haza külföldi Htjukról, hogy 
n jövő s:r:on előkészítő munkálatait meg- 
kódjel:. Az összes színházak augusztus húsza
dika körül nyitnak, kivéve a Terézkőruti 
Színpadot, amely legelsőnek,

augusztus negyedikén kezdi meg uj szezónjál 
A Teréz-köruti Színpad régi szokásához híven, 
szezonnyitó műsorául n multév legsikeresebb 
darabjaiból összeválogatott reprizmiisort adja.

Hétfőn érkezik cl

ötvenedik előadásához
u Budai Színkör diadalmas nyári operettje, A 
réy/ nyár, nmelv egyedül tudott megbirkózni 
Budapesten a rettenetes kánikulával. A régi 
nyár zsúfolt házakkal jutott ebhez a szép ju
bileumhoz, ebben pedig nem kis része van a 
kitűnő szereplőknek: igy n bűbájos lionthy 
Hannának, a kedves és finom Zilahy Irénnek. 
Torny idanuk, llanouszky Jucinak és Czuppon 
Sárinak, valamint a térti gárda minden tagjá
nak. igy elsősorban Pét hőnek. Sziklaynak, 
ballagnak is (iózonnak. Az operett kitűnő ren
dezője, Lóránt Vilmos, az ötvenedik előadásra 
uj rendezői ötlettel gazdagítja A régi nyár 
cln-.ü operettel.

a görlök hadát, amely immár nélkülözhetet
len velejárója lesz a modern színpadnak. 
Nálunk, Budapesten Gallay Nándor vezeté
sével alakul meg az első görliskola, amely 
minden bizonnyal nem fog külföldi társai 
mögött elmaradni.

A multhéten beszámoltunk arról, hogy a 
kispesti szinház mennyire küzd a közönség 
részvétienségévcl, legfőképpen pedig a kánikulai 
meleggel. A

Kispesti Színház
derék igazgatója mindent megtesz, hogy ki
tűnő társulatával a legjobb előadásokat produ
kálja s éppen ezért most sorra bemutatja az 
elmúlt szezon legsikeresebb darabjait. Kedden 
például uj kiállításban és ragyogó szereposz
lásban a Nászéjszaka kerül színre. Itt készsége
sen megállapítjuk, bogy a szinház tagjai és a 

" ,c0Pompásabb fegyelemmel állnak 
Mlklóssy színigazgató rende'kczésére, aki való
ban peldandó önfeláldozással, komoly tudás
sal vezeti a Kispest-újpesti szinház ügyeit.

Ma délben az Andrássi-uti Szinház telefo
non érdekes szerződést kötött.

Békeífy Lász’ó

Ami meg nem volt Budapesten ,iine it! 
san. I gv latszik, hegy a nyári kánikula is 
termel jó ötleteket. mert amint halljuk, 
megalakult Pesten

u jövő évre újra az Andrássv-uti Szinház 
tagja lesz, tehát azé n színházé, amelytől sú
lyoz véleménykülönbségek után még súlyo
sabb anyagi pönálék lefizetése ellenében 
vált meg. BékclTy László azonban néhány 
hónapig a Royal Orfeumban is vendégszere
pel, mert Zerkovitz igazgató vele gondolta 
pótolni Dénes Oszkárt, aki mint ismeretes, 
a Király Szinház tagja lett.

A film utáni vágy, amely főleg a pénzkere
set szempontjából annyira birtokában tartja a 
közönséget, a múlt héten belőlem is kipattant. 
Egy hirdetést olvastam ugyanis az újságokban, 
amely vastag belükkel felszólitotta az embere
ket, hogy

„filmfelvételhez jelentkezzenek*4.
„Próbafilmet készítünk, — közölte a hirde

tés, — külföldi gyárak részére. A próbafelvéte- 
kot európai és amerikai filmgyáraknak bemu
tatjuk. Jelentkezés délután 3 és 8 óra között.'*

Hol lehet jelentkezni? Propaganda film, 
Vúci-ut 1.

Váci-ut 1. A kapuban kis tóbla: Propaganda 
Film. Fekete Béla, II. cm. 18.

Fekete Béla? Ugyanolyan ismert a neve, 
mint a Propaganda Filmé. Nem baj.

Második emelet 18. Az ajtó előtt kis cso
port. Varrólányok, B-listás hivatalnokok, szé
pek, kevésbé szépek, jól és rosszul öltözöttek. 
Szóval a filmfelvételre jelentkezők megszokott 
társasága.

Egymásután tűnnek el az ajtóban. És olyan
kor, mikor az ajtó kinyílik, a nyíláson át lát
hatók az ígéret földjének apró, rekvizitumai: 
rolnik, melyekre feltekercselik a filmet.

Izgatottak a jelentkezők. Tárgyalják a lehe
tőségeket.

Végre én következek. Kopogok és belépek az 
előszobába. Körülnézek.

A szobában két férfi és kél hölgy. Az egyik 
ur erősen dolgozik valamilyen könyvben, a 
másik, magas, őszcs hajú ember, pipázva ül az 
aszlal elölt.

— A hirdetés ügyében tetszett jönni?
— Igen, — mondom, — mire a hölgy a pl- 

pás ur melletti karosszékbe tuszkol.
Leül velem szemben, s igen határozott, biz 

los hangon, mintha mondanivalóját előre be
tanulta volna, a kővetkezőket hadarja el elöl
tem:

— ön próbaíllmel csináltat nálunk, mint
egy 8—10 méter hosszút. Ezt mi elkészítjük, le
vetítjük, aztán megmondjuk, hogy alkahnas-e 
filmezésre, vagy sem.

— ???
— Mindössze 10 pengő.
Hat ez nem sok. Ez a csekélység biztosan 

busásan fog kamatozni, ha filmsztár leszek.
— Es lin taugllch vagyok?
— Akkor kaphat kisebb szerepeket nz álta

lunk készítendő reklám-filmekben, — hangzik 
n válasz.—

Felvételenként négy pengőt kereshet.
— És kérem szépen, hogy tetszik azt érteni, 

hogy a próbafelvételeket önök európai és ame
rikai gyáraknak bemutatják?

~ Mi igenis bemutatjuk, — folytatja a plpás

ur, — ha ön akarja. Ebben ar esetben azonban 
még

külön felvételt esinálnnk önről.
A felvételért méterenként három pengő jár, 
lisztán a nyersanyagért. Na már most, ön meg
nevezi azokat a gyárakat, ahova a felvételt el- 
szertné küldeni. Minden gyárnak külön kópiát 
csinálunk, — méterenként két pengő — plusz 
a postaköltség.

Kezd érdekessé válni a helyzet.
— És mondja kérem, — kérdezem kíván

csian a pipás embert, — hány méter az a pró
bafelvétel?

— Nem sok, 28—30 méter az egész.
Gyors számítás. Egyes számú felvétel

10 pengő. Gyárak részére felvétel negatív mé
tere 3 pengő. Harminc méter 90 pengő. Két 
kópia egy német és egy amerikai gyár részére, 
120 pengő. Postaköltség mondjuk 10 pengő. 
Mennyi is az összesen?

Kettőszázharminc pengő.
Ilyen alapon csak egy dollármilliomos en

gedheti meg magának, hogy filmsztár lehes
sen! Pedig a Propaganda filmes Fekete Béla 
ur előzékenyen „csak" a „nyersanyag" árát 
fizetteti meg magának, a felvételt, a kidolgo
zást teljesen ingyen csinálja.

Kötelezettség nélkül,
teszi hozzá informátorom, — kötelezettség 
nélkül.

Ezen van a hangsúly.
Nyomban elhatároztam, hogy nem leszelt 

filmsztár Sietve távozni.
Az ajtó előtt sajnálkozva nézem a várakozó

kat. A rosszul öltözött varrólányokat, hivatal
nokokat és a többieket, akik a nngyhangu rek
lám hatása alatt nehezen összekuporgatott 
pénzecskéjükért 10 méteres film-arcképet vá
sárolnak majd, — az eljövendő, a nagy, a dől- 
tárokat termő filmsztárság reményében.

CTFI I íl SÜTŐPOR ® I KLInM

aj eli5 goilképző akadémia
Budapest most ezen a téren Berlin, London 
Pans CS nyomdokaiba lép. ahol a
legkomolyabb formában női életpálya a görli 
tudomány. A világ nngv metropolisaiban 
nortdenütt hírneves iskolák képzik ki táncra
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fl Népszövetség Bion tiltako
zunk a csehek igazságtalan 

„kém" ítéletei ellen
n kormány intervencióját kérik a társadalmi 

egyesületek az ártatlanul bebörtönzött egyetemi 
hallgatok érdekében

m&dní!
A magyar közvélemény felháborodással 

vette tudomásul, hogy a csehek egymásután 
börtönöztek be ártatlan magyar egyetemi 
hallgatókat. Az utóbbi időben egymásután 
fogtak el a csehek olyan diákokat és más 
foglalkozású magyar embereket, akik 
Csonka Magyarországból mentek látogatóba 
megszállt területre. A csehek ezekben kém- 
gyanús elemeket láttak és

bár semmi bizonyíték nem volt ellenük, 
elítélték őket

és a legtöbb esetben lehetetlenül hangzó ná
dak alapján hozták meg az ítéletet. Igg

Náday Lola színésznő Buenos- 
Airesból küldött levelében cáfolja 

meg öngyilkosságát
A művésznő, a kinek halálhíréi terjesztették, hajóra szállt 

és visszatér Magyarországba
Nemrégiben bejárta a lapokat a hir, hogy 

Náday Lola budapesti színésznő, aki az in
flációs időkben igen nagy szerepet játszott 
a főváros mondain köreiben, Buenos Aires
ben öngyilkosságot követett el és meghalt. 
'A napisajtó részletes riportok keretében re
gisztrálta az eseményt. Náday Lola „öngyil
kosságáról" sokat beszéltek és a hirt álta
lános részvéttel kommentálták. Az idegenbe 
szakadt színésznő Budapesten lakói szülei 
és hozzátartozói a lapokból értesültek a 
„szerencsétlenségről ', amit nem akarlak el
hinni, hanem a buenos-airesi követséghez 
fordultak azzal a kéréssel , hogy állapít
tassa meg, mi történt Náday Lolával. Alig 
néhány napra rá megjött a dclamerikai vá

A vasárnap délelőtti kánikulai 
iorróságban nyolcvanezren 
fürödtek a pesti strandokon

Többhelyütt életveszélyes tolongás és verekedés történt — 
A fővárosi Dunafürdő öltözőhelyiségeibe behatolt a viz s 

a legnagyobb veszéllyel fenyegette az uszodát
A napok óta tartó hőség vasárnap érte el 

tetőfokát. Már a kora reggeli órákban káni
kulai forróság öntötte cl a várost s a lakos
ság jórésze a hajnali órákban igyekezett ki
felé a városból a szabadba, a kiránduló
helyekre, számosán pedig a különböző 
strandfürdőket keresték fel. A Hétfői Napló 
munkatársa vasárnap körüljárta a fővárosi 
és a pestkörnyéki strandfürdőket és uszo
dákat és konstatálta, hogy vasárnap délelőtt 
érte el a strandfürdőlátogatók száma a leg
nagyobb idei létszámot: vasárnap

hetvenöt—nyolcvanezren fürödtek a kü
lönböző strandokon és uszodákban, 
ahol veszélyes tolongás, verekedések, 

zsebtolvajlások voltak napirenden.
A legtöbben a csillaghegyi strandfürdőt 

keresték fel, minthogy ennek a fürdőnek 
van a legnagyobb befogadóképessége. De 
délelőtt 11 órakor itt is hosszú sorokban áll

súlyosan elítélték az egyik diákot, mert 
magyar főiskolai szervezet tagja, 

sőt elitéltek egy cserkésztisztet is. A diákság 
körében most mozgalom indult meg az ár
tatlanul bebörtönözöttek érdekében. A diák
ság a társadalmi egyesületek bekapcsolásá
val

intervencióra akarja kérni a kormányt 
olyan formában, hogy az igazságtalan és 
jogtalan ítéletek ellen a Népszövetség előtt 
kérjen orvoslást.

Az akció már folyamatban van és a sére
lem rövidesen a kormány elé kerül.

rosból a válasz. Az elparentált Náday Lola 

sajátkezűié^ cáfolta meg öngyilkosságá
nak hírét.

Náday Lola levelében közli, hogy hajóra 
szállt és rövidesen megérkezik Budapestre. 
A színésznő érdekesen emlékszik meg leve
lében az ottani viszonyokról és megemlíti, 
hogy a magyar színésznőknek

igen rosszul megy a soruk

Buenos-Airesben. Egyáltalán nagyon nehe
zek olt a kereseti viszonyok és a magyarok 
közül, a kiket odasodort a végzetük, a leg
többen azzal a tervvel foglalkoznak, hogy 
hamarosan visszajöjjenek Magyarországba.

tak azok, akik jegyre várakoztak: már a 
kora délelőtti órákban megtelt az óriási 
strandtelep. Ugyancsak erős napja volt a 
Széchenyi-stranduszodának, ahol csak há
rom órán át lehetett fürödni vasárnap az 
egyes fürdőzőknek. Mégis többezren álltak 
hosszú sorban órákon át a hatalmas elő
csarnokban s a lépcsőkön, mig bejuthattak 
a kabinokba és öltözőhelyiségekbe, ahol élet
veszélyes tolongás, veszekedések, hangos 
perpatvarok, sőt verekedések voltak napi
renden egész napon át.

Véres verekedés folyt le a fővárosi Duna- 
uszodában is, ahol vasárnap több, mint 
négyezren fürödtek meg, amely szám, te
kintve a kis uszoda befogadóképességét, 
szinte hihetetlen. A szűk medence állandóan 
telve volt uszóközönséggel. Itt már komo
lyabb incidens is történt. Egy tizenhatéves 
fiatalember úszás közben véletlenül meg
rágott egy korosabb férfit, aki

hatalmas pofonokkal felelt a rúgásra a 
ugy összeverte a fiatalembert, hogy 
annak száján, orrán megeredt a vére.

A verekedésre összesereglettek az uszoda 
vendégei, körülfogták a verekedőket, aki
ket el akartak egymástól választani. Ebben 
a pillanatban a közönség óriási rémületére 

betört a Duna vize az uszodába.

Az uszoda egyik oldalát az összesereglett 
többszáz ember súlya annyira lenyomta, 
hogy

a kosarakra épített favázas uszoda épü
letébe behatolt a víz s több helyiséget 
elöntött, behatolt az öltözőszekrények

be és kabinokba Is.
Többen rémültükben sikoltozni kezdtek, 
mire ujabb tömegek gyűltek arra a helyre, 
amelyet már teljesen ellepett a behatoló 
Duna vize. Csak néhány erélyes ember köz
belépésére oszlott szét a tömeg és apadt le 
a felgyülemlő viz, amely már plömlésscl fe
nyegette az uszoda belső dunai oldalát.

A verekedésnek egyébként az előhívott 
rendőr vetett véget, aki a verekedő Króm- 
parszki János -namestert előállította a 
rendőrségen. A ’.»b sebből vérző fiatalom-

kérdezik vevőink az újonnan megnyílt női ruhaosztályunkban, 
mert tényleg csodálatra méltó, hogy elsőrendű kelmékből készült 
nagyon csinos kidolgozású ruhákat mily jutányosán árusítunk.

bért pedig a helyszínen részesítették első 
segélyben.

•
A vasárnapi kánikulai forróság az ebéd

utáni órákban némileg alábbhagyott. Ziva
taros felhők kerekedtek és fél öt körül a 
beborult égboltozatból szélvihar közben 
megeredt az eső. A strandfürdőkben a ka
binok és öltözőhelyiségek körül erre élet
veszélyes tolongás keletkezett, amit azután 
— értesülésünk szerint — többhelyütt ala
posan kihasználtak a strandközönség közé 
vegyült

üsződül tolvajok.
Mindenki az öltözők felé igyekezett s igy

A főváros a jövő évi költségvetésben újból 
előirányozta a fogyasztási adókat és vámokat
Újból kitör a logyasztásí adóharc — Dilemma előtt áll a Ripka-párt

Az elmúlt évek költségvetéseinek’ tárgyalása 
során a legnagyobb harc állandóan a fogyusz- 
táslási adó és a városi vámok eltörlése körül 
folyt. Az egyes községi pártoknak alapvető 
programpontja volt ezeknek az adónemeknek a 
megszüntetése, népgyülésok egész sorozatát 
rendezték a fogyasztási adók ellen és valahány
szor ez a kérdés szóba került, elkeseredett vi
ták hangzottak el pro és kontra ebben a kér
désben.

A mull évben azután nagy sikert ért el a 
népszerűtlen adók megszüntetése érdekében 
folytatott akció, amennyiben a közgyűlés több
sége — s ehhez tartozott a Ripka-párt is — 

megszavazta nz adók eltörlését.
A fogyasztási adók és vámok eltörlése még 

sem történt meg, mert a belügyminiszter nem 
járult hozzá a két adónem eltörléséhez.

Illetékes helyen nyert információnk szerint a 
tanács, mely eredetileg is ragaszkodott az adók 
fentarfásóhoz, az 1929. évi költségvetésben

ujra előirányozta ezeknek n jövedelmi for
rásoknak a bevételeit.

A fogyasztási adó 13.5 millió pengő bevétellel 
van előirányozva, mig a városi vámnál több, 
mint 6 millió pengős jövedelemre számit a fő
város. Ebből a két adónemből tchót összesen 
20 miliő pengő folyik be, ami

• főváros egész bevételének 10 százalékát 
jelenti

s erről az összegről, vagy ennek a bevételnek 
egy hányadáról a tanács, a kijelentések szerint

nem tud lemondani
anélkül, hogy a költségvetés egyensúlyát a mai 
fokozott szükségletek mellett ne látná vesző- 
lycztelve.

A jövő évi kell'elvetésben tehát isinél olt 

az egyes uszodákban és strandfürdőkben 
valóságos pánik tört ki, ami azonban az idő 
gyors jobbrafordulásával csakhamar véget 
ért s igen sokan a fenyegető vihar ellenére 
is, dacolva az időjárással, bennmaradtak a 
hüs hullámokban s a vízben úszva töltötték 
el azt az időt, amig a zivatarral párosult eső
zés el nem múlott.

Az időjárásba egyébként a Meteorológiai 
Intézet jelentése szerint csak némi javulsá 
várható. Vasárnap délben ugyanis a Meteo
rológiai Intézet a következő hivatalos idő
prognózist adta ki:

Az időjárásban nyugati szelek által hő- 
sülyedés és zivataros idő várható.

szerepel 20 millió pengővel ennek a két sokat 
támadott adónak a bevételi tétele. Kétségtelen, 
hogy az őszi költségvetési tárgyalások alkalmá
val újra viharos küzdelmek támadnak e köz
szolgáltatások fentartása vagy megszüntetéso 
körül.

A baloldal részéről nagy támadásokra ké
szülnek

a tanáccsal szemben, amely a közgyűlés mull* 
évi állásfoglalása ellenére továbbra is ragasz
kodik ezekhez az igazságtalan jövedelmekhez. 
De a legnagyobb érdeklődéssel tekintenek a 
Ripka-párt állásfoglalása elé s kíváncsian 
várják,

Ilii marad-e a párt multévl álláspontjához 
s síkra száll-c ujra az adók megszüntetéséért, 
vagy minden ellenvetés nélkül aláveti-e magái 
o belügyminiszter akaratának.

A tapfItatott 1804
LEGJOBB

D A D LEGOLCSÓBB
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Kdrptiosáru, vaí- 
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
AZ AMSZTERDAMI IX. OLIMPIÁSZ

Nurmi, Cuck és King az 
atlétikai olimpiász első 

három bajnoka
Nurmi öldöklő finis után 10.000 méteren megis
mételte párisi bravúrját és legyőzte Ritolát — 
Kuck sulydobó világrekordjával indult meg az 
atlétikai olimpiász — A magyarok közűi csak 
Barsi jutott tovább Gerő, Raggambi, Késmárki 

elvéreztek

. 3. Ilirschfeld (Németország) 1572 cm.
I. Krenz (USA) 1199 cm.
5. Wahlst&dt (Finnország) 1469 cm.

Késmárki helyezetten,
Magasugrás

Világrekord; 203 cm. Osbomc (USA). 
Magyar rekord: 194 cm. Késmárki (BBTE). 
Védő; Üslwrnc (VSA) 199 cm.
Indultak; Ring, Mc. Ginnis, Osborue, Hcdges, 

'USA), Késmárki, Orbán (Magyarország). Tóm- 
mclstadt, Mydlling (Norvégia). Oda, Kimura 
(Japán), Bonncder. Huhii, Röpke (Németország), 
Vallania (Argentína), Levvden, Chcrrier, Mé- 
nard (Franciaország), Vahlstedt, Yrjölü (Finn
ország), Gordon, Van Geysel, Simmons (Anglia), 
Stanisliiy (Csehszlovákia), Nilsson, Bergslröm,

6. Ibler (Németország) 1349 «m
Darányi 1138 cm.-es dobásával a nyolcadik.
2. Brix '....................(USA) 1575 cm.

Orbán 183-aál megakadt
(Svédország), Torribio (Filippb 

Palmieri (Olaszország).

: Ring (USA) 194 cm.

Adolfsson 
szigetek',

Olimpiai bajnok
2. Hcllges (USA) 191 cm.
3. Ménard lFranciaország) 191 cm.
4. Tordis (Filippi-szigetek) 191 cm.
5. Osbomc (USA) 191 cm.
6. Kimura (Japán) 188 cm.
Késmárki 18i cm.-es ugrásával helyczctlenül 

maradt a döntőben. Orbán a 183 cm.-es stan
dardot sem tudta átvinni.

és Orbán
Az antik Hellasz halhatatlan tradícióinak 

jegyében ógyudörgés és harangzúgás melleit 
és a harsonák lélekbemarkoló akkordjai 
között indultak meg a kilencedik modern 
olimpiász grandiózus küzdelmei a hollandu
sok ünnepi zószlódi.szbe öltözött főváro
sában. Öt világrész népeinek és népfajainak 
kiválasztottal kilencedszer vívják meg fegy
vertelen csatájukat az ötkarikás olimpiai 
trikolór árnyékában.

Negyvenhat nemzet szinpompás felvonu
lása és a hollandi királynő férjének meg
nyitó beszéde ulán a megafonok közvei ilc 
sével és a levegőhullámok szárnyán Harry 
Denis ajkairól magasba szálltak az olimpiai 
eskü ünnepélyes szavai s most már öt világ
rész embermillió tekintenek várakozóan a 
gazdag, bájos ország felé. Közöttük mi ma
gyarok. akik lázas érdeklődéssel figyeljük 
a stadion ég felé emelkedő árbócát: vájjon 
h mi háromszinü lobogónk hányszor fog 
felrepülni az olimpiai győzelmet hirdető 
zászlórudra?

Amsterdam, julius 29.
C.4 Hétfői Napló tudósítójának jelentése.)

Pontban 2 órakor eldördült az első pisz
tolylövés. elindult a négyszáz méteres gátfu
tás mezőnye és ettől a perctől kezdve pro
gramszerű pontossággal peregtek le a szá
mok. Ebben a pillanatban még nem tudhatta 
senki, hogy már az első nap reánk magya
rokra ilyen kellemetlen meglepetést fog sze
rezni. Hiszen nem álmodoztunk 
babérokról, de az itthoni formák és 
piai eredmények alapján legalább 
vekben reménykedhettünk.

Vonatkozik ez magasugróinkra. ........... 
kira és Orbánra, valamint Daránvirn. akik 

mélyen képességük alatt szerepeltek. 
Különösen Orbán szerzett kellemetlen meg
lepetést, aki még

a 183 cm-ea Mandardmagasságot nem 
tudta iuegvgranl.

Késmárki bejutott ugyan a döntőbe, ahol 
alig egy em el tudta túlszárnyalni a stan- 
dnrdmagnsságot, de ezzel az eredménnyel 
természetesen el kellett véreznie. Darányit 
féltettük a laza és rossz dobópályától, de 
a dobókor úgy látszik kitűnő állapotban 
volt, hisz

hárman dobták túl a régi világrekordot.
Darányi 14.38 m-es dobásával csak nyolca
dik tudott lenni, mig a fmn Walstedt 14.69 
m-es dobásával az ötödik helyet foglalta el. 
Ha tehát Darányi csak megközelítette volna 
régi nagy formáját, úgy könnyen elfcg 
falhatta volna az ilyen társaságban elő
kelőnek nevezhető ötödik helyet. Eddig ő 
keltette a legnagyobb csalódást.

Sprintereinktöl többet nem várhattunk. 
Gerő ég Raggambi mindketten a középfuta
mokba küzdötték fel magukat, de itt

i félelmes amerikai, délafrikai éa né
met ^printerekkel szemben kieslek.

Az ő kifogástalan pályákhoz szokott fiziku
muk és lábuk nem bírta az esőtől fcláztntott 
nehéz pál>ál, de dicséretükre legyen mond
va. kifutották art az időt, amilyent azon a 
pályán tőlük elvárhattunk.

Bsrsi Sera Martinnel került egy elrtfu- 
íambn, aki 1 p. 58 8 mp. alatt sétálta végig 
a pályát, mig .

RarM mögötte mintegy 7 m-rel futott 
célba és ezzel bejutott a középdöntőbe.

Az amerikai Cuck 1587
győzött a sulydobásban

olimpiai 
az olim- 
helyezé-

Késmár-

Idejét nem szabad alapul venni természete
sen. mert csak arra ment, hogy a középdön
tőbe kerüljön. Futása, kondíciója igen jó és 
igy remény van arra, hogy a mai középdön
tőben is meg fogja állni a helyét.

A külföldiekről szólva a nap meglepetése 
és

uz első világrekord az amerikai Cuck 
nevéhez fűződik,

aki 15.87 m es dobásával olimpiai és világ
rekordot állított fel. Kétkedéssel fogadta az 
egész világ spartsajtója szenzációs formájá
ról terjengő híreket, hisz 16.02 m-t, sőt 
tréningben 17.06 m-t is mértek neki, míg
nem most a leghitelesebb körülmények kő 
zött igazolta be képességeit. Mögötte a szin
tén amerikai Brix helyezkedett el ugyan
csak kolosszális 15.79 m-es dobással, beál
lítva Hirschfeldnek ép a napokban hitelesí
tett világrekordját, mig Ilirschfeld „őrmes
ter ur“, az exvilágrekorder „csak*1 15.72 
m-t dobott és ezzel be kellett érni a harma
dik hellyel. Ebben a szenzációs és olimpia 
szón még eddig fel nem vonult mezőnyben 
Kreuz (USA) 11.99 m-es teljesítménye eltör
pül, pedig Parisban Houser világbajnoksá
got nyert ezzel a dobással.

A nap legszenzációsabb küzdelme ismét 
Nurmi és Ritola nevéhez fűződik. Nurmi a 
legnagyobb csendben készült erre a távra, 
utolsó pillanatig még kétséges volt; hogy 
egyáltalában elindul-e. Elterjedt a hire, 
hogy megöregedett, hogy elvesztette az ön
bizalmát, de amikor az utolsó körökig bírta 
a szédületes iramot, mindenki tudta, hogy 
a verseny az utolsó méterekben fog eldőlni. 
Es ekkor

a közönség rlfftt megelevenedett a párisi 
olimpiáéi 5000 méteres futamának fe
ledhetetlen finise, amelyben a gépember 
Ismét legyőzte a földkerekségen még 

mindig egyedül veszélyes riválisát.
Ez a verseny egyébként az északi nemzetek 
versenye volt, ahol a löbibek szóhoz sem 
jutottak.

A 400 méteres gátfutás döntőjébe az ösz- 
szes nagy nevek belekerültek és ha a pálya 
javulni fog szenzációs versenyre van kilátás. 
Taylor (53.4 mp.), Livingstone (54 mp.), 
Cuhnl (54.6 mp.), Pettcrson (55.8 mp.) azok, 
akik elért eredményeik alapján beleszólhat
nak a versenybe, bór a bajnokságot Taylor- 
tól, az 52 mp.-es amerikai világrekordertöl 
elvitatni aligha lehet.

A 100 ni. síkfutásnak szenzációja, hogv a 
döntőnek váratlan fovoritja támadt Wil- 
líams (Kanada) személyében. Williams volt 
az egyedüli, aki 10.6 mp.-es időt futott, mig 
az elődöntőbe jutottak valamennyien, 10.8 
mp. alatt futották a távot.

Szenzációs és olimpiászon eddig még 
páratlanul álló izgalmas küzdelmet hozott a 
magasugrás. Négy amerikai veti? itt fel a 
küzdelmet az egész világ ellen és közülök 
hárman helyezést érlek el. Győző!' King, a 
jelenleg legjobb formában levő ningasugró, 
aki már 198.5 cin.-t is ugrott, míg utána pá

ratlan harc indult meg a helyezésekért, ( 
amely négyes holtverseny után dőlt el 191 , 
cm. nél elkeseredett és hosszú küzdelem 
ulán Hcdgcs, Menard, Tordia, Osborn sor- ; 
rendben. Feltűnés! keltet’ itt a maloj és 
sárga szin két képviselőjének, Törd io mik 
i Fülöp szigetek) és Kimurának (Japán) lel- J 

jcsilménye, utóbbi 188 cm. el zárta be a 
helyezések sorcndjél.

cm-es uj világrekorddá J

Nurmi jött ■
méteres síkfutás.
p, 06.2 mp. Nurmi (Finnor-

31 p. 46.6 mp. Király (ESC) 

(Finnország)

10.000 :

Világrekord: 30 
szag).

Magyar rekord: . 
és Kultsár (MAC).

Védő: Ritola (Finnország) 30 p 23.4 mp. 
(Páris, 1924).

Indultak: Nurmi, Ritola. Loukola. Matilainen, 
(Finnország), Wide, Stenfeld, Lindgren, Mag- 
nusson, Romig, Joic Ray (USA). Beddari, Mar
tba 1 (Franciaország), Johnstone, Webster 
(Anglia).

Olimpiai bajnok: Nurmi (Finnország) 30 
p. 18 mp.

2. Rilola (Finnország) 30 p. 19.4 mp.
3. Wide (Svédországi 31 p. 04 mp.
1 Joic Ray (USA).

laylor a favorit a 400-as 
gáton

400 méteres gátfutás
Világrekord: 52 mp. Taylor ("USA). 
Magyar rekord: 56.7 Somlai (MAC). 
Védő: Taylor 52.6 (Páris, 1924).

Az előfutamok győztesei:
I. Lord Burghley (Anglia) 57 mp.
II. Gibson (Kuba) 57 mp.
III. Viel (Franciaország) 56.2 mp.
IV. Taylor (USA) 55.2 mp.
V. Pettcrson (Svédország) 55.8 mp.
VI. Cuhel (Kuba) 51.6 mp.

A két középfutamban:
I. Taylor (USA) 53.4 mp.
II. Livingstone (Anglia) 54 mp.

Gerő és Raggambi meg
nyerték előfutamukat, 
de a középfutamban ki

estek
100 méteres síkfutás

ViUgrelori: 10.1 mp. Padnlore (USA).
Magyar rrtard: 10.6 mp. GerS (KAOEl éa 

Raggambi (BBTE). 
1924)rf<5' Abrahams (Anglia) 10.6 mp.

Az előfutamok győztesei:
I. Fritzpalrick (Kanada) 11 mp.
H. Atkinson (Délafrika) 11.2 mp.
IH. Wykof (USA) 11 mp.
IV. Gerő (Magyarország) 10.8 mp.
V. London (néger-angol) 10.8 mp.
M. Pisza 'Argenina) 11 mp.
VII. Legg (Délafrika) 11 mp.
VIII. Houben (Németország) 11 mp.
IX. Lammers (Németország) 10.8 mp.
X. Rangeley (Anglia) 11 mp.
A/. Raggambi (Magyarország) 11 mp.
XII. Williams (Kanada) 11 mp.
XII!. Bairyentos (Kuba) 11 mp.
XIV. Bracey (USA) 11 mp.
XV. Rusze! (USA) 11 mp.
XVI. N. C. Alister (USA) 18 nn>.
Paitz nem indult.

A középfutamok győztesei:
I. Leeg (Délafrika) 10.8 mp. Ebben a futam

ban indult Gerő Ferenc, aki negyediknek futva 
be. kiesett!

II- N. C. Alisler (USA) 10.8 mp. Roggambi 
mint negyedik kiesett!

TIT. RumpI (USX) 10.8 mp.
IV. Willnms (Kanada) 10.6 mp. A nap lrg. 

jobb ideje!
V. Wykoff (USA) 10.8 mp.
VI. Bracey (USA) 10.8 mp.

Barsi bejutott a közép 
futamba

Világrekord 1579 cm Hirschfeld (Német 
ország'

■ !(WWu(MAO.
,."rL Um ’ >«2I >

<*». lm. Rmh.n, K„„,
HirKbfeld, lebkr (NíuRtoruAr Vahhltdl

VjAlft, JAnincn 'Finnország), Egri. Daránvi 
'Magvarorszégl. Duhnur (Frnncinorsrng). Frld- 
mann (Eszior*zAgi. Frilz Dávid (Romániai, 
Ambrózy (Jugoszlávia), Nuesch (Svájc).

Olimpiai bajnok: John Curk (VSA) 1587 
cm. ViU-rrkord! *

— és győzött
Az előfutamok győztesei •

I. Wilson (Kanada) 1 p. 59.2 mp.
II. Peltzcr dr. (Németország) 1 p. 57.4 nap.
III. Keller (Franciaország) 1 p. 59 mp.
IV. Baráton (Franciaország) 2 p. 03.2 mp.
V. I.loyd Hahn (USA) 1 p. 56.8 mp.
VI. Sera Martin (Franciaország) 1 p. 568 mp.
Barsi másodiknak futott be a célba 7 méter

rel a győztes mögött és igy bejutott a közép
futamba.

VII. Ledesma (Argentína) 2 p. 01.2 mp.
Vili. Edtoards (Kanada) 1 p. 59.4 mp.

Francia versenyző nyerte a közép
súlyú súlyemelő világbajnokságot

A súlyemelés szombaton félbeszakadt 
küzdelmeit vasárnap fejezték be. A közép- 
súly világbajnoksága Franciaországnak ju
tott.

A győztes Rogers lett, egy francia cm- 
berkolosszus, akinek összeredménye 

322.5 kg.
A súlyemelés világbajnoksága ezzel befeje
ződött.

ú>
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Tőrcsapatunk Kuba visszalépése folytán 
küzdelem nélkül jutott tovább

A mai napon kezdetét vették az olimpiai tőr
csapat-küzdelmek. A versenyre 17 nemzet ne
vezte be csapatát, de a planson csak 16 nem
zet reprezentánsai. jelent’k meg.

Éppen a III. csoportba a magyarok és hol
landusok mellé kisorsolt Kuba maradt távol, 
amely körülmény folytán

a hollandokkal együtt küzdelem nélkül 
jutottunk a középdöntőbe

s egyelőre tétlenül nézzük a többi csoportok 
tagjainak elökiizdelmcit. A mérkőzések javában 
folynak, rajtunk kívül egyetlen csoport sem 
fejezte be a küzdelmeket s igy a továbbjutókat 
illetőleg még találgatásra vagyunk utalva.

A II csoportban Argentína és Belgium két-két 
mérkőzést sikerrel abszolvált, s kettőjük küz
delméből bál-melyik kerül ki győztesként, a 
két győzelem elég ahhoz, hogy továbbjussanak. 
A IV. csoportban Olaszország Angliát is, 
Ausztriái is elintézte. Ez utóbbiak egymás elleni 
küzdelme dönti cl, hogy melyikük kerülhet az 
olaszok mellett előbbre. Aj? V. csoportban 

Egyiptom kikapott ugy Svájctól mint Ameriká
tól, tehát nincs keresnivalója.

Eddigi eredmények :
I. csoport: Franciaország—Románia 15:1. 

Franciaország—Dánia 12:4. Dánia—Németor
szág 9:7. Németország—Románia 8:8 (35:60 
tussarány a németek javára.)

II. csoport: Argentína—Spanyolország 12:4. 
'Argentína—Norvégia 13:3. Belgium—Norvégia 
13:3. Belgium—Spanyolország 10:6.

III. csoport: Kuba visszalép s igy Magyar
ország és Hollandia küzdelem nélkül bejutottak 
a döntőbe.

IV. csoport: Olaszország—Anglia 13:3. Olasz
ország—Ausztria 16:0.

V. csoport: USA—Egyptom 11:5. Svájc— 
Egyptom 9:7.

Az eddigi mérkőzéseknek kitűnő vívásával 
Argcntinia csapata a hőse, amely mutatott nagy-, 
szerű formája alapján a törcsapatvcrseny egyik 
esélyes favoritja lett.

Az olimpiász heti naptára
Julius 30. hétfőn

Vívóterem: tőrcsapatmérkőzésesk.
Boxépület: szabadbirkózás.
Stadion: 100 m. elődöntő, kalapácsdöntő, 100 

jn. hölgysikfutás, 400 m. gát döntő, 800 m. kö
zépfutamok, 100 m. hölgyközépfutamok. 100 
m. döntő.

Julius 31m kedd.
Vívóterem: férfi és női egyéni tőrmérkőzések.

Harminc magyar cserkész
leány indult vasárnap 

Németországba
Vasárnap délután harminc főből álló cser

készleány csapat indult Budapestről Német
országba. A Keleti pályaudvaron a vonat in
dulása előtt megjelent az Országos Cser
készszövetség két képviselője, akik üdvözöl
ték a Magyar Cserkészleány Szövetség tag
jait, akiket

németországi mozgó táborozásra 

kijelöltek. Lindenme>yer Antónia országos 
elnöknő szivreható beszédben búcsúztatta a 
fiatal leányokat, akik könnyes szemmel 
hagyták el Budapestet, ahonnan Bécsen, 
Passaun, Regensburgon át Nürnbergbe men- 
pek, ahol a magyar csapatot

a német cserkészleányok fogadják 
élükön az országos clnöknővcl, Kathcrina

A vidék hódította el a 
flyer-hegemoniát az FTC 

kerékpárversenyén
Az országos bajnokságok és a világbajnoksá

gok miatt különös fontossággal biró FTC ver
seny az erőviszonyok tisztázása céljából so
rompóba állította összes számottevő verseny
zőinket. Az érdeklődés homlokterében a flyer 
számok állottak, melyek meg is hozták a várt 
szép küzdelmeket. A meccs hőse a kitűnő 
Szűcs, aki mindhárom futamban elsőként ke-

ELTALÁLTAM!
A LEGJOBB ZSÁKMÁNY

k..'

Boxépület: szabadbirkózás.
Stadion: 110 gát előfutam, távolugrás, hölgy- 

diszkoszvátcs, 200 méter előfutam, 800 m. 
döntő, 100 m. hölgy-döntöfutam, 110 m. gát
elődöntő, 5000 m. előfutam, 200 m. közép
futam.

Katonai lövölde: modern "cntatlon, céllövés.
Augusztus 1., szerda.

Vívóterem: férfi és női egyéni tőrmérkőzé
sek.

Boxépület: szabndhirkózás.
Uszóstadion: modern pentatlon uszószáma.
Stadion: 200 m. középfutam, rúd, diszkosz 

döntő, 800 m. hölgy előfutam, 110 in. gát döntő, 
3000 m. akadályverseny, 200 m. döntő, rúd
ugrás, 1500-as előfutamok.

Augusztus 2., csütörtök.
Vívóterem: modern pentatlon vivószáma.
Boxépület: mérlegelés, görög-római birkózás. 
Csatorna: evezés.
Zuiderzé: Yacht.
Stadion; 400-as előfutam, gerely, hármasug

rás, 1500 m. döntő, 800-as hölgy-döntő, 400-as 
középfutam.

Augusztus péntek.

Vívóterem: cpé-csapatverseny.
Boxépület: görög-római birkózás.
Csatorna: Evezés.
Zuiderzé: yacht.
Stadion: 400-as középfutam, dekatlon, 5000 

m. döntő, 400-as döntő, mezei futás.
Augusztus 4« szombat.

Uszóstadion: 1500 m., 100 m. előfutamok,
vizipóló.

Csatorna: evezés.
Zuiderzé: yacht.
Vívóterem: epc-csapatverseny.
Box-épület: görög-római birkózás.
Stadion: 110 m. gát, dekatlon, 4X100 m. 

férfi és hölgy előfutam, 3000 m. akadály döntő, 
4X400 m. előfutam.

Hilversum: lovaglás.
Augusztus 5-, vasárnap.

Stadion: 4X100 m férfi és hölgy középfuta
mok és döntök, hölgymagasugrás, maratonfu- 
tás, lacivsejáték, kerékpáros-pályaversenyek.

Uszóstadion: 1500 ni. középfutamok, 400 m. 
hölgyuszás, vizipóló.

Vívóterem: cpé-csapatverseny.
Boxépület: görög-római birkózás.

I Csatorna: evezés.
1 Zuiderzé: yacht.

Hertivig országgyűlési képviselőnővel. 
Nürnberg városának megtekintése után Lip 
csébe, Rüdelsburgba, Saalcckbe, Jénába, 
Weimarba és Würzburgba utaznak a cser- 
késXleányok, Naumburgban pedig

játék-, sport-, ének-, tánc- és főzőver
senyben

vesznek részt a német cserkészleányokkal 
együtt és barátságos tábortüzek mellett 
nemzeti viseletűkben magyar táncot és dalt 
mutatnak be.

Augusztus 13-án tér vissza a cserkész- 
leánycsapat Magyarországba. A magyar 
cserkészleányok, akiket Németországban 
Molnár Rózsi vezet, útjukon nemzeti propa
gandát fejtenek ki.

rekezve be, abszolút fölénnyel nyerte a főver
senyt Lovass előtt. Meglepetésre Eígner csak a 
negyedik helyen végzett. A Tandem-verseny 
a várt Mazák—Lovass-pár győzelmét hozta. Az 
50 km.-es motorvezetéses verseny nagy izgal- 

mok között indult s Szekeres szép futása után 
a verseny cloujának Ígérkezett, egy fatális 
motorhiba folytán azonban Szekeres kiesett a 
versenyből, amely igy Bartos könnyű zsák
mánya lett.

Részletes eredmények:
Kezdők versenye. 1. Győrffy (FTC). 2. Garay 

(PSE). 3. Csepreghy (BSE) utolsó. 200 m. 14 mp.
Főverseny. I. futam: 1. Szűcs. 2. Trachtulecz.

3. Lovass. 4. Eigner. Utolsó 200 m. 13.4 mp. 
Trachtulecz vezetése mellett Eigner, Lovass, 
Szűcs a sorrend. 200 m.-nél Lovass élre megy, 
de 300-nál átengedi a vezetést TrachtulecMick, 
1000 m.-ig ez a sorrend, olt Szűcs előretör s vé
gig vezetve, géphosszal első.

II. futam: 1. Szűcs. 2. Lovass. 3. Trachtulecz.
4. Eigner. Utolsó 200 ni. 13.8 mp. Az első kör
ben Ixivass, Trachtulecz, Szűcs, Eigner sor
rendben- fut a mezőny. A második körben 
Trachtulecz kitörési kísérletét Lovass vissza
veri s a sorrend változatlan-, 1000 m.-nél erős 
küzdelem után Szűcsé a Vezetés, aki fél gép- 
hosrzal előzi meg a célban Lovasat.

III. futam: 1. Szűcs. 2. Lovass. 3. Eigner. 
4. Trachtulecz. Utolsó 200 m. 13.8 mp. Ismét 
Lovass vezet, utána Eigner, Szűcs, Trachtulecz 
a sorrend. A második körben Trachtulecz élre 
megy, Eigner zárja a mezőnyt. Csengetéskor 
Lovass vezet, Szűcs szorosan melléje zárkózik, 
hogy 1000 méternél harmadszor is magához 
ragadja a kezdeményezést és fél géphosszal a 
győzelmet.

Végeredményben: 1. Szűcs (SzAK) 15 pont.
2. Lovass (MTK) 8 pont. 3. Trachtulecz (PSE) 
6 pont. 4. Eigner (FTC) 4 pont.

Pontverseny: 1. Papp (BSE) 21 pont. 2. Feigl 

(PSE) 13 pont. 3. SchtlJ mayer (TTC) 11 pont. 
Papp abszolút fölénnyel győzött, mindhárom 
spuriban első lett.

Szeniórverseny: l.Piriti (FTC). 2. Tandary 
(BSE). 3. Tóth (BKE). Utolsó 200 in. 14.2 mp. 
fölényesen nyerve.

Tandemverseny: 1. Mazák—Lovass (MTK). 
2. Győrffy—Eigner (FTC). 3. Velvárt—Pfeiffei 
(MTK). Utolsó 200 m 13. mp. A Mazák—Lo
vass-pár átveszi a vezetést és heves tempót dik
tálva, biztosan győz.

Párosverseny: 1. Gacsa I.—Gacsa II. 2. Eig
ner—Szűcs. Lovass—Mazák-pár szabálytalan 
versenyzés miatt diszkvalifikálva.

50 km. motorvezetéses verseny. 1. Bartos 
(vezető Bartos B). 2. Istenes (vezető Nagy Ká
roly) 260 m. h. Idő: 46 p. Indult még Szekeres, 
aki azonban a 18. körben, miután Bartos elölt 
háromnegyed, Istenes elölt majdnem teljes kör 
előnyre tett szert, motordefektus miatt feladni 
kényszerült a versenyt, amely igy sokat veszí
tett érdekességéből.

Bitskey Aladár beállította a hátuszó-rekordot
Ideje: 1 p. 15'4 mp. — Vizipolócsapatunk kitűnő kondícióról tett 
tanúságot a tegnapi triálon — Budapestnek nincs hölgybajnoka

Már-már ugy látszott, hogy az NSC a ha
gyományos eső nélkül megússza vasárnapi 
uszóversenyét, amikor a verseny elölt kitört 
hatalmas zápor a közönség nagy részét elriasz
totta. Aki azonban a versenyen nem jelent meg, 
az egy csöppet sem fog bánkódni, mert el
tekintve a hanyag és pongyola rendezéstől, a 
nagyobbrészt hölgyszámokkal és hölgystaféták
kal tclespékelt verseny bizony még annak a 
200 főnyi nézőnek az érdeklődését sem tudta 
lekötni.

Az eredmények közül messze kiemelkedik 
Bitskey Aladárnak, a 100 méteres hátuszás- 

ban elért kitűnő teljesítménye, 
amellyel, ha megjavítania nem is sikerült, de 

beállította a három év óta még csak meg 
sem közelített magyar rekordot.

Bitskeyt vasárnapi teljesítménye alapján feltét
len bizalmunk kiséri ki Amsterdamba és min
den reményünk megvan arra, hogy becsületesen 
meg fogja állani a helyét.

A hölgyuszó számokban két bajnoki szám is 
szerepelt Budapest bajnokságáért, azonban sem 
a hátuszásban, sem pedig a mellúszásban nem 
tudták hölgyeink a kitűzött igen gyenge stan
dardokat elérni. Meglepetést kellett itt Verme$ 
Magda (FTC) jó úszása, aki benyuiással tisztán 
győzött Szőke Kató ellen, de a célbíró érthetet
lenül holtversenyt állapított meg.

A mérkőzésnek fő attrakciója olimpiai vizi- 
pólócsapalunknak a B) válogatott csapat elleni 
tríal mérkőzése volt, amely válogatott csapa
tunk nagy fölény  üés frrf gólarányu győzelmét 
hozta. A mérkőzés - után Homonnay Tivadar 
országgyűlési képviselő, a MUSz elnöke szép, 
lelkes beszédben búcsúzol! a csapattól a ma
gyar uszósport és az Uszószövetség nevében és 
kifejezte reményét, hogy dicsőségei fognak sze
rezni csonka hazánknak.

Nem kisebb érdeklődésre tartott számot az 
NSC—UTE l osztályú vizipoló bajnoki mérkő
zés, amely a kiesés kérdését volt hivatva tisz
tázni. A mérkőzést a rendező egyesület nyerte 
3 : 2 arányban és ezzel

az OTE csapata kiesett az első osztályból.
A versenyt a vizipóló mérkőzések és a mű

ugrás miatt csak este hét órakor kezdették 
meg és hogy ez ellen a közönség nem lázado
zott, az csak a közönség angyali türelmére 
vallott.

Részletes eredmények:
200 m. mellúszás: 1. Iliid László (UTE) 3. p. 

07.6 mp. 2. Feuchlingcr (FTC) 3. p. 16. mp.
100 m. gyorsuszás. 1. GáborfTy’ Antal (Besz- 

kár) 1 p. 03.6 mp. 2. Mészöly (BBTE) 1 p. 05.2 
mp. 3. Hollósi (MTK) 1 p. 06.6 mp. A jó me
zőnyben feltűnést keltett az ifjusági Mészöly 
szenzációs teljesítményei

100 m. hátuszás. 1 .Bitskey Aladár (LASE) I 
p. 15 4 mp. Országos rekord beállítva! 2. Avar 
(MAC) 1 p. 23.2 mp. 3. Szabolcsy (BBTE) 1 p. 
24 mp. Bitskey rekorra ment és pompás formá
ját mi sem igazolja jobban .minthogy ellenfél 
nélkül is beállította Bartha (NSC) rekordját.

400 m. hölgygyorsuszás. 1. Sípos Manci (NSC) 
7 p. 03 mp. Reichl Nóra (MAC) 7 p, 34.4 mp. 
3. Schlésinger Rózsi (FTC) 7 p. 45 mp. Sípos 
különválva a mezőnytől, fél uszoda hosszal 
győz. Részidők: 100 mp. 1 p. 33 mp. 200 m. 3 
p. 26 mp.

100 m. hölgy mellúszás Budapest bajnoksá
gáért. 1. Fest Franciska (NSC) 1 p. 41.8 mp. 2. 
Gombos Magda (MTE) 1 p. 42.4 mp. 3. Fülöp 
Ilus (NSC) 1.51 mp. Fest a kitűzött 1 p. 38 
mp.-es standard időt nem érte el és ugy a táv
nak bajnoka nincs.

100 jn. hölgyhátuszás Budapest bajnokságá
ért. 1. Vermes Magda (FTC) és -Szőke Kató 
(NSC) holtversenyben 1 p. 41.6 mp. 3. Hcrmann 
Melinda (NSC) 1 p. 47.4 mp. A kitűzött 1 p. 38 
inp.-es standardot itt sem érték el hölgy
úszóink.

100 ni. hölgy gyorsuszás. 1. Stieber I.otty 
(MAC) 1 p. 22.4 mp. 2. Kraszner Vilma (MUE) 
1 p. 29 mp. Vámos Rózsi (NSC) 50 in-nél fel
adta. Sípos Manci tekintettel az elölte leúszott 
400 m.-re nem indult.

3X100 m. vegyes staféta. 1. FTC (Feuchtin- 
ger, Fricdmann, Kimmerling) 4 p. 16.4 mp. In
dult még és győzött az MTK csapata, azonban 
előbb indulás miatt dlszkvalifikálva.

Műugrás. 1. Nagy Károly (MTK) 92.60 pont.
2. Lenhardt (MAC) 83.80 p. 3. Kovács (UTE) 
71.70 p.

Egyéb számok-
50 m. gyermekgyorsuszás. 1. Brandy Jenő 

(MTK) 34 mp. 2 Szegő (MUE) 35 mp. 3. Bróm 
(OTE) 35.8 mp.

50 m. kezdő gyorsuszás. 1. Sánta Zsigmond 
(Postás) 34 “mp. 2. Kuschínszky (UTE) 36 mp.
3. Tóth II. (MI É) 35.4 mp. Áz elsőnek beér
kező Masánszkyt (MUE), mint nem kezdőt 
diszkvnliflkálták.

100 in. junior gyorsuszás. 1 Relrh Lajos 
(KISOK) 1 p. 13 mp. 2. Házy (FTC) 1 p. 13.0

mp. 3. Németh G. (MUE) 1 p. 14 mp.
3X50 ni. II. oszt, hölgy gyorsuszó staféta.

1. NSC (Komáromy, Vámos. Vass) 2 p. 10 mp.
2. UTE 2 p. 17 mp. 3. III. kér. 2 p. 20 mp.

4X50 m. junior hölgy melluszó staféta. I* 
UTE (Vámos-Weinslein-Kaufinann. Ho£Tmann)i 
3 p. 24.6 mp. 2. NSC a. (csapat 3 p. 27.4 mp.
3. NSC b. 3 p. 40.2 mp.

3X50 hölgy vegyesstaféla. 1. NSC (Fest. Hcr
mann, Sípos) 2 p. 0.98 mp. 2. FTC 2 p. 16.4 mp. 
Sípos Manci ideje 35 mp.

6X50 m. hőlgymelluszó staféta. 1. FTC (Zul- 
czer, Vermes, Grimm, Barall, Róth, Korányi), 
5 p. 59 mp. 2. UTE 6 p. 03 mp. 3. NSC 6 p. 
32 mp.

Olimpiai csapat—B. válogatott 6:1 (3:0) 
Olimpiai csapat: Barta-Ivády, Homonnai IL-

Keserű II.-Halasi, Vértesi .Keserű I.
B. csapat: Nagy Bama-Braun, Csorba-Szabó- 

Bozsi, Wejik. Németh.
A mérkőzés a válogatott csapat fölényével in

dul. Az első percben Wenk faultolja Keserű 
I.-et. A megítélt 4 m.-böl Keserű I. a vezető 
golt dobja. (1:0). Újrakezdés után Keserű II. 
labdájával Vértesi kitör, lövése kapufáról gól
vonalra pattan, ahol Keserű I. besegíti. (2:0). A 
B. csapat szóhoz sem jut, amikor Vértesi-Ke
serű II. akcióból Keserű /. háromra szaporítja 
a gólok számát (3:0), Halasinak, majd Keserű 
I.-nck van kitűnő helyzete a gólszerzésre* 
azonban mind a kelten kapu fölé dobják a 
Jabdát.

A második félidő a B) csapat támadásával 
indult s. szép akcióból Wenk 3:1-re javít. Erre 
Vértesi—Keserű I. akcióból utóbbi védhetetlen 
gólt dob (4:1) Németh kapu fölé dobott lab
dája után Braun faultolja Keserű l-et s a meg
ítélt 4 ni.-ről Keserű lövése hálót ér (5:1) A B)' 
csapat is támadásba lendül, azonban Németh— 
Csorba akcióból Braun hatalmas lövése a kapu 
fölött süvít el. Keserű /-et faultolják, a szabad
dobást Vértesihez juttatja, aki a labdát ment
hetetlenül gólba értékesíti (6:1).

Meg kell állapítani, hogy
válogatottjaink kitűnő kondícióba mozogtak, 

láthatóan hasznukra volt a mátyásföldi üdülés* 
különösen Keserű /., Keserű II., Homonnay II. 
és Ivády árultak cl ktiünő formát, mig Barta 
csak a második félidőben tudta csillogtatni ké
pességeit, amikor helyet cserélt Nagy Barná
val. Ekkor azonban szenzációs védéseket produ
kált. Halasitól többet váriunk, de ugyanez vo
natkozik Vértesire is, aki a helyzetek felismeré
sében igen lassúnak bizonyult.

A B) csapatból Csorba és Wenk játéka emel
kedett ki.

NSC—OTE 3:2 (2:0)
Bajnoki mérkőzés. Biró : Keserű I. Ferenc.
Bár az NSC hasonlíthatatlanul jobb volt ellen

felénél, a csapat az elbizakodottságnak csaknem 
megadta az árát. A félidőben már 2:0-ra vezetett 
a csapat, amikor a második félidőben az OTB 
lelkes támadásokkal kiegyenlít és

az NSC csak elkeseredett küzdelem árán 
tudta a győzelmét bebiztosítani.

A két gyengcképcsségü csapat mérkőzése egy
általán nem mozgott elsőosztályu nívón, inkább 
azt mulatták be a csapatok, hogy hogyan nem 
szabad vizipólót játszani. Egyébként az NSC 
nagyobb gyorsasága révén, feltétlenül megérde
melte a győzelmet.

Góldobók : Hollósi é2) és Surányi az NSC-ből( 
Dezső és Kánássy az OTE-ból.

A győztes csapatban Bartha. Hollósy és So- 
rányi, a vesztesben Dezső és Geöcze játéka 
érdemel említést.

Az 1927—28. évi vizipólóbajnokság a fenti 
mérkőzéssel befejeződött. Eszerint

nz OTE kiesett az elsőosztályból.
A bajnokság végső helyezési sorrendje a követ* 
kező :

1. III. kcr. TVE 10 pont (38 :8).
2. FTC
3. UTE

9 pont (30 :8). 
8 pont (33 : 14).

4. MAC 7 pont (21:10).
5. MTK 6 pont (21 : 12).
6. NSC. 0 pont (5 :33).
7. OTE 0 pont (2 : 67).

AlTÓ, MOTORKERÉKPÁR 
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Miért megy Konrád Kálmán külföldre?
„Csámi" távozásának kulisszatitkai — Mit irt a Hungária az FC 
Bayernnek ? — Konrád a jövő héten végleg elhagyja Magyarországot

Még a múlt ősszel, pontosan augusztus 
*20-án a Hungária lcszorzödtetle az Ameri
kából akkor hazatért Konrád Kálmánt 2000 
dollár lclépéssel, maximális fizetéssel és az
zal, hogy a Hungária a Jackard gyárban ál
lást biztosit részére. Konrád az őszi szezon
ban keveset játszott, mert légcsőhurutját 
Meránban gyógjittalta. Tavasszal azután 
szenzációs formában volt és egymásután 
nyerte meg csapatának meccseit.

A mostani nyári szünetet Konrád, a ma
gyar futballvilág népszerű ,,Csámi“-ja Má 
ria Griinben töltötte. Szerdán érkezett haza 
Budapestre és közölte a Hungáriával hogy 
nem újítja meg szerződését,

mert felhagy az. aktív futballozással, a 
müncheni „Baycrn"-hez megy tréner
nek és már a jövő héten elhagyja Ma

gyarországot.

A Hungáriát meglepte ez a váratlan be
jelentés, mert — álláspontja szerint — nem 
azért fizette le a népszerű futballistáért a 
horribilis lelépési dijat, hogy csupán egy 
évig játsszék színeiben. A Hungária Kon 
rádnak arra a kijelentésére, hogy beteg, az
zal válaszolt, hogy fi legelőkelőbb három bu

dapesti orvostanárral megvizsgáltatja és 
azok döntésére bízza, hogy Konrád játsz
hat-e még, vagy sem?

Konrád időközben tudomást szerzett ar
ról, hogy a Hungária — állítólag — levelet 
irt a bayernnek és ebben óva inti a Bayernt 
Konrád trénernek való szerződtetésétől, mert 
a Hungária szerint a kitűnő „Csámi" Buda
pestről is szerződésszegéssel távozik.

Konrád felháborodásában azonnal
megszakította az érintkezést a Hungá

riával
és kijelentette, hogv már a jövő héten el
hagyja Magyarországot. Konrád annál sú
lyosabban érzi megbántottnak magát, mert 
annakidején a Hungária jogelődjének, az 
MTK-nak színeiben éveken keresztül mint 
amatőr minden ellenszolgáltatás nélkül ját
szott és igy több hálára számíthatott volna 
a Hungária részéről.

Konrád már a jövő héten tényleg cl is 
hagyja Magyarországot. Távozása érzékeny 
veszteségét jelenti a magyar futballnak. 
Konrád rokonszenves, finom egyéniségét so
káig nem fogja elfelejteni a futballpálvák 
publikuma . ..

AUTÓNÁPLÓ
Az olasz motorosok Budapesten

300 motorkerékpáros és 30 automobilista jön Milánóból Budapestre
Augusztus közepén nagy olasz sporKársa- 

ság érkezik Budapestre. A nemzetközi mo
torkerékpáros szövetség és a Motorclub 
d’Italia elnöke, gróf Albérlő Bonacossa és 
Mijánó város alpolgármestere, Ernesto Tor- 
rusio vezetésével a

300 motorkerékpáros és 30 automobi
lista

turautat rendez, amelynek kiindulópontja 
Milánó, célja pedig Budapest. A 300 motor
kerékpár és 30 automobil augusztus 11-én 
indul Milánóból és a következő 6 etappéban 
teszi meg a turautat:

Augusztus 11-én Milánó—Udine, 
Udine—Graz,
Graz—Budapest, 
Budapest—Wien. 
Wien—Villach, 
Villach—Milánó.

A turaut résztvevői .augusztus 13-án Orosz
várnál lépik ál a magyar határt és Körmen
den—Sümegen—Veszprémen— Székesfehér-

12- én
13- án
16- án
17- én
18- án

3 áron—-Albertfalván keresztül érkeznek Bu
dapestre. Hl a Királyi Magyar Automobil 
Club a fehérváriuti vámnál fogadja az olasz 
vendégeket és kiséri őket fényes diadalkapun 
át a Vilmos-laktanyába, ahol a motorkerék
párokat és autókat garazsirozni fogják.

Az olaszok augusztus 16-áig maradnak' 
ilt, 13-án este a KMAC, 1-1-én pedig a fővá
ros ad a tiszteletükre díszvacsorát. 15-én 
délután megjelennek az olaszok a Millená- 
ris-pályán, ahol megtekintik a kerékpáro
sok világbajnokságát. 16-án Oroszváron ke
resztül olasz vendégeink elhagyják a fővá
rost, Becsen át visszatérjenek Milánóba.

A turaut magyarországi részének zavarta
lan lebonyolítása érdekében úgy a belügy
miniszter, mint a fővámigazgatóság körren
deletben felhívták alárendelt hatóságaikat, 
hogy az olasz vendégekkel — az idegenfor
galomra és az olasz nemzettel fennálló ba
rátságunkra való tekintettel — a legelőzé- 
kenyebben járjanak el és a vámvizsgálatot 
soronkivül ejtsék meg.

fk és 2 tonnás
angolgyarimanyu.gyorsiaratu

teherautók

Akik itthon maradtak
VWttittortselWmereslifiii

(BEAC)

aatomobU rt. Központ:

VI., Aréna-ut 57. szám
Tataka : L. 906-09, L. 916-17. 
Várost mintaterem:

VT., Nagymezö-u. 10.
Telefon: T. 280-50.

Kedvező fizetőst IeKételek.

RúKa és Tsa

(KAOE) 
inp. 3.

Minden 
typusu autó

hoz és 
motorkerék 

párhoz

A BEAC Komlósának 4158 cm-es 
diszkoszdobása az FTC verse

nyének eseménye
Az FTC II. osztályú atlétikai versenye pont

szerzésre nyújtott alkalmat az egyesületeknek, 
amelyek azután talpra is állították a klub ap- 
raját-nagyját a munknslaliszlikában elfoglalt 
pozíciójuk megjavítására. A versenyen a ki
próbált hosszutávfutót mint sprintért, utóbbit 
mint hosszutávfulót, a dobóatlétát mint gálfu- 
íót lóltuk viszont. Az cső kél ízben is megza
varta a versenyt, amely elég vontatottan folyt 
le.

1000. m. síkfutás II. oszt.: 1. Holczcr (MTK) 
2 p. 45.2 mp. 2. Füller (FTC) 2 p. 45.6 mp. 3. 
Lcichlag (UTE) 2 p. 45.8 mp .

Távolugrás 1. osztályú: 1. Rácz (FTC) 661 cm. 
2. Róna (FTC) 621 cm. 3. Takács (Postás) 602 
cm. — //. osztályú versenyben: 1. Róna 621
cm. 2. Roscmann (MTK) 620 cm. 3. Dicsőt! 
(BEAC) 612 cm.

Rúdugrás: 1. Golhovils (FTC) 315 cm. 2. Dr. 
Farkas (FTC) 300 cm. 3. Nonn (BBTE) 300 cm.

Magasugrás előny verseny. 1. Újhelyi (BBTE) 
10 cm. előny, 176 cm. 2. Golhovils (FTC) 7 cin. 
előny, 173 cm. 3. Nonn (BBTE) 7 cui. előny, 
167 cm.

100 méteres síkfutás, öt előfutam után a 
dőntnöben: 1. Solt (BSE) 11.2 mp. 2. Daubncr 
(KAOE) 11.3 mp. 3. Viskv (MTK) 11.4 mp.

Sulydobás II. o.: 1. Botllik (FTC) 1152 cm.
2. Osztermann (MOTE) 1135 cm. 3. Rózsii 
(MTK) 1091 cm.

400 m. gátfutás. Három előfutam után a dön
tőben: 1. Várkonvi (BBTE) 59.9 mp. 2. Giibcl 
(KAOE) 60.5 mp. 3. Cséfay (MTE)72 mp. - Jó 
eredmény. Cséfnv előfutamában 60.4 mp-ct fu
tott.

Hármasugrás II. o.: 1. Képcssy (MAC) 1314
cm. 2. Róna (FTC) 1264 cm.

,300 ut. sikfutás junior: 1. Daubncr 
315.7 mp. 2. Kovalcsik (KAOE) 37.2 
Márton (MTK) 37.4 mp.

Diszkoszdobás II. o.: 1. Komlós
•1158 cm. 2. Rózsa (MTK) 3818 cm. 3. Bácsal
mási P. (BEAC) 3562 cm. — A verseny kima
gaslóan legjobb eredménye. A kiváló formában 
lévő Komlós méterekkel múlta felül eddigi leg
jobb eredményét. Legjobb' dobásán kivül még 
kél dobása volt 40-cn leliil: 4108 és 4085.

2000 m. síkfutás: 1. László (BEAC) 6 p. 00.8 
mp. 2. Sehisslcr (KAOE) 6 p. 02.8 mp. 3. Stras- 
ser (MTE) 6 1>. 03.6 mp.

4X/00 m.staféta II. o. A) csoport: 1. KAOE 
47 mp. 2 BBTE 47.1 mp. B) csoport: 1. Pos
tás a) 46.7 mp. 2 FTC 48 mp. 3. Postás b) 
48.4 mp.

4X400 m. staféta. B) csoport: 1. FTC a) 3 p. 
47.2 mp. 2 FTC b) 3 p. 51 mp. — C) csoport: 
1. MTE 3 p. 43.4 mp. 2. UTE 3 p. 44.2 mp. 3. 
MOTE 3 p. 44.4 uip.

Vasárnapi sporthírek
X Olimpiai boxnló reprezentánsaink : Ko

csis, Gelbai és Széles ma délután 4 óra 25 perc
kor utaztak el Amsterdamba a Keleti pályaud
varról Kankovszky Arthur ügyvezető alelnök 
és Erdős Lajos szövetségi kapitány kíséretében. 
A boxolók elutazására számos boxrajongó je
lent meg. A kis csoportot az OTT nevében 
Demény Károly államtitkár búcsúztatta lelkes 
szavakkal, amelyekre Kankovszky válaszolt, 
megígérve, hogy a versenyzők minden erejük 
kel azon lesznek, hogy a mngyar sportnak el
ismerést szerezzenek.

X a párisi diákolimplászon Induló főiskolai 
válogatott futballcsapat vasárnap három har
mincperces félidőből álló tréningniérkőzést ját
szott a Budai 33-asokkal. A mérkőzés többszöri 
jálékoscsere után a proliik 3.1 (1:0) arányú 
győzelmével végződött. A győztes csapni gól
jait Czumpfl (2), Kovácsy, a főiskolások gól
ját Fülöp lőtte.

X A némctblrodalmi 
tőjét vasárnap játszotta 
lmrger Sport Vérein és 
mérkőzést előbbi nyerte 
bán.

X Ausztria legyőzte 
nemzeti csapat találkozása Ausztria 3:2 (2:2) 
arányú győzelmével végződön.

fulballbnjnoksúg kön- 
le Altonában a Ham- 
n berlini Herlha. A 
meg 5:2 (3-1) arány-

Svédországot. A kél

)( Automobilisták paradicsoma. A 1 ondoni 
városi rendőrség most újítást vezetett be, amely 
az automobilisták körében érthető örömet kel
tett. Olyan autóvezetőkkel sszemben, akik a 
hajtási szabályok bonom tartása, a kocsivilá- 
gitás elmulasztása, a megengedeti sebesség túl
lépése miatt még sohasem voltak büntetve, el- 
söizbcn nem indítanak fenyitö eljárást, hanem 
— az eljáró tisztviselő jelentése alapján — 
intölevelel küldenek az illető autóvezetőnek.

)( Az 1929. évi Targa Florlst, a verseny ala
pítója, Cavallierc Vincenzo Florio döntése sze
rint 1929 május 5-ikén fogják lefutni.

)( Nemzetközi Sport-Szalon lesz f. évi de
cember 12-től 23-ig Párisban.

)( Segélyautó az országúton. Igen üdvös 
és modern újítást vezetett be a Tauril Pneu- 
matik rt.. amennyiben a Székesfehérvár és 
Siófok közötti országúton segélyaulójáratot 
létesített. A segélyautó benzint, gumit, ola
jat szerszámot és egyéb anyagokat visz ma-

gával és bocsájt rendelkezésre bajbajutott 
aulomobilistáknak.

GOOORiCHPNEÜ 
tep az utak királya

/ sí A szakértők 
gumija

)( A Balatonfüred—tihanyi uj automobilul 
most nyilt meg. Az oltani Allainépitészeti Hi-_ 
vatal felkérésére a KMAC felhívja tagjait, hogy 
a még uj állapotban lévő utón egyelőre 40 
km.-nél nagyobb gyorsasággal ne járjanak.

Sólyom nyerte az Igazgatósági díjat

vasárnapi program
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Kiállítás 

Budapesten 
Aug. is.töi n-ig

Kiállítási iroda: Wesselényi-utca 9. 
relc-füD: J. 434—42.

Az időjárás nem kedvezett a vasárnapi ver- i I. futam. 1. Rum (pari) Csuta, 2. lted Dragon 
senyéknek. A kora délutántól fenyegető vihar | (2) Gutái, 3. Adamello (3) Szokolai. F. m. Ki
elriasztotta még a törzsközönség egy részét is ' 
s a versenynap eseményei mérsékelt látogatott
ság mellett folytak le. A főfutamtól eltekintve, 
a nap szokatlanul gyenge sportja nem is érde
melt nagyobb érdeklődést.

Az Igazgatósági dij régen nem látott szenzá
ciós finissel végződött. Még a távoszlopnál 
mind a négy induló hívei joggal remélhették 
kedvencük győzelmét. Száz méterrel a cél 
elölt Parola látszott biztos nyerőnek, de balra 
tört s a célvonalba csak mint igen szoros har
madik érkezett be a fejhosszal nyerő Sólyom és 
a fejhosszal második Gyöngyhalász mögött. 
Bandi 11. mindössze nyakhosszal lett negyedik.

A többi futamot illetően említésre érdemes 
Rum biztos győzelme a Kerepesi díjban és Ne 
mulass fölényes sikere a Kétévesek versenyé
ben, amit nagyon megkönnyíteti a reás favorit 
Benvenula balesete. A Tantor-mén száját a 
slarlszalag megsebezte s ez magyarázza gyenge 
szereplését. Az utolsó futam győztese, Cserhát 
ellen a másodiknak beérkezett Pasita lovasa 
nckilovaglás és akadályozás miatt óvást emelt, 
ezt azonban nz igazgatóság elutasította.

A részletes eredmény a kővetkező:

kerics (10) Balog, Turridu (10) Esch II. Egy 
hosszal nyerve, négy hosszal harmadik. 10:21, 
14, 18. — II. futain. 1. Hunnia (l’/j) Szűcs, 
2. Para bcllum (6) Szokolai, 3. Szegény legény 
(3) Esch II. F. ni Pajkos (2*4) Gutái, örvös
galamb (4) Csuta, Nagyur (6) Balog. Félhosszal 
nyerve, két hosszal harmadik. 10:24, 18, <30. — 
III. futam. 1. Sólyom (2>/t) Gutái, 2. Gyöngy
halász (l’/j) Szokolai, 3. Parola (3) Esch II. 
F. m. Bandi II. (3) Bluzsek. Fejhosszal nyerve, 
fejhoszal harmadik. 10:36. — IV. futam. 1.
Ne mulass (l’/i) Gulyás, 2. Solo (3) Esch II. 3. 
Benvcnulo (®/m) Gutái. F. m. Pilgrim King (6) 
Szokolai. Négy hosszal nyerve, két hosszal har
madik. 10:24 — V- futam. 1. Odahaza (2(4) 
Csuta. 2. Tatrang (2) Balog, 3. Campana (3) 
Gutái. F. m. Pásztó (1(4) Esch II. Két hosszal 
nyerve, két és fél hosszal harmadik. 10:37. — 
VI. futam. 1. Cserhát (3) Gutái, 2. Pasita (3) 
Balog, 3. Varázsló (3) Csuta F. m. Patrona (20) 
Timpauer, Belzebub (20) Feliing, öreg Signora 
(10) Szűcs, Seppl (12) Blaskovics, Bóditó (5) 
Szenté, Koma (16) Dósai, Szerelőm (12) Szilá
gyi, Salambo (6) .Hujher. Félhosszal nyerve, 
hat hosszal harmadik. 10:40, 15, 14, 13.

versenyek
A nyári nagy dij győztese: Lavina

Az egykori Császár-dijat, most nyári nagy 
dijat a bécsi nagy versenyekben szokatlan sze
rencsével futtató Wenckhcim Dénes gróf nyerte 
a megbízhatatlan Lavina révén. A részletes 
eredmény a következő:
I. 1. Toscana (33) Cullen, 2. Arabian (10) Szi
lágyi, 3. Wnhrhaft (»/l0) Takács. F. m. 4 ló. —
II. 1. Deli (2) Szilágyi, 2. Tia (•/.«) Rojik F. m. 
2 ló. — III. t. Zauserl (4) Takács, 2. Sirius 
(1%) Kovács, 3 Fürié (6) Szilágyi. F. m. 5 ló. 
— IV. 1. Lavina (*/io) Schejbal. 2. Samum (2)

Rojik. F. m. Bcdlcy. Stelzer. — V. 1. Piz Palü 
(e/io) Eperjessy, 2. Tuss (l’/») Sándor. F. m. 2 
ló. - VL 1. Bosszantó 'Q’/i) Cjillen, 2. Wildgraf 
II. (!•/<) Eperjessy. F. m. 2 ló. -- VII. 1. Nizr 
für mtch (pari) Schejbal, 2. Marat hon II. (5) 
Varga. F. m 2 ló.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
I)r. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
,.A Hétfői Lapok" UjsdgváHalat.

NYOMATOTT A GL0JIS NYOMDAI MllNItZET H. T. kŐkT'ORGOGEPEIN, BUDAI . ■!, VI, ARADI UCCA S. - NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


