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Papp László második lett súlycsoportjában

uasárnap Zágrábban nyílt utcán lelőtték 
Ristovics belgrádi szerkesztőt, Radics 

István veszedelmes ellenfelét
Sunle Jászla uasuti munkás kilenc ravotverHvéssei megölte 

Rlstoulcs uiadát, a Jedinstuo főszerkesztőjét
* Belgrád, augusztus 5.

(Avala) Rlstovics Vladát, a Jedinstvo cimü belgrádi napilap szerkesztőjét, aki az 
Utóbbi időben igen heves sajtóharcot folytatott Radics és tevékenysége ellen, ma a haj
nali órákban, amikor egy zágrábi kávéházból elmenőben volt, ismeretlen tettesek botok
kal fejbeverték. Amikor egy rendőr kórházba kísérte, hogy ott sebét bekötözzék, egy vas
utas újból megtámadta és kilenc revolverlövést adott le rá. Rlstovics holtan terült el, 
a rendőr pedig megsebesült. A merénylő kihallgatásakor azt mondotta, hogy nem törhette 
tovább azt a hangot, amelyet Rlstovics a Radics ellen folytatott harcban használt.

Vasárnap a késő éjszakai órákban Jugo
szláviából olyan esemény hírét kaptuk, 
amelynek előreláthatóan további súlyos 
konzekvenciái lesznek. A horvátok és a szer
bek közötti feszült viszony újabb kiéleződé
séről szól ez a jelentés, amely arról számol 
be, hogy Ristovics Vlada hirlapirót, a bel
grádi Jedinstvo főszerkesztőjét, vasárnap 
hajnalban

egy zágrábi utcán megölték.
rA gyilkosság oka az, hogy Ristovics Vlada 
belgrádi napilapjában

rendkívül éles modorban támadta Ra- 
dicsot,

a horvát paraszlpárt vezérét. Mint távirata
ink jelentik, a gyilkosság hire példátlan iz
galmakat keltett úgy Zágrábban, mint Jugo
szlávia fővárosában, Belgrádban is. Ez a 
vasárnapi gyilkosság, amelynek egy újság
író esett áldozatául, egyik láncszeme azok
nak a sorozatos összecsapásoknak, amelyek 
a horvátok és szerbek között a két Radics- 
párli képviselő meggyilkolásával indultak 
meg.

A gyilkosság következtében szükségessé 
váll intézkedésekről és a gyilkosság hírének 
hatásáról egyelőre még nem számolnak be 
a tudósítások, mert a gyilkosság hire is csak 
vasárnap éjszaka érkezhetett meg Buda
pestre. Annyi bizonyos, hogy Jugoszláviában 
nagy belső katasztrófa tanúi lehetünk.

A gyilkosságról lapzártakor a következő 
részletsebb tudósítást kaptuk:

Belgrád, augusztus 5.
Zágrábból jelentik: Ma hajnalban két óra

kor Ristovics Vlada hirlapirót, a nagyszerb 
irányú belgrádi Jedinstvo főszerkesztőjét 
Sunic Joszip Radics-párti vasúti munkás ki
lenc revolverlövéssel megölte. Egy detektív 
és egy járókelő is megsebesült.

Ristovics szombat reggel utazott Zág
rábba, ahol este a Kolo- vendéglőben vacso
rázol!. Itt szóváltásba került a vendéglőben 
tartózkodó horvát vendégekkel, akik Risto
vicsot Punisa Rasicsnak, orgyilkosnak ne
vezték, akinek nincs helye a horvát főváros
ban. Ristovics hasonló hangnemben vála
szolt és maga is kijelentette, hogy a Je
dinstvo főszerkesztője. E lap ellen Zágráb
ban igen nagy a felháborodás, mert azt ál
lítják. hogy ez az újság inspirálta Rasicsot 
a Radics elleni merényiéire. A szóváltást ve
rekedés követte és a horvátok egyike bottal 
fejbevágta Ristovicsot, akit a vér elöntött.

A vendéglős közbelépésére Ristovics el
hagyta a helyiséget, de üldözéstől tartva, 
futva menekülni kozdeth A Coxso-kávéház

előtt egy detektív tartóztatta fel. akivel — 
miután előadta neki a történteket — a 
rendőrségre ment. Itt kihallgatták a vere

kedés felöl és a kórházba kisértették, hogy 
ott bekötözzék sebét. Ekkor csatlakozott 
hozzájuk egy ismeretlen fiatalember, aki a 
kórházból ki jövet a kapu előtt várakozott 
Ristovicsra és ezzel a kérdéssel fordult 
hozzá;

— Hogy mert Zágrábba jönni a Jedin
stvo szerkesztője, aki azt irta, hogy Radi- 
csot meg kell ölni?

— Igen, ezt Írtam, — felelte Rlstovics, 
aki még hozzátette:

— Radlcsot tényleg meg Is kell ölni!
Erre a kijelentésre dördültek el a revol

verlövések, amelyek Riskovics halálát okost 
ták. A merénylő a rendőrségen kijelentett* 
hogy Ristovicsot már régebben ismeri és eh 
határozta, hogy megöli. Tettét nem 
meg.

Ristovics Belgrádban általánosan 
újságíró volt, akinek tragikus halála 
talános izgalmat keltett.

bánit

ismert 
itt ál-

Bakó László, a Nemzeti Szinház 
miivésze vasárnap reggel meghalt 

a Kéthly-klinikán
'Á magyar színművészeiét és müvésztársa- Bakó László előkelő nemesi családból

dalmat nagy veszteség érte. Vasárnap reggel származott. Sárközujlak községben .született 
a Kéthly-(é\c belgyógyászati klinikán, 55 
éves korában meghalt belei Bakó László, a 
Nemzeti Szinház örökös tagja.

Bakó Lászlót már hosszú idő óta influenza 
gyötörte, amelyből nem tudott kilábolni. A 
Nemzeti Szinház múlt szezonjának utolsó 
előadásait is csak a legnagyobb önfeláldo
zással tudta végigjátszani. Némelykor elő
adás közben a szünetekben a nagy izzadsága 
miatt kétszer-háromszor kellett átöltözni. 
A művész influenzáját a legnevesebb orvos
professzorok sem tudták meggyógyítani. Eh
hez aztán még egy másik súlyos betegség is 
hozzájárult. Bakó Lászlónak

egy tályogos foga volt, amelybe az In
fluenza bacillusat behatoltak és súlyos 

infekciót idéztek elő.

Az ekkor már nagybeteg művészt elsőizben 
5 héttel ezelőtt a Mária-utcai fogklinikára 
szállították, ahol operációt hajlottak végre 
tályogos fogán. Ez az operáció azonban 
ugylálszik nem sikerült. Rövidesen átszállí
tották a Szentkirályi-utcai Ket/i/f/-klinikárn; 
ahol két héttel ezelőtt Érti János és Tóthfa- 
lussy professzorok vették kezelés alá és

Ismét műtétet hajtottak végre rajta.

A nagybeteg művészen azonban már nem 
lehetett segíteni és az orvosok már két hét 
elölt jelezték, hogy állapota reménytelen. Az 
utóbi napokban azután teljesen elhatalma
sodott rajta a haja. Szombaton este az orvo
sok megjósolták a bekövetkezendő katasz
trófát. Szombaton éjjel a művész betegágya 
mellett tartózkodóit u feleség'-, Sattlcr ta
nár, Gerlóczy hínár, valamint háziorvosa: 
dr. Tóvölgyi Elemér és Závorszky főorvos is, 
akik önfeláldozással ápolták a beteget.

Reggel hét órakor azután bekövetkezett
- a halál.

1873-ban. Gimnáziumi és jogi tanulmányait 
Pesten végezte el. Már ifjú korában nagy 
hajlamot és vonzódást érzett a szinipálya 
iránt. Beiratkozott a sziniakadémiára, 
melynek egyik legtehetségesebb növendéke 
volt. Mikor 1895-ben elvégezte az akadémiát, 
a Nemzeti Szinház azonnal szerződtette. 
Bakó László a legnehezebb klasszikus drá
mák főszerepeit játszotta és különösen a ma
gyar karaktereket szerette alakítani.

Az Idén ünnepelte 35 éves színészi ju
bileumát.

Ezidő alatt a legelőkelőbb, a legnagyobb 

tiszteletben álló művésszé küzdötte fel ma
gát. A főváros előkelő közönségének kedvenc 
színésze volt és bár a kommiin utáni maga
tartása miatt bizonyos oldalról támadások 
érték, ezek nem csökkentették a művészi 
készségéről alkotott felfogást.

1920-ban színészi érdemei elismeréséül 

a Nemzeti Szinház örökös tagjává ne
vezték ki.

Hogy mennyire közkedvelt volt Bakó, bizo
nyítja az is, hogy betegsége alatt

előkelő látogatóinak aláírása két vastag 
könyvet töltöttek meg.

József főherceg és Auguszta hercegasszony 
is érdeklődtek állapota iránt.

Halálának híre futótűzként terjedt el a vá
rosban és mindenütt mély megdöbbenést és 
nagy részvétet váltott ki. Bakó J.ászló fele
sége, valamint két gyermeke, Bakó Barna 
21 éves Ludovika Akadémiai növendék és 8 
éves Mártiin, továbbá fivérei, Bakó Ignác 
MÁV. főmérnök és Bakó Gyula, debreceni 
városi hivatalnok gyászolják.

Az elhunyt művész temetése iránt, mivel 
a Nemzeti Szinház zárva van, még nem tör
tént intézkedés.

Novemberben tárgyalok Páriában a B1 umenstein ügyet
Blumenstein József bankár, a kötvény-ügy vádlottja 

súlyosan megbetegedett a fogházban
A nemzetközi szenzációvá dagadt köt- 

vénycsalási ügynek újabb érdekes részletei
ről érkezett jelentés Budapestre. Julius vé
gén tartották meg az első tárgyalást Párisban. 
A vádlottal, védői a tárgyalás megnyílása 
ulán nyomban azt az előterjesztést tették, 
hogy a tárgyalást napolják cl, mert az anyag 
olyan óriási, hogv a védőknek nem volt 
elég idejük áttanulmányozni az iratokat. 
Egyben valamennyi vádlóit szabadlábra- 
belyczését is kérték. A bíróság az első ké
résnek helyt is adott és elnapolta a tárgya
lást azzal az indokolással, hogy az iratok ál-

uz

tanulmányozására valóban nem volt elég 
idő. A másik kérdésben most döntött a fran
cia bíróság:

n .szabudlábrahelyczési kérelmet eluta
sította és a vádlottak tovább Is fogság

ban maradnak.
Torbini Simon védője betegség címén kérte 
védencének sz.abadlábrahelyczését és ezért 
a kérelemről az igazságügyi orvosi hatóság 
dönt majd. Az ügy főszereplőjének, Bilimen- 
síéin Józsefnek jogi képviselői is igyekez* 

pek védencüket kihozni a fogságból, ami
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azonban eddig nem sikerült. Blumenslein 
párisi védője., Montot vasárnap értesítette 
budapesti védötársál, Csaló Ferenc dr. ügy
védet, hogy

Blumenslein József súlyosan megbete
gedett a fogtiázban.

Védői ezért most már Iretegség címén ké
rik szabadonbocsátását, amiről szintén az

orvosi hatóságok döntenek. A francia bíró
ság az elmúlt heten megállapította az ügy 
tárgyalási napját. A határozat szerint

november tizenötödikén tartják meg 
a főtárgyaiéit

és a nagyszabású ügy* vádlottal ekkor ke
rülnek a bíróság elé.

Vasárnap vihar tombolt 
végig a Balaton körül

Halálos szerencsétlenséget, több balesetet, nagy 
pánikot és egyiptomi sötétséget okozott a vihar

Vasárnap este hét óra ulán hatalmas vi
har vonult végig a Balatonon és a Balaton 
mellett elterülő városok és fürdőhelyek fe
lelt. A vihar

száma, szerencsétlenséget, több helyütt 
zavart és pánikot okozott.

Alighogy kilörl a zápor, a sűrűn cikkázó 
villámok

bclccsaplak az aszófői elektromos te
lepekbe,

ahonnan világítással látják cl az összes ba
latoni fürdőhelyeket. A villámcsapás követ
keztében

az összes Balaton mentén elterülő 
fürdőhelyekre egyiptomi sötétség bo

rult.
Az ilt tartózkodó emberek között a sötét
ség és a 
amelyet 
lapítani, 
azonban 
pánikot,

heves zápor nagy pánikot okozott, 
több helyütt ugy próbállak lecsil- 
hogy tűzijátékokat rendeztek. Ez 
Tihanyban még csak fokozta a 
mert egy felszálló bengálitüzet 

nz emberek tűzvésznek hittek.
A hirtelen keletkező vihar rengeteg csóna
kázó! és vitorlást talált a háborgó Balato
non, akik fcjvcszelicn igyekeztek kifelé a 
partra. Hogy ilt történt e valami szerencsét
lenség, arról eddig még nem érkeztek jelen
tések.

A vihar egy halálos balesetet is okozott.

Csiileky János siófoki parasztgazda a sió
foki országúton szekerével a vihartól meg
ijedve, vágtatni kezdett és nekirohant egy 
leeresztett sorompónak.

A szekér fölfordult és a szerencsétlen 
parasztgazdát maga alá temette. Csü- 
leky János néhány percnyi 

után meghalt.

Súlyos motorkerékpárbalesetet 
vihar Balatonkenesén, ahol egy 
pár felborult és utasa életveszélyesen meg
sérült. Balatonföldváron három kisebb 
autóbaleset volt, melyek okát a rossz or
szágútiján látják.

Tihany felöl egy oldalkocsis motorkerék
pár igyekezett három utassal Balatonfüred 
felé, mikor egyszerre csak a száguldó mo
torkerékpár reflektora felmondta a szolgá
latot. A motorkerékpár, mielőtt még 
kezűi sikerült volna, nckirohant egy 
lopnak és fölborult. A hátsó ülésen 
csendőrtiszthelyettes foglalt helyet, aki

széles ívben röpült le a motorkerék
párról, súlyos koponyalapl törést szen- 

vdett.
A polgárdi orvosi őrség vette ápolás alá. 
A többi utasok csak kisebb sérüléseket 
szenvedtek. Balatonfürcden a kulturnap 
gócpontjában szintén nagy ijedelmet 
zott a zápor és az emberek a közeli 
déglöbe és kávéházba menekültek.

szenvedés

okozott a
motorkerck-

lefé- 
osz- 
egy

oko- 
ven-

Szőkébb bizottság dönt ma 
a vadevezősök ügyében

Szombaton éjjel helyszíni szemlét tartottak az újpesti 
és a római fürdő partokon

Szombat este, a megyeri stranddal szem
ben, a szentendrei sziget csúcsúnál sátrak 
vásznai látszanak a fák közül és a sátrak 
elölt pásztortüzek villannak fel, fénykörük
ben sötét, meztelen alakok körvonalai bon 
lakoznak ki. A nomád életet élő vadevező
sök vacsorát főznek. A tüzek fénycsóvái 
megvilágítják a parton heverő csónakokat. 
A lassan lehulló alkony misztikus hango
kat hint felénk. .4 fák közt kifeszitett rádió
antennák a londoni, lipcsei, daiventryi rá
dióműsort rézgik bele a csendes éjszakába. 
A legújabb langóslágvrt egy láthatatlan gra
mofon sivilja

lármás diszhurnióniává változtatva a 
rádió tompa zizegését.

Távolról énekhang szűrődik át a megyeri 
parira. Jókedvű fiatalemberek danája ez. 
Este tízig tart a jókedv a partokon, aztán 
lassan csendesebb lesz, egészen elhalkul 
minden, a fáradt nomádok nyugovóra 
térnek.

Ezt az idillikus állapotot akarta meg
bolygatni az a hatósági intézkedés, amely 
rendcsinálás elmén gátat kíván vetni az eve
zősök - éjjeli életének. A Magyar Szabad- 
evezősök Egyesületének intervenciójára

azonban az illetékes hatóságok már 
szombaton visszavonták a vadevezősök 

ellen kiadott rendeletét.
Mint értesülünk, ezzel
még nein fejeződött be a szabadevező

sök és wcekend-házakban nyaralók ügye. 
Buzáth alpolgármester a nála járt küldött
ségnek kijelentette ugyan, hogy az erélyes 
tiltó rendelkezést visszavonják, de meg
jegyezte azt is, hogy az egész kérdés bizo
nyos szabályozásra szorul.

Az alpolgármester kijelentései nyomán 
még

szombaton este egy bizottság szállt ki 
az újpesti és rómnifürdői parton levő csó
nakházakba és weekend-telepekre, hogy 
ott a helyszínen győződjön meg a viszonyok
ról. A bizottságban Andréka Károly főkapi- 
tányhelyctles is résztvett, aki a rendőrség 
hatáskörébe tartozó közerkölcsiséget érintő 
tapasztalatok megszerzése céljából volt ott. 
A bizottság általában kedvező benyomást 
szerzett a látottakról és erről jelentést ké
szített, amelyet

hétfőn, szilkcbbkörü ülésen tárgyal-

Ezen az ülésen Buzáth alpolgármesteren 
kívül Andréka fökapitányhelyettes, Scheuer 
Róbert, Csécsi Nagy Imre altábornagy, a 
Szabadevezősök Egyesületének elnöke és 
Breuer Szilárd tüzoilóföparancsnok vesznek 
részt. Minden remény megvan arra, hogy a 
bizottság kedvező véleményezése alapján

a vadevezősök ismét teljesen birtokukba 
vehetik a szentendrei sziget sötétbe- 

borult partjait.

Egészen bizonyos, hogy koncessziókat tesz
nek a vadevezősök kintlakásának -“gyében, 
de az újpesti, illetve római fürdői patton ta
nyázó evezősökre vonatkozólag előrelátható
lag hatósági szigorításokat fognak életbe- 
léptetni.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél 
előtt kint járt az újpesti parton levő csó
nakházakban, amelyeknek majdnem mind
egyike, a vadevezős-sport fellendülése óta, 
bevezette a weekend-tcleprendszert. A tele
peken nagyrészt barnára sült, edzett fiatal
emberek laknak, akik evezősszenvedélyüket 
csak ugy tudják összeegyeztetni a városban 
levő hivatalukkal, hogy az éjszakát részint a 
csónakházakban, részint a szentendrei szi
geten felállított sátrakban töltik el. Szom
baton, az esti órák folyamán már tudomást 
szereztek arról, hogy az alpolgármester 
enyhébb álláspontra helyezkedett ügyükben 
és a kintlakást továbbra is megengedte szá
mukra. A kedvező hir hatása alatt azután 
bizakodó hangulatban szálltak csónakjaikba 
és indultak hosszú evezöturákra vadevező
seink a Duna napsugártól ragyogó hullá
main.

Sok nagy bérpalota épiil 
a fővárosban

Parisban elfogtak 
száz kommunistát

Pária, augusztus 6. 1 
Vaillant-Couturiere kommunista képvisedőtj 

akit araiak idején katonai személyeknek az en
gedelmesség meglagadására való lázitása miatt 
hat hónapi fogságra Ítéltek, 

tégnap este a rendőrség megaér- 
sértése miatt letartóztatták.

A kommunista ifjúmunkások összejövetelén 
ugyanis összeütközés támadt a kommunista 
résztvevők és a rendőrség között, amely mint
egy

száz embert őrizetbe vett,
köztük Vaillant-Couturiere képviselőt is.

Vasárnapi program 
reggeltől estig a 

Csillaghegyi strand- 
és MlámMöni
Kombinált (egyek az összes njságárusitO 
pavlilonokban. Autóbusz Arat a Berlini-térről-

Régiséget
Sveici Élwiiáz uesz Roüenmiier-u, 12

Mindenfelé általános gazdasági válságról 
beszélnek, az egész kereskedelmi és ipari élet 
végpusztulásról panaszkodik. Mindenki azon 
siránkozik, hogy megakadt a termelőmunka.

A gazdasági helyzet fokmérőjéül többnyire 
az építkezési tevékenység szolgál s azt szokták 
mondani, hogyha van építkezés, ugy a kereske
delem és ipar fellendül, mert az építkezés 
számtalan foglalkozási ágnak juttat kereseti 
és munkaalkalmat. Amikor tehát az egész fő
város a gazdasági válság panaszától visszhang
zik. azt lehetne hinni, hogy Budapesten meg
akadt a tavaly még magasra lendült építkezési 
láz s az idén alig épül uj ház a fővárosban

De ha a legújabb statisztikai adatokat vizs
gáljuk, a hiteles számok élénken rácáfolnak 
erre az elterjedt véleményre, sőt ellenkezőleg, 
a számok arról beszélnek, hogy

idén az építkezési tevékenység sokkal 
nagyobb aránya, mint az elmúlt évben.

Az uj statisztikai adatok alapján megállapít
ható, hogy ezévben augusztus 1-ig közel 1500 
nagy építkezés történt Budapesten. A sta
tisztika csak az év első öt hónapját hasonlítja 
össze a múlt évi adatokkal s eszerint idén

az illetékes faktorok.

tsajattap

h FONTOS!

május végéig 1224,

a múlt év első öt hónapjában csak 897 nagy 
építkezés folyt.

Uj földszintes ház épült idén május végéig 
327 (tavaly 174), egyemeletes épület 47 (27), 
kétemeletes 12 (3), háromemeletes bérház 10 
(2), négyemeletes 13 (12), ötemeletes 9 (6),
hatemeletes bérház 6 (5), ezenkívül 52 (tavaly 
58) házra építettek uj emeletet, 397 
gyobb építkezés folyt és 293 (236)
átalakítást végeztek.

A kimutatott öt hónap alatt ebben

2415 uj lakás létesült,

mig a múlt év hasonló időszakában 
Az emelkedés tehát hét és félszeres. 
lakások közül egyszobás 627 (311), 
601 (202), háromszobás 497 (212), négyszobás 
454 (157), ötszobás 155 (48) és hatszobás 81 
(27). Ezekben a lakásokban idén május végéig 
8693, tavaly 3474 szoba épült.

összehasonlítva ezeket a számokat, a múlt 
évi teljes építkezési tevékenység adataival, azt 
látjuk, hogy ez évben lényegesen nagyobb a 
magánosok építkezési kedve, mint tavaly, 
múlt évben összesen 2944 építkezés volt, 
bői 638 földszintes, 102 egyemeletes, 27 
emeletes, 42 háromemeletes, 40 négyemeletes, 
35 ötemeletes, 17 hatemeletes bérház, továbbá 
198 einlctráépités, 
átalakítás. Tavaly 
20.806 szobával.

A jelek szerint 
az év végéig nagymértékben felülmúlja a ta
valyit. Most ugyanis a nyári hónapok alatt 
még több az építkezés. A hivatalos statisztikai 
kimutatás lezárása óta, junius 1-tól augusztus 
1-ig egész sereg uj építkezési engedélyt adtak 
ki. E két két hónap alatt 126 földszintes, 14 
egyemeletes, 13 kétemeletes, 7 háromemeletes, 
15 négyemeletes, 4 ötemeletes, 4 hatmeletes 
bérházépilésre, 28 emeletráépítésre, 54 tolda- 
léképitésre adott engedélyt a főváros.

6.30
8.15

Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatóság és légi utazási Iroda: IV.. Váci-u. 1.

Légiforgalom
Budapest—Wien, Budapest Graz

Nyári menetrend:
8.00 | ind. BUDAPEST érk. a 16.15 18.15 
9.45 ▼ érk. WIEN ind. í 14.80 16.30 

vasárnap la közlekedik
**7.35 *8.20 ■ ind. BUDAPEST érk. A **18.10 18.15 
1000 10.45 T érk. GRAZ ind. í 15.45 16.30*

A *-gal Jelölt gének héttőn, szerdán, pénteken, a 
•’-gal jelölt gépek kedden csütörtökön szombaton 

közlekednek
Az autóbusz 50 perccel a repülőgép indulása előtt 

indul a Vadászkíirt-szállótől.
Menetdlj: Bpest—Wien (vagy Wien—Bpest) P 5C.—

(269) na- 
nagyobb

az évben

csak 957. 
A létesült 
kétszobás

857 toldalék és 705 nagyobb 
összesen 6470 uj lakás épült

az idei építkezési eredmény

Bpest—Graz (vagy Graz—Bpest' P 60.—
Közvetlen csatlakozások I'urópa minden lelentéke-

nyebb városa felé
Jegyváltás és cson.agfeladás a Légiutazási irodában. 
IVM Váci-utca 1. (Tel.; Aut. 808- 88, 808—89.)
Alkalmi repülések bármikor rendelhetők az Igazgató

ságnál (Tel.: Aut. 808-80.)
Képviselet Wienben: österr Luftverkehrs A. G 
I„ Tcgettboffstr 7. — Jegyváltás: I., Kaerntner- 

ring 1—7. (Hotel Bristol.)

Dr.KAJDACSYizakorvoa
VIII.

n WWTAI QlimnCTWWMI ■■ I' rendel 10-4 ős 7-8-Ur 
Józaef-klirut 2. az. férti és női betogekn*

LEGSZEBB Alapfttatott 18S4
LEGJOBB

D A D LEGOLCSÓBBA pap .
Kárpitosára, v«s- 
és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, f Uggöny, ágy- és a« 
tál térítők minden kivitelben kaphatók 

(ÍICHNER JA'NOS 
Buaaces!, Erzs9i>ai-»6rut 20.

Kaflr katalógust 40 ült. ellenében postán bérmentve küldői

boroshordót
adunk bizományba elsőrendű bonitásu 

egyéneknek bortermelő vidékekre.

Böhm Kálmán hordógyár
bérlői

GROSZ ÉS ZOLTÁN
VI., Szabolc.-utca 19. Telefon: L. 902—06.

A Hétfői Napló vasárnapi szerkesztő*
Bégének és kiadóhivatalának (d. u. 4 
órától kezdődőié#) telcfónszámal: Autó* 
mata 245—81. Automata 100—42. Hét
köznap és vasárnap d. u. 4 óráig: József 

308—06. _____
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Klebelsberg kultuszminiszter 
nyilatkozik a Héttői napiénak 

a Méhen vasár
nap faiysalott_tanácskozásrOl 

IW nem törten! stöntes a rononok békés 
kieiégiiéséiWi. űr. űáiyi jogtanácsos 

is nyilatkozik a várható fejleményekről
Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter, 

aki a Vigyázó-örökség miatt megszakította 
szabadságát, vasárnap délelőtt Hidegkúti
ul! villájában beható tanácskozási folyta 
tolt Vigyázó Ferenc gróf jogtanácsosaival. 
A Vigyázó-örökség Klebelsberg kultusz
minisztert azért érdekli, mert a Tudomá
nyos Akadémia a kultusztárca körébe tarto
zik és igy neki felügyeleti jogánál fogva 
nemcsak joga, hanem kötelessége is intéz
kedéseket tenni ilyen döntö ügyben, amely 
a Magyar Tudományos Akadémia egész jö
vőjét érinti.

Vasárnap délelőtt 11 érakor folyt le a 
hidegkuti-uti villában ez a fontos ta
nácskozás, amelyen Klebelsberg Kuno 
gróf kultuszminiszteren kívül Pétery 
Ferenc dr. és Vályi Lajos dr. ügyvédek, 
Vigyázó Ferenc gróf jogtanácsosai vet

tek részt.
Ennek a jogi tanácskozásnak a lefolytatását 
nyilvánvalóan annak a problémának az el
döntése tette szükségessé, hogy az örök
ségre igényttartó családtagok, nevezetesen 
Harkányi János és Bolza Marietta grófnő 
irányában szó Ichct-c békés megegyezésről. 
A kultuszminiszter, aki a Magyar Tudomá
nyos Akadémia érdekeit képviseli, termé
szetszerűen nem nyújthat lehetőséget a 
(Vigyázó vagyon szétdarabolásához abban 
az esetben, ha Vigyázó Ferenc gróf halála 
előtt valóban olyan kijelentést tett, hogy 
nem szeretné, ha a Vigyázó vagyon szétda- 
raboltatnék. Annyi bizonyos, hogy a két 
család tagjai, akik az örökségre, vagy leg
alább annak egy részére igényt tartanak, per 
utján fogják megkísérelni jogaik érvényesí
tését. Ebben az esetben tehát feltétlenül a 
kultuszminiszter szava fog dönteni abban a 
tekintetben, hogy az Akadémia, mint vég- 
rendeleti örökös perbe bocsátkozzék-e, vagy 
pedig békés megegyezés utján likvidálja a 
hagyatékot.

A vasárnap délelőtti tanácskozásról alkal
munk volt beszélni Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszterrel is, akinél mindenekelőtt 
az értekezlet eredménye iránt érdeklődtünk.

KLEBELSBERG KUNÓ GRÓF 
KULTUSZMINISZTER 

érdeklődésünkre a következőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

■■—> Mint legfőbb alapítványi hatóság 
információkat kertem a Vigyázó-örök
ség állásáról. A mai tanácskozás tehát 
'kizárólag informatív jellegű volt, és 
igy nem is kerülhetett sor semmiféle 
'dönésre. De különben is én a döntést il
letően csak másodsorban, mint felügye
leti hatóság jövök számításba,

a döntés joga az Akadémiát, illetve 
, a Magyar Tudományos Akadémia 

igazgatótanácsát illeti meg.
Arra a kérdésre, hogy az örökségre igényt 

tartó rokonokkal az Akadémia békés meg
egyezést fog-c létesíteni, vagy pedig perbe 
bocsátkozik, Klebelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszter a következőket jelentette ki a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Ebben a kérdésben téved a közvé
leménynek az a része, amelyik azt hiszi, 
hogy itt a hagyaték körül folyik valami 
pörösködés. Az

nem vitás, hogy a Vigyázó-vagyon 
a Magyar Tudományos Akadémiát 

illeti meg.
Itt csak arról van szó, hogy Vigyázó 
Ferenc grófnak voltak bizonyos perei, 
amely perek az öröklés révén természet

Andrássy Gyula gróf árverésen 
megvette gróf Esterházy 

Jánosné milliárdos ékszereit
Az árverésen Budapest összes nagy ékszerészei megjelentek

A járásbíróság egyik birói szobáiéban 
szombaton délben érdekes árverést tar
tottak.

Az árvereztelő gróf Andrássy Gyula 
volt, aki gróf Esterházy Jánosné nagy
ér lékü, milliárdos ékszereit bocsátotta 

kalapács alá.
Gróf Andrássy Gyula körülbelül egy fél- 

csztcndövel czelőlt kölcsönképpen 180.000 
'pengőt bocsátott gróf Esterházy, Jánosné 

szerűen átszállónak az Akadémiára. 
Hangsúlyozom tehát:

nem vitás az, hogy az Akadémia 
örökli a Vigyázó-vagyont, csak arról 
van szó, hogy a vagyonnal együtt 
örökli a vagyon ellen még Vigyázó 
gróf életében ineginditott pereket is.
Arra a kérdésre, hogy a hatalmas örök

séggel kapcsolatosan vannak-e már valame
lyes tudományos és kulturális tervei, a kul
tuszminiszter ezeket jegyezte meg:

— Erre a kérdésre én, mint kultusz
miniszter nem válaszolhatok. Mint aka
démikus és mini az Akadémia igazgató
ságának egyik tagja, szólhatok csalt bele 
ebbe a kérdésbe — annak idején, ha 
majd ez a kérdés az illetékes fórum előtt 
szőnyegre kerül.

Klebelsberg kultuszminiszter tanácskozása 
Vigyázó gróf jogtanácsosaival közel másfél 
óra hosszat tartott. A tanácskozás után al
kalmunk volt beszélni

dr. VÁLYI LAJOS 
ügyvéddel, Vigyázó Ferenc gróf jogtanácso
sával. aki a kultuszminiszternél tartott 
megbeszélés anyagát a következőkben is
mertette a Hétfői Napló munkatársával:

— A tanácskozás egyetlen célja az volt, 
hogy

teljes részletességgel informáljuk a 
kultuszminiszter urat a vagyon nagy
ságáról és az elhalálozott Vigyázó gróf 

intencióiról.
A kultuszminiszter ur nagyon alaposan in- 
formáltatta magát. Elhatározás azonban nem 
történt semmiféle irányban.

Arra a kérdésre, hogy történt-c vala
melyes döntés az örökségre igényttartó ro
konok békés kielégítése, vagy a hagyatéki 
pör felvétele tekintetében, Vélyi dr. a kö
vetkezőket mondotta:

— Nagyon nehéz kérdés ez, amiről 

még heteken keresztül nem lehet be
szélni.

Mindaddig, amig a vagyonnak nem lesz hi
vatalos képviselője ,nem történhetik semmi
féle hivatalos lépés. Hosszú hónapoknak 
kell eltelniök addig, amig az Akadémia, a 
végrendeleti örökös, minden irányban meg
kapja a szükséges információkat.

Ma egyezségről, vagy pörről beszélni, 
túlságosan korai volna.

Érdeklődésünkre, hogy a vagyon keze
lésében történik-e valami változás, a követ
kező választ kaptuk:

— Természetesen bizonyos biztosítási in
tézkedéseknek kell történni a vagyonkeze
lését illetően. Az Akadémia fogja majd el
dönteni, miként szervezi meg a vagyon ke
zelését és miként gondoskodik a jogi kép
viseletről. Az Akadémia fogja majd eldön
teni, hogy a jelenlegi kezelőket bizza-c 
majd meg továbbra is az ügyek irányításá
val. A gróf urnák mindenesetre

az volt az utolsó kívánsága, hogy min
denki a helyén maradjon. Ez az utolsó 
kívánság azonban jogi megfogalmazásig 

nem jutott el.
Vigyázó Ferenc grófot holnap délután te

metik Rákoskeresztúron. A temetésen mind
azok a községek képviseltetik magukat, 
amelyeknek területén a grófnak birtokai 
voltak. Képviselteti magát természetesen a 
Tudományos Akadémia is, sőt jelen lesz a 
temetésen Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter is. Az elhunyt Vigyázó gróf lelki
üdvéért kedden délelőtt a Belvárosi tem
plomban diszes rekviem lesz.

rendelkezésére. A grófné nagyértékü éksze
reit adta oda a kölcsön fedezetéül. Az ék
szerek: gyönyörű smaragdgyürük, drága
kövek, diadémok, collier-k, órák és egyéb 
értékes ékszerek érléke meghaladja az egy- 
milliárd koronát.

Miután Andrássy Gyula gróf a kölcsönt 
nem kapla vissza, az ékszereket árverésre 
bocsátotta. Az árverést megelőzően pedig 
Andrássy és Esterluizyné között per is tá
madt az egyik gyöngysor miatt,

Amikor az árverés publikussá vált, Bu
dapest valamennyi nagy ékszerésze érdeklő
déssel fordult a ritka árverés felé és

tegnap délben a járásbíróság 118-as 
számú szobájában egész, sereg ismert 
nagy ékszerész jelent meg, hogy részt- 

vegyen az árverésen,
amelyen megjelent Andrássy Gyula gróf jogi 
képviselője is. Az árverés feltétele egyebek 
között az volt, hogy 10.00 pengő bánatpénzt 
kell letétbe helyezni az ajánlattevőknek. 
Megkezdődött az árverés: felsorolták a kü
lönböző ékszereket, amelyeket egy tételben 
árvereztek el. Ajánlat azonban nem érkezett 
a nagyértékü drágaságokra. Ekkor

Andrássy Gyula gróf ügyvédje 30.000 
pengőt ajánlott az. ékszerekre.

Az árverésen megjelent ékszerészek azt kér
ték, hogy darabonként árverezzék el a drá
gaságokat, mert igy, egy tételben nem akad 
vevő a drágaságokra s a 10.000 pengő bánat
pénzt is sokalták, A végrehajtó azonban nem 
tett eleget kérésüknek, mire néhány éksze
rész licitálni kezdett, 35.000 pengőt ajánlot
tak, majd

egész 45.000 pengőig verték fel az ék
szerek árát. Végül is Andrássy Gyula 
gróf jogi képviselője, ki résztvett a lici
tálásban, 47.000 pengőt ajánlott az ék

szerekért.
Magasabb ajánlat nem volt s igy 'Andrássy 
Gyula vásárolta meg Esterházy Jánosné 
nagyértékü ékszereit, amelyhez az ékszeré
szek szerint, jóval áron alul jutott hozzá, 
mert az ékszerek 100.000 pengőnél is töb
bel érnek.

Félmillió cseh koronát 
rabolt egy ál-detektiv

A pozsonyi törvényszék épületében 
fosztotta ki áldozatát

A pozsonyi rendőrség vasárnap értesí
tette az összes határmenti magyar kiren
deltségeket egy vakmerő rablásról, amely
nek tettese állítólag a magyar határ felé 
menekült.

A pozsonyi Leng-féle kerámiai gyár Fran- 
csics Teréz nevű tisztviselőnője tegnap egy 
bankban járt, ahol

500.000 cseh koronát vett fel a cég 
részére.

Hazafelé tartott, mikor hirtelen eléje top
pant egy fiatalember:

— Zajcsek detektív vagyok. Egy bűnügy
ben nyomozok. Azonnal feleljen, hogy ön 
visz-e 500.000 koronát a Leng-cégnek.

A megrémült leány igennel felelt, mire a 
„detektív44 erélyesen rászólt:

— A törvény nevében felszólítom, hogy 
kövessen .

Francsics Teréz engedelmesen követte az 
erélyes fiatalembert, aki a törvényszék 
Kecske-utcai épületébe vezette. Bevitte egy

PostaraölöK lelőttek ROszkOn 
Gáspár jozsetcsendorszazadost
A tettesek a merénylet után átszőttek a trianoni határon

Szeged, augusztus 5.

(A Hétfői Napló tudósitó jótól.) Vasárnap 
éjszaka fdmbe illő postarablás történt a 
Szeged melletti Röszke községben. Kél nap
pal ezelőtt került Röszkére Gáspár József 
csendőrszázados, aki fokozott figyelemmel 
kisérte a határmenti községben történteket 
és gyakran körutat tett a faluban. Este 11 
óra tájban észrevette, hogy a postahivatal 
befüggönyözött ablakán világosság szűrődik 
ki. Futólépésben *a postaépület felé rohant, 
ahonnan a közeledő léptek neszére két sö
tét alak ugrott ki. Az egyiket a posta kapu
jában utólértc és torkon ragadta, a másik, 
mikor látta, hogy társa veszélyben forog,

előrántotta revolverét és a századosra 
lőtt.

Mindkét golyó talált. Gáspár József halai 
más fizikumával még egy ideig állta a vér
veszteség következtében beálló gyengeséget 
és szorosan tartotta kezei közt a betörőt, de 
a másik betörő segítségére sietett, kiszaba
dította a folyton gyengülő csendörtiszl ke
zéből és elrohanlak a trianoni határ felé. 
A százados a vérveszteség következtében 
összeesett. Mire segítség érkezett, a két be 
törő eltűnt. *

Percekkel később

az alarmirozott vámőrség elzárta a 
trianoni határt,

de a betörőknek nem sikerült nyomukra 
akadni. A község lakói nem sokkal az eset 
ulán, látlak a kukoricásban kél sötét nla 
kot felbukkanni. Figyelmeztették a vám
őröket, akik utánuk is lőttek, de elfogniuk 
nem sikerült őket, mert átszöktek jugo
szláv területre.

ELIDA
SHAMPOO

zeg zugos folyosóról nyíló üres szobába, ott 

megmotozta és elvette tőle a pénzt, 
majd utasította, hogy várjon rá, mig fel
jebbvalójának jelentést tesz és ezzel el
sietett.. A tisztviselőnő egy darabig várt, 
végül is kiment a folyosóra, ahol találko
zott egy szolgával, akinél a detektív iránt 
érdeklődött. Csakhamar kiderült, hogy azt 
a szobát, ahol a tisztviselőnőt a detektív 
rpegmotozta, hónapok óta senkisein hasz
nálja, állandóan üresen áll és hogy a tiszt
viselőnő egy vakmerő szélhámosnak cselt 
áldozatul, aki fényes nappal, a törvényszék 
épületében

követte el a rablómercnylctet.
A tisztviselőnő a merénylőről pontos szc- 
mclyleirást adott és a pozsonyi rendőrség 
azt vasárnap megküldötte a határmenti ma
gyar kirendeltségeknek és ennek segítségé
vel remélik a lettest elfogni, lui a magyar 
határon át kísérelné meg a szökést.

Gáspár Józsefet, a bátor csendörszáza- 
dost, aki kötelességének teljesítése közben 
majdnem életét vesztette,

súlyos állapotban a szegedi csapatkór
házba szállították

és a mai nap folyamán megopcráltúk. Ál
lapota súlyos, kihallgatni még nem lehetett.

Kipróbálta ön ts talán f
L'yy-e, legjobb szer a Salarty

Sálán Mukí a borbélynál

Mukiraé a pedikűrnél

c<r <!<( in !■» f b ntr. KuxuU .ndnav
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HIRKK
*— Időjárás. A Meteorológiai Intézel je

lenti: Hűvösebb idő várható, néhol esővel.
— A balatoni kulturnap. Vasárnap tartották 

meg a nagy érdeklődéssel várt balatoni kullur- 
napot. Az ünnepség programmszerüen folyt le. 
Az ünnepség központja Balatonfürcden volt. 
Vasárnap reggel megérkezett Füredre József 
királyi herceg, Vass József és Pesthy Pál mi
niszterek, Dréhr Imre államtitkár, fíipka Ferenc, 
főpolgármester és még számos előkelőség. A 
kormányzó elmnrndt az ünnepségről. Délben 
nagy diszebéd volt, amelyen József királyi her
ceg mondott tartalmas beszédet a Balaton kul
tuszának fejlesztéséről. Utána 1‘er.thy Pál mi
niszter és fíipka Ferenc főpolgármester beszél
tek. Délután hat órakor a Balaton partján 
nagyszámú közönség előtt magyar toborzót 
táncoltak n balatonfüredi és a környékbeli le
venték. A lassan szemergő eső néhány percre 
megzavarta ugyan az ünnepséget, azonban ezt 
n részt is programmszerüen bonyolították le. 
Az esti órákban nagyszabású tűzijáték gyulladt 
ki köröskörül a Balaton partján é.s lampionos 
csónak és yahtfelvonulás volt. Éjszaka Aiuia- 
bált tartottak Balatonfiircden a Kiirszalonban, 
ahol József királyi herceg Is megjelent és a 
.S'zdnfó-félc vendéglőben, nhol a polgári bál zaj
lott le. A vendégek mindkét helyen hajnalig 
mulattak kitűnő hangulatban.

— Harakirit követett el egy parasztlegény. Sző- 
reg községben Kovács István gazdalegény bor
zalmas harakirit követett el. Napokkal ezelőtt 
n csépiéinél összeszólalkozott az egyik leány
nyal, akivel évek óla viszonyt folytatott, eb
ből veszekedés támadt, melynek során a leány 
villával hálbnszurla Kovács Istvánt. Az eset óla 
a legény odadiaza feküdt súlyos állapotban. 
Tegnap, mikor a hozzátartozói a mezőre men
tek dolgozni s ő egyedül maradt a lakásban, a 
konyhából egy kést szerzett és a hatalmas kés
sel fclmetszclte a hasát. A szegedi mentők men
tek érte és beszállították a szegedi közkórház
ba. Állapota súlyos, életbcnmaradósához kevés 
a remény.

— I.ugkövcs .szerelmi dráma Pécsett. A 
vasárnap esti órákban Pécsett a Zsolnay 
Vilmos-uteában súlyos merénylet történt. 
fíeich Jakab cukorkaárus, akinek ebben az 
■teában van cukorkaárusitó bódéja, nyolc 
Óra után boltját becsukta és hazafelé indult, 
maikor nz egyik sötét kapualjból egy nő ug
rott elő és valami maró folyadékot öntött az 
arcába, fíeich kiáltozására a járókelők le
fogták a merénylő nsszonyt. Rendőr került 
elő, aki a mentőket értesítette. Kiderült, 
hogy fíeich és a merénylő asszony között, 
kit özv. fíadochay Gyulánknak hívnak, évek 
óta barátság volt, de a férfi nemrégiben 
szakított. Az asszony azóta folyton fenyő-, 
gettó, bogy megbosszulja. Tegnap azután 
lugkőoldatfal leöntötte. A merénylő asszonyt 
letartóztatták, fíeich Jakabot súlyos állapot- 1 
bán a szemészeti klinikára szállították.

— Csendélet Pesterzsébeten. Szombatról va
sárnapra virradó éjszaka Pesterzsébeten a Ká- 
roly-utca 14. száinu házban levő Ha/dsz-féle 
vendéglőben két fiatalember beszélgetés közben 
összeszólalkozott .aminek rövidesen verekedés 
lelt n vége. A két duhaj vendéget kitették az 
utcára, ahol tovább folytatták a verekedést. 
Nusz Ferenc gyárimunkás az éjszakai órában 
megállóit és néhány lépés távolságról figyelte 
a fiatalembereket, akik végül az érdeklődőre 
vetették magukat és súlyosan összeszurkálták. 
A mentők a Szent István-kórházba szállították. 
A rendőrség a verekedés ügyében megindította 
a nyomozást.

— Körözések. A főkapitányság vasárnap 
több elfogató parancsot adott ki. Többek kö
zött körözik Szabó Györgyöt és társát, Horn 
Ferencet Í2 rendbeli lopás bűntette miatt. 
Szabó György és Horn Ferenc rendszeresen fosz
togatták a budapestkömyéki helyiségek lakóit. 
Elfogatási eljárás indult meg továbbá Vida 
Sándor ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy a 
mull évben Kispesten Maróthy Sándor ser- 
téskereskedőtől 2000 pengőt sikkasztott el. 
Vida Maróthynál mint pénzbeszedő működött, 
a felektől a pénzt beinkasszálta, Maróthynak 
azonban nz inkasszált pénzeknek csak kis ré
szét adta át s mire Maróthy rájött a csalásra, 
Vida elszökött.

— Halálozás, özv. Schwarz Mómé hosszas 
szenvedés után vasárnap délután meghalt 93 
éves korában. Az elhunytban Szabó Károly ta
nár, ujságirókollégánk édesanyját gyászolja.

— I.ugkőoldatot Ivott egy kisgyermek. Gál 
Ilonka 11 hónapos leányka, szüleinek a Mada
rász-telep 83. számú tcJkém levő lakásán vélet
lenül felhajtott egy pohár lugkőoldatot. A kis
gyermeket a mentők súlyos állapotban szállí
tották be a Rókus-kórházba. A rendőrség meg
indította a nyomozást annak megállapitására, 
hogy a balesetért kit terhel a felelősség.

JARDIN DE PARIS
Telelőn: Jómét 386-81

ma mo-wi rewei s-l* az aogMxtael rahareaMeer l 
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Jazz-bandi „ s! cigányzene!

Aranylakodalom a fővárosi Erzsébet 
szegényházban

A násznagyi tisztei Schöberl Antal, a híres butorgyáros tőltötta 
be, aki szintén a szegényház lakója

Gyönyörű, könnyekig megható ünnepség 
folyt le ma az Alsóerdősor-utcai fővárosi Er
zsébet szegényház falai között: Totzl Mihály 
a menbely egyik lakója ma ünnepelte

házasHágának S0 éves évfordulóját fejesé- 
íér.l,

aki szintén a szegényházban lakik.
A Szegényház-térre néző kis kápolnában a 

csillogó templomi szentségek, díszes öltözetű 
papok előtt az első sorban, ünneplő ruhába 
Öltözve, feszes testtartással ül a házaspár. Fo
lyik a litánia. Az öregek figyelnek, egymásra 
néznek, megszorítják kezüket, mikor a litánia 
véget ér és felmennek az oltári szentséghez, 
könnycsepp gördül le szemükből. Az ünnepély 
résztvevői, halk éneklő apácák, lakótársak, 
mind simák. Az intézet tisztclendöje, Mát hé 
Márton beszél:

— Gyönyörű ünnepséghez értetek el ma, 
amilyen kevés embernek jut osztályrészül.. 
Türelmesen viseljétek öregségetek gyengeségét, 
meri minden Jézus akarata szerint történik.

Vége az egyházi résznek. Totzl Mihály és 
neje a gratulálók sorfala között lépkednek ki
felé. Az aranylakodalmát ünneplő férjen, régi
módi ferenejózsef, az öregasszonykán ragyogó 
tisztaságú fehér blúz és fekete szoknya, ósdi, 
régi divatu kalap. Meglepően élénkek, friss 
mozgásuak mindketten és semmi sem mutatja, 
hogy bizony már hetvenőtödik életévüket is 
betöltötték. Totzl Mihály meséli ünnepélyes 
komolysággal kérdéseinkre:

— Otven évvel ezelőtt esküdtünk örök hüsé- 
módu tapétósmester voltam, feleségem pedig 
varrónő. Házasságunkból kilenc gyermek szü
letett.

— Ittas állapotban csónakázott. Ifj. fíobacsek 
Mihály asztalossegéd szombaton este nz Angol- 
űparkban mulatozott és beült egy csónakba. Az 
asztalossegéd kissé ittas állapotban volt és a 
csónakból a vizbe esett. Nyomban kimentették 
és a helyszínére kihívott mentők a Rókus-kór
házba szállították. Robacsek állapota súlyos.

— A kizárt albérlő éjszakai kalandja. Újpes
ten, a József-utca 57. számú házban lakott al
bérletben Matolcsl Ferenc munkás. Nem fizette 
rendesen a házbért, mire föbérlője kizárta. Éj
szaka ittas állapotban mégis csak hazatért 
Matolcsi s kopogtatott az ajtón. A házigazda 
azonban nem engedte be, mire a részeg ember 
öklével beverte az ablakokat. Közben az üveg
szilánkod súlyosan megsebesítették kezét. Az 
éjszakai csend zavarásra összegyűlt szomszédok 
rendőrt hívtak, aki a mentőket értesítette. A 
mentők azután bekötözték Matolcsl sérüléseit 
és a gróf Károlyi kórházba vitték. A rendőr
ség eljárást indított az erőszakoskodó albérlő 
ellem.

— Zsebtolvaj kifosztott egy bankalkalma
zottat. A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó
bank Doroltya-utcai fiókjának Kádár András 
nevű alkalmazottja a bank megbízásából 
tegnap 12.620 pengőről szóló csekket váltott 
be a Postatakarékpénztár íointézetében. In
nen a Disconto Bankba ment, azután vissza
felé indult a Magyar Leszámítoló és Pénz
váltóbankba. Útközben azonban észrevette, 
hogy a 12.620 pengő, amelyet egy borítékba 
csukott és a belső zsebébe tett, eltűnt. Nyom
ban visszasietett a Disconto Bankba, majd a 
Postatakarékpénztárba, mindenütt érdeklő
dött, azonban senki sem tudott semmit a 
pénzről. Kádár vasárnap feljelentést tett! a 
főkapitányságon. A rendőrség valószínű
nek tartja, hogy Kádár nem vesztette el a 
pénzt, hanem ügyes zsebtolvaj fosztotta ki. 
A bankalkalmazott emlékszik arra, hogy mi
kor a Disconto Bank előcsarnokában vára
kozott, egy jólöltözött fiatalember gyanúsan . 
sürgött-forgott körülötte. Valószínűnek lát
szik, hogy ez a fiatalember követte el a lo
pást. A rendőrség megindította a nyomozást.

Heten meghaltak közülük —* bárom ■ 
fronton.

Nedvesség önti el a házaspár szemét.
— Két gyermekünk él még, János és Leo- 

poldina. Őket Is ebben az intézetben ápolták, 
de aztán elmentek innen, hogy hová, azt nem 
tudjuk.

Totzl Mihály 19, felesége 16 éve lakik a 
menhelyen.

Fényképészek veszik ostrom alá az örege
ket. Totzl Mihály sürög-forog, rendelkezik, 
egymásután hivja a képre rokonait, akik kö
zül itt van a sógora, sógorasszonya, unokája, 
dédunokája — csak két fia hiányzik.

A násznagyi tisztet a házaspár két lakótársa 
töltötte be. Az egyik Weiler Nándor, a másik

a világhírű bútorgyáron, Schöberl Antal.
Mikor a valaha dúsgazdag embert megkérdez
zük, hogyan került ide, szomorúan legyint a 
kezével I

— Hagyjuk ezt.
Közben megtudjuk azt is, hogy
a hetvenöt éves Totzl Mlhályné még min

dig dolgozik*
házakhoz jár varrni.

A két öregecske már türelmetlenkedik Izga
tottan állnak a fényképészek előtt, sietve fe
lelnek a kérdésekre. Persze félnek, hogy le
késik a mai ünnepi uzsonnát, kakaót, omlós
kalácsot és gyümölcsöt, ami pedig ritka él
mény ilyen két szegény öregembernek.

Elbúcsúznak és sietnek a konyha felé, ahol 
már várja őket és a vendégsereget az ünnepi 
uzsonna.

— Átadta négybónapos kislányát egy gyer
meknek és többé nem jelentkezett érte. Szom
baton délután a Szckszárdi-ut 28. számú ház 
közelében egy ismeretlen nő átadta négy-öt 
hónaposnak látszó leánykáját Izsó Anna 8 
éves gyermeknek, akinek szülei a Váci-ut 193. 
számú házban laknak. Az ismeretlen nö meg
kérte Izsó Annát, hogy a csecsemőre vigyázzon 
és többé nem tért vissza. A rendőrség a kis 
gyermek anyjának felkutatására nyomozást 
indított.

— Ha kevés pénzért elegánsan akar raház- 
kodni, keresse fel László Sándor férfiszabómes
ter kitűnő hírnevű férfiszahőüzletét, Rákóczi-ut 
50, ahol az előrehaladott idény miatt és hogy 
munkásait foglalkoztatni akarja, saját műhelyé
ben készít mérték után, elegáns férfi-öltönyöket, 
mélyen leszállított árban, 60. 70 és 80 pengőért, 
a legdivatosabb mintázatú, finom szövetekből. 
Minden darab a cég-főnök irányítása és ellenőr
zése mellett készül a legtökéletesebb kiállítás
ban és legdivatosabb szabásban. Szövetmintákat, 
divatlapokat és mértékvételhez utasítást, vi
dékre bérmentve küld. Felhívjuk t. olvasóink 
figyelmét ezen harminc év óta fennálló, közis
mert és megbízható cégre.

— Kifosztottak egy fehérnemű üzletet a 
Veress Pálné-utcában. Szombatról vasárnap
ra virradó éjszaka az őrszemes rendőrnek 
feltűnt, hogy a Veress Pálné-utea 4—6. sz. 
alatt levő fehérnemű üzlet kirakata nyitva 
van. Rövidesen megállapította, hogy Némethy 
Ferencné fehérnemű készitönő üzlethelyi
ségének kirakatát feltörték, amiről nyomban 
jelentést tett a főkapitányságon. A detektí

vek megállapították, hogy az éjszakai órák
ban több ismeretlen tettes nyitotta ki a ki

rakatot és annak egész tartalmát elvitték. 
A kárt ezideig nem lehetett megállapítani. 
A rendőrség keresi a kirnkatfosztogatókat.

— összeesett a Hűvösvölgyben egy kereske
delmi ügynök. Jurdesi Ödön kereskedelmi ügy
nök vasárnap délelőtt családjával kirándult a 
Hüvösvölgybe, de alig hogy a végállomásnál 
leszálltak, a férfi hirtelen rosszul lett és össze
esett. Felesége látva férjo szerencsétlenségét, 
annyira megijedt, hogy néhány perc múlva ő is 
eszméletlenül terült el. A mentők Jurdesi 

i Ödönt kórházba szállították, feleségét pedig a 
Csanádl-utca 18. szám alatt levő lakásán vet
ték ápolás alá.

— Elütött a teherautó egy kiafluL fíosen* 
féld Jenő 43 éves kereskedő, aki a Liget
tér 2. számú házban lakik, szombaton dél
után Bp. 36—400 rendszámjelzésü teher
autójával Kistarcsa és Cinkota között szem
betalálkozott egy öntözőautóval. Rosenfeld 
ki akarta kerülni az öntözőautót és o köz
ben az üntözőkocsiról leugró Cseh Lajos 8 
éves fiúcskát elütötte. A kisgyermeket a 
cinkotai mentők a Rókus kórházba szállí
tották. A gyermek állapota súlyos.

— A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Bank a következőkben közli az intézet 59. üz
letévének első félévi mérlegét, mely az előző 
évi nyereségálhozat nélkül 1,189.776.24 pengő 
tiszta nyereséggel zárult. Ezzel szemben az 
1927. első félév nyeresége 1,006.076.46 pengőt 
tett ki. Az idei junius hó 30-án zárult első fél
évben elért nyereség az 1927. évi első félévi 
nyereséggel szemben közel 20%-os emelkedés
nek felel meg, mely kizárólag a folyóév ren
des üzleti eredménye, miután az a régebbi ér
dekeltségek lebonyolításából és egyéb üzletek 
realizálásából eredő hasznot nem foglalja ma
gában. A 20%-os többletnyereséget az intézet 
újabb tőkeemelés nélkül érte el. Különösen 
számottevőnek tekinthető a nyereségnek ezen 
emelkedése akkor, ha figyelembe vesszük, 
hogy az intézet a folyó évben az előző évivel 
szemben 50%-af több adó terheli. A főbb mér
legadatok az 1927. junius 30-i adatokkal szem
beállítva, a következő számszerű fejlődésről 
tesznek tanúságot: A készpénzkészlet 1927. ju
nius 30-án 958.060.60 pengő, mig 1928 junius
30- án 3,009.826.41 pengő volt. A váltótárca 
30,185.954.09 pengőről 38,251.120.51 pengőre^ 
az adósok tétele 47,567.631.36 pengőről 62 mil
lió 092.216.11 pengőre, a jelzálogkölcsönök 
összege pedig 18,191.146.18 pengőről 32 millió1 
796.839.44 pengőre emelkedett. Lényegesen 
emelkedtek az intézet kezelésére bizott idegen 
tőkék is. A takarék- és folyószámla betétek 
51,069.501.74 pengőről 64,665.256.12 pengőre, a 
hitelezők tétele pedig 22,740.853.12 pengőről 
33,068.952.22 pengőre szaporodott. Emelkedik 
mutatkozik a saját kibocsátású záloglevele 
tételében is, mert *amig 1927 júniusában 8 miin 
lió 880.074.85 pengő, a folyó év junius végén 
12,218.355.01 pengő összegű címlet volt már 
forgalomban. Nem szerepel még az intézet ki- 
bocsátványai között a junius hó folyamán! 
létrejött községi kölcsönüzlct, amely egymagá
ban közel 20 millió pengő uj tőke importot 
jelent az országnak. Az intézet ugyanis 3 mil
lió 400.000 dollár 35 év alatt visszafizetendő 
7%-os községi kölcsönt nyújtott Debrecen vá
rosnak, mely kölcsön alapján kibocsátott köt
vények Amerikában teljes sikerrel kerültek ef- 
helyezésre. A mérleg adatait egybevetve, meg
állapítható, hogy azok ugv az intézet rendel
kezésére bocsátott pénzeszközök, mint az üz
leti hozam szempontjából ezen félévben is to
vábbi erőteljes, fokozatos haladásról tesznek 
bizonyságot.

— Belvárosi Tekerékpénztár Rt. igazgató
sága folyó évi augusztus 2-án tartott ülésébert 
foglalkozott az intézet 1928 junius 30-án le
zárt félévi mérlegével, mely P 855.648.12 
tiszta nyereséggel zárul az előző teljes esz
tendő P 969.450.47 nyereségével szemben. A' 
félévi mérleg egyéb adata is a fokozatos fej
lődés képét nyújtják. Az év eleje óta a takarék 
s folyószámlabelétek összege P 20,179.025.23- 
ról 27,263.267.69 pengőre, a vállótárca 20 mil- 
li6763.354.72 pengőről 23,078.460.12 pengőre, a 
záloglevelek s községi kötvények forgalma pe
dig 13,895.118.70 pengőről 25,153.201.99 pen
gőre emelkedett. Az üzemi koefficiens az 
előző évi 5lVt%-ról 42%-ra csökkent. A f. évi 
junius 2i rendkívüli közgyűlésen elhatározott 
alaptőkeemelési művelet 6 millió pengőről 12 
millió pengőre teljes sikerrel lebonyolítást 
nyert. A takarékpénztár részvényei julius
31- ike óla a newyorki tőzsde kiegészítő részét 
képező Curb Market-en hivatalosan is jegyez
tetnek. Az intézet a folyó évben Budapesten a 
Váci-uton uj fiókot nyitott, Pesterzsébeten pe
dig érdekkörébe vonta az Ipari és Kereske
delmi bank rt.-ot.
- A „Szikra- Magyar Gyujtógyámk Rt. 1928 Julim

31-én tartotta 18. évi rendes közgyűlését. A mérleg 28 
ezer 660.60 pengő nyereséget tüntet fel, mely az 1928. 
üzletév számlájára vitetik át. A közgyűlés elhatározta, 
hogy a társaság alaptőkéjét 1,440.000 pengőről 8000 da
rab. az 1928. évre osztalékjogosult uj részvény kibo
csátása utján 1.920.000 pengőre emeli fel. A kibocsá
tandó részvényekből 4800 darab részvény a régi rész
vényeseknek 5:1 arányban, darabonként 100 pengő ár
folyamon ajénltatlk fel átvételre; az elővételi jog f. é. 
augusztus hó 4-től augusztus hó 14-ig bezárólag az An
gol-Magyar Bank budapesti főpénztáránál gyakorolható. 
A fennmaradó 3200 darab uj részvényt a közgyűlés a 
gyulai gyufagyár átvétele alkalmával létesített szerző
dés értelmében a gyár régi tulajdonosainak engedte át, 
a fenti feltételek mellett. Á közgyűlés az igazgatóságot 
újra megalakította és a Svenska Tándsticks A. B. Stock
holm (STÁB) képviselőivel kiegészítette. Az ujraalakult 
igazgatóság névsora a következő: Dr. Fürth Ernő (el
nök), Flessig Sándor (alelnök), Ahlströin Walter (al
elnök), Brandln Áxel, Carlberg Stellán, Czcrwcny Ró
bert. Fürth Bemard, Heller Róbert, Hugó Akc, Kun 
Gyula, dr. Radó Gyula és Rcisner Artúr ügyvezető- 
igazgató.__________________________________ __

SZENT ISTVÁN HETI ORSZÁGOS 

Mezőgazdasági 
Kiállítás

Dudapesten aug. 18-tól 27-ig 
lUáiatázl Iroda: Weaeolényl ucea 2. -- Tel.; J. 484-tf.

Első dolgom Ditrichstein
J. 416-54, 416-55. VII., Kertész-utca 27. szám.



Bnd»pe«t, L928 auguMlo, 6. HÉTFŐI NAPLÓ S

Lelőtte feleseget, 
ezúton öngyilkosságot követett el 

egy volt csondörörmester
Pécs, augusztus 5.

Vasárnap éjszaka véres családi tragédia 
történt a Puher-utca 28. számu házban. A 
ház lakói arra ébredtek, hogy három lövés 
verte fel az éjszaka csendjét, majd kivágó* 
dott az egyik lakás ajtaja és

az ajtóban véresen és ijedten megjelent 
a lakás bérlője, Kovács Antalué, aki pár lé
pés után eszméletlenül esett össze az udva
ron. A lakók segítségére siettek az asszony
nak, mentőkért telefonáltak és értesítették a 
rendőrséget a történtekről.

Kovács Antalné évek óta különváltál) él 
volt rendőrőrmester férjétől, aki nyugdíjaz
tatása óta, az egyik gyárban portásként van 
alkalmazva. A férfi, aki szerette a feleségét, 
állandóan könyörgött az asszonynak, hogy 
állítsák vissza a házaséletet és engedje meg, 
hogy visszaköltözzön hozzá. Az asszony 
azonban mindig visszautasította férje ké
rését.

Tegnap este is ebben az ügyben kereste 
fel Kovács a feleségét, de az asszony ez al
kalommal is hajthatatlan maradt, mire he
ves vitatkozás támadt kettőjük között, amely 

később verekedéssé fajult.
Mikor a férfi látta, hogy erőszakkal sem ké
pes megmásítani az asszony véleményét, ki
rántotta a revolverét és az asszonyra lőtt. 
Egymásután

két lövést adott le feleségére, 
nz egyik az asszony nyakába fúródott, a

A pestvidcW királyi törvényszék vasár
nap körözölevelet bocsátott ki Glanc! Géza 
műszerész ellen, akit hatóság elleni erőszak 
elkövetésével gyanúsítanak. A körözölevél 
szerint Glanc: Géza

hatóság elleni erőszakot követett el 
vitéz Endre László gödöllői főszolga-

A kormány módosítja, 
a jövedéki rendeletet

Ma adják át a kereskedelmi érdekeltségek elő
terjesztéseiket Vass miniszternek — Fábián Béla 

nyilatkozata a harc várható eredményéről
’A jövedéki rendelet ügyében vasárnap 

délelőtt beható tanácskozások folytak az ér
dekeltségek vezetői között. Holnap nyújtják

FLY-TOX
a legalsó éa vilAahlrfl téreglrtó-aaer, maly as a BmbervMelmi KiáUttteon la kitüntetést nyert ■

asss&skm 
Emberre és Állatra veasilytelea. de blxtoa 

haUU férgekre éa rovarokra 

iMMngi ... lat Mw Hton 
Ügyellen a védjegyre!

fflatB kMüiNS wrontait
Háztartásokban, gaadaaAgokbaa, taemekben 

nélktll tehetetlen
kb. negyed literes Öreg, axájfujóval . . P 

Bádogtartály okban:
kb. itt kb. 1 Itt kb. S Ut kb. S itt. 
TíoP Íő3ö¥ ib.-K
K tel permetezd (Igen gazdaságos) .... 4.— P 

Óvakodjunk utánxatoktöl I
L Mindenütt kapható!
f Prospektust kívánatra Mid a I
L aaagyaroraaágl vesárképvtoelat 1

S Rírtsz Ernő ti Társa '
Budapoat, V, Nádor-utca 90

Telefon: Lipót « 

másik pedig a mellén sebezte meg. Az asz- 
szony sebesülten dulakodni kezdett Kovács
csal és erejének megfeszítésével megragadta 
a férfi kezét, hogy a revolvert kicsavarja 
belőle. Izgalmas dulakodás kezdődött közöt
tük. Közben a revolver mégegyszer eldör- 
rent, de a golyó irányt tévesztve, az ablakot 
érte. Végre hosszas tusa után a zasszonynak 
sikerült kiszabadulnia dühöngő férje kezei 
közül és mielőtt az mégegyszer lövésre 
emelhette volna fegyverét, felrántotta az 
ajtót és kiszaladt az udvarra, ahol segély
kiáltásaira megjelentek a ház lakói és gon
dozás alá vették.

Mikor az előhívott rendőr a lakókkal 
szállították az egyetemi klinikára. Bekötöz- 
rnenni, azt zárva találták. Erre feltörték az 
ajtót, beléptek a szobába, ahol megdöbbentő 
látvány tárult szemeik elé. Az ágyon

átvágott nyakkal, vértócsában feküdt

Kovács Antal, kezében szorongatta még a 
véres borotvát, amellyel öngyilkosságot kö
vetett el.

A helyszínen levő mentők a sebesült as
szonyt első segélyben részesítették és be* 
szállitottákaz egyetemi klinikára. Bekötöz
ték Kovács Antal sebeit is, akinek állapota 
azonban a nagy vérveszteség miatt életve-

K pécsi törvényszék rabkórházába szállí

tották.

bíróval szemben.

Kihallgatás közben botrányosan viselkedett 
es többször megsértette a főszolgabírót. A 
körözőlevelet mcgküldötték az összes ható
ságoknak és ennek alapján keresik Glanc: 

Gézát.  

be ugyanis az egyes érdekeltségek Írásbeli 
előterjesztéseiket Vass József helyettes mi
niszterelnöknek, aki az ankéten tudvalé
vőén arra kérte a megjelenteket, hogy ki
fogásaikat és kívánságaikat Írásba foglalva 
juttassák el hozzá. Elsőnek az ügyvédi ka
mara terjesztette be memorandumát Vas* 
József helyettes miniszterelnöknek, a hol
napi nap folyamán az Omge, a Baross-szö- 
vetség, a Kereskedelmi Csarnok, az Omke 
és a Tébc nyújtják be előterjesztéseiket. 
Ezek az előterjesztések kivétel nélkül meg
egyeznek egymással három érdemi kérdés
ben: a jutalékrendszer eltörlése, a személyes 
szabadság védelme és a szavatosság pontos 
megállapítása kérdésében. Az érdekképvise
letek el vannak határozva arra, hogy igaz
ságos küzdelmüket a legteljesebb mérték
ben folytatják.

A vasárnapi tanácskozásokban részt vett 
Fábián Béla országgyűlési képviselő is, aki 
elsőnek ismerte fel a jövedéki rendelet sú
lyos következményeit.

FÁBIÁN BÉLA
a vasárnapi tanácskozásokkal kupcsolatosan 

—a harc várható eredményéről — a kö
vetkezőket mondotta a Hétfői Napló műn- 
katársának:

— Nekem az a meggyőződésem, hogy 

a jövedéki rendelet mai formájában 
nem maradhat meg.

Nem maradhat meg azért, mert olyan ka
tasztrófáit* lehetőségeket nyújt az egyes ál
lami közegek részére, amelyek az én véle
ményem szerint az ország minden polgárát 
nemcsak egyéni szabadságában és nemcsak 
állampolgári méltóságában, de vagyonában 
is súlyosan érinthetik. Az ügyvédi kamará
nak már elkészült és illetékes helyre jutta
tott előterjesztése, valamint a készülő többi 
előterjesztésének benyújtása után Vass Jó
zsef népjóléti miniszter ur, aki az anyagot

rendeli vér-és nomlbote- 
Kék részére. EzI'St tat* 
•BrMH-OlUs. Rondeléi 
egész nap. MMMMUSt. 
I, MLl. RökuMalswnib. 

teljes mértékben ismeri, újabb ankétet fog 
összehívni. Nekem hitem és meggyőződé
sem az, hogy akkor,

amikor egész Magyarország minden 
rendű és rangú polgársága áll szemben 
a maga álláspontját bajthatatlanol vé
delmező pénzügyi bürokráciával, a 
kormány mégsem a pénzügyi bürokrá
cia, hanem az ország polgárságának 

pártjára fog állani.

Vass József népjóléti miniszter ebben az 
ügyben vasárnap délelőtt úgy nyilatkozott a 
Hétfői Napló munkatársa előtt, hogy az elő
terjesztések beérkezte és azok áttanulmá
nyozása után,

hajlandó újabb ankétot összehívni.

Az ankét eredményétől függ azután annak 
a kérdésnek az eldöntése, hgy szükség van-e 
újabb intézkedések foganatosítására. A 
Hétfői Napló munkatársa teljesen beavatott 
helyről úgy értesült, hogy

a kormány a jövedéki rendeletét előre
láthatóan lényegesen módosítani fogja.

Ez a módosító rendelet szeptember elsején 
lép majd életbe.

A két lengyel oeeánrépülő 
a tengerbe zuhant

Varsóból jelentik: Hamburgi lengyel forrásból származó hírek szerint a két lengyel 
repülő szombaton délután az Atlanti-Óceánba zuhant. A repülőgép tönkrement. A repü
lőket a Samos nevű német gőzös megmentette. Ezidő szerint Lelxoces portugál kikötő 
felé vannak útban.

Budapesten a Saturnus gőzösön 
elfogtak egy dollárcsekk-tolvajt

Vasárnap reggel veszedelmes zsebtolvajt 
tartóztatott le a rendőrség. Charles Stanley 
Rodney amerikai kereskedő pénteken reg
gel felszállt Ruszcsukhan a Délnémet Duna- 
gözhajózási Társaság Saturnus nevű gőzö
sére, hogy Budapestre jöjjön. Útközben az 
étteremben

megismerkedett egy elegánsan öltözött 
fiatalemberrel,

aki német kereskedőnek mondotta magát, 
összcbarálkoztak és az amerikai kereskedő 
úgyszólván az egész utat együtt töltötte uj 
barátjával. Már Budapest határában járt a 
hajó, mikor Stanley Redney összeszedte hol
mijait és kiszállásra készült. Legnagyobb 
meglepetésére azonban észrevette, hogy 
hiányzik az útlevele és az útlevéllel együtt 
eltűnt

tizenhét darab, egyenként tiz dollárra 
kiállított csekkje.

Mikor a hajó befutott Budapestre, az ame
rikai kereskedő nyomban a főkapitányságra

Orgazdaság miatt 
letartóztattak két budapesti 

kávépörköldetulajdonost
Négyezer kilé lopott kávét vásárollak

Néhány nappal ezelőtt az Arany JAnos-utca
5. szám alatt lévő Della Vallc és Lusztiy Rt. 
gyarmatáru import cég igazgatósága feljelen
tést tett a rendőrségen, hogy a raktárhelyiséget 
ismeretlen tettesek hosszabb idő óta fosztogat
ják. Az igazgatóság megállapítása szerint több 
mint 4000 kilogram kávé tűnt el a raktárból.

A bejelentés után a rendőrség megindította 
a nyomozást, amely rövid idő múlva ered
ményre is vezetett s amelynek értelmében két 
nappal ezelőtt őrizetbe helyezték a cég egyik

Meinl kávé
Three Stars
illatos keverék, a legnemesebb kőzépamerikai 
fajtákból összeállítva, hozzáértők számára 

% kg P 3.20

sietett és feljelentést tett. A főkapitány** 
ságról azonnal

detektívek mentek a kikötőben állomá
sozó Saturnus hajóra 

és megkezdték a nyomozást. A gyanú Stan
ley uj ismerősére terelődött. Igazoltatták, 
mire Liebivirth Brúnó német állampolgár 
néven igazolta mngát. Előállították a főkapi
tányságra és vallatóra fogták. Liebinirth 
rövidesen beismerte, hogy ő követte cl a 
lopást. Még pénteken, az ismeretség első 
napján ellopta a dollárcsekkeket. Buda
pestre érkezve, mikor Rodney Stanley már 
leszállt, maga is kiszállt és

hét darab tlzdolláros csekket egy közeli 
banküzletben értékesített.

Utána visszatért a hajóra, tovább akart 
utazni, a megjelent detektivek azonban le
fogták. Beismerő vallomása után letartóz
tatták és most igyekeznek megállapítani, 
hogy más bűncselekmény nem terheli-e lel
kiismeretét.

alkalmazottját, aki beismerte, hogy hosszabb 
idő óta fosztogatta a raktárhelyiséget s a lopott 
kávéárut Rózsás! Herrmann és Géringer Mór 
kávépörköldetulajdonosok utján értékesítette. A 
nyomozás befejezése után a sértett cég vissza
vonta a feljelentésését a hűtlen alkalmazottja 
ellen, akit igy nyomban szabadlábra helyeztek^ 
de a

rendőrség hivatalból folytatta az eljárás! 
Rózsás! és Géringer orgazdák ellen, 

akiket vasárnap délelőtt előállítottak a főkapi
tányságon kihallgatás végett.

Rózsást és Géringer elmondották, hogy ősz- 
szesern

4100 kilogram kávét vásároltak meg napi 
áron alul a cég hűtlen alkalmazottjától.

Védekezésül azl hozták fel, hogy annakidején 
jóhiszeműen vásárolták meg nz árut, mert ab
ban a hiszembm voltak, hogy a raktárnoknak 
joga van árusítani a cég áruját Kihallgatásuk 
után Rózsásit és Géringert előzetes letartózta
tásba helyezték.

latrina
AcuwnóZ

JANINA CLUB hüvely . . . . 100 db 30 fin.
JANINA CLUB hüvely 200 db 1 dobozban 50 flll. 
JANINA EXTRA büvely-külőn-

legesség, 1 dobozban 200 db 100 flll.
JANINA PARAEAS végű hüvely 100 db 40 flll.
JANINA l es hüvely, vé íony . 100 db 30 flll.
Le MARCHAND aranyv. hüvely 100 db 40 üli,
JANINA PAPÍR • « a ■ 60 lap 8 flll.
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SZÍNHÁZI NAPLÓ
A kánikulával dacolva,, elsőnek a Teréz- 

körúti Szintűi: nvilolla ki kapuit szombaton 
este. Régi műsorának javát válogatták össze 
szezonnyitóul, amelyet Nagy Emire

aktuális és elmés konferansza
fűzött egybe Nóti Károly bohózatában Sala
mon Béla, Gárdonyi Lajos és Rajna Alice 
brillírozlak, de egy uj, figyelemreméltó dizöz 
is mutatkozott be Palolay Erzsi személyé
ben. Ez a fiatal, dekoratív szőke kisasszony 
valóban tehetséges, csak műsorát kellene 
jobban összeválogatnia.

Az Andrássy-uli Szinház is erősen készül 
az uj szezonra, amelynek megnyitó műso
rára már javában folynak a próbák. Az 
Andrássy-uti Színház ebben a szezonban 

szakit a tradíciókkal
amelyet önmaga teremtett saját számára és 
modernizálja a kabaréműsort. Wertheimcr 
igazgató a zongora helyett jazz-zenekart di
lit he és az egyes számok között pompás 
rendszámokkal fogja meglepni a közönséget. 
Ez az újítás természetesen forradalmi jellegű 
lesz a kabaré terén. Itt említjük mec. hogy 
Rótt Sándor az első műsorban már kél nagy 
szerepet kap. Az egyiket egy francia vígjá
tékban, amelyet Zugon István dolgoz át ma
gyarra. A másik Zilahy Lajos egyik régebbi 
egyfclvonósosának, a „Peti kán”-nak vezető- 
szerepe.

Salamon Béla beszéli:
— Berlinben voltam most a feleségemmel és 

betértünk egy kis kabaréba. Itt egy gyorsraj- 
zolóművész produkálta magát, aki hármal-né- 
gyet n közönség közail a színpadra invitált, 
hogy lerajzolja őket. Véletlenül engem is kivá
lasztott, do

feleségem szemrehányó tekinietc
mialt eleinte nem mertem a színpadra menni. 
Végre megembereltem magam és kiállott&m a 
kis kabaré pódiumára, - ugy mint a „Jege
nyédben szoktam.

Mit mondjak? Hosszú percig zúgott a taps 
és viharmott a kacagás. Én némán és „bambán" 
álltam ott. Mikor a rajz elkészülte után lejöt
tem a feleségemhez, ez az áldott asszony szem
rehányások tömegével fogadott:

—- Kellett ez neked? Nem elég Pesten? örül
hetnél, hogy ilt végre közönség vagyl

— De anyukám, drágám, — nyugtattam meg
— fsak kipróbáltam a német nyelvtudásomat. 

Ma este érkezett meg Berlinből

Békeffy László
hogy eleget tegyen szerződési kötelezettségé
nek, amely nz Andrássy-uti Színházhoz és n 
Royal Orfeumhoz köti. Beszélgettünk Bé- 
k cityvel, aki a következőket mondta:

— Két hónapra jöttem haza. Szeptember
ben és októberben egyidöben fogok játszani 
az Andrássy-uti Színházban és a Royal Or
feumban. Novemberben Becsben leszek és 
decemberben Berlinben, ahol a Theater dcs 
Westens előadja egyik uj hároinfelvonáso- 
somat. Most Berlinből jövök, ahol a Thca- 
Icr dér Kurfürslcndammban játszották a 
Whisky és a szóda cimü szatirikus rcvümel. 
Ezt a darabot eddig, Hamburgtól kezdve 
Brémáig, minden jelentősebb német színpad 
lekötötte.

Zerkovitz Béla, aki a nyarat a Holmitokban 
töltötte, frissen és kipihenten jött haza, hogy 
lé.sztvegyon a Royal Orfeum szeptemberi meg
nyitójának előkészületein. Zerkovitz ezeket 
mondja:

— Nyaralásom alatt dolgoztam. Teljesen clké- 
Szül lem nz

színház • TI O Z I
Honthy Hanna és Beöthy László 

afférja „4 régi nyár“ miatt
Szeptember 1-én Berky Lili veszi át Honthy Hanna szerepét

A Belvárosi Szinház korai kapunyitása 
nagy probléma elé állította a Régi nyár 
primadonnáját, Honthy Hannát, aki ezzel 
kapcsolatban egy kínos affér középpontjába 
került.

Beöthy László u Belvárosi Szinház. uj 
szezonját a „Nászejszaku” rcprizével akarja 
megkezdeni, ezért levelet irt Honthy Hanná
nak, hogy szabadságát csak augusztus hó 
l.i-éig engedélyezi. Honthy Hanna meglepe
téssel értesült igazgatója intézkedéséről. Le
vélben válaszolt Beöthy László igazgatónak, 
amelyben kijelentette, hogy’

szabadságát az egész nyárra kapta és 
szeptember előtt nem hajlandó be

vonulni

a Belvárosi Színházba, hogy ott régebbi szer
ződésének eleget tegyen. Beöthy ujabb le
velében kifejtette, hogy ö a szabadságadását 
ugy értette, hogy junius ló-én, tehát a Bel
városi Szinház nyári szünete előtt két héttel 
engedte át Honthy Hannát a Budai Színkör
nek. Igaza biztosítása elöt Molnár De
zsőre, a Szinészszövetség igazgatójára hi
vatkozott.

Négyszeri levélváltás során, amelyek 
egyre élesebb és határozottabb hangon 

Íródtak,

Honthy Hanna azt tanácsolta igazgatójának, 
hogy választott bíróság ele vigyék az ügyet 
a következő okokból:

1. Bizonyítani kiváltja Molnár Dezső dr.- 
ral, hogy az 1928—29. évi szerződését csak 
akkor irta alá, amikor Beöthy László igaz
gató neki egész nyárra szabadságot adott. Uj 
szerződésének feltétele a szeptember 1 -ig 
megadott szabadság volt. I

Az Idei nyár szenzációja:

___A régi nyár
Tel e fon:

. x . Minden este és vasárnap délután is színrekerülAutomata

M4-so a Budai színkörben
TOMBOLÓ SIKER

Nagy Endre ragyogó konferanszai, — Salamon Béla szenzációs alakítása két bohózat
ban, — Rajnai Alice utolérhetetlen kabinetalakitásai a 

TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON
Zsúfolt ház előtt mulatta be szombat este a 

TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD reprizmüsorát olyan 
tomboló sikerrel, hogy téli premiernek is be
illett volna. NAGY ENDRE két remek ope
rettje, NÓTI KÁROLY sziporkázó szellemű

2. Választott bírósági döntést kíván arra 
vonatkozóan, hogy melyik szerződésének 
köteles eleget tenni: a Belvárosi Szinház 
szerződésének, amelynek értelmében a nyi
táskor köteles részt vállalni a szinház mun
kájából, vagy a Budai Színkörének, amely 
szeptember elsejéig köti a ..Régi Nyár"-hoz.

Értesülésünk szerint Honthy Hanna se- 
utilyen körülmények között sem hajlandó 
elhagyni nyári sikereinek színhelyét, éppen 
ezért

problematikus lett, hogy mivel nyit a 
Belvárosi Színház.

Beöthy László a Nászéjszakájwr nem talál 
egykönnyen primadonnát, igy nagyon ért
hető, ha minden eszközzel arra akarja 
kényszeríteni Honthy Hannát, hogy régi, 
nagysikerű szerepét az ö színházában el- 
játsza. Molnár Dezső dr. a szerződéskötés 
és a szabadságolás koronatanúja, csak c hét 
közepén érkezik vissza, igy

a primadonna és az igazgató pere csak 
csütörtökön dől el.

A Budai Színkör sem engedné ki Honthyt 
szívesen a vállalt kötelezettségéből. A vá
lasztott bíróság elölt tehát alapos harcra 
van kilátás.

„A régi nyár" egyébként a legjobb utón 
van a harmadik jubileuma felé, sőt nagyon 
valószínű, hogy szeptember elseje után is 
műsoron lesz. A Budai Színkör ezért arra 
gondol, hogy alkalmas színésznővel fogja 
c dátum után helyettesíteni Honthyt. Több 
terv elvetése ulán

Berky Liliben állapodtak meg,
aki már tanulja is „A régi nyár" primadon
na szerepét. (s. z.) 

bohózatai, FARAGÓ SÁNDOR, LORINCZ 
MIKLÓS tréfái egytől egyig gyöngyei a nép
szerű kis szinház elmúlt szezonjának és most 
is viharos derültség követte a kitűnő gárda 
minden szavát.

Badape»t,192S»ugnaztOT6.

Bécsi lóversenyek
I. 1. Fabula (hatlized' Táláé, I. 2. Arianc 

(6) Láng. F. m. 4 ló. — II. 1. Rosselino (hat- 
tized) Takács I. 2. Adós (l’A) Takács I. F. m. 
1 ló. — III. 1. Halina (3) Kovács, 2. Chaplin. 
(1%) Rojik, 3 Fúria {!%} Hevesi. F. in. 3 ló. 
— IV. 1. Alinari (háromtized) Takács J. F. m. 
Toscana, Corv.us. — V 1. Piz Palu (pari) Eper
jessy, 2. Espe (16) Hinlschich. F. m. 3 ló. — 
VI. 1. Wildgraf II. (I1/-) Weisz, 2. Saint Viatra 
(nyolctized) Eperjessy. F. m. 2 ló. — VII. 1. 
Bujtogaió (2%) Martinok, 2. Sinus (1%) Ta
kács I. F. ni. 4 ló.

Enyém, tied, övé „..
Ravasz jogvita 80 pengő körül, amelyet 

mindenki magának követel
A budapesti küzponti járásbíróságon zajos 

tárgyalás színhelye volt dr. Kovács Miklós járás- 
biró tárgyalóterme.

Heltai Jenő vállalkozó neje indított kerese
tet Sternberg hangszerkereskedö cég ellen 80 
pengő előzetesen lefizetett zongorabérleti dij 
visszatérítése iránt. A kereset előadja, hogy, 
Heltai Jenőné megállapodott a Sternberg-céggcl 
egy zongora bérletére vonatkoíóan és arra 80 
pengő dijat lefizette. Pár nappal a megállapo
dás után, minthogy a cég a zongorái nem szállí
tott, Heltainé bement a cég üzletébe, ahol kö
zös megegyezéssel stornirozták a zongorabérle
tet azzal, hogy Heltainé a befizetett 80 pengőt 
visszakapja. Ki is állított az egyik tisztviselő 
egy 80 pengőről szóló nyugtái, mikor azonban 
Heltainé annak beváltása végeit a pénztárhoz 
ment, s az elismervényt átadta, olt

a 80 pengő kifizetését megtagadták, s azon
felül a nyugtát sem adták vissza.

Heltainé akkor a rendőrség közbenjárását vette 
igénybe és igy tudta a 80 pengőről kiállított 
nyugtát visszakapni.

A keresettel szemben a Slemberg-cég azt 
adta elő, hogy már régebben, 2 évvel ezelőtt 
pert indított Heltai Jenő vállalkozó ellen. Eb
ben a régi ügyben a per jogerős befejezése utáni 
Heltai ellen

végrehajtást kért, 
de ez lefoglalható vagyon hiányában sikertelen 
maradt. Most, hogy ez a 80 pengő a cég birto
kába jutotl, hirtelen folutatólagos kielégítést 
végrehajtást kért Heltai el'cn s ezt a 80 pengőt^ 
amely pénztárában hevert,

a régi végrehajtási joga alapján lefoglal 
futta.

Minthogy a foglalás bírói végzés alapján tör
tént, s a lefoglalt tárgyak kiadását vagy elide- 
genitcsét a törvény szigorúan bünteti, jogosan, 
járt el akkor, amikor a foglalás megtörténtei 
után a 80 pengő kifliztését megtagadta, bár el
ismerte, hogy addig a néhány napig, amig ez a 
foglalás megtörtént, a pénz kiadásával késede
lemben volt.

Felperes ezzel szemben azt vitatta, hogy a 
80 pengő visszatartása rosszhiszemű volt, s csak 
azért történt, hogy közben a Stcrnberg-cégnek 
ideje legyen a régi ügyben folytatólagos végre
hajtást elrendeltetni és foganatosítani, hogy 
így

a 80 pengőtől őt elüthesse.
Vitatta egyébként, hogy a 80 pengőt nem Heltai, 
hanem a felesége fizette le, a Sternberg-cégnek 
pedig az asszonnyal szemben követelése nin
csen.

A peres felek képviselői közi vita indult meg 
abban a kérdésben, hogy vájjon a zongorabér
letei Heltai Jenő vagy a felesége, esetleg mind 
a kelten kötötlék-c. A bíróság a felek kérelmére 
ebben a kérdésben bizonyítást rendelt el és an- 
nek foganatosítására uj határnapot tűzött ki.___

Egv nagyszerű 
lábfUrdö.

,,Eltörött a hegedűm" 
című uj opcrcteinmel, amely a Király Színház 
második premierje lesz. Az első újdonsága an
gol operett, n „Görífriend”. Az „Eltörött a he
gedűm” .öt képből és három felvonásból áll. 
Három kitűnő vezető női főszerep és két pró
zai szinsSsznck való hálás szerep van benne.

Az orfeumra nem is fog ráismerni a kö
zönség. Tökéletesen átalakítjuk és uj ragyogóan 
elegáns berendezéssel szereljük fei. Az utolsó 
két évben annyira elunta a közönség a szé
keket és nz egyéb felszerelést, hogy szükséges
nek tartottuk nz idén ujitani. Tennészelesen 
már elkészültünk ti szeptemberi műsorunk ösz- 
szeállil.is.isal. ahol egy sereg remek arlislaszá- 
inon kiviil egy vidékről felhozott komikus 
fog az elsők köze beérkezni. Ez pedig Bellák 
Miklós, aki eddig a pozsonyi színház tagja volt. 
Artisták közül csak attrakciót említek: ez a vi
lághírű „Andrcu Rivels' -csoporl, amelynek nem 
kevesebb, mint négy Grock szerű humoristája 
van.

* A Jnrdln augusztusi műsora. Tilda és
I.ee  cs Arawana hercegnő vendégjátékát na
ponta a legelőkelőbb közönség nézi végig a 
Jnrdinban I sic fél 10 löl reggelig jazz bánd 
és cigányzene.

»REBUS« 
svábpor 
n avábok. riiNznik és hangyák 
folülmullmtatlunul bizton tnegöiő|c

Kapható mindenütt. Csáki dobOT vnlM|! 
Araki I.NU, 4.-, 14. pengő

REBUS UEQVIWIÜUEK
V . Báthory •icca n. Telefon: 212-50.

L Ó S P O R T
Budapesti versenyek

Tiszavirág könnyen nyerte a Választmányi dijat
A vasárnapi versenynap főszáma a 6000 pen

gős Választmányi dij a várakozásnak megfele
lően folyt) c. A derbynyerő Tiszavirág ellen 
csak három lovat nyergeitek fel, amelyek kö
zül még a legjobb Felperes sem lehetett em
beri számítás szerint komoly ellenfele a ki
tűnő kancának. Érvényes indítás után egy pil
lanatig Hurry hope, majd Passereau vezeteti, a 
rövid oldalon felzárkózott Tiszavirág is s az 
egyenesen lovasa felhívására játszva, húzott cl 
a vezetők mellett s igen könnyen három hosz- 
szal győzött az. agyoncsépeit Felperes ellen. 
Passereau hal hosszal hátrább volt harmadik.

\ Választmányi díjnál sokkal érdekesebb 
volt a < Ínkotai dij, amelyben az idősebb lovak 
fölényesen bánlak cl a papirszámitás szerint 
esélyesebb háromévesekkel. Remek startja s 
pórul lan kezdősebessége révén győzött Poéta. 
amely ujra közeledik legjobb formájához. A 
helyeket Red Dragon és Gömör foglalták cl, 
negyedik Rákos volt

A kisebb események közül említésre érde
mes \zra és Büszke könnyű győzelme. Mind
két ló Schejbál kezében magas javulást igazolt.

\ részletes eredmény a következő:
I futam: 1. Poéta (3) Esch, 2. Red Dragon

Hí Gutái, 3. Gömör (5) Tuss. F. m. Rákos (101 
Sz.űm 1 H.. Fabula (2) Schejbál. Parádi
(pari) Szokolai. Háromnegyed hosszal nyerve, 
háromnegyed hosszal harmadik 10:71. «, 41.

II futnm: 1 Margaréta ifi' Balog. 2 Pajkos 
(2) Szokolai. 3 Paprikás (1%) Schejbál F. m. 
Öreg akác (3) Gulyás, Trasimcna (10) Csuta. 
lrikvlorc (12) DlaskosKs, Eszme (12) Túrái, 

Frau Wunderlich (6) Hujber. Másfél hossza] 
nyerve, fejhosszal harmadik. 10:79, 18, 17, 14.

IH. futam: 1. Tiszavirág (3 reá) Esch, 2. Fel- 
peres (fi) Gulyás, 3. Passereau (6) Csuta. F. m. 
Ilurrv hope (20) Balog. Három hosszal nyerve, 
hal hosszal harmadik. 10:11.

IV. futam: 1. Azra (2’/t) Schejbál, 2. Sziniusz 
(2%) Blaskovics, 3. Kolozsvár (4) Szűcs és 
Adonis (l‘/») Tuss. F. m. Fakó (12) Szokolai, 
Gönc away (16) Balog, Faun (4) Csuta. Négy 
hosszal nyerve, kél hosszal holtversenyben 
harmadik. 10:36, 11, 11, 12, 11.

V. futam: 1. Büszke (hatlized) Schejbál. 2. 
Mungó (4) Tuss, 3. Partié (1',i) Gutái. F. m. 
Arnolda (20) Mihalovits. Négy hosszal nyerve, 
nyakhosszá) harmadik. 10:17.

VI. futam: 1. Tatrang (3) Szabó L. II., 2. 
Virago (2) Szokolai, 3. Horace (10) Szűcs. F. 
in. Kecpsakc (10) Gutái, Szamos (10) Tuss, 
Ripityóka (l’/<) Schejbál. Bobby G. (25) Po- 
rloljók, Treviza (20) Józ.sa. Másfélhossza) 
nyerve, egy hosszal harmadik. 10:40, 16, 14, 27.

SZENT ISTVÁN HETI ORSZÁGOS

Mezőgazdasági 
Kiállítás 

Budapesten au(. (8-tól 17-l( 
JS!á£'114g!Jr9da • Wesselényi ucca 2. — Tel.: J. 43142.

Alábbi rajz ábrázolja, hogy a Szent Rókus-lábsó meg
magyarázhatatlan erői miként veszik körül a tyúkszem 
és bőrkeményedés fészkét, abba behatolnak és színia 
kiemelik.

A lábbántalmak egyszer 
s mindenkorra 

elmúlnak.
fivek óta a Szent Rókus-lábsó a legjobban bevált és 

legnépszerűbb lábsósfürdőkészitmény, mely azt az elvet 
tartolta szem elölt, hogy maró savakat tyúkszem eltá
volítására no alkalmazzunk. A különféle eddig haszná
latban levő, savat tartalmazó kenőcsök, porok, folya
dékok a tyúkszemet esetleg szétmarják, de egyúttal el
égetik a húst és a bőrt is rendkívüli fájdalmak kísé
retében.

A . Szent Rókus-lábsö teljesen savmentes, kizárólag • 
tyúkszemet képező élettelen bőrrétegekre hat. A Szent 
Hókus-lábsó különleges és csodás hatású vegyi össze
tétele jótékonyan üdítő és felfrissítő hatást gyakorol aa 
elő és egészséges húsra; a tyúkszemet és bőrkeménye- 
dést viszont megpuhilja annyira, hogy azok kés vagf 
borotva nélkül cllávolithatók. A Szent Rókus-lábsó nem
csak elsőrangú tyukszemvesztő, hanem cgvszersmínd 
ideállá szer.mindenféle lábbántalmsk ellen. Egy Szent 
Hóku.s-lábsósfürdő leguvorsabban elmulaszt la a ripőszo- 
nlás okozta kinos érzést, megszünteti a lábizzadást, az 
égető fájdalmakat, lábujjak közötti kipállást. A Szent 
Lókus-lábsóMÖrdő után Olyan lesz a láb. mintha újjászü
letett volna. A lábikra gyakorolt jótékony hatás a testre 
is átterjed; igy a Szén Rókus-láhsósfílrdő az egész szer
vezetet is fi-lfrissiti.

Egy nagy csomag Szent Rókus-lábsó ára 1 í 28 fillér. 
Kapható gyógyszertárakban. Ha valahol nem volna, ugy 
nfi?. R^^U’-gy^gystcrtárhoz. Budapest, VIL,
Hakocxi-ut 70,
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Amerika stafétagyőzelmekkel 
kárpótolta magát az egyéni ver
senyekben szenvedett vereségeiért
A magyar birkózók fényes győzelmei — Keresztes, 
Papp, Zombori a birkózóohmpiász döntőjében. — 

Befejezték az atlétikai olimpiászt

Keresztes legyőzte Westerlundot

Ax olimpiász utolsó napján az érdeklődés 
a maratoni futásban és a stafétákban kul
minált és a várható attrakciókra a holland 
közönség zsúfolásig megtöltötte a hatalmas 
Stadiont. A maratoni futásnak a startja, a 
mintegy száz főből álló futógárdának a fel
vonulása már magában véve is impozáns 
látványt nyújtott és a nézők tömött sorai
ban már az első kör lefutása után meg
indult a találgatás, hogy vájjon ki fog be
futni elsőnek a célhoz.

Amikor az utolsó futó is elhagyta a Sta
dion kapuját, a hölgyeket megillető elsőbb
ség jogánál fogva a starter starthoz szólí
totta a 4X100 méteres női stafétafutás me
zőnyét. Kanada hölgyei ugyancsak kitettek 
magukért, amikor Willianisnek a 100 és 
200 méteren aratott győzelmei után hazá
juknak megszerezték a 4X100 méteres női 
stafétafutás világbajnokságát is. Teljesít
ményüknek értékét fokozza az a körül- 
piény, hogy

48.4 másodperces világrekordjukkal 
olyan teljesítményt nyújtottak, amely 
bizonyára sokáig megdöntetlen marad.

A 4X100 és 4X400 méteres stafétákban 
élért győzelmek révén Amerika csillagos 
lobogója kétszer röppent fel a zászlórudra, 
hirdetve Amerika sprintereinek dicsőségét. 
Amerika ezzel rehabilitálta magát az egyéni 
futószámokban elszenvedett vereségéért.

A 4X100 méteres stafétában kifutott 41 
1 másodperces idővel beállították az álta

luk és a frankfurti Eintracht által tar

Egy színes marokkói gyarmati futó megszerezte Francia
országnak a marathoni futás világbajnokságát

Amszterdam, aug. 5.
Az 1928. évi olimpiai játéskok atlétikai 

küzdelmei a vasárnapi napon befejeződtek. 
‘A tömérdek meglepetés után, amely öt vi
lágrész nagy tömegeit napokon keresztül iz
galomban tartotta, bekövetkezett az utolsó 
nap meglepetése is, A maratoni futás világ
bajnokságát, — amely az 1912. évi stock
holmi olimpiász alkalmával délafrikai 
kézbe került — Antvcrpenben ismét Európa 
ragadta magához. És most

i Amszterdamban egy színes francia ka- 
I parintotta el az olimpiász legklassziku

sabb világbajnokságát

Hasztalan vonult fel Európa atlétikai nem
zeteinek szine-virága, a vén Európára törő 
exotikus tömeg rohama ismét sikerrel járt.

A maratoni futás startját már a déli órák
ban mintegy harmincötezer ember várta 
nagy izgalommal. A klasszikus versenynek 
pompás, kellemes idő kedvezett. A verseny
zőket nem nyugtalanította az erősen tűző 
nap, de az eső sem kellemetlenkedett a ver
senyzők és a nézők tömegeinek. Amint az 
indító felállt az emelvényére, hogy elindítsa 
a hatalmas mezőnyt, amely öt világrészből 
egybegyült, mintegy száz versenyzőből állt, 
halálos csend ülte meg a stadiont.

Pont három órakor eldördült a starter 
pisztolylövése. A versenyzők sokszínű 
dressze festői látványt nyújtott.

A kisvárdal Galambos az utolsók kö
zött hagyta el a stadiont.

'A hollandusok valóban kitünően megszer
vezték a hírszolgálatot és a közönség a 
klasszikus verseny minden fázisáról a me
gafonok utján pontosan értesülve volt, öt 
kilométer után Jamada japán futó halad a 
mezőny élén, mögötte szorosan felzárkózva 
Martellin finn, Willsen belga és Ray USA. 
Kilenc kilométernél Rastars finn áll az élen, 
mögötte Wanderer német, Martellin finn és 
az ötödik helyen Galambos. Tizenhárom ki
lométernél az ötvenegyedik percben első 
.Willsen, második Wanderer, harmadik Ja
mada.

A stopper 1 óra 04 percet mulat. Ekkor 
már Wanderer került az élre, őt nyomban 
követi Jamada. Galambos ekkor már a hu
szadik helyen futott.

A mezőny mogfordul és 2 óra 02 perckor 
a helyezési sorrend már a következő volt:
1. Jamada, 2. Martellin, 3. Ray. Ez a három 
'futó egészen külön versenyt futott.

AUTÓ, MOTORKERÉKPÁR 

oainmMN nincs HUN El EIE tömiöuAiJöszalag uan 
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Készséggel küld leírást, bemutatja:

TERI TIHAMÉR Bpest,13.
Telefonnám Automata 800—11.

tott világrekordot, mig a 4X400 méte
res stafétában 3 p. 14.4 mp. idővel uj 

olimpiai rekordot állítottak föl.

De becsülettel megállotta a helyét ezekben 
a számokban Németország is, amely 4X100 
méteren tartalékosán is nagyon megnehezí
tette az USA győzelmét, mig 4X400-on nem 
kisebb ellenfeleket vert meg, mint a titkos 
favorit Kanadát, valamint Angliát.

Ugyancsak vasárnap dőlt el a női magas
ugrás olimpiai bajnoksága is, amely az 
olimpiászon felvonult hölgyek legszebbike, 
Elhel Catherwood révén ugyancsak Kana
dának jutott.

Ezzel az olimpiász atlétikai része befeje
zést nyert, hogy átadja helyét a többi sport
ágak idegekei ölő küzdelmeinek.

Az uszószámok közül a 400 m-es női 
gyorsuszásban Martha Norelius (USA), 
Steivart (Anglia) Braun (Hollandia) és Van 
dér Gocs (Délafrika) kvalifikálták maguk
nak a döntőbe, mig az 1500 m-es gyors
uszásban Arne Borg, Zorilla, Crabbe és 
Charlton jutottak tovább.

Mindkét számban tehát olyan mezőny 
áll starthoz a döntőben, amilyent ver 

seny eddig még alig hozott össze, 

amely küzdelmek minden bizonnyal ’’jabb 
javításokat végeznek a világrekordok táb
lázatán.

(A maratoni futásról külön tudósításunk 
számol be. A szerk.)

Részletes eredmények:

Most váratlanul előbukkan a tömegből 
egy francia színekben futó arab, El 
Quafl, aki lassan felvergődik a mezőny 

élére.
A stadion előtt két kilométerrel egy újabb 
„sötét“ futó, Piaca (Chile) tör előre és szo
rosan felzárkózik az arab mögé.

Félhat órakor harsonások jelzik, hogy a 
mezőny a maratoni kapuhoz érkezett. A sta
dion egész közönsége hirtelen feláll és nagy 
izgalommal lesi, hogy ki jelenik meg első
nek a maratoni kapuban.

Óriási meglepetésre El Quafl, a színes 
francia bukkan elő az alagút szájából.

A meglepetés moraja zug végig a stadion 
hatalmas nézőterén. Már vagy kétszáz mé
tert fut a színes versenyző, amikor megjele
nik mögötte a chilei Piaca. A győztes körül
futja egyszer a pályát és fáradtan bukik ke
resztül a célvonalon.

•
Védő: Stenroos (Finnország)’ 2 óra 41 p.

22.6 mp. (Páris, 1924).
Olimpiai bajnok: El Quafl (Francia - 

ország)) 2 óra 32 perc 57 mp.
2. Piaca (Chile), 200 méterrel.
3. Martellin (Finnország) 200 méterrel.
4. Jamada (Japán).
5. Rag (USA).
6. Isuda (Japán). ~
7. Kuska (Finnország)’. 8. Ferris (Anglia).

9. Michelson (USA). 10. Róbert (Kanada). 
11. Wood (Anglia).

Galambos az egyik frissitőállomáson fe
ketekávét vett magához és ettől rosszul lett. 

A marathoni futás eddigi 
olimpiai bajnokai

1896. Athén: Spayros Lous (görög)' 2 o. 
55 p. 2 mp.

1900. Páris: Thealo (francia) 2 6. 59 p, 
25 mp.

1904. St. Louis: Thomas I. Ilicks (Ame
rikai) 3 ó. 28 p. 53 mp.

1906. Athén: W. I. Sherding (kanadai) 
2 ó. 51 p. 23.6 mp.

1908. London: ifaycs (amerikai) 2 6. 55 
p. 18.4 mp.

1912. Stockholm: Mc. 'Arthur (délafrikai) 
2 6. 36 p. 54.8 mp.

1920. ‘Antuerpen: Hannes Kolehmaincn 
(finn) 2 ő. 32 p. 35.8 mp.

1924. Páris: Stenroas (finn) 2 6. 41 p.
22.6 mp.

Magyarok az 
olimpiai játékok marathoni 

futásában
1896. Athén: Kellner Gyula harmadik. 
1912. Stockholm: Kárpátiig Kraml Ödön 

harmincegyedik.
1924. Páris: Lovass Antal huszonnyolcadik.

A görög-római birkózás könnyüsuly csoport
jának tegnapi küzdelmeiből jelentőségben 
messze kiemelkedett a két favorit, Keresztes 
és a finn Westerlund összecsapása. Keresztes
nek mindenképpen győznie kellett, mert ve
resége esetén hibapontjainak száma négyre 
emelkedett volna, mig Westerhund hibapont 
nélkül állott A szenzációs formában levő Ke
resztes nagyszerűen dolgozott nagyhírű ellen
felével szemben. Nem kockáztatott semmit s 
igy óvatos munkája brilliáns technikája ré
vén részére hozta meg a győzelmét. Fölényes 
munka után

pontozással győzte le finn riválisát, 
amivel jelentős lépéssel jutott közelebb a végső 
győzelemhez.

Lapzártakor jelentik:
Keresztes bekerült a döntőbe, ahol ellen

fele a német Sperling lesz. Keresztes kisebb 
hibapontszámával favoritként indul a küz
delembe, azonban veresége esetén is bizto
sítja magának a második helyet. Éjjel 1 
órakor közöttük a küzdelem még folyik.

Kárpáti pontozással győz Quaglia (olasz)

Beállította a világrekordot
Védő: Az USA csapata (Clarké—Hussey— 

Leconey—Murchison) 41 mp. Világrekord. (Pá
ris, 1924.)

Döntőfatam:
Világbajnok: USA (Grlnum, Russel, Wykoff, 

Borali) 41 mp. Világrekord beállítva!
2. Németország.
3. Anglia.

Amerika 4x400-on is megvédte olimpiai bajnokságát
Védő: Az USA csapata (Cochrane—Stephen- 

son—Mac. Donald—Helfricli) 3 p. 16 mp. Vi
lágrekord.

Diintőfutain:
Világbajnok: USA (Baird, Alderman, Spen- 
cer, Barbuttl) 3 p. 14.4 mp. Olimpiai re

kord!
2. Németország.
3. Kanada.
4. Svédország.
5. Anglia.

Világrekord alatt győzött a
Először szerepel az olimpiai játékok pro

gramján.
Döntőfutam:

Világbajnok: Kanada: (Cook, Bell, Smlth, 
Rosenfeld) 48.4 mp. Világrekord!

2. USA.
3. ’ Németország;
4. Franciaország.

Egy fiatal kanadai leány lett a hölgy-magasugrás 
első olimpiai bajnoka

Először szerepelt az olimpiai játékok pro
gramjában.

Világbajnok: Ethel Cathcrwood (Kanada 
159 cm. Világrekord.

2. Gisolf (Hollandia) 156 cm.
3. Wiley (USA) 156 cm.
Általános érdeklődés előzte meg az olimpiá

szon felvonult hölgyversenyzők legszebbikánek,

Martha Norelius tói nem vitatható el a világbajnokság
Védő: Martba Norelino (Amerika) 6 p. 03..8 

mp. (Páris, 1924.)
I. Középfutam. A Martha Norelius USA 5 p. 

58 mp. 2. Stcwart Anglia 6 p. 06..4 mp.
II. Közép futam; 1. Braun Hollandia 5 p. 54.6 

mp. 2. Van dér Goes Délafrika 6 p. 01.6 mp.

Hollandia és Belgium jutott tovább az olimpiai 
vizipólótornán

Hollandia—Svájc 11:1 (3:0).
A mérkőzés, a várakozásnak' megfelelően, de 

váratlanul nagy gólaránnyal, a holland csapat 
biztos győzelmét hozta. Az I. félidőben Svájc 
erősen küzdött s ha meg is hajolt a hollandok 
nagyobb tudása előtt, mutatott játéka alapján

Egy ullágcág' 
bevonulása Budapestről 

Szerdán f. hó 8-án 
nyitja meg uj magyarországi fiókját a 

iklingenthali szászországi) 

MEiíiü^D 
BESZELOBEP. ES HMHIONIKMVM

Európa legnagyobb hangszerszétküldése 
Budapest. UI/94.. IIIIOI-UI IP. sz. alatt 

(a Kálvin-tér mellett)
Múlt évben 100.000 hangszereladási 

Több, mlnt 20.000 elismerőlevél 
megelégedett vevőinktől.

TllMsztatt Arak: 
Hegedűk tnár 
I* 7.9O-ÍÖ1 

Harmonikák már P ? .80-tól 
Ctterák már 

P 1I.80-1ÓI
Klarinétok már 
P 14.9S-Í01 

Mandolinok ni ár 
p to.ao-tói 

Gramofonok már 
P 20.60-tól

60 oldala* uj diszfOáriegyzákOnb

ingyen!
MlntatsrmOnk vőtBlkéaywer nélkül tekinthető megl .

ellen. A győzelem óriási meglepetést keltett, 
mert az eddig hibapont nélkül álló Quagliá- 
nak is három hibapontja van. Sajnos Kár
pátinak pontozásos győzelme fólián is 
veszélyessé vált helyzete, mert hibapontjai
nak száma ezzel ötre szökött fel. Helyezése 
biztosnak tekinthető, mert előtte Wáli 
(észt), Steinig (német) és Quaglia állnak.

Zombori igazságtalan lepontozással vere
séget szenvedett az jlasz Gozzitól. A zsűri 
rosszakaratú intézkedése csaknem botrányt 
provokált Zombori ezzel a vereségével 
azonban aligha kerül előbbre a 6. helynél.

Papp László pontozással győzött Kusch- 
netz (észt) ellen. Ebben a súlycsoportban 
Kokkinen finn áll legjobban, aki tussgyőzel- 
met aratott Papp fölött és igy biztos világ
bajnoknak tekinthető. A második helyért el
keseredett küzdelem várható Papp, Jacobson 
és Kuschnetz között.

Badó öntusst vétett az osztrák Wiesberger- 
\rel szemben és ezzel helyezési esélyét elvesz
tette.

az amerikai sprintstaféta
4. Svájc.
5. Franciaország.
Amerika biztosan védte meg bajnokságát 

amelyet ez alkalommal a szenzációsan futó 
Kanada veszélyeztetett, de amelyet szabálytalan 
váltás miatt a második helyről diszkvalifikál
tak. így jutott Németország a második helyre. 
A francia staféta utolsó embere a cél előtt el
esett.

6. Franciaország.
Szenzációs küzdelem! Mindenki Kanada be

törését várja, ehelyett a németek pompásan 
tartják magukat, de nem tudják behozni az 
első három amerikai futó előnyét, akik között 
Spencer 7 méter előnnyel váltja Barbuttit. A 
németek utolsó embere Engelhard hihetetlen 
energiával veti magát Barbutti után, a célegye
nesig szenzációs futással mintegy 6 métert be
hoz, de a cél előtt Barbutti erösit és 2*4 méter
rel győz.

kanadai hölgysprintstaféta
5. Hollandia.
6. Olaszország.
Az eddig váltási nehézségekkel küzdő kana

dai hölgystaféta a döntőig annyira megtanulta 
a váltós technikáját, hogy szenzációs világ
rekordot állított fel. Mögötte óriási küzdelmet 
vivőit az amerikai és a német staféta, amely 
minimális különbséggel az amerikaiak győzel
mével végződött.

Ethel Cathertvoodnak a starját, aki teljesen 
igazolta 160 eni-es tréningformájáTól elterjedt 
híreket. Kiugrottá legjobb formáját, értékes 
világrekordot állított fel és értékes pontokat 
szerzett hazájának, óriási meglepetést hozott 
Gisolf kisasszonynak második helyezése, aki 
holtverseny után Hollandiának is végre szer
zett egy értékes második helyezést az amerikai 
ugrónő dőlt.

A kél középfutam nem hozott nagyobb meg
lepetést. Norelius és Braun biztosan győztek és 
igy közöttük dől el a világbajnokság, amelyet 
szombati világrekordja után Norcliustől nem 
lehet elvitatni.

senki sem várta katasztrófális arányú veresé
gét A II. Célidő elején, a vehemens és sikeres 
hollandi támadások következtében azonban 
Svájc összeroppanva, megadja magát sorsának, 
csupán az „Ehrengoal" megszerzésével vigasz
talta magát. Mutatott játéka alapján Hollandia 
nagy eséllyel indul Anglia elleni következő küz
delmébe.

Belgium—Írország 11:0 (6:0).
Belgium nagyvonalú iskolajátékkal, főlúiye- 

sen verte inferioria ellenfelét, amely a játék 
folyamán egyizben sem tudott komoly akciót 
kezdeményezni. Belgium nagy hévvel indul a 
küzdelembe s valósággal lehengereli ellenfelét. 
A pergőtüzszerüen leadott dobásoknak az ir 
védelem képtelen ellenállani s egyre-másra sze
dik be a gólokat. Belgium csapata a II. félidő
ben lefékezett, erejét a Németország elleni mér
kőzésre tartogatva. Belgium a döntőre eminens 
favorit.

Arne Borg—Zorilla! 
Crabbe—Charlton!

Védő; Charlton (Ausztrália) 20 p. 06 6 mp, 
(Páris, 1924 )

Elődöntők:
/. Közép futam. 1. Arne Borg Svédország 20 

p. 42 mp. 2. Zorilla Argentína 21 p. 17 mp.
II. Közép futam 1. Crabbe USA 20 p. 55.4 

mp 2. Charlton Austzrália 20 p. 57 mp.
A 11 résztvevő közül elhullottak a japánok' 

és Crabbe kivételével nz amerikaiak, akik he
lyett a pompásan úszott Zorilla került be n 
döntőbe. Charlton csak helyezésére ügyelt.
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A vitorlásversenyek
A vitorlaversenyek vasárnapi küzdelmei után 

H helyezési sorrend a következő:
A méteresek. 1. Olaszország. 2. Svédország.

3. Franciaország. 4. Hollandia 5. Norvégja (ár- 
hoctörlést szenvedett) Amerika él Anglia fel
adta.

6 méteresek; 1. Norvégia. 2. Belgium. 3. Észt
ország. 4. Hollandia. 5. Amerika. 6. Dánia. 7. 
Svédország. 8. Magyarország. 9. Olaszország.
10. Németország. 11. Iranciuország.

Olaszország az epéecsapat- 
verseny olimpiai győzelme felé 
Az cpéc-csapaibajnokság vasárnapi küzdel

meit egyedül Olaszország harcolta végig ve
retlenül. A döntő fele haladó mérkőzésekben 
Belgium, Franciaország és Portugália most már 
aligha vitathatják cl Olaszországtól az olimpiai 
győzelmet.

Eredmények:
Portugália—Belgium 8:8 (20:21). 
Olaszország—Belgium 10:6. 
Olaszország—Franciaország 9:9. 
Franciaország—Portugália 9:7.

A jászapáti Fehér II. István 
és a győri Koch Bözsi nyerték 
a Balaton távuszó-bajnokságát

Siófok, augusztus 5-
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tése.) A Ml'E vasárnap rendezte hagyományos 
balatoni uszóversenyét Siófokon. Az egyébként 
mindenkor népes verseny ezúttal a balatoni 
kulturnap eseményei között szerepelt és ez a 
körülmény fokozott érdekességet kölcsönzött 
a versenynek, amelynek részletes eredményeit 
itt adjuk:

.4 Balaton 1928. évi 2000 méteres távuszó- 
bajnoka: Fehér II. István (Jászapáti). 2. Páhok 
(MTK). — Hölgybajnok: Koch Bözsi (Győri 
DAC) 2. Szőke Kató (NSC). — 100 m. hölgy- 
gyorsuszás: 1. Kraszner Vilma (MUE) 1 p. 26.2 
mp. 2. Tóth Ilonka (MUE) 1 p. 33.4 mp. — 
100 m. gyorsuszás, Porzsolt Gyula-emlékver
seny. 1. Münzel (Vicnna) 1 p. 04 mp. 2. Ilollósi 
(NSC). — 100 ni. mellúszás. 1. Kövesi (MTK) 
1 p. 25 mp. 2. Wondrowilz (Vicnna) 1 p. 26 mp 
— 100 m. hölgy-mellúszás. 1. Fest Franciska 
(NSC) 1 p. 42 mp. 2. Vass Margit. — 100 m.
hátuszás. 1. Seitz (Amateure, Bécs) 1 p. 22.4 
mp. 2 Bariba (NSC). — 3X100 m. vegyes sta
féta. 1. MTK (Kövesi, Szabados, Hollós) 4 p. 
41.4 mp. 2. NSC. 100 m. hölgy-hátuszás. 1. Fest 
Franciska (NSC) 1 p. 45 mp. 2. Boros Joli 
(NSC). — JXfOO m. hölgy-gyorsuszóstaféta. 1. 
NSC (Dénes, Vass, Szőke) 6 p. 04.7 mp. — 
3X/00 ut. gyorsuszóslaféta. 1. MTK (Páhok, 
Hollód, Sdhuberl) 3 p. 51.2 mp. 2. NSC. — Mű
ugrás. 1. Nagy László (MUE) 37 és fél pont
tal.. 2. Kovács (FTC) 33 pont.

(Magyarország B)—Ausztria B) 7:1 (4:0).
Magyarország: Nagy Barna—Surányi, Braun 

r- Szabó, — Musitz, Németh, Halász.

Magyarország-Ausztrália 3:3
Kehriing és Takács megnyerték az egyest, de elvesztettük a párost

Ideális időben folytatták vasárnap délután 
h szombaton megkezdett Magyarország— 
Ausztrália országok közötti mérkőzést, azonban 
h második nap nem volt méltó folytatása az 
előzőnek. A szombaton hemutatkozott ausztrá
liaiaktól a mutatott játékuk alapján határo
zottan többet vártunk. Ehelyett azonban az 
történt, hogy Cummings Takács elleni játszmá
ját feladta, Moon pedig Kehriing ellen oly bla- 
zlrtan és kedvetlenül vette fel a küzdelmet, 
hogy előre le kellett mondania a sikeres ellen
állásról. Egyedül a páros játék volt az, amely 
részükre sikert hozott és amely kárpótolta a 
mintegy kétszáz főnyi közönséget az előző 
meglehetős unalmas mérkőzésekért.

Szombaton az ausztráliaiak 2:1 arányban ve
zettek nz országok közötti mérkőzésen, vasár
nap elveszítették a két egyes játékot, de vi
szont megnyerték ismét a páros mérkőzést, 
úgyhogy végeredményben

a mérkőzés 3:3 arányban döntetlenül vég
ződött.

.4 mérkőzésnek kellemes meglepetése Takács 
Imrének brilliáns játéka volt. A kitűnő Cum
mings az éjszakázástól fárndtnn vette fel ellene 
a küzdelmet és a második szettben gyengélke
désére hivatkozva, 0:4 játékállásnál a játszmát 
feladta. Az ausztráliainak ezen sportszerűtlen 
cselekedetét mi sem menti és semmit sem von 
le Takács győzelme értékének jelentőségéből. 
Kehriing meglehetős fölénnyel intézte el 
Moonl, aki túlzásba vitt nyesett labdáival se- 
hogysem boldogult a kitűnő magyar bajnokkal 
szemben.

A páros mérkőzésben Kehriing ez alkalom
mal Kirchmayrral párosult, akinek indiszpo
nált játéka ráragadt Kehrlingre is, úgyhogy a 
mngyar bajnok sehogy sem tudott magám 
találni.

Kirchmayr ritkán látott lámpalázzal 
küzdött,

rengeteg labdát hibázott és bizony szomorúan 
kellett megalapítani, hogy utánpótlás dolgában 
nagyon gyengén állunk.

Takács—Cummings 6:1, 4:6.

Takács fényesen kezd. 3:1 arányban abszo
lút fölénnyel vezet, amikor Cummings, mintha

— Szívbetegek és érclmcszracdésben menve- 
dók n természetes Ferenc József kcserüviz 
használnia állal könnyű és pontos bclmiiködcsl 
érnek cl Klinikai víz gálatok igazolják, hogy a 
Ferenc JózacI víz kiilönöM*n agyvérzésre és 
giilnülé'r.- hajlamos idősebb embereknél kitűnő 
szolgálatot tesz. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériák!'n és fuszcruzlctckbcn.
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Ausztria: Kiéin—-Haftl, Seltcnhammer — Seitz 
— Wondroeitz. Rose.nblatt, Münzel.

A magyar csapat fölényesen játszva, könnyen 
győzőit. A gólokat Németh (5), Musitz és Ha
lász, illetve Wondroivitz dobták.

Majorosi Ferenc lesz a második 
ötezres futó Berlinhen

A Berlin—Budapcst-mérkőzésrc vasárnap dél
előtt válogatta ki az atlétaszövclség Szerb Elek 
mellé a második ötezres futót. A trióiról a meg
hívót lak közül Kuli sár, Papp és Grosi távolma
radlak. Kulisár tréninghiányával, Grosz elfog
laltságával mentette ki magát, mig Papp isme
retlen okból nem jelent meg.

A próbaversenyt Majorosi Ferenc (ESC) 
nyerte 12 p. 21.2 mp-es idővel Huszár József 
előtt, akinek ” ’ — - ""— —”------- '“v
nak Németh 
mp.)

ideje 16 p. 22 mp. volt. Harmadik-
József (MTE) futóit be. (16 p. 35

Uj 200 méteres ifjúsági gát- 
iutó-rekord az ESC versenyén

Az Egyetértés SC vasárnap délelőtti ifjúsági 
versenyéin Nagy, a MAC ifjúsági atlétája 27.4 
mpes ifjúsági rekordidő alatt győzött a 200 
méteres gátfutásban. Az atlétaszövetsiég azonban 
aligha lesz abban a helyzetben, hogy a rekor
dot hitelesítse, mert a versenyző Idejét az elő
irt három stopper helyeit mindössze kettőn 
mérték. Részletes eredmény:

200 m. síkfutás: 1. Kárpáti (KAOE) 24 5 mp.
2. Farkas (MAC) 24.8 mp. 3. Perczcl (MAC) 
24.9 mp.

Diszkoszvetés. 1. Tömpe (MTK) 3298 cm. 2. 
Török (KAOE) 3263 cm. 3. Braunz (OTE) 
3122 cm.

Sulylökés. 1. Kállay (MTK) 1073 cm. 2. Tömpe 
(MTK) 1047 cm. 3. Török (KAOE) 1026 cm.

100 méteres síkfutás. 1. Schneller (KAOE)
11.6 mp 2. Kárpáti (KAOE) 11.7 mp. 3. Simon 
(FTC) 12 mp.

Magasugrás előnyverseny. 1. Jász (MAC) 
165 cm. (0 cm. előny). 2. Csengeri (MTK) 165 
cm. (5 cm. előny). 3. Virág (MTK) 162 cm. (12 
cm. előny).

Négyszer 1000 méteres junior-staféták. 1. A 
Vasas csapata (Deák, Prohászka, Barta, Lintner) 
11 p. 45.4 mp. 2. A KAOE csapata 11 p. 55 mp.
3. Az MTE csapata 11 p. 59.6 inp.

Távolugrás előnyverseny. 1. Háda (RAF)C 
665 cm. (80 cm. előny). 2. Jász (MAC) 655 cm. 
(125 cm. előny). 3. Egri (MTK).

500 méteres síkfutás. 1. Sugár (MTK) 1 p. 11-8 
mp. 2. Almási (MTE) 1. p. 12.6 mp. 3. Hlatki 
(MTK) 1 p. 12.8 mp.

2000 méteres síkfutás 1. Lintener (Vasas) 6 
p. 14 mp. 2. Oszip (OTE) 6 p. 15 mp. 3. VeT 
mann (BBTE).

200 méteres gátfutás. 1. Nagy (MAC) 27.4 
Országos ifjúsági rekord. 2. Kovácsy (FTC) 
mp. 3. Virág (MTK).

Svédstaféta. 1. A MAC csapata 2 p. 12.2 
2. A KAOE csapata 2 p. 12.6 mp. 3. Az »4TK 
csapata 2 p 25 mp.

mp.
28.6

mp.

megemberelné magát, megpróbálja ellensúlyoz
ni Takács kitűnő játékát, azonban Takács az 
iramot fokozva, abszolút fölénnyel 6:1 arány
ban győz. A második szettben is Takács dik
tálja az iramot 4:0-ra lelépi a vendéget, aki 
ennél az állásnál gyengélkedésére hivatkozva, 
feladja a küzdelmet. A közönség melegen ün
nepelte Takácsot, kitűnő játékáért.

Kehriing—Moon 6:4, 6:3.

Moon olyan egykedvűen és bl&zirtan 
n küzdelembe, hogy Kehrlingnek nem 
nagyobb fáradságába ellene öt játékot__ o
nyerni. Ekkor Moon magára talál és főképpen 
gyilkos szettjeivel egymásután nyeri a géme
ket, úgyhogy 5:4-re javít, de tovább nem jut 
és Kehriing 6:4 arányban győz. A második 
szett ugyanígy indul, Kehriing biztosan 4:l-re 
vezet, de Moon finise elmarad, s teljesen meg
adva magát sorsának, tovább folytatja csap
kodó játékát és Kehriing abszolút fölénnyel 
győz.

Kehriing—Kirchmays—Cummings—Moon
4:6, 9:7, 7:9.

Cummings ugylátszik alaposan összeszedte 
magát, mert Moonna] együtt abszolút frissen ál
lanak fel a párosjáték startjához. A vezetést 
a magyarok szerzik meg, azonban a vendégek 
csakhamar kiegyenlítenek és az ő állandó Ve
zetésük mellett a magyarok csak 3:3-ig tudnak 
velük lépést tartani, amikor amazok elhúznak 
és biztosan nyerik az első szettet. Elkeseredett 
küzdelmet hozott a második szett, amelyben 
7:7 állásig állandóan az ausztráliaiak szerezték 
meg a vezetést, amikor az utolsó két játékban 
Kirchmayr némileg magára talál és ezzel a 
magyarok kiegyenlítenek. Ebben a pillanatban 
3:2 arányban a magyarok javára áll az orszá
gok közötti mérkőzés s

nagy Izgalmak között állanak fel a párok 
a döntő küzdelemre.

Ha a vendégek győznek, úgy döntetlen lesz a 
mérkőzés, ha a magyarok, úgy 4:2 arányban 
megnyerjük a mérkőzést. Kirchmayr roppant 
ideges, Kehriing alig tudja nyugodtabb játékra 
inteni és ennek következménye, hogy az 
ausztráliaiak állandó vezetése mellett folyik a 
játék 5:5 állásig, amikor a magyaroknak sike
rül a vezetést megszerezni. Ez azonban nem 
tart sokáig, mert Moon pompás játékkal ismét 
kiegyenlít. Kehriing brilliáns hálójátéka ismét 
n magyarokat juttatja vezetéshez, de a vendé
gek csakhamar kicgycvlitcnok. amikor végül is 
HZ- ausztráliaiak hatalmas finist diktálnak és 
9:7 arányban a maguk javára döntik a mérkő
zés sorsát.

Vasárnapi sporthírek
X Hülczl Elemér (KAC) győzött a Kispest— 

Szentlőrlnci KE jubiláns országúti versenyén. 
A Budapest—Cegléd—Budapest között elterülő 
108 kilométeres távon rendezett versenyen 211 
versenyző indult. A győztes 24 kin-es átlagtelje
sítményt végzett. A versenyen bukás és defekt 
történt.

X A Hungária 4:0 arányban legyőzte a kas
sal Slavláf. (A Hétfői Napló tudósítójának 
telefonjclentése.) A nagy érdeklődéssel várt 
Hungária—kassai Slavia mérkőzés a kék-fehé
rek fölényes, 4:0 (2:0) arányú győzelmével vég
ződött. A Hungária megérdemelte a győzelmet, 
mert minden csapatrésze klasszissal múlta fe
lül az ellenfelét. A mérkőzést hűvös időben is 
rckordközönség nézte végig, amely a Hungária 
iskolajátékszerű gyönyörű akcióit nagy lelke
sedéssel és tapssal honorálta. A gólokkal Orlh 
(2), Haar (1) és Molnár (1) lőtték. 
Mindkét csapat egy-egy tizenegyest kiaknázat
lanul hagyott.
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Az olasz motorosokat ünnepélyesen 
fogadják a vidéken és Budapesten

Milánóból Budapestre érkező motorosokatA _______r_ ... ___________________
és automobilislákat nagy ünnepségek közt fog
ják fogadni úgy a vidéken, mint Budapesten. 
A turaut résztvevői augusztus 13-án érkeznek 
Ide és a déli órákban várják az első motoro
sok befutását a Fehérvári-uti vámnál, ahol fé
nyes diadalkapu várja az olasz vendégeket. 
Innen a Horthy Miklós-uton, az Erzsébet-hidon 
és Rákóczi-uton vonulnak el a Tattersallba, 
mert — az eredeti tervtől eltérően — nem a 
Vilmos-laktanyában, hanem a Tattersallban 
garazsirozzák a járműveket. Az olaszokat 
ugyanis két Rákóczi-uti szállodában fogják el
helyezni. Délután 2 órára várják a befutás be-

meg-

WmelwosBni

Kedvező fizetett feltételek.

Rűka ős Tsa
automobil rL Központ:

VI., Aréna-ut 67. szám
IbMM: L. 966-OG, L. 916-17.

)( Az 1928-as év első feléről most állították 
össze a hivatalos motorstatisztikát, amelyből 
kiderült, hogy az Andrássy-uti Pneumatik Áru
sító Rt. által képviselt N. S. U. motorkerékpá
rok vitték cl a rekordot, mert a cég félév alatt 
több, mint negyven darab gépet hozott forga
lomba. Ez a statisztika azonban csupán junius 
31-óig szól és igy nem foglaltatik benne a ju
lius hónapi statisztika, amely egy újabb rekor
dot állított fel: a legmelegebb nyári hónapban 
a cég ugyanis majdnem elérte az első félévben 
produkált eredményt. Ez igazolja, hogy az 
N. S. U. kocsik első helyen állanak a világ ösz- 
szes motorkerékpárjai között.

ROYAL 
CORD

PNEUMATIK 
ÁRUSÍTÓ R.T.

Andrássy-ut 27.
Telelőn T. 134—78.

MAGA A TÖKÉLETESSÉG!

)( A motorkerékpárok angol nagydija. 
Brocklandsbnn a napokban tartotlák meg a 
motorkerékpárok angol nagydiját. A könnyű

Az olirnpiász hétfő és keddi 
programmja

Augusztus 6., hétfő.
Uszóstadion: Magyarotszóg—Egyesült-Államok' 

vizipólómérközésc, 200 méteres mellúszás elő
futama, 1500 m. döntő, 400 m. hölgyuszás dön
tő, műugrás.

Vívóterem Egyéni epévivás.
Csatorna: Evezés.
Stadion: Kerékpáros-pályavcrscnyek, kosár

labda-bemutató.
Zuidcrzé: Vitorlásversenyek.

Augusztus 7., kedd.

Uszóstadion: 100 m. hátuszás előfutamai, vi- 
zipóló, 200 in. férfi- és hölgy-mellúszás előfuta
mai, 400 ni. gyorsuszás előfutamai.

Vívóterem: Egyéni epévivás.
Csatorna: Evezés.
Stadion: Az országúti kerékpárverseny be- 

futója, tornabemutatók.
Boxépület: A boxolók mérlegelése.
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fejezésé'. s azután következik az olaszok ünne
pélyes hivatalos fogadtatása a Királyi Magyar, 
Automobil Club és a főváros képviselői ré-< 
széröl.

A vidék is nagyban készül olasz sportbará- 
taink fogadtatására, akik Szentgotthárdnál lépik’ 
át a magyar határt. Itt a Királyi Magyar Auto
mobil Club és a Dunántúli Automobil és Motor 
Club fogadják őket. Székesfehérvár határában 
pedig a Pannónia Automobil Club fogja őket 
üdvözölni. Egyébként az egész útvonalon * ' 
kés fogadtatásban lesz részük az olasz 
torturistáknak, akik három 
Magyarországon.

lel-
- — ____  mo-
napig maradnak

Tíz es 2 tonnás 
angolsvarhnaBvu.svorsiaratu 

teheraulíh
1028-os typus

Bosch mágnessel

motorkerékpárok csoportjában első lett Alar- 
ters Excelsior-Jap-en, a junior-csoportban Wil- 
lis Velocette-cn, az 500 kbcm.-esck csoportjá
ban Hicat Cotton-Jap-eiv, a mellékkocsik ver
senyét Hiecks nyerte Velocettc-cn. A többszö
rösen győztes VeZocefte-motorkcrékpárokat Bu
dapesten a Lantai-cég képviseli.

,SZILÁRD BÉLA
Nagymerö-u. 1B. 

» --------
Telefon: T. 253-34.

)( A Svábhegyi versenyt elhalasztották. 
Az idei Svábhegyi verseny szeptember 30-ára 
volt kiírva. Tekintettel arra, hogy az Isten- 
hegyi-utat jelenleg átépítik s ezek n javítási 
munkálatok addig nem fejeződnek be, a 
KMAC a versenyt október 28-ára halasztotta 
el. Ugyancsak elhalasztották' a Magyar Atlé
tikai Club Jánoshegyi versenyét szeptember. 
6-áróJ 23-ára.

A szerkesztésért és kiadásért felek 
l)r. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A „Hétföl Latok* UJségvállalat
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