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Radics István temetésén vasárnap 
350,000 ember felemelt kézzel fel
esküdött a horvát függetlenségre
üt és félórán áí tartott az Impozáns gyászmenet feluonufása - 
H zavargásoktól félő kormány fegyverbe állította az egész szerb 
hadsereget - R nagyszerb Rarodna Obrana taglal vasárnap Belgrádban 
titkos illést tartottak, amelyen bosszvt esküdtek Radics hívei eben

Zágráb, augusztus 12.
(A Hétfői Napló különtudósitó.jótól.) 

óriási részvét mellett temették el vasárnap 
a horvát nép halottját, Radics Istvánt, a 
horvát parasztpárt elnökét. Az egész ország
ból tömegesen lepték el a várost a parasztok 
tízezrei és már napok óta tartott a fölvonu
lás Zágráb felé. Különvonaton szállították a 
tömeget és

vasárnapra már háromsxázötvenezer 
ember hömpölygőit a horvát főváros 

utcáin.
Zágrábban minden házon fekete lobogót 
lengetett a szél és gyászdrápériókkal von
ták be azt az útvonalat, amelyen a temetési 
menet haladni fog. A gyászolók tömegei

az egész éjjelt az utcán és a város ha
tárában, a mezőkön töltötték.

A parasztotfhon kapuit reggel nyolc óra
kor bezárták és a háromszázötvenezer főnyi 
tömeg felvonulása egész napon át tartott. 
Soha nem látott tömeg volt az utcákon, a 
rendre a horvát parasztpárt vidéki szerve 
teteinek vezetői, az egyetemi ifjúság és a 
horvát szokolisták vigyáztak föl.

A temetés legimpozánsabb jelenete az volt, 
mikor Projevics Szekula montenegrói kép
viselő felszólította a tömeget, hogy tegyen 
hitvallást Radics mellett. A montenegrói 
képviselő felszólítására

a háromszázötvenezer ember egyszerre, 
vezényszóra, magasra emelt kézzel tett 
esküt, hogy Radlcs tanait mindenkor 

követni fogja,
mert Radics szelleme a horvát nép lelkében 
évszázodokig élni fog.

A rendőrséget már szombaton visszavon
ták és a városháza udvarán helyezték el, 
mert attól féltek, hogy a gyászoló Zágráb 
utcáján a rendőrök esetleges összetűzésekre 
szolgáltatnának okot.

Kihozzák a koporsót
Radics koporsóját délelőtt fit órakor kioltték 

a Hrvatski Seljatski Dóm épületéből, a? Akade- 
mia-térre és kezdetét vette a gyászszertartás.

Sándor szerb király képviseletében
Matics tábornok, hadseregparancsnok jeleni meg 
a temetésen adjutánsa kíséretében, egyébként 

Belgrádiról senki sem volt jelen, 
tnert a horvát parasztpárt előre értesítette Bri
gádot, hogy sem a gyilkos kormány, sem pedig 
a törvénytelen szkupstlna küldöttségét nem haj
landó fogadni és ha Belgráditól bárki Is megjele
nik a temetésen, a gyászszertartás zavartalan le
folyásáért nem hajlandók vállalni a felelősséget. 
A gyászszertartást dr. Bauer Antal zágrábi érsek 
Végezte nagy papi rcgédletlel.

Azután a gyászbeszódek következtek. Az első 
Szónok dr. Macsek Zlaíko, a pnrasrtipárt alelnöke 
Volt, aki érzékeny hangon búcsúztatta és mél
tatta Radics érdemeit és szenvedéseit. Utána

Priblcsevlca Szvelozár,
* független demokralapárt elnöke, a paraszt- 
demokrata-koalíció másik vezére búcsúztatta a 
halottat és érzékeny hangon emlékezett meg ifjú
kori munkatársának érdemeiről.

Trumbics Ante voll küíügvmisűszter, a librvát 
Tedemlista párt vérére temperamentumos be- 
ártó’c óriási feltűnést keltett.

Trnmblea kijelentette, hogy Horvófország 
sohasem fog belenyugodni abba, bogy egy 
alacsonyabb kultúrájú nép, vagy nála kni- 

turálatlanabb személyek leigázzák.
Ha ezer esztendő óta megőrizte ez az ország 
függetlenségét, kész azért a jövőben is harcolni

— Rajicsnak messzemenő céljai voltak, — 
mondotta Trumbics — egv hatalmas délszláv ál
lamot akart alapítani, létrehozni, melynek part
jait egyik oldalt az Adria, másik oldali pedig a 
Fekete tenger hullámai fogj ék mosni. És ezt az 
államot a horvát nép szelleme van hívatva ve- 
retaá. Mi nem törünk Jugoszlávia egységére, mi 

.igenis hívei vagyunk a délszláv államnak és 
'azért. utolsó csepp-vérünket is- feláldozzuk, de 
tradicionális múltúnk, fejlett európai kultúránk 
a vezető szerepre predesztinál bennünket.

Nem hagyjuk magunkat balkanlr.álnl, 
hanem a Balkánt akarjuk felemelni Európához. 
Ezután még vagy harminc szónok beszélt, kö
zöttük dr. Prjevies Srekule, sóit montenegrói 
miniszterelnök. Prjevies gyúszbeszédében

Montenegró csatlakozását Jelentette be
és közölbe, hogy- a fekete hegyek országának 
népe azonosítja magát Horvátországgal és annak 
küzdelmeiben hűséges fegyvertársa lesz. A teme
tési menet délután három órakor indult el és a 
fölvonulás a késő esti órákig tartott.

Tövis koszorú . . .
A gyászmenet eleje háromnegyed 12 órakor 

indult el a parasztpárt székháza elől és a me
net vége félhatkor hagyta el, mig végül elin
dulhatott a halóttaskocsl. Ezerötszáz koszorút 
vittek a menetben, mindegyiket három horvát 
srokolista vitte. Érdekes, hogy valamennyi vi
dék szimbólumát küldte cl: Dalmácia pálma, 
Horvátország szöllő, a Vajdaság pedig buta- 
kalűszkoszorukat helyezett Radics ravatalára. 
Végül Sándor király ezüst koszorúja követke
zeit. Utána

három parasztlány horvát nemzeti viselet
ben egy tövlakoszorut vitt, melybe bele volt 
foglalva az a golyó, amit a parlamenti 
gyilkos merénylet után Radlcs testéből tá

volítottak el as orvosok.
A Radics mártiroágát szimbolizáló koszorú mel
lett mentek Bemar Iván és Gradiste Iván pa- 
rftsztpárti képviselők, akik Racsics Punisa par
lamenti vérengzése alkalmával szintén megse-

Két embert egyszerre gázolt el 
vasárnap délután a villamos

Az egyik meghalt, a másik életveszélyesen megsebesült 
Tűzoltók csigákkal emelték ki a holttestet a villamos alól

Ma este nyolc órakor a Budakeszi-ut 2. 
számú ház előtt halálos villamosszeren' 
csétlenség történi. A megállónál a közeli 
temetőből jövő gyászoló közönség vára
kozott, amikor Budagyöngye felől egy 
81-es villamos elrobogott a megálló előtt 
anélkül, hogy megállt vtJlna és

két embert a közönségből elgázolt.

Az egyiket a villamos a gázolás után még 
pár lépésnyire magával vonszolta, mig a 
másik véresen felrengve maradt ott a pá
lya mentén.

öesOffek.
A menet a temetőbe érve, nem állott meg, 

hanem keresztülvonult azon és a másik kapun 
távozott. Radicsot ideiglenes sírboltban helyez
ték el Radics Pavlc és Bazalicsek Gyúró, a 
parlamenti gyilkosság áldozatainak sírja közé, 
kik addig nyugszanak ezen a helyen, amig a 
hatalmas, monumentális mauzóleum elkészül. 
A temetőben mindössze egy beszéd hangzóit 
el, VuZfcakz Gyúró 70 éves parasztpárti képvi
selő búcsúzott ilt a halottól, akinek egyik leg
régibb fegyvertársa volt és akivel együtt alapí
tották meg annak idején a horvát paraszt- 
párol.

A temetés egyébként a legnagyobb rendben 
folyt le, mindössze eg.V kisebb zavaró incidens 
történt. Az Akádemia-térnn ugvanis egy épülő 
ház állványai összeomlottak, ami a tömeg köré
ben nagy pánikot keltett. Azt hitték, hogy valaki 
bombát dobott a gyászoló horvátok közé és a 
kedélyek már annyira izgatottak voltak, hogy 
súlyosabb következményektől lehetett tartani, 
amikor az utolsó percben a horvát parasztpárt 
vezetőinek sikerült a rendet helyreállítani és föl- 
világosítani a népet, hogy wm történt semmi 
merénylet.

Belgrád fél a temetéstől
Relgrád, augusztus 12.

(.4 Hétfői Napló különtudósitó jótól.) 
Izgalmas vasárnapja volt ma a szerb fő
városnak. Az egész városban leírhatatlan 
feszült volt a hangulat és nagy érdeklődés
sel várták a Zágrábból érkező híreket. Bár 
számítottak arra az utóbbi napok esemé
nyeiből következtetve, hogy h temetés a lég 
nagyobb rendben fog lefolyni, mégis féltek 
az esetleges zavargásoktól.

Belgrád környékén nagy katonaságot 
vontak össze

és üres vonalok állottak készen, hogy szük
ség esetén azonnal csapatokat küldhessenek 
az esetleges zavargások elfojtására. A hor
vátországi

laktanyákban Is a katonaság állandóan 
teljes készültségben

állott. Belgrádban pedig ugy a hadügymi-

A közönség először a villamos mellett 
heverő emberhez rohant, akinek a 

ballábát a villamos tőből lemetszette.
Megállapították, hogy Pesti Pál nevű kő- 
szörüsmester. A másik elgázolt embert 
nem sikerült kiemelni a villamos alól. A 
tűzoltókért telefonáltak, akik Szilvay fő
tiszt vezetésével pár perc múlva a hely
színre érkeztek.

Felemelték csigákkal a villamost és 
holtan húztak ki alóla egy borzalma- 
aaa. **-------------- ** Xfa-nnXtdw LXallllMm OWevrvIIvBOII Köriül

niszterumban, mint a csendőr és rendőrségi 
vezérigazgatóságok állandó perniancnciában 
voltak.

Bosszút áll a Narodna Obrana
Feltétlenül megbízható helyről ugy értesül 

a Hétfői Napló belgrádi különtudósilója, 
hogy

a Narodna Obrana vezetősége vasárnap 
délelőtt titkos ülést tartott, 

amelyen Riszt ovics Vlada, a belgrádi Jcd- 
nistvo főszerkesztőjének Zágrábban történt 
meggyilkolásával foglalkoztak. Kiszivárgott 
hirek szerint az értekezleten többen követel
ték, hogy

a Narodna Obrana álljon bosszút
a szerb nacionalizmus egyik vezetőjének 
Zágrábban történt haláláért. Órákon át tartó 
tanácskozás után azonban a mérsékeltebb 
elem álláspontja győzött cs elhatározták, 
hogy egyelőre várakozó álláspontra helyez
kednek. Követelni fogják azonban, hogy 
Risztovics gyilkosa és bűntársai a legszigo 
rubb büntetésben részesüljenek. Kínos fel
tűnést kellett, hogy az értekezleten hárman 
is dicsőítették Racsics I’unisát, a gyilkos 
képviselőt, akinek merénylete ilyen nehéz 
helyzetbe hozta az országot.

Belgrád, augusztus 12.
(A Hétfői Napló különtudósitójótól.) A 

külföldi sajtóban vasárnap a jugoszláv kor 
mány lemondásának Ilire látott napvilágot 
és ma már Belgrádban is mint komoly tényt 
emlegették, hogy

a Korosec-kormány néhány napon belül 
elhagyja helyét.

Korosec miniszterelnök azonban felhatal
mazta a Hétfői Napló kiilöntudősitóját, 
hogy ezt a hirt a legkategorikusabb for
mában

cáfolja meg,
mert a kormány nem hajlandó lemondani 
és a parlament közeli feloszlatásáról szóló 
hirek nem felelnek meg a valóságnak.

akinek a személyazonosságát nem sikc<< 
vült megállapítani.

A súlyosan megsérült Pesti Pált a mcn< 
tők a Rókus-kórházba vitték, az asszony 
holttestét nz orvostani intézetbe szállítót-* 
ták. Rendőri bizottság szállt ki a hely-* 
színre, kihallgatták a villamos vezetőjét, 
Radic.h lnnél, aki azt álljlntta, hogy a vih 
lamos a lejtőn megcsúszott és

a fék felmondta a szolgálatot.

A rendőrség a Jegerélyesebb nyomozási 
indította meg a katasztrófa okának meg* 
állapítására,________
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Bethlen miniszter elnök 
szeptember elején visszatér Budapestre, 
„felfrissíti" kormányát és törvényjavasla
tot készít az államfői hatalom rendezéséről

Pazar programmal várja a vidéket 
a Szent István hétre Budapest

Bethlen István gróf miniszterelnök, aki 
harmadik hónapja tartózkodik inkei bérle
tén, visszatérni készül a fővárosba. A mi
niszterelnök, aki rendszerint csak néhány 
nappal a képviselőhöz megnyitása előtt 
szokta átvenni hivatala vezetését, ezúttal 
már szeptember első hetében visszatér Bu
dapestre. Politikai körökben a miniszter
elnök korai visszatérésének hírét, — ami 
teljesen beavatott helyről származik, — 
élénken kommentálják és azzal magyaráz
nák, hogy

a miniszterelnök a parlament őszi meg
nyitásáig több nagyobbszabásu kor
mányzati változást óhajt előkészíteni.

Jól informált politikai körökben ugyanis — 
és pedig vezető kormánypárti körökben is —

minden cáfolat ellenére erősen tartja 
magút a kormányrekonstrukcló híre.

Bethlen István gróf miniszterelnök, érte
süléseink szerint, minden körülmények kö
zölt végrehajtja a rekonstrukció tervét, ami
nek célja: a kabinet felfrissítése.

A kormányváltozás Iránti érdeklődést fo
kozzák azok a hírek is, amelyek szerint

Bethlen mínlazzerelnők korai hazaérke
zése nagyjelentőségű alkotmányjogi ja
vaske JK^észltéséve! van összefüggés

ben.
Olyan helyen, ahol a miniszterelnök terveit 
ismerik, közölték a Hétfői Napló munka
társával, hogy

Bethlen miniszterelnök szeptemberben 
közjogi törvényjavaslatot készít, amely 
az államfői hatalom rendezéséről fog 

Intézkedni.
A javaslat — hir szerint — alkalmas lesz 
arra, hogy a királykérdés megoldásánál föl
merülhető nyugtalanságot belátható időre 
kiküszöbölje. Ezzel a tervvel kapcsolatban 
szóba került a nádorság visszaállítására vo
natkozó törvényjavaslat beterjesztésének 
szükségessége is. Mindezeknek a javaslatok
nak a sorsa szeptemberben dől el, amikor 
majd Bethlen István gróf miniszterelnök az 
illetékes fényezőkkel lefolytatja az előzetes 
megbeszéléseket.

Borzalmas csecsemő
gyilkosság Debrecenben

Az előkelő családból származó kiskora anya egy 
ismerősét vádolja gyermekének meggyilkolásával

Debrecen, augusztus 12.
Vasárnap délelőtt a debreceni pályaudvar 

melletti csónakázó tó partján hancurozó gyer
mekek borzalmas leletre bukkantak. Észre- 
vették, hogy a viz sodra a partra vet egy 
fehér csomagot, amelyben mikor kibontot
ták,

legnagyobb rémületükre egy teljesen 
oszlásnak indult csecscmőbolttcAtet ta
lállak. A holttestre vastag kötéllel egy 

terméskő volt ráerősitve.
A gyermekek kiáltozására c.lösielett a rend- 
őrőrszem, aki értesítette a debreceni rendőr 
séget, ahonnan bizottság szállt ki a helyszín
re, mely megállapította, hogy a mintegy két
hónapos csecsemőholttest mór igen hosszú 
ideje lehet a vízben.

A rendőrség az ügyben azonnal a legeré
lyesebb nyomozást inditotta meg a gyermek 
anyjának kézrckeritésérc. A rendőrség 
munkája hamarosan eredménnyel végző
dött. A nyomozás szálai egy ismert és előkelő 
családból származó Debrecenben tartózkodó 
urildnyhoz, F. l.-hez vezettek cl. A tizen- 
kilencéves leányt előállították a rendőrségre, 
ahol a kihalgafás során a rendőrtisztviselő 
előtt szomorú tragédia tárult fel.

Az urilcány elmondotta, hogy szülei 
Püspökladányban élnek, igen jómódú em
berek, akik Debrecenben helyezték el őt, 
hogy tanulmányait folytathassa. A leány hét

1828. évi augusztus 26-tól 
szeptember 1-ig.

A világ legnagyobb vására önnek is alkal
mat ad szükségleteinek előnyös beszerzésére. 
Európa legnagyobb mutatványossága! Ki
merítő ajánlatot talál itten újdonságokban, 

kvalitás árukban és márkás cikkekben.

Nagy vasúti kedvezmény
Budapest--Keleti pályaudvarról augusztus hó 
24 én 20.35 ómkor különkocsik indulnak, 
melyek a Prágából kiinduló különvonathoz 

lesznek csatolva.
Ingyen német és esch vízum. Útlevelek álvé
tele ezen vízumok beszerzése végett legké

sőbb augusztus hó 17-ig.

LaMsbeieientesek lagkósODD 
augusztus 16-lg

Közelebbi felvilágosítást nyújt a tiszteletbeli 
képviselő: GUHRAUER OTTÓ igazgató, 
Budapest. VI., Tetéz kőrút 46. Telefon: Auto
mata 239-81 szám. Hivatalos idő 9-2-ig 

és a

Lelpzlyer Messammt, Lelpzlg.

gimnáziumot végzett, a nyolcadik gimná
ziumi évében azonban rossz társaságba for
golódott,

egy keritőnő hatalmába került, aki be
mutatta egy közismert debreceni ügy

védnek.
A bemutatásból barátság a a barátságból 
viszony származott, melynek következmé
nyei lettek.

Mikor a szülők megtudták a leány bal
lépését, kitagadták őt.

Az urileány kimaradt az iskolából, amig 
gyermeke meg nem született, addig barátja 
rendszeres támogatásából élt, amikor azon
ban a gyermek megszületett, a gyermek 
atyja teljesen magára hagyta őt és nem je
lentkezett többé.

F. I. kétségbeesésében a debreceni szülé
szeti klinikáról, ahol életet adott gyermeké
nek, rövidesen eltávozott és egy régi isme
rőséhez ment a Hajó-utca 24. szám alá, ahol 
kijelentette, hogy még egyszer megpróbálja 
szüleinek bocsánatát elnyerni és ha ez nem 
sikerül,

vonat alá veti magát gyermekével együtt.
A gyermek eltűnése előtti estén a leány 
Jakobovits Alajos szerszámlakatossai igye
kezett autón a Hajó-utca 24. szám alá. Elő
adása szerint Jakobovits Alajos azt Ígérte 
neki, hogy gyermekét Püspökladányban lakó 
szüleihez fogja elvinni és ezért is adta neki 
a csecsemőt. Sirástól elfúlt hangon

tiltakozott a leány a gyilkosság vádja 
ellen, amit a 62 éves Jakobovits Alajos

ra hárított
F. I. vallomása nyomán a rendőrség elő

állította Jakobovits Alajost is, akiről ki
derült, hogy

pénzhamisítás miatt Budapestről ki
tiltották.

A szcrszámlakatost szembesítették a leány- 
nyal és F. I. szemébe mondta borzalmas 
vádját. Jakobovits Alajos erre megesküdött, 
hogy a gyermeket F. I. neki nem adta át, ö 
a csecsemőt

nem Is látta.
A rendőrség távirati utón kereste meg a 

budapesti rendőrséget Jakobovits Alajos 
bünlajstroma végett, a megtévedt urileányt 
pedig a szerszámlakatossai együtt

őrizetbe vette
és a rejtélyes gyermek gyilkosság kiderítése 
végett a nyomozást a legnagyobb créllyel 
folytatja.

SÜTŐPORunniLiacuKoiF
Bpest Rouenblller u. 43

Dr.KAJDACSY^korv',.

A hagyományos ünnepségeken túlmenő pazar 
programmal készült fel a főváros a Szent István 
hétre érkező vidékiek és idegenek fogadtatá
sára, hogy méltó keretek között ünnepeljék 
Szent István napját.

Az ünnepi hét fényesnek Ígérkezik.

Az előtérben a szokásos ünnepségek állnak. 
A Tat.tersal területén 19-én és 20-án, a Gellért
hegyre pedig aug. 21-én nagy népünnepség 
lesz. Augusztus 19-án a Stefámia-uton jelmezes 
felvonulás mutatja be a magyar múltat, Tria
nont és a feltámadást. Augusztus 20-án a szi
geti pólópályán magyar búcsút r endeznek. A 
Gellért-hegyen rendezik a műkedvelő olim- 
plászl, azonkívül korhű jelmezekbe öltözött 
hatszáz levente bemutatja a Budavár bevétele 
cimü történelmi jelenetet.

Bőségesen kijut a közönségnek a sportszóra
kozásokból is.

A Császárfürdőben augusztus 18-án rendezik 
az MTK uszóversenyét, amelyen Arne Borg is 
indul. A következő két napon megismétlik a 
versenyt. Augusztus 15-én kezdődnek a Magyar 
Kerékpáros Szövetség által rendezendő kerék
páros világbajnokság küzdelmei. Ugyancsak 
ezen a napon rendezik a MAC-pályán a hősök 
emlékversenyét. A Hungária-uti pályán 19-én 
atlétikai mérkőzéseket tartanak, másnap pedig 
a Margitszigeten bonyolítják le a BBTE ver
senyeit. A Margitszigeten egyébként 15., 16. és 
17-én tartják meg a nemzetközi tenniszmérkő- 
zéseket. Az Üllői-uti pályán 26-án rendezik a 
Springer emlékversenyt.

A Szent István-hét kiállítási programmján 
is Igen érdekes pontok szerepelnek.

Az országos mezőgazdasági, termelési és gép
kiállítás 18-án nyílik meg a Vigadóban és a 
városligeti Iparcsarnokban. A kiállítás augusz
tus 27-lg tart. Ezen a napon nyitja meg József 
királyi herceg az országos kézművesipari tárla
tot az Iparcsarnokban, 19-én pedig megnyílik a 
Hallcr-téri Pesti Vásár, umely a múlt századok 
vásárainak hagyományos szokásait és emlékeit 
eleveníti fel.

Nagyszabásúnak Ígérkezik a margitszigeti 
kiállítás is.

amelynek programmján divat, sport, lakás- 
díszítési, film- és mozikiállitás szerepel. Ez 
iránt már előre is nagy érdeklődés mutatkozik 
a közönség körében. Szokás szerint nyitva tart

ják a Szent István-hét alatt az összes fővárosi 
múzeumokat is.

Nagyszabású tűzijátékok is lesznek. Szent 
István napján este féltizenegy órától kezdve 
egy órán át

ragyogónál ragyogóbb tűzijátékok gyönyör
ködtetik a közönséget.

A Duna két partját pazarul kivilágítják, úgy 
hogy a főváros ragyogó, káprázatos képet fog 
mutatni. Tűzijátékokat nagyhatású tüzkép zárja 
be. Nagymagyarország óriási térképét fogják 
tűzijátékkal az égboltra rajzolni, mellette pedig 
Csonkamagyarország térképét ezzel a felírás
sal: Nem, nem, soha! A körmeneten kívül az 
ünnepség egyik kiemelkedő pontja lesz

a szabadságtéri országzúszló felavatása.
Az avatóbeszédet Urmánczy Nándor tartja^ 

azonkívül József királyi herceg, Ripka Ferenc 
főpolgármester és Sipőez Ferenc polgármester 
mondanak beszédet. A zászlórúd szobortalapza- 
lára lord Rothermere és Mussolini Trianon 
igazságtalanságairól elhangzott kijelentéseit 
vésik.

A fővárosi idegenforgalmi hivatal meglette a 
szükséges intézkedéseket a nagy tömegek el
szállásolására. Szállodák, panziók és a hivatal 
által felállított iskolai tömegszállások

felkészülten várják a Szeut István hét pub
likumát.

A MÁV. és a Déli Vasút is megfelelő tarifa
kedvezményt bocsát a vidék rendelkezéséra 
éppen úgy, mint a dunai hajósvállalatok és a 
helyiérdekű vasutak. A külföldiek augusztus 
ti és 20-a között féláron kapnak vízumot. Az 
ünnepségek alatt az összes pályaudvarokon ki
rendeltségek működnek majd és ezek

minden felvilágosítást megadnak a közön
ségnek.

A kereskedelem is felkészülten várja a Szent 
István-hét nagy forgalmát. Az üzletekben 5%| 
árengedményt adnak. Az előreláthatóan nagy 
forgalom lebonyolítása érdekében a kereske
delmi miniszter a munkaszüneti tilalmat a 
Sz>ent István napot megelőző vasárnapra felfüg
gesztette, ugv hogy az üzletek reggel hét órától 
délután kettőig nyitva lesznek.

Ilyen nagyarányú felkészültség és pazar 
programm fogadja a Szent István hétre érkező 
publikumot.

Lakásán megtámadtak 
egy részvénytársasági 
igazgatót a bérüket 

követelő munkások
Szombaton este különös incidensnek volt 

színhelye a Tátra-utca 4. számu ház, ahol kö
rülbelül 10—12 főnyi munkásokból álló kis 
csoport olyan parázs botrányt rendezett, 
amelynek csak rendőri beavatkozással lehetett 
véget vetni.

A ház első emeletén lakik Szabó Rezső, a 
Kossuth Lajos-tér 4. szám alatti Mobil szállít
mányozási részvénytársaság igazgatója. A bot
rányt rendező munkások a szállítmányozási 
vállalat alkalmazottai voltak, akik a késő esti 
órákban — az igazgntó szerint — őket meg 
nem Illető és jogtalan bérkiutalási kéréssel áll
tak elő. Az igazgató kijelentette, hogy követe
lésük nem helytálló, azonkívül ez a hely és idő 
sem alkalmas a kérdés elintézésére. A munká
sok ahelyett, hogy eltávoztak volna,

fenyegető magatartást tanúsítottak, han
gos lármájukkal felverték az egész házat, 
majd durván szidalmazni kezdték » igaz

gatót.
A helyzet már-már oly veszedelmessé vált, 
hogy Szabó Rezső igazgntó kénytelen volt tele
fonon a legközelebbi rendőrőrszobáról segítsé
get kérni.

Rövid idő múlva meg is jelent a lakásban 
egy rendőr, aki azonban látva a munkások 
nagy számát, több társát hívta segítségül és 
igy sikerült a zajongó társaságot eltávolítani a 
házból. Szabó Rezső vasárnap délelőtt a reni
tens munkátok ellen bűnvádi feljelentést tett a 
főkapitányságon. A munkások azzal védekez
tek kihallgatásuk alkalmával, hogy jogos bé
rüket kérték csupán és nem volt szándékuk
ban bántalmazni az Igazgatót. A rendőrség ez 
ügyben tovább folytatja a vizsgálatot.

Alakíttatott «M<
LEGJOBB
DAD LEGOLCSÓBB

PAPu,

Kárpitosára, víis- 
és rézbutorayára
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------------------------------ iphatók
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Szeut István-napi Igazi meglepetés

26 pengő
Minden ilyen paplanvásárlásnál

1 Idea! paplanka Ingyen ráadásul. 

SÁNDOR IDEÁI. PAPLANGYÁR 
tV^ Kanunermayer KAroly-n. 1. (Kösp. Városháza)

lalln r

Megnyitás: augusztus 15.
Belépőjegy és a szigeti belépő 

ára összesen P.' 1.—
Külön attrakciók:

Nappal: lilm-lriihök és felvételezései. 
Este: divatrevük, mozi.

Minden belépőjegy valamennyi 
fővárosi mozgó-színházban 

íéláru jegy váltására jogosít.

Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatóság és léglutazási iroda: IV., Váci-a. 1.

Légiforgalom
Budapest—Wien, Dudapest-flraz

Nyári menetrend:
6.30 S.00 <k ind. BUDAPEST érk. * 16.15 18.15 
8.15 9.45 V érk. WIEN Ind. • 14.80 16.30

—— vasárnap is közlekedik
**7M *9.20 ■ ind. BUDAPEST érk. A **18.10 1815 

1000 10.45 T érk. GRAZ ind. | 15.45 16.30*
A ’-ga] kiélt gépek hétfőn, szerdán, pénteken, a 
"•fial jelölt gépek kedden csütörtökén szombaton 

közlekednek
Aa autobuss 50 perccel a repülőgép indulása előtt 

Indul a Vadászkon-szállótól.
Menetéit: Bpest—Wien (vagy Wien—Bpest) P SC.— 

Bpest—Graz (vagy Graz—Bpest' P 60.—
Közvetlen csatlakozások Európa minden lelentéko- 

nyebb városa felé
•Jegyváltás és eson.agfeladás a Légiutazási Irodában, 
iv. Váci-utca 1. (Tel.; Aut. 808-88. 808—89.)
Alkalmi nt Qléwk bármikor rendelhetők az Igazgató- 

ságnél (Tel.: Aut. 808-80.)
Képviselet Wlenben: Osterr Luftverkehrs A. G 
U TcgeltbofDtr 7 —. Jegyváltás: I., Kaerntner-

ring 1-7. (Hotel Bristol.)

Szakorvosi rendelő »ér- és nemtbet* 
gek részére. Ili St ÍSl- 
«8rsa*-<MttS. Rendelés 
egész nap. MMOll-l 182. 
I. em.1. Kókuszai szembú

A HÉTFŐI NAPLÓ vasárnapi szerkesztőségé
nek éa kiadóhivatalának (d. u. 4 órától kezdődő- 
lég) telcfonszámai: Automata 245—81. Automata 
1(W—42. Hétköznap éa vasárnap <L u. 4 óráig! 
József 308—96.
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veszedelmes betörűldrsasás 
vasárnap éjszaka kát lakást 

fosztott ki a fővárosban
Az utóbbi időben a feltűnően elszaporo

dott lakúsfosztogatások ügyében a főkapi
tányság széleskörű nyomozást folytai, de 
ngylátszik, a megszervezett betörőtársaságot 
a rendőrségnek ez az általános megmozdu
lása sem riasztotta vissza attól, hogy ujabb 
bűncselekményeket ne kövessen el, mert 
a tegnapról mára virradó éjszaka a főváros 
területen

ismét két nagy lakásfosztogatás történt.

Az egyik betörés a Horthy Miklós ul 39. 
számú házban lakó Grescher Pál székesfő
városi könyvtári felügyelő lakásában tör
tént amelyet ismeretlen tettesek álkulccsal 
felnyitottak és onnan

értékes ezüstevőeszközökön kívül éksze
reket és fehérnemiieket loptak el össsze- 
sen körülbelül hétezer pengő értékben.

A másik betörés dr. Bcsnyő Bernát ügy

Civilek és katonák véres haj
nali csatája a Bethlen uccában

összeszurkálták Domonkos Sándor gyógyszerészt
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka né

hány katona és több fiatalemberből álló tár
saság összeszólalkozott a Bethlcn-utcában, ami
nek rövidesen általános verekedés lett a foly
tatása. .4 megállapítás szerint állítólag Ittas 
katonák és a fiatalemberek

liajonettal. botokkal felfegyverkezve nagy
lármával ütköztek össze,

ugy hogy nemsokára talpon volt a csendes 
BetMen-utca és a lakók hiányos öltözetben ré
mülten érdeklődtek a környéket felverő harci 
zaj iránt. Percek alatt futótűzként terjedt el ti 
híre az éjszakai verekedésnek és nyomban több 
őrszemes rendőr sietett a Garai- és a Bethlen- 
utca sarkán dúló háborúskodás színhelye felé, 
A rendőrök nyomban látták, hogy a dühöngő 
katonákat nem sikerűi megfékezniük, jelentést

Vasárnap „meghalt" Góliát Ida, 
az Allatkert nőstény orángutánja
Tetemét felboncolták az Állatorvosi Főiskolán, az özvegy Góliát 

Péter számára pedig uj feleséget hozat az Állatkert
Az Allatkert bejárata felett nem leng ugyan 

gyászlobogó, de az egész intézmény vasárnap 
óta lélekben mélyen gyászol. Vasárnap haj
nali 5 órakor csöndesen kimúlt állatkerti ket
recében Góliát Ida, a beteg nőslényornngután. 
Az Allatkert vasárnapi nagyszámú látogatói 
már üresen találták az elkülönített félketrecet, 
•hol Góliát Ida utolsó napjait élte

A szomszéd ketrecben szomorúan, mozdu
latlanul gubbaszt az egyik sarokban nz 
özvegy Péter s lehorgasztott fejjel kapasz
kodik a rácsba az elárvult Pista, Góliát 

Ida itthagyott árvája.
Az Allatkert igazgatósága cl volt készülve a 

kimúlásra. Napokkal ezelőtt már lemondottak 
az orvosok a nagybeteg majoinanya éleiéről, 
„akit" pedig ugy ápoltuk, mint egy fejedelmet.

Az Állatorvosi Főiskola neves professzorai 
tartottak „betegágya" felelt konzíliumokat, 

de minden igyekezetükkel sem tudták meg
menteni.

Halálos csónakszerencsétlenség ért 
Ausztriában egy magyar fiatalembert

Csónakjával örvénybe került Linz mellett a Dunán
Gradjaszky Cézár 21 éves egyetemi hall-. nagyobbszabásu csónakturát fognak abszol- 

gató és barátja, Bicker Elek 20 éves niiisze-1 válni a Dunán. A fiatalemberek hajón Pas- 
rész julius hó közepén elhatározlak, hogylsnuig utazlak és olt átvették előre elküldött

Kipróbálta On le talán ? Ugy-a, legjobb aaer a Salam

«fyHv»flra 1.20 PH 2.40P. Kapható iwlndanOW

véd Városház-utca 10. számú ház első eme
letén levő lakásában történt, amelyet a be
török ugyancsak úikulccsal nyitottak fel s 
ahonnan szintén

nagyértékii ékszereket és rubanemüeket 
vittek el.

A két betörés ügyében a rendőrség meg
indította a nyomozást, de a detektiveknek a 
helyszíni vizsgálat alapján sem sikerült 
pontos nyomokat találni, amelyekből a tet
tesek kilétére lehelne következtetni. Besnyö 
Bernát dr. lakásában történt betörés kárqt 
pontosan nem tudják megállapítani, mert az 
ügyvéd jelenleg Bajorországban tartózkodik.

A főkapitányságon megtették a szükséges 
intézkedéseket a további sorozatos betörések 
meggátlása érdekében és a detektívek első
sorban a Teleki-téren működő árusokat és 

arendőrség előtt ismert orgazdákat vették 
szigorú megfigyelés alá.

lettek a jókapitányságnak, ahonnan vitéz dr. 
Radocsay rendőrfelügyelő vezetésével egész se- 
reg rendőr sietett ki a Bethlcn-iftcába. Ugyan
ekkor érkezett a helyszínére egy katonai járőr 
is, akiknek sikerült most már a verekedőket 
szétváluasztani. A katonákat leszerelték és a 
Margit-köruli katonai fogházba szállították.

A verekedésnek egy su’vos áldozata is van. 
Domonkos Sándor 21 éves gyógyszerészt vere
kedés körben az egyik katona

éles bajoncfjével több helyen megszórta.
Domonkost a helyszinre kihívott mentők ré
szesítették első segélyben és súlyos sérülésével 
ti Rókus-kórházba szállították. A főkapitányság 
a katonai nyomozóhatósággal karöltve megindí
totta a nyomozást az éjszakai verekedés pontos 
tényállásának megállapítása érdekében.

Ma reggel 5 órakor, mikor elnyújtva, élette
lenül talált rá a gondozója,

a hűséges üreg ápoló elsírta magát.
Góliát Ida ..holttestét" még vasárnap délelőtt 
elszállították az Állatorvosi Főiskolára, ahol 
felboncollák és megállapították, hogy nem 
liidöbajn, mint ahogyan gondolták, hanem csak 
vérszegénységben szenvedett s ez ölte meg.

A boncolásról jegyzőkönyvet vettek fel
s azt hétfőn megküldik az Állatkertnck.

A főváros tanácsa csütörtöki, ülésén határoz 
afelől, hogy Góliát Ida. az. elpusztult orangu
tán tetemét a Nemzeti Muzeum állallárának, 
vagy az Állatorvosi Főiskolának ajándékozz-c. 
Intézkedik egyúttal arra vonatkozóan is, hogy 
Péter, ar özvegy majom ne szenvedje soká ar 
egyedüllétet s Pista se maradjon sokáig árva
ságban. A főváros ugyanis engedélyt ad az Ál- 
latkertnek egy másik nőstény orangután be
szerzésére.

két párevezős négy üléses csónakjukat. Az 
ut augusztus 9-ig a legsimábban, kitűnően 
folyt le, ekkor azonban Linz közelében a 
Duna egyik veszélyes szakaszához érkeztek 
a csónakturislák. A két fiatalember nem 
tudta azt, hogy Linz alatt a Dunának egy 
keskeny részén kell áthaladni, ahol a part 
mellett sűrűn vannak örvények és ahol csak 
a Duna közepén mintegy tiz-tizenöt méteres 
csikban lehet viziesz közökkel áthaladni. 
Gradjaszky Cézár és barátja a Duna köze
pén haladtak, mikor hátulról egy hajót lát
tak közeledni. Mikor a hajó már közelükbe 
érkezett, a két fiatalember a part szélére 
evezett és ekkor oly szerencsétlenül kerültek 
a hajó hullámai által még jobban felkavart 
örvényekbe, hogy

egy hulhimroliam felborította a csóna
kot.

Bicker Eleknek, aki nem veszítette cl lélek
jelenlétét, sikerült ar utolsó percben a sebe
sen forgó csónak peremébe megkapasz
kodnia.

Gradjasz.kyt azonban párszor megfor
gatta, majd hirtelen elnyelte az örvény. 

rí.if,b.a. kiáltozolt a kétségbeesett Bicker se
gítségért. A hajón, amely közben már messze 
eltávozott tőlük, senki sem hallotta a segély
kiáltásait, a parton pedig senki sem tartóz
kodott..

A közben előhívott hatósági emberek 
nyomban átkutatták a Dunát, a szerencsét
lenül járt egyetemi hallgatónak holttestét 
azonban eddig még nem találták meg.

Rablótámadás az üllői-útón

Lcllcr Józscfné az üllői-ut 70. szám alatt 
levő fehérnemutisztitó cs mosoda üzlctveze- 
tönöjc vasárnap bejelentést tett a rendőrsé
gen, melyben előadta, hogy szombaton a késő 
esti órákban üzlethelyiségében két fiatal
ember

megtámadta s az üzlet pénztárát kifosz
totta.

Leller Józsefné előadása szerint röviddel 
a záróra előtt két jólöltözött fiatalember jött 
Ive a üzletbe. Az egyik különféle kérdéseket 
intézett hozzá, majd hirtelen mind a kelten

megtámadták őt, letaposták, száját be
tömtek, karját hátracsavarták és az üz

Motorkerékpár és kerékpárkaramból 
Újpesten két súlyos sebesüléssel

Vasárnap délben rendkívül súlyos termé
szetű motorkcrékpárkaramból történt Újpesten 
a József- és a Kassai-utca kereszteződésénél. 
Egy arra haladó motorkerékpárba belefutott 
egv bicikliző fiatalember, minek következtében 
mindketten felborultak cs súlyosan megsebe
sültek.

Várnag Antal magántisztviselő feleségével 
egy motorkerékpársétára indult s amikor a 
József-utcában, a Kassai-utca sarkához értek, 
hirtelen teljes erejéből nekik szaladt Ettinger 
Lajos szövőmester kerékpárjával. Az össze
ütközés oly erővel történt, hogy

ugv a motorkerékpár, mint a kerékpár 
felborult.

Thomasovíts Ferenc bádogos
mester okozta a Flőríára-téri 
halálos szerencsétlenséget

— mondja a tüzvízsgáló bizottság jelentése
A Flórián-téri halálos robbanás ügyében 

a rendőrség vasárnap befejezte a nyomo
zást, mert a helyszínen megjelenő tüzvizs- 
gálóbizottság egyöntetűen megállapította, 
hogy a szerencsétlenséget Thomasovíts Fe
renc Flórián-téri bádogos- és szerelőmester 
okozta, aki belehalt a szerencsétlenség kö
vetkeztében szenvedett sérülésébe.

A tüzvizsgálóbizottság eredményéről Die- 
trlch tűzoltó főtiszt a Hétfői Napló munka
társának a következőket mondotta:

— Egyöntetűen és minden kétségei kizá
róan megállapította a tüzvizsgálóbizottság, 
hogy

az elhunyt Thomasovíts Ferenc okozta

ELIDA
SHAMPOO

let hátsó részébe vonszolták, onnun pe
dig egy különálló fülkébe cipelték be.

A két fiatalember, miután ártalmatlanná 
telte az. asszonyt, visszasietett az üzletbe, 
amelynek pénztárflókját felfesritve. annak 
egész tartalmát, összesen körülbelül szár 
pengőt elrabolták.

Az asszony sikoltozására a járókelők töb
ben bcsieflek az. üzlethelyiségbe, közben 
azonban a támadók elmeneküllek. Értesitet- 
ték a legközelebbi rendőrőrszemet is, de a 
két fiatalembert már nem sikerült sehol sem 
megtalálni.

A rendőrség a bejelentett rablótámadás 
ügyében megindította a nyomozást.

Ettinger Lajos nagyivben a járda szélére esetf 
s a karján súlyos sérüléseket szenvedett. A fel
borult motorkerékpárról lezuhant Várady An- 
talné nekiesett a járdának és

súlyos természetű koponyaalap! törést 
szenvedett.

Az őrszemes rendőr intézkedésére az ujpe’li 
mentők részesítették első segélyben Váradv ,\n- 
talnét és Ettinger Lajost. Az asszonyt életve
szélyes állapotban a gróf Károlyi kórházba 
szállították, inig Etlingel a lakásán vették ápo
lás alá. Az újpesti rendőrség megindította az 
eljárási annak nicgúllapiliísúra, hogy kit terhel 
felelőség a szerencsétlenségért.

a szerencsétlenséget,
aki a pincében elhelyezett csövek kihívá
sára szénsav helyett oxigént használt, ame.lv, 
a csövekben háfrnmaradt olajai, zsiradékot, 
és petróleumot oly gyorsan oxidálta, hogy 
a gázuk a sebes fejlődés következtében nem 
tudván szabadulni, a csővezetéket szétrob
bantották.

A rendőrség a mai nap folyamán a tűz- 
vizsgálóbizottság jelentésével le is zárta a 
Flórián-téri szerencsétlenség aktáit. \ rob
banás életbenmaradt áldozatainak állapota 
vasárnapra lényegesen javult ugy, hogy fel
gyógyulásuk most már biztosnak tekint
hető.
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— Továbbra Is tart a meleg. A Meteoroló
giai Intézet jelenti: Változatlanul meleg idő 
várható, hősüllyedéssel és helyenkénti eső- 
hajlammal.

— Vasárnap a nyílt Dunán elromlott a 
MFTR egyik személyszállító hajójának kor- 
műnykészüléke. Vasárnap reggel Szent 
endre közelében a nyílt Dunán könnyen ve
szedelmessé válható baleset érte a MFTR 
Eötvős-térről elindult, utasokkal zsúfolt 
József főherceg nevű személyszállító gőzö
sét. A hajó hátsó fedélzetén Szentendre kö
zelében nagy recsegés-ropogás hallatszott, 
majd a következő pillanatban a hajó kor 
mányát mozgató karvastagságu láncok le
szakították a hajó oldaláról a mintegy fél- 
méter átmérőjű öntöttvas rögzítő csigákat, 
amelyek óriási zajjal a fedélzet padlózatára 
zuhantak és azt a kettészakadó láncokkal 
együtt alaposan megrongálták. A csigák és 
a láncok lezuhanásától megijedtek a fedél
zeten sűrűn tartózkodó emberek, hányni- 
homlok, pánikszerűen menekültek el a ha 
jónak ebből n részéből. A hajó személyzeté
nek példás fegyelmezettsége azonban csak
hamar lecsillapította n közönség izgalmát. 
A József főherceget a nyílt Dunán lehorgo
nyozták, inig a hajónak mintegy ötszáz
negyven főnyi utasát a később arrafelé jövő 
Szent László gőzös vette át. Az alaposan 
megsérült József főherceg gőzöst délután az 
óbudai hnjógyárba vontatták le.

— Három embert halálosan megsebesített, 
mert nem engedték a kommunista himnuszt 
játszani. Vasárnap, a késő esti órákban 
Óbudán, a Bécsi-ut és Körte-utca sarkán levő 
vendéglőben Okányi János 24 éves gyári 
munkás erősen italos állapotban kényszerí
teni akarta a kocsma zenekarát, hogy a kom
munista himnuszt, a: Intcrnacionálét játsz- 
szák cl. A közönség ezt nem engedte, Oká
nyi erre inzultálta nz egyik zenészt, mire 
általános verekedés kezdődött. Dulakodj 
közben Okányi előrántotta kését, amellyel 
Student Károly, Student Alajos és Váczi Ap- 
drás gyári munkásokon suíaos sérüléseiét 
ejtelt. A mentők Student A ff jóst és Vrfrzi 
'Andrást haldokolva, Studwyf Károlyt pe+ig 
életveszélyes állapotban a^Margit-kórháiba 
szállították. A rendőrség ragijfcsdi tóttá a vizs
gálatot és Okányi Jánost őrizetbe vette.

—- Az elckl Iparicstület chfekének ügyet Múlt 
számunkban közöltük, hogy vtriflcr Károly, az 
eleki ipartestület elnöke adósságok hátrahagyá
sával eltávozott Elekről A SOdósilással kap
csolatban Strifler Károlyné közli velünk, hogy 
férje kisiparos volt, más vngWana, mint egy kis 
háza és ingósága sohn non vol és ezzel szem
ben tartozása 3—4000 pengőt tesz ki, amely a 
kinlcvőségekkel nagyrészt fedezetet fog nyerni.

— A szülőváros ünnepli a szellemi ollmplász 
győztesét. Nagykanizsáról jelentik: A Ferenc 
város—Kanizsa vasárnapi mérkőzése előtt ün
nepelte Nagykanizsa város sporttársadalma 
Mező Ferenc dr. középiskolai tanárt, a szék
iem i olimpiász győztesét. Az ünnepeltet a vá
ros sport társadalma nevében Bogenricder Fri
gyes, n Zala—Kanizsa elnöke üdvözölte, ezüst 
koszorút és ezüst irótollat nyújtva át Mező 
dr.-nak.

— Halálozás. Szombaton, augusztus 10-én 
meghűli Jetiinek Lajosné, született Bródy 
Lilin, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank va- 
sutoszlálva igazgatójának felesége. A haláleset 
a társadalom széles rétegében keltett mély 
részvétet. Az elhunyt matróna köztiszteletben 
állt és jótékonyságáról ismert volt. Az elhunyt
ban dr. Jelllnck Aurél édesanyját, bnrauyavári 
dr. Vllmann István, n Fegyvergyár igazgatója 
pedig anyósát gyászolja. Hétfőn délután négy 
órakor helyezik örök nyugalomra a rákos
keresztúri uj zsidó temetőben.

— Súlyos autó- és motorkerékpár-karam
bol Miskolc közelében. Vasárnap késő dél
után borzalmas motorszerencsétlenség tör
tént a iniskolc-lillafürcdi országúton. Lőry 
Tibor, ismert miskolci mulomtulajdonos 
motorkerékpárjával Lillafüredről Miskolc 
felé haladt, mikor eddig még ismeretlen 
okból a motorkerékpár felrobbant és hatal
mas lángokkal égni kezdett. A motorkerék
párt pár méternyire egy autó követte, amely 
nekiszaladt az égő motorkerékpárnak és 
innen egy utszéli fához csapódott. A motor
kerékpár tulajdonosa. Lőry Tibor nagy ív
ben zuhant le a gépről, az autó utasai közül 
az egyik szintén az úttestre esett. Az autó 
másik utasának telefonhívására a helyszínre 
kivonuló mentők Lőry Tibort és az autó 
eddig még ismeretlen nő utasát súlyos ál
lapotban n miskolci kórházba száUitották.

— Éjszakai Rzurkálás a Teleki-téren. Benes 
Antal napszámos és Kozák István gyúrhnunkás 
szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy 
Teleki-téri kocsmában iddogáltak. Mulatozás 
közben nézeteltérés támadt közöttük, amire 
Kozák István néhány lépésnyire a kocsmától 
az atcán zsebkésével többször mellbeszurta 
Benes Antalt, akit a mentők a Kun-utcai kór
házba szállítottak. A rendőrség megindította a 
nyomozást a szurkúlás ügyében.

— Érdekes értesítést hozott ma a posta. 
Meincl ás Hrrold bangszergvár jelenti be, bogv 
megnyitotta magyarországi fiókját, Budapest, 
IX., Ullöi-ut 10 sz alatt, a Kálvlntér mellett. 
Megtudjuk ebből az értesítésből, hogy a cég 
KJingenlhalban (Szászország) 1803 óla áll fenn, 
jelenleg két nagy gyártel pen dolgozik, egyike 
a világ legszámottevőbb speciális hangszeruze- 
meinek és mint közvetlenül a fogyasztóknak 
eladó hangszergyur, l.nrópában a legnagyobb. 
A fenti dm alatt berendezett műtermében á cég 
Mssséggcl mutatja be nagyszerű gyártmányaik

Kitiltják az összes templomok
ból a lenge öltözetű hölgyeket
Apor Vilmos báró, gyulát plébános szigorú intelme a nők 

erkölcstelen öltözködéséről
Erkölcsvédelmi szempontból sokat fog

lalkozott a nyilvánosság a nők modern öl
tözködésével és sok irányból elitélő véle
mények hangzottak el a modern divat egyes 
kinövéseivel szemben. Most azután olyan 
tiszteletreméltó és magas erkölcsi színvona
lon álló irányból indult akció a divat túl
kapásai ellen, amely feltétlenül legalább is 
némi eredményei jár majd. Arról van szó, 
hogy

az egyház akciót Indít az erkölcstelen
nek vélt öltözködés ellen.

Az utóbbi idők, különösen pedig ez idei 
nyár tapasztalatai — az egyházi körök vé
leménye szerint — azt mutatták, hogy a 
templombajáró hölgyek egyrészc az öltöz
ködésnél nem tartotta szem elölt azokat a 
szempontokat, amelyeket az ájtatoskodó 
hívek erkölcsi szempontból megkívánhat
nak. A nyáron gyakori jelenség volt, hogy 
teljesen lenge ruháju, clöl-hátul mélyen de
korált, átlátszó, könnyű anyagokból ké
szült toalettes hölgyek botránkoztatták 
meg az ájtatoskodókat. Ezért akció indult 
meg, hogy olaszországi mintára

— Elütött egy színészt és megállás nélkül to
vább robogott az autó. Szombatról vasárnapra 
virradó éjszaka Szabados Sándor huszonkilenc 
eves színészt egy ismeretlen autó elütötte a Mar- 
githid budai hídfőjénél. A szerencsétlenség után 
az autó megállás nélkül elrobogott. Szabados 
Sándort a helyszínen megjelent mentők a Mar- 
git-köruli kórházba száUitották, ahol megállapí
tották, hogy jobbkezén súlyos sérüléseket szem 
vedelt. A rendőrség megindította az eljárást a 
gázoló autó és sofTőrje készrekeritése érdekében.

— Leesett egy tlzenbatéves kislány a robogó 
motorkerékpár hátsó üléséről és súlyos sérü
lést szenvedett. Vasárnap délben Rosenfeld 
Anna tizenhatéves tanulóleány a Komáromi- 
utón egy motorkerékpár hátsó üléséről leesett. 
Fején, hátán, valamint a balkarján szenvedett 
súlyos sérüléseket. Az újpesti mentők Rosen- 
fold Annát a Nyár-utca 13. szám alatti laká
sára szállították.

— öngyilkos lett Keszey Flórls, a pincér
szakszervezet volt elnöke. Vasárnap éjszaka az 
Iparcsarnok mögött egy pádon átlőtt halánték
kal holtan találtak egy idősebb férfit. A zsebé
ben talált iratokból megállapították, hogy Ke- 
szey Flóris a neve, ötvenkilenc éves főpincér. 
Tárcájában különféle iratokat és több zálog
cédulát találtak. Az öngyilkos Keszey Vincé
nek, az ismert Rákócz-uti vendéglősnek a fi
vére. Keszey Flóris régebben a pincérszakszer- 
vezet elnöke volt. Két évvel ezelőtt bérbevett 
egy egyesületi vendéglőt, amely azonban rosz- 
szul ment. Ugylátszik, elkeseredésében követte 
el az öngyilkosságot. Holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították.

— Megérkezett a Szent István-hétre hazatért 
amerikai magyarok első csoportja. A Szent 
István-napi országos ünnepségekre hazaérkező 
több száz főre rugó amerikai magyarok 150 
tagból álló első csoportja vasárnap délután 
háromnegyed ötkor érkezett meg a Keleti pá- 
pályaudvarra, ahol fogadtatásukra megjelent a 
fogndóbizottság részéről Nagy Károly nyugal
mazott főkapitányhelyettes, valamint a társa
dalmi egyesületek vezetői. Az óhazába érkezett 
magyarok — akik között igen sok egyszerű fa
lusa ember is van — elmondották, hogy azért 
jöttek előbb, hogy vidéken lakó rokonaikat is 
meglátogathassák. A Szent István-napi ünnep
ségekre érkező magyarok zöme augusztus 
tizenhetedikén és tizenkilencedikén fut be 
Budapestre .

— Kardot használt a rendőr a támadója el
len. A vasárnapra virradó éjszaka Pesterzsébe
ten, a Pöltenberg-ulcai vendéglőben iddogáltak 
Bába Sándor, Bába Ferenc és Dömötör Sándor 
kereskedősegédek. A három fiatalember össze
szólalkozott a kocsma egy másik vendégével, 
Tóth József lakatossal. A szóváltásból vereke
dés keletkezett, amit az utcán is folytatott a 
négy ember. Éppen akkor érkezett haza a 
szomszédban lakó Piros József rendőr, aki 
csendre intette és szét akarta választani a du
lakodókat. A fiatalemberek közül Bába Ferenc 
erre a rendőrre támadt, aki szorongatott hely
zetében, önvédelemből, kardot rántott és több
ször feléje sújtott. Az egyik vágás a fején érte 
a kercskcdősegédet, aki eszméletlenül esett 
öasze. A mentők Bábát kórházba szállították. 
Piros József rendőr jelentkezett a kapitánysá
gon, ahol megindították az ügyben a nyomozást.

— Nagy vásott uerencsétlenséget okozott 
New-Yorkban a hőség. Neu>-Yorkból jelentik: 
Sromi)n.ion délután súlyos vasúti szerencsétlen
ség történt a városban. A központi vasút két 
kocsija a ttropikus melegben meggörbült sin 
miatt kisiklott és felfordult. .4 katasztrófának 20 
súlyos sebesültje van.

mindenki gyozodion meg
• teljesen újjáalakított

metroBol-Éflermah
(Rákóczi ut M)

Kiiono Konymiaroi

nálunk te szabályozza az egyház, hogy 
milyen toalettben jelenhetnek meg a 

templomban a nők.

Olaszországban ugyanis ujjnélküli, mélyen 
dekoltált ruhában tilos a templomban meg
jelenni. Az első ilyenirányú lépés már meg 
is történt.

Báró Apor Vilmos gyulai plébános 
szigorú hangú plakátot szögezett ki a 

templom kapujára.

A hirdetményben közli, hogy azokat a höl
gyeket. akik a jőizlést vagy az erkölcsöt 
sértő ruhában jelennek meg a templomban, 
az egyházfi fogja kivezetni. Ez az eset pil
lanatnyilag még elszigetelt jelenség, azon
ban rövidesen egyetemes intézkedés várható 
a................ ..........................katholikus egyház részéről.

Ezzel egyidőben hasonló akció indul a 
protestáns és zsidó egyházak részéről 

Is* 
ugj', hogy ez a társadalomban igen jelentős 
kérdés -- bár csak szűk területre, a tem
plomokra korlátozva — az egyházak kez
deményezésére megoldáshoz jut.

— A Németországban nyaralt M magyar 
deák vasárnap visszaérkezett Budapestre. Va
sárnap délután érkezett meg a bécsi gyors
vonattal az az ölventagu diákcsoport, amely a 
német és magyar birodalmi kormány által ren
dezett cserenyaraltatási akcióból kifolyólag az 
itt öt hétig Magyarországra nyaraló német fiuk 
helyett öt hetet Néemtországban üdült. A gyer
mekek fogadtatására megjelentek Petrieh Kál
mán, a nyaraltatási akció elnöke és Bay Jó
zsef igazgató, akik beszédükben a szerzett ta
pasztalatok megőrzésére és értékesítésére hívták 
fel a diákok figyelmét.
. ~ kevés pénzért elegánsan akar ruház- 
kodnl, keresse fel László Sándor férfiszabó, 
mwter kitűnő hírnevű férflszabó-üzletét, Rá
kóczi-ut 50., ahol az előrehaladott idény miatt 
és..í°,gV„ mun.kásai‘ foglalkoztatni akaria, saját 
műhelyében készít mérték után, elegáns férfi
öltönyöket, mélyen leszállított árban. 60, 70 és 
8°- W",8?^1, ,e«divs»tosabb mintázatú finom 
szövetekből. Minden darab a cégfőnők irányí
tása és ellenőrzése mellett készül, a legtökéle
tesebb kiállításban és legdivatosabb szabásban. 
Szövetmintákat, divatlapokat é.s mértékvételhez 
utasítást, vidékre bérmentve küld. Felhívjuk t. 
olvasóink figyelmét ezen harminc év óta fenn
álló, közismert és megbízható cégre.

— Elgázolta a kocsi, amikor meg akarta 
fékezni a megbokrosodott lovakat. Vasár
nap délelőtt Möllinger mázolómester észre
vette, hogy a Soroksáriul 10. számú ház 
előtt agy arra haladó fuvaroskocsi lovai 
tngbokrosodnak és elragadják a kcosit. A 
mázolómester gondolkodás nélkül a lovak 
elé vetette magát és már-már sikerült meg
állítani a száguldó lovakat, mikor Möllinger 
megbotlott és oly szerencsétlenül esett el, 
hogy a kocsi ala került. A lovak még né- 
hányszáz métert futottak s egy darabon 
magukkal hurcolták a szerencsétlen em
bert is, akiről a helyszínre kihívott mentők 
mgállapitották, hogy mindkét lábán súlyo
san megsebesült. Möllingert a Rókus-kór- 
házban ápolják.

— Szabadonbocsájtották as elrabolt görög 
képviselőt. Athénből érkezett jelentés szerint a 
rablók Melasz volt képviselőt váltságdíj meg
fizetése után szabadonbocsájtották. Mint isme
retes, néhány nappal ezelőtt rablók támadták 
meg Melasz képviselőt, aki a készülőiéiben 
lévő görög képviselőválasztások egyik jelöltje 
volt, a hegyek közé hurcolták és értesítették 
környezetét, hogy csak váltságdíj ellenében bo- 
csájtják eL A görög csendőrei* napokon át ku
tatott, azonban nem sikerült az elrabolt kép
viselő nyomára akadni. Végül is kénytelenek 
voltak kifizetni a váltságdijat, amelynek le
fizetése után Melaszt szabadon engedték a rab
lók.

— Paul Martla legyőzte Sera Martint. Az 
amsterdomi atlétikai olimpiáaz nagyságainak 
egyrésze vasárnap Párisban találkozott a Colom- 
besi stadionban rendezett nemzetközi verse
nyen. Érdekesebb eredmények: 1500 m.: 1.
Laudoumegue 3 p. 53.4 mp. 2. Jörgerscn (svéd). 
800 m.: 1. P. Martin (Svájc) 1 p. 52.4 mp. 2. 
Sera Martin. 7 méterrel nyerve. 110 m. gát: 1. 
Baskin (USA) 15.2 mp. 2. Sempé mellszélesség
gel. 400 gát: 1. Pacelli (olasz) 54.4 mp. 2. 
Kostrzonszky (lengyel).

— Nem az Igazi Schöberl. Múlt beli számunk
ban közöltük, hogy Sehöberl Antal töltötte be a 
háznagy! lisztet a szegényházbeli nranylakodal- 
mon. Ifj. Schöberl Róbert, a Schöbcrl-gyár je
lenlegi tulajdonosa annak közlésére kért fel 
bennünket, hogy a gyárat édesatyja, Schöberl 
Róbert alapította és nem Schöberl Antal, a sze
gényház lakója.

— Izgalmas botrány a Bálvány-uteába*. 
Vasárnap este a Bálvány-utcában a járó
kelők flgyedmesek lettek arra, hogy két jól 
öltözött ur formális bot- és ökölpárbajt viv, 
mellettük pedig izgatott hangon kiáltoz egy 
jól öltözött hölgy. Rendőr került elő, aki 
szétválasztotta a dulakodókat és mindkettő
jüket a főkapitányságra kisérte. Itt ki
derült .hogy az utcai botrány egyik szerzője 
Kovács Lajos bőrdiszmükereskedő, a má
sik pedig Feldmann Lajos textilkereskedő. 
Kovács válófélben van a feleségétől, aki ma 
rokonával, Feldmann Dezsővel haladt a 
Bálvány-utcán, mikor szembe találkozott a 
férjével. Családi ügyekből kifolyólag szó
váltás keletkezett a két férfi között, amely
nek során Feldmann Dezső bottal fejbe
ütötte Kovácsot, aki szintén védekezett és 
igy keletkezett a dulakodás. Az utcai bot
rány ügyében a rendőrségen megindították 
a vizsgálatot.

— Leesett a villamosról ás agyrázkódást 
szenvedett Újpesten egy varrónő. Demetrovlcs 
Mária Rákospalota, Damjanich-utca 118. szám 
alatt lakó varrónő vasárnap délben a Mária- 
utca és a Pozsonyi-ut sarkánál fel akart lépni 
egy mozgásban levő C. jelzésű villamosra. A 
fiatallány azonban elvesztette egyensúlyát s oly 
szerencsétlenül esett vissza a kocsi lépcsőjéről, 
hogy az úttesten elterülve agyrázkódást szen
vedett. Az újpesti mentők életveszélyes állapot- 
bán a gróf Károlyi kórházba szállították.

— Véres féltékenység! dráma Újpesten. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka Új
pesten Dittrik János kocsis több késszurás- 
sál súlyosan megsebesítette a vele közös 
háztartásban élő Burst Anna napszámosnőt, 
akit a mentők a gróf Károlyi-kórházba szál
lítottak. Dittrik a rendőrségen elmondotta, 
hogy már hosszabb idő óta lakik együtt 
Burst Annával a Lőrinc-utca 116. számú 
házban. Az utóbbi időben észrevette, hogy 
Burst Anna elidegenedett tőle és emiatt 
napirenden voltak a szóváltások. Szombaton 
éjszaka is emiatt keletkezett közöttük a 
veszekedés, minek következtében késsel ment 
Burst Annára. A rendőrség Dittrik János 
ellen megindította az eljárást.

— Elloptak egy 2,300.000 frank értékű brik 
llánstüt. Ostendébfít jelentik: A legnagyobb ,os- 
tendei szállodában vasárnap az egyik vendég-* 
löl egy ismeretlen tettes ellopott egy óriásit 
mintegy 2,300.000 frank értékű brilliánstűt és 
móg több apróbb ékszert. A megindult széles
körű nyomozás eddig még nem vezetett ered-* 
ményre.

— A Szent István-hetl ünnepeken résztvevők 
figyelmébe. A Szent István ünnepi bét tár
sadalmi nagybizottsága ötletes módon oldott* 
meg azt a kérdést, hogy az ünnepi hét alatt a 
fővárosban az ellátást, az ünnepségeket, szóra
kozásokon való résztvételt minél olcsóbbá te* 
gye. Kedvezméjiycs szelvényfüzetet bocsátott ki, 
mely fűzet utalványt tartalmaz, ingyen reg-* 
gelirc, ebédre, uzsonnára, fürdőre, borotválko
zásra, ingyen belépőjegy az Angolpaxkba, Ál
latkertbe, Margitszigetr?, margitszigeti kiállí
tásra, sportmérkőzésekre, Gellérthegyi ünne
pélyre, mulatókba, dunai hajózásra. Utalvány 
ingyenes fényképfelvételre és díjtalan fény- 
képkisBolgáltatásra, utalvány értékes ajándék- 
tárgyakra, féláru jegy színházakba, cirku
szokba, éttermekben, üzletekben jelentékeny 
árkedvezmény. A füzet ára 10 pengő. Megren
delhető a nagybizottság központi adminisztrá
ciós irodájában, Budapest, VIII., Üllői-ut 4* 
I. emelet 2.

— A Magyar Általános Hitelbank 1928 cM 
félévi mérlege 3,443.011 P 78 f. tiszta nyere
séggel zárul az 1927. év első felében elért 
3,077.010 P 72 f-rel szemben. December 31-ike 
óta a váltótárca 89 millió P-ről 95 millió P-re, 
az adósok tétele 184 millió P-ről 192 milliói 
P-re, továbbá a takarék- és folyószámlabetétek 
és a hitelezők együttes összege 296 millió P-ről 
31 millió P-rc emelkedett. Az 1928 első félévben 
mintegy 13 millió P törlesztéses jelzálogköl- 
csönt folyósított az intézet, úgyhogy 1928 Ju
nius 30-ával a záloglevcles kölcsönök összállo- 
mánya 35,891.759 P 64 f-re emelkedett. Két vi
déki városban, Sopronban ás Székesfehérvárott 
április hónapban nyíltak meg az intézet uj 
fiókjai. A kimutatott tiszta nyereség 366.000 
pengővel nagyobb a tavalyinál.

— — A Magyar-OIau Bank félévi mérlege. 
A Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság igazga
tósága a folyó évi augusztus hó 6-án megtartott 
ülésén megállapította az 1928 junius 30-án le
zárt félévi mérleget. Ez a félévi mérleg a nyere- 
ségáthozat figyelembevétele nélkül 1,254.404.59 
P tiszta nyereséggel zárul, amely tiszta nyere
ség — még a folyó év második negyedében 
alaptökefelemelés folytán befizetett 184.000 da
rab uj részvény figyelembevétele mellett is — 
az 1927. év első felére 787.365.90 P összegben 
megállapított tiszta nyereség megfelelő emelke
dését jelenti. Bizonyos korábbi tranzakciók le
bonyolításából származó nyereségek későbbi eh 
számolás részére tartattak fenn. A takarékbe
tétkönyvekre és folyószámlákon elhelyezeti be
létek állománya az 1927 junius 30 i állomány
nyal szemben 47,514.092.80 P-ről 60,579.908.84 
pengőre szaporodott, mig a hitelezők tétele 
44,022.397.30 pengőről 42,053.575.71 pengőre 
csökkent. A váltótárca 61,422.070 pengőről 
62,581.354.73 pengőre, az adósok tétclo 
41,986.411.44 pengőről 45,777.899.12 pengőre és 
az intézet által folyósított jelzálogos kölcsö
nök állománya 14,188.662.51 P-ről 29,816.579^3 
pengőre emelkedett.

— Gyomor- és hélzararoknáh étvágytalanság
nál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégésnél, 
felböfögésnél, szédülésnél, homlokfá 'ásnál, 
hányingernél 1—2 pohár természetes „Ferenc 
József* kcserüvfz alaposan kitisztítja w» 
emésztőutakat. Közkórházi jelentésekben olvas
suk, bogy a Ferenc József-vizct még o fekvői 
betegek is nagyon szívesen isszák és általáno
sain dicsérik. Kapható gyógyszertárakban, droi 
gériákban és füsxerüzletckbcm
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Ml Júzsel beismerte, hogv ő 
Bartosics Jfizsemo gyilkosa
Vallomáséban elmondotta a varas éjszaka történőiét

Szeged, augusztus 12.
A Zrínyi-utcai rablógyilkosság ügyében 

vasárnap délután döntő fordulat történt. 
Mint ismeretes, pár nappal ezelőtt a Zrínyi
utca egyik csemegeüzletében meggyilkolva 
találták az üzlet tulajdonosnőjét, Bartosics 
Józsefnél A szegedi rendőrség nagy appa
rátussal indította meg a nyomozást a gyilkos 
kézrekeritésére, akiről a közelben lakó 
szomszédok személyleirást adtak. Szombaton 
a szegedi rendőrség megkeresésére Zalaeger
szegen elfogták Pál József nevű leszerelt 
huszárt, akire a személyleirás teljesen rá- 
illett.

A szegedi rendőrség a zalaegerszegi értesí
tés kézhezvétele után azonnal Zalaegerszegre 
küldte az ügyben nyomozó Posztós Mihály 
detektivfelügyelőt. A detektivfelügyelő Zala
egerszegen vallatni kezdte Pál Józsefet. A 
gyilkos a vallatás során

makacsul tagadott.

Posztós detektivfelügyelő a kihallgatás 
során váratlanul azt a kijelentést tette, hogy 
egy szálloda ablakából látta, amikor Pál

Eszméletlen gyermeket 
mentett meg az égő ház 

padlásáról egy katona
Eger, augusztus 12.

Vasárnap délután kigyulladt az Árnyék- 
szala-utca 94. számu ház. amelynek tulaj
donosa özvegy Cseresnyés Sándornc. ebben 
az időben nem tartózkodott otthon. A szom
szédok vették észre a tüzet és két katona 
rohant be elsőnek az égő házba, feltörték a 
lakás ajtaját s kezdték kihordani a lakás
ban levő butorokot. Az egyikük a padlásra 
ment, hogy az ott lévő dolgokat ledobálja, 
nagy meglepetésére a padláson levő szalmá
ban

egy eszméletlen állapotban levő kisflucs- 
kát talált.

'A lángok veszedelmesen elharapóztak már

Vasárnap letartóztatták 
a rendőrségen Simon 

Ferenc kommunista agitá
tor két bűntársát is

A két fiatalember lakásán egész sereg bűnjelet 
foglalt le a rendőrség és megállapították, hogy 
mindketten lázitó tartalmú röpcédulákat terjesz

tettek az ország különböző vidékein
Vasárnap délelőtt fejezte be a rendőrség 

a Simon Ferenc kommunista agitátor és 
társai ügyében megindított nyomozást. Mint 
ismeretes, a budapesti főkapitányság poli
tikai csoportja néhány héttel ezelőtt meg
állapította, hogy az ország különböző ré
szein, de főként Budapesten és a kültelke
ken ismét megkezdte aknamunkáját a kül
földről Magyarországra beszivárgott kom
munista agitátorok serege, akik lázitó tar
talmú röpcédulákat terjesztettek megbízott
jaik utján. Hetényi Imre dr. főkapitány
helyettes, a politikai főcsoport vezetője ép
pen ezért megtette a szükséges intézkedése
ket, amelyek nemsokára meghozták a kellő 

hajnalban a gyilkoság elkövetése után az 
üzletből eltávozott. A gyilkos erre a kijelen
tésre meghökkent. akadozott válaszokat 
adott, majd megsemmisült™ magábarogyva 

beismerte a gyilkosságot.
Beismerése után a részletekre vonatkozóan 

kérdezték meg. Elmondotta, hogy régebbről 
ismerte Bartosicsnét. a tavasz elején talál
koztak újra és ekkor fölelevenitették az is
meretséget.

Elmondotta a véres éjszaka történetét is.
Azt tagadta, hogy rablási szándékkal ölte 

meg az asszonyt. A detektiveknek arra a kér 
désére, hogy honnan szerezte a pénzt, ame
lyet elfogátasakor nála találtak, nem tudott 
elfogadható választ adni. Pál Józsefet

beismerő vallomása után letartóztatták 
és vasárnap délután bilincsekbe verve 

Győrbe szállították.
Pár napig a győri ügyészség foglya lesz, 

amig a győri detektívek ki nem derítik, hogy 
a pénzt honnan szerezte, mert lehetséges, 
hogy újabb rablások elkövetésével jutott 
hozzá.

az egész házban és már-már tartani lehetett 
attól, hogy a gyenge alapzatu ház összeom
lik. Az utolsó pillanatban a bátor katona

egy kötél segítségével leeresztette a gyer
meket, 

majd utána ugrott. A ház égése közben ér 
kezeit a helyszínre Cseresnyés Sándorné, aki 
drámai jelenetek közben ismerte fel az esz
méletlen gyermekben kisfiát, akit az előhí
vott mentők vettek gondozás alá. A tüzet 
az előhívott tűzoltók mór nem tudták loka
lizálni.

A ház porrá égett.
A hős katonát felettes hatósága kitüntetésre 
terjeszti fel a kormányzóhoz.

eredményt és ennek során néhány nappal 
ezelőtt a rendőrségen letartóztatásba helyez
ték Simon Ferencet, aki kihallgatása köz
ben a rendőrség egyik második emeleti szo
bájának ablakából kiugrott az utcára.

Simon előzetesen vallomást tett és ki 
jelentette, hogy’

Szovjetoroszországból Béesen keresztül 
nagyobb összeget kapott a szovjetpro
paganda céljaira. Ezt ő tényleg felhasz
nálta még pedig olyképpen, hogy a je
lenleg fennálló társadalmi rend erősza
kos felforgatására Irányuló és lázitó 
tartalmú röpcédulákat két megbízott 

utján terjesztette.

akiknek a nevét azonban nem akarta el
árulni.

Simon Ferenc kórházba szállítása után a 
rendőrség fokozottabb eréllyel látott hozzá 
a letartóztatott agitátor bűntársainak kinyo- 
mo zásához és igy sikerült vasárnap délelőtt 
a rendőrségre előállítani Solymosi Ignác és 
Nemes Sándor nevű fiatalembereket, akik 
az elébűk tárt bizonyítékok súlya alatt rö
videsen beismerő vallomást tettek és

elmondották, bogy a Simon Fereuc ál
tal kiépített sejtszervezetnek voltak a 

tagjai
és az volt a kötelességük, hogy a Simon ál
tal előállított röpcédulákat alkalmas módon 
terjesszék az országban. A rendőrség ez
után a két fiatalember lakásán házkutatást 
tartott, mely alkalommal

nagymennyiségű röpcédulát és kompro
mittáló iratot foglaltak le.

Hetényi Imre dr. fökapitányhelyettes a 
két fiatalembert kihallgatásuk után átadta 
a bűnügyi osztálynak, ahol Wetzel Viktor 
dr rendőrkapitány kihirdette előttük izgatás 
büntette címén az előzetes letartóztatásról 
szóló végzést. Solymosit és Nemes Sándort 
hétfőn délelőtt átszállítják az ügyészség fog
házába. _____

Karabéllyal szluenlötte őrmesterit 
egy román Katona

KisKundorozsman
Szeged, augusztus 12.

Pár héttel ezelőtt a szegedi rendőrség meg
keresést kapott a román hatóságoktól, 
amelyhez egy körözölevelet mellékeltek 
Kabók György nevű szökött katona ellen. A 
nyomozólevéi adatai szerint Kabók György 
három héttel ezelőtt Temesváron a kaszár
nyában

meggyilkolta Gyorgyecska nevű őrmes
terét.

A gyilkosság ulán átszökött a haláron s 
valószínűleg Szeged környékén bujkál.

A szegedi rendőrség nyomozása vasárnap 
eredménnyel járt. Kiskundorozsma község
ben

elfogtak egy Virág György nevű embert, 
akiről a nyomozás során kiderült, hogy azo-

Egyre titokzatosabbá válik 
a Bulcsu uccaí halálos szurkálás

Ki szúrta le Zsömbő Sándor kovácsot?
Á vasárnap virradó éjszaka véres ese

mény játszódott le a Bulcsu-utca 5. számu 
házban. A házban lakik családjával Zsömbő 
Sándor kovács. Zsömbő éjszaka egy lakoda
lomból érkezett haza és ittas fővel össze
szólalkozott 18 éves feleségével és a lakás
ban tartózkodó anyósával, Réz Ferencnével. 
A házbeliek hangos veszekedést, majd ké
sőbb segélykiáltásokat hallottak a lakásból. 
Erre besiettek a lakásba, ahol

FLY-TOX
• legelső és világhírű féreglrtó-eter, mely ax 
Bmbervédelmi Kiállítódon ia kitüntetést nyert 

megöl 
legyet, Mranyogot, molyt, poloskát, 
■▼•nbogerat, hangyAt, bolhát, (etilt stb. 
Emberre ée állatra ve»r.élytelon. de bizton 

halál férgekre és rovarokra 
matngi MminmMtoti
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Óvakodjunk ntánsatoktól!
Mindenütt kaphatót

Prospektust kívánatra ktlld a 
nagyaromágl vezér képviselet 

Révész Ersii, Tárta
Budapest, V, Nádor-utca 90 

Telefon: Cipót 998 -25

elfoglalt a gyilkost
nos Kabók Györggyel, aki Temesváron 
Gyorgyecska őrmestert megölte. Kihallgatása 
során

beismerte a gyilkosságot.
Elmondotta, hogy azért ölte meg 

Gyorgyecskál, mert kegyetlenül bánt vele. 
Zsoltiját nem fizette ki neki, egy héten hó* 
rom napig különböző címeken bezáratta^ 
Ha szeme elé került, ütötte-verte Haragjá
ban elhatározta, hogy clteszi láb alól. A’ 
kaszárnya kőfaláról

karabélyával sziveiiiőtle Gyorgyccskát. 
aki azonnal meghalt.

Beismerő vallomása ulán letartóztatták és 
beszállították a szegedi ügyészség fogházába. 
Itt várja meg, amig a kiadatási eljárást le
folytatják ellene és átadják a román ható
ságoknak.

a földön vérben fekve három embert 
láttak:

Zsömbő Sándort, a feleségét és Réz Ferenc- 
nét. A lakásban tartózkodott még Zsömbő 
apósa, Réz Ferenc is. A két asszony mellén, 
kezén és hátán össze voltak szarkáivá, 
Zsömbő Sándornak pedig a nyakán táton
gott egy mély seb. Azonnal a mentőket hív
ták, akik a két asszonyt haldokolva vitték 
a Rókus-kórházba. Zsömbő Sándoron már 
nem lehetett segíteni,

kötözés közben meghalt.
A rendőrség megindította a vizsgálatot, 
amelynek során az a vélemény alakult ki, 
hogy Zsömbő veszekedés közben megszur- 
kólta feleségét és anyósát, azután valószínű
leg elesett és önmaga szúrta meg magát.

Réz Ferencnél és Zsömbő Sándornét nem 
lehetett eddig még kihallgatni, mert

mindketten eszméletlen állapotban fek
szenek a kórházban.

Fölmerült az a gyanú is, hogy esetleg a 
dulakodás közben hazaérkezett Réz Ferenc 
szúrta le önvédelemből a vejét.

Réz Ferencet ki Is hallgatták vasárnap 
a főkapitányságul!,

mivel azonban kiderült ártatlansága, azon
nal elbocsájtották. A rendőrség tovább foly
tatja a vizsgálatot a homályos ügy földerí
tésére.

Jetiinek fajos a maga, valamint gyermekei: 
Aurél, Ilonka, Aulája és Piroska nevében mély 
Íjásszal jelenti, bogy imádott felesége, a lég 
óbb anya, nagyanya, anyós, testvér és rokon, 

csalódunk büszkesége

•lül. BRÓDY LILLA

augusztus 10-én, Ideális > boldog házasságának 
47-ik évében nemes és fenk ’lt életét befejezte.

Holt tetemét augusztus 1■. in, délután 4 órakor 
a rákoskeresztúri (új) Ut, temető halottash: rá- 
ból kísérjük utolsó nyugvóhelyére, családi sír
boltunkba.

Wollberg Amold (Berlin), dr Béta? Bódog, 
bárányát ári dr. t'Hmann István veiéi. Bródy 
Géza éa felesére, Gonda Béla és frlcségr Bródy 
Arunka, Bxv. Bródy I ászláné. ö,v. Bródy Im. 
réné. dr. Jelllnelt Arlhur é< fele-égr. Jelűnek 
Marcell és felesére tvérti. só.hiri.i é-. rógornól 
Itévay Lilin. Kálmán, lilára és Ifi. baranyavárl 

l'lmann István unokái.
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MOZI
Küry Klára 

komikának szerződött 
a Fővárosi Operett színházhoz
Szirtnay Imre és Medgyasszay Vilma lesznek a partnerei 

a ,,Lulu“ cimü ui operettben
ezért örömmel vette a Fővárosi Operettszin- 
ház meghívását és tegnap délután rövid tár
gyalás ulán

aláirtu uj szerződését.
Küry Klára természetesen nem mint pri

madonna szerződött az Opercllszinhzázhoz, 
hanem uj szerepkörre tért ál. A ,,Lulu“ 
cimü opiTctben egy kedves

mulatságos anyósfigurát fog alakítani, 
akinek férje Szirtnay Imre lesz, aki egykor, 
mint bonviván volt Küry Klára közkedvelt 
partnere. Ugyanebben az operettben azonban 
szerepet válalt Medgyaszay Vilma is, 
riniclv tény, szintén színházi meglepetés.

Küry Klára egyáltalában nem idegenkedik 
uj szerepkörétől, hanem Szabolcs igazgató
nak kijelentette, hogy amennyiben a bubi
ban megfelelő sikere lesz, ugy a jövőben is 

nagyon szívesen szerződik komikasze- 
repekre

Fővárosi Operett színházhoz.

A mull szezon utolsó leiében nyilvános
ságra került a Fővárosi (tperett színháznak 
az u terve, hogy ti szinház letér a könnyű 
francia vígjátékok útjáról és visszatér ere
deti műfajához, az operetthez. A Fővárosi 
Opcrettsz.inház uj programjának megfelelőin 
néhány ragyogó külföldi operettet szerzett 
be. amelyek közül legelőször a „Lala" cimü 
francia operett kerül bemutatásra. Ez az 
operett lesz a 1 óvárosi Operetlszinház uj 
szezonjának első újdonsága, amely meglepő 
szerződéseket eredményezett.

Tegnap délben Szabolcs Ernő 
irodájában megjelent Küry Klára. 
nagy magyar primadonna, aki a 
Sári előtti időknek legnépszerűbb és legkö- 
riilrajongotfabb színésznője voll.. Küry Klára 
annak idején, miután ugy érezte, hogy a 
primadonna szerepkörre többé nem alkalmas, 
diszkréten visszavonult a színpadtól és a 
fiataloknak engedte át önként a teret. Küry 
Klára azonban, mint u többi nagy színésznő, p 
nem tudta elfelejteni teljesen a s '

igazgató 
a liajdani 

Fedák

színésznő. . i rovaron vpercnszinnaznuz.
színpadot. I Tanulhatna tőle egynémely primadonnánk!

N EVETNI
a PALACE keddi (augusztus 14) nagyszerű megnyltóműsorán 
amelyben GlinnTyronn ísPatsy Rutli Milleraz Ujj6 reiiülünti, 

Laura la Plán te pedig az Ordöngos Lúpi
című vigjátéksl ágerekben excellálnak. Aki mulatni akar, ott legyen!

Elkészült
a színházi törvénytervezet!

lelkiismeretlen

Molnár Dezső dr. Abbáziában befejezte a szinház! törvény 
tervezetet, amelynek legfőbb célja szabályozni a szinházak 
és színészek jogi helyzetét és gátat vetni uj szinbázak 

gründolásának
■ A színházi törvény közjogi része a legfon

tosabb, amelyre már
múlhatatlanul szükség van.

Ez szabályozza ugyanis a szinházak nyitásának 
lehetőségeit és körülményeit olymódon, hogy a 
jövőben nem könnyítést akar elérni ezen a té
ren, hanem inkább biztonságot. Ha ez a ter
vezel törvénnyé válik, ennek életbelépése ulán 
majd i

nem le.vz lehetséges hogy egyesek lelkii«me- 
hanem

Számtalan cikkben, városházi <> ország
gyűlési felszólalásokban, depulációkban sürget
ték az érdekeltek a magyar színházi törvény 
létesítését, amely hivatva lenne minden tekintet
ben szabályozni a színházak közjogi helyzetéi. 
A Budapesti Szinészs/.övelség alapszabályaiba 
vette fel a színházi törvény megalkotásának és 
életbeléptetésének kiharcolását, ezért a szövet
ség nagy sikerének tudható be az a lény, ami
kor tavasszal a Szinészszövetség ügyvezető igaz 
galójn, Molnár Dezső dr. Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminisztertől felszólítást kapott, a 
magyar színházi törvénytervezet nagy vonalak
ban való elkészítésére.

Molnár Dezső dr. még a tavasszal hozzáfogott 
n nagy munka megalkotásához. N'vári szabad
ságát is a munka érdekében feláldozta, ugy hogy 
dbbaziai tartózkodása alatt

megalkotta a színházi tön ény tervezetet 
általános szuliályatban é* részleteiben.

Molnár Dezső dr. tegnap éjjel érkezeti haza 
üdüléséből és magúval hozta munkája ered
ményét. a magyar színházi törvény tervezetét. 
Vasárnap délután beszélgettünk Molnár Dezső
vel, aki a következőket jelentette ki:

nem le.sz lehetséges hogy egye.........
rétimül színházat grtindoljanak, 
kellő anyagi biztosíték kell majd ahhoz, 
hogy valaki a jövőben színházat ...........

hessen.
- Az utóbbi időben, sajnos, gyakran előfor

dult, hogy egyesek anyagi bázis nélkül szín
házul alapítottak és azután, mikor a színházat 
megunták, vagy ez nem prosperált a legjobban, 
akkor egyszerűen csapol, papot otthagyva, meg
váltak a szinház vezetésétől. Az ilyen események 
nemcsak a közönségnek a színházba vetett hitét 
ásták alá, hanem cgv sereg cxisztenciát tesznek 
állandóan tönkre, akiknek ilyen körülmények 
között már nincs lehetőségük orra, hogy másutt

létesít-

ftz iflej iwár szenzációja

Telető n :

A régi nyár
Automata
514—50
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Kezdete fél 9. -Telefon: 265-54

MLLIAN «1SH és ROIMÁLD COLMANNteleJtlictetlJn^rb a FEHÉR APÁCA FÉSZEK MOZGÓBAN

elhclyezkedjenck.
— Budapesten már éppen elég színház van. 

ez ut* aránylag kis
város nem bír el már több színházat.

igy a törvénytervezet oda tendál, hogy csak 
megfelelő erkölcsi cs anyagi garancia mellett 
adhassanak uj szinháznyitási engedélyeket. A 
színházi törvénytervezet többi részében termé
szetesen erősen ügyeltem a színészek és uz

Szombaton, 1928 augusztus 18-án este 8 órakor u| betanulással 
először

IMPERIAL
Szlumü 4 (elvonásban. Irta: Bíró Lajos. Rendező: Vágó Béla.

főszereplők: Tőkés Anna, Törzs Jenő, Kiss Ferenez, Z. Molnár Iáiszló, 
Vágó Béla.
MAGYAR SKINHÁZ

UFA nyitunk •
SZÍNHÁZI napló

Egész vasárnap folytak a Magyar Szín
házban a Hotel Imperial próbái, hogy Bíró 
Lajos darabja tizennyolcadikára, a szinház 
nyitásának napjára tökéletesen elkészüljön. 
A rendezőnek, de különösen a díszletterve
zőnek nem sok munkát adott a „Hotel lm- 
perial" előkészítése, amennyiben néhány 
régi főszereplő jelenlétén kívül nagy segít
ségükre van a darab rekonstrulásában: a 
film. A Hotel Imperial filmjének kockáit 
ugyanis felnagvittalta Faludi Jenő igaz
gató és a díszlettervezővel ennek alapján 
készíttette el a Hotel Imperial díszleteit és 
ruháit. X Hotel Imperial színpadi díszlete 
léhát pontos másolata lesz a hollywoodi 
díszleteknek. A fűm követésében annyira 
ment a szinház, hogy

Tőkés Anna Pola Negri maszkot 
csinál majd magának.

A Belvárosi Szinház szinháznyitási kommüni
kéi már megjelentek, melyek szerint a Nászéj
szakával nyitnak augusztus tizennyolcadikén 
Honthy Hannával a főszerepben. Ugy látszik te
hát, mintha Honthy Hanna fellépése a Belvárosi 
Színházban már biztosítva lenne, pedig erről ed
dig a pillanatig még nincs szó. A muli héten je
lentettük, hogy Honthy Hanna és Beöthy László, 
n Belvárosi Szinház igazgatója között kontra
verziók támadlak. Honthy Hanna ragaszkodik a 
Budai Színkörhöz, ahova szeptember elsejéig 
köti szerződése és nem akar eleget tenni Btöthv 
László felszóllilásának, hogy előbbi szerződésé
hez híven augusztus tizcnnyolcadikán ilt kezdje 
meg a szezont. Az ügy választott bíróság elé ke
rül, amely kedden fog dönteni ebben a kérdés
ben, de adig is

békés utón próbálják az ügyet elintézni 
Sebestyén Géza, a Budai Színkör igazgatója, na
gyon szeretné, ha Honthy Hanna nemcsak szep
temberig, hanem késői 1> a Városi Színházban 
is tovább játszana szerepét, ezért tégy nagyobb 
összegű■ pönálé kifizetését. ajánlotta fel Beöthy 
igazgatónak. Beöthy azonban ragaszkodik 
Honthy Hannához és ebbe a megoldásba annál 
kevésbé, hajlandó belemenni, mert Honthy Han
nára a következő operettjében nagy szüksége 
van. Sebestyén tehát más megoldás után nézett 
és tárgyalásba bocsátkozott előbb Hajós Miéivel. 
nz Amerikából hazatért magyar primadonnával, 
majd vasárnap Becsbe utazott, hogy az ott ven- 
dégszcrcplő

Kosáry Eramit kérje fel
Honthy Hanna szerepének folytatására. A tár
gyalásokról eddig nem érkezeti hír, igy csak az 
a bizonyos, hogy ugy a Belvárosi Színház, mint 
a Budai Színkör és a Városi Szinház a legna
gyobb zavarban vannak a primadonna kérdését 
illetően.

Augusztus tizennyolcadikén úgyszólván 
az összes pesti szinházak kinyitják kapuju
kat, hogy részt vegyenek a Szent István- 
napi ünnepben. Eddig ugy volt, hogy az 
Andrássy-uti Szinház csak szeptember else
jén nyit, de újabban a szinház igazgatósága 
elhatározta, hogy már augusztus tizennyol
cadikétól kinyitja a kis színházat. XVerl- 
heimer és Barabás igazgatók repriz műsort 
állítottuk össze, amelyhez kiválogatták a 
szinház fennállása óta előadott darabjaik 
nak legjavát. A főváros

kabarémultjának legszebb emlékei 
fognak tehát felvonulni az Andrássy-uti 
Szinház megnyitómüsorán. amelyet szen-

igazgatók közös érdekeire, amennyiben törvé
nyileg szeretnénk szabályozni azt a kérdést, 
liogy a színházak adózás szempontjából ho
gyan birálandók el. A szinház! törvény termé
szetesen gondoskodni kíván a színészek /üp- 
gellenségéről, megélhetéséről és elejét akarja 
venni azoknak a visszaéléseknek, amelyek 
— sajnos — már-már uzussú váltak a színészek 
elhelyezkedése körül.

8. 2.

(ember elsejéig fognak játszani. Ebben a 
műsorban a szinház ragaszkodni igyekszik 
az eredeti szereposztáshoz, igy több előkelő 
fővárosi színésznővel és színésszel folytat- 
nak tárgyalásokat, hogv ezek, egykori sze
repeiket ujra átvegyék. Szeptember elsején 
azenban uj műsort fog bemutatni az And
rássy-uti Szinház, amely ezzel a reprizmü* 
sorral búcsúzott el a régi kabaré irány tál. 
amennyiben az Andrássy-uti Szinház a jö
vőben jazzes revüszámokkal fog uj kabaré
irányt teremteni.

Alpár Gitta holnap
borjúzik Budapest közönségétől az állatkerti 
hangversenyenanclyo.n a legkedveltebb és legha
tásosabb áriáit és magyar dalait énekli 
az operai szimfonikus zenekar kíséreté
vel. Soha nem tapasztalt érdeklődéssel várja 
mindenki az ünnepelt primadonnát, aki ez es
tély után sokoldalú külföldi kötelezettségének 
kell, hogy eleget tegyen. A zenekart Komor Vil
mos vezényli.

Tegnap este meleg ünnepség folyt lr a Budai 
Színkör egyik öltözőjében, ahol Zilahy Irén 
pezsgővel ünnepelte születésnapját. A fitos szub
rett öltözője természetesen virágerdővé, válto
zott. ahol egy fiatalember, a budai ifjúság egyik? 
vezetője,

verses felköszöntőt
mondott a budai üdvöske tiszteletére Folyt á 
pezsgő, jókedv volt a színházban, igy nem csoda, 
hogy Zilahy Irén ujra virágcsokrokkal és kosa
rakkal jelent meg a nagyérdemű publikum színe 
előtt. Viszont az is igaz, hogy Honthy Hanna ezt 
nem látta, mert akkor a kedves születésnapnak' 
egén vészes fellegek gyűllek volna.

színházi elet
SZERT ISTVÁN ALBUMÁNAK

szenzációi:

NAGY ENDRE Képes Pesti KALAUZA 

Amerikai milliárdos, akiről megállapí
tottuk, hogy egy eltűnt magyar festővel 

azonos

Az amsterdami olympiász legújabb esemé
nyei szenzációs képekben

Darabmel’óklet a jubiláló

SZEKEXCSE FIA
Drégely Gábor világhírű színdarabja

EGYED ZOLTÁN regénye
Híres magyar filmszlnésznő. aki Pestre 

jön filmet gyártani

TELJES HŰLI ÖLD9 REGÉNY
Pierre Neuvllle: A GNÓM

8 oldalas szenzációs KonameliOKlot

HOLNAP, 
KEDDEN 

este W órakor
nyílik meg

fényesen átalakítva

TABARIN
nagy varieté- és táncmüsorral!
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A kilencedik olimpiász fináléja

Vasárnap kétszer repült fel a győzelmi árbocra a magyar 
trikolor és negyvenezer főnyi közönség állva hallgatta 

végig a magyar Himnuszt 

most addig tart, amig a játékosok a rendőrök I kocsiból a lovakat és úgy vitte volna őket * 
által vágott nton ki nem érnek a pályaudvar I szállásukra.
elé. Itt már neui használ a készültség, a tömeg] De az autók korszakában ők' is azt választják 
vállaira kapja a fiukat, miközben neveiket kiál-lés sietnek haza, hogy végre annyi izgalom és 
tozva, folyton éljenzi. Ha kocsik várnák őket, I szakadatlan versenyzés után övéik között pí" 
a lelkes tömeg bizonyára kifogta volna afhenjék ki a hallatlan izgalmakat.

Berlin revánsa sikerüli
Amsterdam, augusztus 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
'Julius 29—aug. 12-ig kél teljes héten keresz
tül a világ érdeklődésének középpontja Amsz
terdam volt, abol a IX. olimpiász idegeket ölö 
küzdelmeit bonyolították le. A mi szempon
tunkból nagyon szomorúan indult ez a pompás 
színjáték, de minden bánatunkért kárpótolt az 
utolsó nap, amelyen kél világbajnokságot, kél 
második, egy-egy negyedik, illetve ötödik he
lyezést értek el vivőink, úszóink és boxolóink 
és ezzel az olimpiai záróünnepély ünnepelt hő
sei a magyarok voltak.

Vasárnap délután a záróünnepélyre megin
dult a népvándorlás a Stadion felé. A halvérü 
holland közönség, amely a folytonos esőzés
től kedvét vesztetten az utolsó napokban már 
alig látogatta a versenyeket, tömött sorokban 
vonult fel az ünnepélyes aktusra.

Megjelenésével tüntette ki az ünnepélyt 
Vilma, Hollandia királynője, aki férje, Hend- 
rlk herceg kíséretében a fellobogózolt és dél
szaki virágokkal feldiszitett díszpáholyban fog
lalt helyet. Teljes számban képviseltette magát 
a külföldi diplomácia és a holland arisztokrá
cia is és mindezt betetőzte a zsúfolásig meg
telt Stadion, ahol mintegy 40.000 néző szoron
gott.

Az egyén- és csapatlovasmüugró csapatverse- 
nyek után következett a bennünket oly közel
ről érintő eredményhirdetés, amely alkalom
mal a szombati eredményeket hirdették ki a 
közönségnek. Felemelő és lélekbe markoló pil
lanat volt, amint a megafon jelentette, bogy

az egyéni kardvilágbajnokságot vitéz 
Terstyánszky Ödön révén Magyarország 

nyerte.
Közben lassan felkuszik a magyar trikolór, a 
zenekar a Himnuszt játsza és 40.000 néző tisz
telegve feláll nemzeti imádságunk akkordjaira.

A jobboldali árbócon ismét magyar zászló

„Halálra győztétek magatokat, de ti 
vagytok a vizipóló erkölcsi világbajnokai*' 
— mondotta Homonnay Tivadar képviselő a haza
érkező vizipóló csapatnak, mialatt a pályaudvarról 
kiszorult tömeg a Magyar Hiszekegyet énekelte

Világbajnokhoz méltó fogadtatásban részesítették 
a válogatott pólócsapatot

Aggódó szeretettel, reményteljes vágyakozás-1 
mJ ezrekre menő töaneg várta esténként az 
amszterdami vizipólótornáról érkező híreket. 
Felemelő érzéssel, győzelemtől ittasam hullám
zott még ezelőtt pár nappal is a tömeg a kör
utakon, amikor szerdán, mint a bomba csapott 
le a hir: elvesztettük a világbajnokságot! A csa
pat bukásában is fenséges volt ez a tömeg, 
amely a győzelmet ünnepelni, a bukást elviselni 
tudta és mindenki egy volt abban, hogy ez a 
hét magyar flu megtette a kötelessségét.

Ez az előzménye annak, hogy a vizipóló-csa- 
pat érkezésének hírére mintegy 2000—2500 
főnyi tömeg jelent meg vasárnap délben egy 
órakor a keleti pályaudvaron, hogy méltó fo
gadtatásbein részesítse a hazatérő csapatot.

A folyton növekvő tömeg láttára
az ügyeletes rendőrtisztviselőnek nagyobb 
rendőri készültségről kellett gondoskodni

és ezért a Mosonyi-utcai laktanyából egy sza
kasz rendőrt vezényeltek ki. Feltüinóst keltett 
a megjelent rendőrtisztek nagy száma is, akik 
a VII. kerületi kapitányságot reprezentálták, 
mint Homonnal Márton „rendőrsegédfclügyelő 
ur“ /ölöttesei. Ott láttuk Csapó Lajos és Teleki 
László rendörföfelügyelöket, Redlgcr Zoltán és 
dr. Mcskó Arisztid rendőrkapitányokat, dr. 
Nasic Gusztáv rendőrorvost.

Hivatalos részről megjelent Demény Ká
roly ny. államtitkár, az OTT társelnöke, a 
MUSz részéről Mérai János főtitkár és Náday 
Imre pénztáros, de nagy számban képviseltet
ték magukat az érdekelt egyesületek is.

Izgalmas várakozás közben az előcsarnokba 
vonultatják a közönséget, ahol a hivatalos fo
gadtatás lesz, miután

• növekvő tömeg mindent elsodrással fe
nyeget

Pontosan 1 óra 10 perckor feltűnik a vonat ha
talmas mozdonya és növekvő izgalom között 
befut az üvegcsarnok alá. Hatalmas, a telkek
ből spontán feltörő éljenzés fogadja az abla
kokban megjelent jólismert fejeket. Az éljenzés 
továbbterjed és a kupolacsarnok közönségétől 
átveszi az utca közönsége is, amely pedig mit- 
som lát az egész ünnepi aktusból.

Janina Club cigarettahilvely
1 dobozban 800 darab ára 50 fillér ♦ 1 dobozban 1OO darab ára 90 fillér

Janina cigarettapapír»

repül a magasba, jelezve, hogy Petschauer 
Attila révén a második helyet is Magyarország 
hóditotta el. Negyvenezer tenyér verődik össze 
és alig hangzik el a taps, kezdődik az egész 
élőiről.

A megafan jelzi, hogy a légsulyu boxvilág- 
>bajnokságot Kocsis Antal Magyarország nyerte.

A plros-fehér-zöld zászló Ismét megjelenik 
n középső zászlórudon, újból felhangzik a 
magyar Himnusz, amelyet a közönség áhl- 
tatos csendben ismét állva hallgat végig.

Egyszerre megtanulták ismerni maroknyi 
nemzetünket és a közönség dörgő tapsa bizo
nyította, hogy szimpátiával fogadta sorozatos 
győzelmeinket.

Ezután kezdődött az ünnepélyes díjkiosztás. 
A győzteseknek kijáró olimpiai aranyérmeket 
Vilma királynő személyesen osztotta ki a 
nemzetek képviselőinek, a magyarokét Múzsa 
Gyula, az OTT olimpiai szakbizottságának el
nöke vette át, mig a második helyezésekért ne
künk járó öt érmet Hendrik királyi herceg 
osztotta ki, amelyet Geng, hollandiai köve
tünk vett át.

Erre következett az olimpiász befejezésének 
ünnepélyes pillanata, amikor a királynő a játé
kokat befejezettnek nyilvánította. Ebben a pil
lanatban, miként a megnyitáskor,

megszólaltak az ágyuk

és a Stadion közönsége megkezdte özönlését a 
kijáratok felé.

A lovasmüugró csapatversenyben egyébként 
győzött Spanyolország. 2. Lengyelország. 3. 
Finnország. 4. Olaszország. 5. Franciaország. 
0. Portugália.

Magyarország a 13. helyen végzett.
Egyéni müugró versenyben: 1. Ventura 

(Csehország), 2. Bergström (Svédország), 3. 
Kulin (Svájc).

A magyarok helyczetlenül végezt .

Lassan, fáradtan, komolyan lépnek' te a ko
csiból egymásután a játékosok, Keserű II., a 
népszerű „Laló“, a „Sunyi", majd Barta, Halasi 
és a többiek. Utoljára Komjádi Béla, a kapi
tány hagyja el a kocsit, akit külön hatalmas 
éljenzésben részesít a lelkes közönség.

Komjádi maga köré gyűjti „fiait" és meg
indul velük az előcsarnokba, ahol háromszoros 
„huj, huj, hajrá*‘-val fogadja őket a közönség. 
Ezután félkörbe felállnak a csapa ttagjai, elő
lép Demény Károly államtitkár, aki a Testne
velési Tanács nevében üdvözli a hazatért hő
söket.

— A balsors kicsavarta kezetekből a győze
lem pálmáját — mondotta többek közt —- de a 
hozzáértő világ elismerését kivívtátok. Legyőz
tétek a legjobbakat és ezért büszkeséggel kö- 
szöntlek benneteket, csak folytassátok tovább 
a munkát a nemzet dicsőségére.

A csapat elé utazott Homonnay Tivadar, az 
uszószövetség elnöke, aki a MUSz nevében üd
vözölte a csapatot.

— Emberfölötti küzdelem után halálra győzté
tek magatokat. Ti vagytok a vizlpólóolimpiász 
erkölcsi világbajnoka.

— Itt ezen a helyen kérdezem tőletek', hogy 
a 8 millió magyar nevében akartok-e rc-

vánsot adni 70 millió németnek?
— Akarunk! — felelik kórusban a játékosok.
— Három mérkőzést ajánlunk fel a németek

nek. Egyet Berlinben, egyet Budapesten, egyet 
általuk megjelölt semleges pályán és elvárjuk, 
hogy nem fognak kitérni a reváns elől.

— N csüggedjelek tehát! Fel a fejjel, fel a 
nagy revánsra!

Ebben a pillanatban a pályaudvar előtti tér
ségre kiszorult tömeg ajkán felhangzottak a 
„Magyar Hiszekegy" akkordjai.

Az üdvözlésekre Komjádi Béla vizipólókapl- 
lány válaszolt és rövid visszapillantást vetett 
a sorsolásra és az egyes mérkőzésekre.

— Elvesztettük, mert a sorsolás alapján cl 
kellett veszítenünk a bajnokságot, — mondotta 
— de reméli, bogy alkalma tesz a csapatnak a 
presztízsén esett csorbát kiközsörülni.

Ezzel ismét megindul az éljenzés, amely

Berlin, aug. 12.
(A Hétfői Napló telefonjelentése.) Kellemes 

meglepetést hoztak számunkra atlétáink pom
pás kölni szereplésükkel és már-már kezd
ünk reménykedni, hogy az előre Berlin javára 

elkönyvelt győzelmet meg fogják akadályozni, 
amikor sajnálattal kell megállapítani, hogy az 
amszterdami pechszéria ismét üldözőbe vette 
a csapatot.

Számszerűit súlyos vereséget jelent Berlin 
65:44 pontarányu győzelme, de ha tekintetbe 
vesszük, hogy Barsi László a 800 m-cs versenyt 
szúrása miatt feladni kényszerült, ami legalább 
három pontot jelentett volna részünkre és hogy 
Késmárki a 182 cm-es magasságot sem tudta 
átugrani, sőt holtversenyben Bectz-el osztozni 
kényszerült a pontokon, ami ismét öt pontot 
jelentett volna, akkor megkapjuk a verseny 
eredményét, amely minimálisan a németek 50:49 
Rrányu győzelmét hozta volna.

A magyarok közű] Gerőnek 10.9 mp-es és 
Borsinak 49.2 mpes ideje a valószínűleg nehéz 
pályán kitűnőnek mondható, de igen jó Marton 
eredménye is. Ugróatléláink teljesen csődöt 
mondottak, Balogh nem érkezett meg. Dobóink 
közül Darányi ismét nagyszerű formáiban nyerte 
versenyét, de Egri is kitelt magáért a súly- 
dobásban, de annál gyengébben szerepelt a 
diszkoszdobásban, igazolva teljes letörését. 
Marvalits kidobta mostani formáját, mig gát
futóink egyáltalában nem reprezentánsképesek.

100 méter: 1. Gerő Ferenc (Budapest) 10.9 
mp. 2. Raggambi (Budapest) és Schlősske (Ber
lin) holtversenyben 11 mp. 4. Corts (Berlin).

400 méter: 1. Barsi László (Budapest) 49.3 
mp. 2. Scfhmidt (Berlin), 3. Gerő Mór (Buda
pest).

Sulydobás: 1. Darányi (Budapest) 1438 cm.
2. Egri (Budapest) 1332*4 cm. 3. HSnchen 
(Berlin) 1242 cm.

800 méter: 1. Böcher (Berlin) 1 p. 56.9 mp.
2. Merkel (Berlin) 1 p. 58 mp. 3. Gyulai (Buda
pest) 2 p. 01 mp 4. Barsi (Budapest). Barsi 
400 méterig vezetett, ott azonban szúrást ka
pott és emiatt lelassítva futotta végig a távot.

1500 méter: 1. Böcher (Berlin) 4 p. 06.2 mp.
2. Marton (Budapest) 4 p. 06.8 mp. 3. Merkel 
(Berlin). 4. Belloni (Budapest).

500 méter: 1. Kohn (Berlin) 15 p. 58.5 mp. 
2. Szeri) (Budapest) 15 p. 59 mp. 3. Klimzing 
(Berlin). 4. Majorosi (Budapest).

4X100 méteres staféta: 1. Berlin csapatta 
(Corts—Schlősske II.—Faist—Kömig) 41.9 mp. 
2. Budapest (Odri—Gerő—Sugár—Raggambi) 
42 mp.

110 méteres gátfutás: 1. Schlősske (Berlin) 
15.8 mp. 2. Trossbach (Berlin) 159 mp. 3.. Püs
pöki (Budapest). 4. Muskát (Budapest).

Magasugrás: 1. Ladenig (Berlin) 182 cm. 2. 
Késmárki (Budapest) és Beetz (Berlin) holt- 
versenyben.

DIszkoszvetés: 1. Marvalits (Budapest) 4398 
cm. 2. Egri (Budapest) 4173 cm. 3. Hanohen 
(Berlin) 4169 cm.

Távolugrás: 1. Meyer (Berlin) 731 cm. 2. 
Schlősske (Berlin) 722 cm. 3. Püspöki (Buda
pest) 680 cm. 4. Goda (Budapest) 674 cm.

Pontversenyben: Berlin 55:44 arányban 
győz Budapest ellen.

Elöcsatározások a futballfronfon
Szerdán végre lejár a futballsportra kiszabott 

tilalmi idő. Az elöcsatározások már tegnap meg
kezdődtek, egyelőre azonban csak Budapest ha
tárain kívül.

A Hungária félsikere Bécsben. 
Hungária—Vienna 1:1 (0:1).

Bécs, augusztus 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A tréningjében előrehaladottabb Vienna 
megadta a Hungáriának azt az előnyt, hogy o 
szombati Wackcr-mérkőzéssel a lábában állott 
ki a Hungária ellen. A mérkőzés meglehetősen 
gyenge sportot nyújtott, különösen a második 
félidőben. Az első félidőben a Vienna jobb volt 
ellenfelénél és Gschiveidl révén a vezetögólt is 
megszerezte, a második félidőben azonban a fá
radtság elővette a csapatot, a Hungária felül
kerekedett és Molnár pompás akció után ki- 
cgycnlitett.

A Hungáriában, de az egész mezőnyben ki
emelkedett Hirzer pompás játéka, mig Orth 
gyengén játszott, A Vienna legjobbjai: Gschiveidl 
a támadásban, Blum a védelemben.

Ferencváros—Zala Kanizsa 4:0 (2:0). 
Nagykanizsa, aug. 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Nagy érdeklődés mellett csapott össze a bajnok
csapat a Kanizsai együttessel. A máris nagy for
mában lévő Ferencvárosnak Kanizsa nem tudott 
komoly ellenfele tenni, bár la maga részéről 
szép, ötletes kombinációkkal közelítette meg 
nagynevű ellenfele kapuját. A Ferencváros a já
ték szépségére fektette a súlyt, kemény ellenál
lás mellett iskolajátékot produkál. Az I. félidő 
ben Takács II. róván 11-esből, majd Szedlacsck 
szép góljával ért cl eredményt. A II. félidőben 
sorozatos támadásait Szedlacsek fejese, majd 
ugyancsak Szedlacsck bombalövésc újabb két 
góllal fejezi be.
Döntetlenül végződött a Dréhr-scrlcg döntője. 

Nyíregyháza, aug. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése) A 

Dréhr-serlcg döntőmérkőzését vasárnap játszot
ták lo Nyíregyházán Budapest és Kelet amatőr
válogatottjai. Az első félidő végón Budapest csa
pata 2:l-ne vezeteti, ám szünet után a keleti ke
rület kiegyenlített és a mérkőzés igy 2:2 arány
ban döntetlenül végződött. A meccset megismét
lik.

Somogy—Ékszerész 12:1 (5:1).
Az újdonsült elsöosztályu csapatnak a fővá

rosi vendégegyüttes egy percig sem volt méltó 
ellenfele.

Megejtették a kerékpáros
világbajnokság sorsolását

Tizenkét nemzet részéről 78 versenyző érke
zett már vasárnap estig Budapestre. A szerdán 
kezdődő világbajnoki verseny elölt kedden dél

Figyelem, 
fontos;

a rosti gazaasági viszonyok folytan angoi gyan cégeink álla, te néni 
szállított inganyagokból, aB.ífJ. Andcrson és más skót, ír la ti dt 
"S angol gyáros több ezer vég Dejalene és más különleges selyemfényű 
nuplin és oxford inganyagot indított útnak végünkhöz. hogy azokat 
kizárólag a leqyasetókóxóusáqnek engros áron alul 
adjuk el.
Ezen aruk eladása mát most megkezdődött. 
Eladd* caakle a logyaszlóközönséunck.
Ezen árukat vlaaonteldrustiók nem kap fialják.
Madár.

Falus é< Fo dorniíi
H. Belváros, Hajó utca 12-14. - leírton. Automata bír—14

előtt 10 órakor a Nemzetközi Kerékpáros Szö
vetség 48. kongresszusa fog lefolyni a Kereske
delmi és Iparkamara dísztermében.

A szerdán délután félnégy órakor kezdődő 
amatőr pólyavilágbajnokság résztvevőinek sor
solását megejtették. A magyar reprezentánsok' 
erős konkurenciába kerültek, bár először nem 
a világbajnokokkal kelj mérkőzniük. Az előfu
tamok beosztása a következő:

I. Ansea (Dánia), Standén (Ausztrála), Josch 
vagy Köther (Németország).

II. Beaufrand (Franciaország), Malatesta 
(Olaszország), Dusika (Ausztria).

I III. Mazairac (Hollandia), Jcnscn (Dánia)! 
Plume (Lettország).

IV. Gray (Ausztrália), Einsieder (Németor
szág), Masenhove (Belgium), Martinék (Cscte 
Szlovákia).

V. Berhardt (Németország), Corsi (Olaszori 
szág), Eigner vagy Sághy (Magyarország)

VI. Cozene (Anglia), Kábenshaus (Svájc), 
vass (Magyarország).

VII. Scvergnini (Olaszország), Szües (Más 
gyarcn-szág) Peltz (Ausztria).

VIII. Bosch van Drakenstein (Hollandia)! 
SchatTcr (Ausztria), Theaker (Anglia).

Beufrand, a francia világbajnok és az angol 
Theaker 12.1 mp-re futotta a 200 métert a Mil
lenárison. Szües ideje ugyanerre a távra 12d 

másodperc.

X Előkészületek Arne Borg, Martba Norelius, 
Crabbe és Cojac fogadtatására. Mint ismeretest 
az uszóolimpiász hősei, Arne Borg, Martha No- 
rcliuis, Crabbe és Cojac résztvesznek az MTK 
Szent István-napi nemzetközi úszó versenyén, 
amely az ünnepi program legnagyobb esemény® 
tesz. A főváros sportlársadalma — értesülésünk 
szerint — lelkes fogadtatást készít elő a négy 
uszócsodának, akiknek budapesti vendégszerep
lése alkalmával előreláthatóan szűknek fog bizo
nyulni a Császár-uszoda nézőtere. A világhírű 

vendéguszók iránt különösen a vidék és az el
csatolt területek részéről nyilvánul meg nagy ér
deklődés. Az MTK megtette az intézkedéseket 
aziránt, hogy a jegyüzérek garázdálkodása né 
okozzon zavarokat.

X Magdics második, Bácsalmási harmadik S 
párisi dlákolimplászon. Párisból táviratozzák; A 
diákolimpiája atlétikai tornáján a 400 méterei 
síkfutásban Magdics másodiknak futott át a cél
vonalon a francia Moulinex mögött, mig sulydo* 
básban Bácsalmási harmadik tett Dufour (Fran
ciaország) és Krentz (USA) mögött.

X Glrardengo megérkezett. A világbajnok Gk 
rardengo vasárnap délelőttre jelezte megérkezé
sét. Az olasz kolónia és a kerékpáros szövetség 
vezetői pontosan meg is jelentek délelőtt 10 óra
kor a délivasuti pályaudvaron, ám hiába, mert 
Girardcngo helyett csak egy távirat érkezett, 
amely szerint három perccel lekéste a velencei 
csatlakozást. Az olasz világsampion azután este 
Colombonak, az ll Litlorialc főszerkesztőjének' 
társaságában tényleg befutott.

A
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64:51 arányban győzedelmeskedett a vidéki 
atlétika a fővárosi másodklasszis fölött

Öt kerületi rekordot hozott a főváros és a vidék első találkozása
elsőLzbeo megrendezett Vidék—Budapest 

atlétikai mérkőzés. habár sportbelileg 
messze kimagasló eredményeket nem is hozott, 
kétségtelenül beigazol!.), hogy

ax ilyen válogatott mérkőzés a vidéki sport
nívó fejlesztésére kitűnő eszköz, 

amit öt uj kerületi rekord felállítása bizonyít. 
A vidék máris kitett magáért és fölényesen, 
biztosan, 64. 5/ pontaránnyal győztesként került 
ki az összecsapásból. Reprezentánsai erejük ja
vát adták a küzdelembe, a pontversenyben a 
második szómtól magukhoz, ragadták a veze
tetést és art, rekordok, árán, meg is tartották. 
Csalódást közülük csak a nem egészen fitt 
Paku okozott, akit 100 méteren úgy Solt, mint 1 
Tögl megelőztek. Várakozáson alul szerepeli 
a 110 m gátfutás favoritja, Arany is, aki rán
dulás miatt a harmadik hellyel volt kénytelen 
megelégedni.

Budapest második garnitúrája a várakozás
nak megfelelően szerepelt, mindössze a svéd 
staféta szabályos megnyerésével javíthatott 
volna pontarányán.

A verseny vidéki rekordmanjei: Leichtig 
'(Pestvidék: 800 in. 2 p. 04.4 mp.), Kollmann 
(Északnyugat, 110 m. gál, 16.5 mp), Szabó 
(Délnyugat, távolugrás 684 m.), Johanncsz
(Északnyugat, 400 m. 52.3 mp), Kösztner (Ke
let, 400 in. 52.5 mp ). Pósai (Északnyugat. 
1500 dl, 4 p 12 mp). Igen szép teljesítmény a 
budapesti ifjúsági Szigetváritól a 180 cm ifjú
sági rekord beállítása, mig a szenior atléták 
teljesítményei közül T. Szabó 5805 cm gerely
vetése emelkedik ki.

10 in. síkfutás: 1. Solt Bpest, 114 mp. 2. Tógl 
\, 11.5 mp. - Kudugrás: 1. Hadházy V., 350 
cm. 2. és 3. Csáky V. é.s Andor Bp. 340 cm. — 
800 m síkfutás: 1. Aczél Bp. 2 p. 03.4 mp. 2. 
Letchtag V. 2 p. 04.1 mp (Pestvidéki kerületi 
rekord). 3. Némcdy V. 2 p. 06.6 mp. — Magas
ugrás: 1. Szigetvári Bp. 180 cm. (ifj- rekord be
állítva) 2- 3. Stumpl V. és Tóth V. 176 cm. — 
5000 m. síkfutás: I. Heveky V. 16 p. 10.6 mp. 2 
Ludvig V. 16 p. 22.2 mp. 3. Németh Bp. 16 p. 
26 mp. - Sulydobás: 1. Hunyadi Bp. 1338 cm. 
2 Hahn Bp. 1333 cm. 3. Arany V. 1274 cm. — 
110 m. gátfutás: 1. Kollmann V. 16.5 mp. (Észak 
kerületi rekord). 2. Várkonyi Bp. 16.8 mp. 3. 
Arany V. 17.6 inp. — Távolugrás: 1. Szabó V. 
6.84 cm. (Délnyugat kerületi rekord). 2. Dobó 
Bp. 677 cm. 3. Fekete V. 674 cm. --400 m. sík
futás: I. Johanncsz V. 52.3 mp. (Északnyugat 
kerületi rekord). 2. Cséffay Bp. 52.4 mp. 3. 
Kösztner V. 525 inp. (Keleti kerületi rekord). 
— Diszkoszvetés: 1. Donogán V. 4253 cm. 2. 
Madarász V. 4150 cm. 3. Hahn Bp. 4058 cm. — 
1500 m. síkfutás: 1. Ferihegyi Bp. 4 p. 11.4 mp.
2. Pósai V. 4 p. 12 mp. (Északnyugati kerületi 
rekord). 3. Riegler V. — Gerelyvetés: 1. T. 
Szabó Bp 5805 cm. 2. Budavári Bp. 5395 cm.
3. Fülöp V. 4651 cm. — Svéd staféta: I. Vidék 
(Baku, Tögl, Kösztner, Johanncsz) 2 p. 04.2 mp. 
Budapest csapatát, amely 3 méterrel előzte meg 
a célban. A Vidéket szabálytalan váltás miatt 
diszkvalifikálták.

A pontverseny eredménye:
1. Vidék 64 pont.
2. Budapest 51 pont.

Minden 
typusu autó 

hoz és 
motorkerék 

párhoz

Egy soroksári atléta meg
javította a 400 méteres 
gátfutását jusági rekordját
Budapest három ifjúsági bajnok
sága dőlt el az MTK ifjúsági 

versenyén
Az MTK vasárnap dé’olőtti versenyének pro

gramján három ifjúsági bajnokság szerepelt A 
100 méteres síkfutás bajnokságot Gerő Gábor 
(KAOE), a 400 méteres síkfutás bajnokságát 
Nagy Géza (MAC) nyerte, mig a magasugrás baj
noki küzd-Jméből Jász, a MAC másik fiatal at
létája került ki győztesen.

A versenyen rekordjavilás is történt:
Valentin József, a Soroksári AC tagju, a 
400 méteres gátfutásban 58.4 mp-es idővel 

□J országos ifjúsági rekordot állított fel.

A verseny részletes eredményei a következők:
Bajnoki versenyek.

100 méteres síkfutás. Bajnok: 
(KAOE) 11.5 mp. 2. Nagy (MAC) 
Sohneller (KAOE) 11.7 mp.

Í00 méteres síkfutás. Bajnok:
("MAC) 54.2 mp. 2. Zelenka (MTK) 546 mp. 3. 
Sugár ÍMTK) 55.2 mp.

Magasugrás. Bajnok: Jász (MAC) 
ömarkta (OTE) 160 cm. 3. Csengcri 
cm.
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Gerő Gábor
11.6 mp. 3.

Nagy Géza

163 cm. 2. 
(MTK) 160

Egyéb számok.
4Ó0 méteres gátfutás. 1 Valentin

AC) 58 4 mp. Országos ifjúsági rekord. 2. Duha 
(MAC) 62.1 mp. 3. Kalocsai (MTK) 62.2 mp. -- 
Sulydobás, ötös csapatverseny. 1- Az MTK osa- 
pata (Virág. Szekrénycssy, Tömpe, König, Kál- 
lay)1O47 cm-cs átlag. 2. BBTE 977 cm-es átlag. 
3. FTC 961 cm-cs átlag. — Rúdugrás. 1. Noszky 
(RAFC) egyedül tndult 250 cm. — SOM) méteres 
11. osztályú csapatverseny. 1. A Vasas csapnia 
38 pont. 2. Az MTE 43 pont. 3. Az. MTK 57 pont. 
Egyénileg: 1. Linlner (Vasas) 9 p. 36 mp 2. 
Pető (MTE) 9:42-8 mp. 3. Prohászka (Vasas) 
9:48 6 mp. — Távolugrás. 1. Haraszti (MTK) 
627 cm. 2. Bankó (KISOK) 600 cm. 3. Brévcr 
(FTC) 591 cm. — 110 méteres gátfutás. 1. Ko
vácsi (FTC) 19.8 my. 2. Kökény (MAC) 21.2 mp.

Gerelyvetés. 1. Szekrónycssy (MTK) 4825 cm 
2. Makkay (BBTE) 4545 cm. 3. Mester (TFSC) 
4330 cm. — 200 méteres junior síkfutás. 1. Per- 
érdi (MAC) 24.4 mp. 2. Biri (MTK) 24 8 mp. 3. 
Farkas (MAC) 25.1 mp. — Triatlon. 1. Dankó 
(KISOK) 8 pont. 2. Kovácsi (FTC) 8 pont 3. 
Mester (TFSC) 9 pont. — 1000 méteres síkfutás 
1. Kiss (MTE) 2 p. 44 mp. 2. Vida (KAOE) 2 p. 
48.6 mp. 3. Józsa (MBSE) 2 p. 53.4 mp. 4. Eper 
'(ESC)-

(Soroksári

Kétszáz olasz motorkerék
páros érkezik ma Budapestre

Az olasz motorkerékpárosok szövetségének 
megbízhatósági turaversenyén úgyszólván 
Olaszország összes városainak motorosai részt- 
vesznek Kétszáz nevezés érkezett a versenyre, 
flgyhogy -* azt mondhatnánk — az lesz az ed
dig megrendezett ilyen jellegű versenyek kö
rött a legjelentősebb.

Bennünket különösen azért érdekel az olasz 
motoros túra, mert annak célja Budapesten 
van. Útvonala: Miláné—Udine—Gráz—Buda
pest.

Fővárosunkba ma, hétfőn érkeznek meg az 
olaszok délután 5 óra tájban.

A Fchérvári-uli vámnál a KMAC küldöttsége 
fogadja őket, ahonnan a motorosok a Taltcr- 
salban rögtönzött garázsba viszik gépeiket.

Az átvonulás útvonala a fővárosban a követ
kező: Fehórnőry-ut—Horthy Miklós-ut—Gellért 
tér—Döbrentci-tér—Eskü-ut—Kossut h Lajos- 
utca—Rákőci-ut—Tattersal.

Este 8 órakor a MFTR Eötvös-téri hajóállo
másán lesz gyülekezés, onnan hajó viszi a 
vendégeket a Margitszigetre, ahol a KMAC ad 
a Spolarich étteremben vacsorát a tisztele
tűkre.

Kedden délelőtt megtekintik a várost, mig 
délben a városligeti Gundel-éttcrcmben a fő
város ad ebédet tiszteletükre.

Szerdán délután megtekintik a fél 4 órakor 
kezdődő kerékpáros világbajnoki versenyt a 
Millenáris pólyán s csütörtökön reggel 5 óra
kor hagyják el Budapestet. Oroszvárig akor hagyják el Budapestet. Oroszvárig 
KMAC küldöttsége kiséri el őket.

Bárány István szülő
városa diadalkapuval 

fogadja Európa leggyor 
sabb úszóját

Eger, augusztus 12.
(A Hétfői Napló tudósitójának tclefonjelcn- 

tésc.) Bárány István amszterdami nagyszerű 
szereplésének hire a késő esti órákban érkezeti 
meg Egerbe. A hir óriási lelkesedést váltott ki 
a város közönségéből és este 9 óra tájban, mi
kor Bárány Géza főmérnök, az egri Városfej
lesztő rt. igazgatója az utcán hazafelé ment, 
hatalmas csoportok fogták körül és lelkes ová
cióban részesítették a csodálatos képességű 
úszó édesapját.

Eger város tanácsa, ar esemény hatása alatt, 
elhatározta, hogy a város szülöttét, Bárány 
Istvánt, aki Egernek eddig is sok dicsőséget 
szerzett, Amszterdamból való hazatérésekor

nagy ünnepségekkel fogadja.
.4 pályaudvart felvirágozzák és diadalkapukat 
állítanak fel. Az állomáson Tratz Géza polgár
mester a városi tanács élén fogadja és az Egri 
Dalkör énekszóval üdvözli. Utána a város dísz
kocsiján a városházára mennek .ahol az ünnep
ségek folytatódnak. Bárány Géza egyébként 
expresszlevelet kapott vasárnap, amelyben Bá
rány értesíti édesapját, hogy

hétfőn vagy kedden érkezik Kelenföldre 
ott átszáll a délivasuti gyorsra, amellyel Szé
kesfehérvárra utazik.

Résrtvesz a székesfehérvári nszókongresz- 
szusón,

amelyen ar. egriek is szerepelnek. Kelenföldön 
találkozik édesapjával, aki elkíséri Székesfe
hérvárra és onnan, az uszókongresszus befeje
zése után, együtt mennek Egerbe .

Dőnicőnoí ho"1'VmIj bilis úron csak
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A háború után gyönyörű fejlődésnek indult 
magyar motorsportélet terén, körülbelül egy 
évvel ezelőtt, súlyos viszálykodás ütötte fel a 
fejét. A pesszimisták áthidalhatatlan ellentétek
ről beszéltek, a viszálykodók aggodalommal 
tárgyalták az ellentétek kiküszöbölésének lehe
tőségeit, a higgadtabb szemlélők pedig már ak
kor megállapították, hogy végű] is azok, akik 
valóban meggyőződésűket követve szakadtak 
pártokra, az automobolizmus és motorsport 
ügye iránti szeretettel majd csak találnak egy 
olyan plattformot, amely a további munka nyu
godtságát biztosítja.

A múltban lezajlott harcokat általában a 
Királyi Magyar Automobil Club körüli harcok
nak nevezhetnénk. Az történt ugyanis, hogy a 
motorsport rohamos fejlődésével, mintegy ter
mészetes velejáróként a sportsmanck külön
böző klubokban helyezkedtek el — és miként 
az lenni szokott, megindult a versengés, a harc, 
- - elsősorban a KMAC ellen, amely az automo
bilizmus speciális nemzetközi szervezetének tag
jaként a magyarországi sportfőhatósági jogokat 
is gyakorolja.

Mi most nem kívánunk érdemileg foglalkozni 
a KMAC körüli harcok szereplőinek mai had
állásairól. Ez teljesen időszerűtlen is lenne, 
mert a nyári szezón alatt nem történt semmi 
érdemleges esemény. Nem is történhetett, hi
szen emlékezetes az Országos Testnevelésügyi 
Tanácsnak beavatkozása, amely szerint, az 
OTT szükségesnek Ítélte a motorsportszövetség 
megalakítását. Az OTT-nck határozata óla szü
neteltek a viták.

A személyes élű harcok azonban — ugv lát
szik — még sokáig fognak burjónzani, holott 
talán soha nem volt annyira szükség, mint 
most arra, hogy ennek a tipikus morbus hun- 
garicusnak gyógyszerét megtaláljuk.

A nyári csendbe ugyanis, néhány napja is
mét kidobták egyesek a harci jelszót.

A KMAC elleni mull harcoknak exponensei

indultak ismét rohamra
most már nem a klub egyeteme, liánom a klub 
legexponáltabb egyénisége:

Szelnár Aladár vezértitkár ellen.
Vájjon alkalmasan választották meg a táma

dási felületet, ennek megítélése uem tartozik' 
ránk. Néhány megállapítást mégis szükséges
nek tartunk, annál is inkább, mert a most, 
újabban kiadott jelszó:

„The right mán on the right placc" 
valóban közérdekű kérdést érint.

A támadás ez alkalommal a KMAC vezértit
kárát, egy közte és az ő közreműködése mel
lett szerkesztett „Magyarország Turakönyvc" 
cimü kiadvány kiadója között felmerült diffe
rencia miatt érte. Ennek az ügynek részletei 
néhány nappal ezelőtt kerültek nyilvánosságra 
és pedig olyan kommentárok kíséretében, ame
lyek erősen hangsúlyozzák a „right mán on 
the rigth placc" elvét.

Bennünket is az egész ügyben csak ez az 
egy szempont érdekel. Túl a KMAC vezértit
kárának és kiadójának harcán, túl az ebből az 
ügyből származó személyi konzekvenciákon —• 
szerintünk — csak ez az egy momentum fontos.

Megfelelő embert, a megfelelő helyre! A ma 
gyár automobilizmus és motorsportélet ma inár 
ugyanis olyan közérdekű, nemzeti szempontból 
is fontos faktor az ország érdekében, hogy an
nak irányítása, sokoldalú és összetett megnyil
vánulásainak megítélése, ápolása, sőt dédelge
tőin feltétlenül egész embereket kíván.

Éppen ezért reméljük, hogy ezt a célt meg
közelíteni igyekvő érdekeltek ki fogják kap
csolni a harcokból és vitákból a személyi élű 
elfogultságot és attól mentesen, csak az ügy 
iránti szeretet jegyében fognak munkálkodni a 
magyar automobilizmus és motorsport fejlesz
tésén és felvirágoztatásán.

B. T.
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Budapesti versenyek
Nagy érdeklődés mellett folytak le a vasár

napi lovaregyleti versenyek. A sport kitűnő 
volt, a hat futamban 53 ló indult. Az flona- 
völgyi dijat a titkos tip Rab Ráby könnyen 
nyerte a favorit Roham ellen. Az Augusztust 
hendikepet Miette már a startnál megnyerte, 
mert a mezőny három legesélyesebb lova re
ménytelenül került el a géptől, viszont Miette, 
amely különben is igen gyors kezdő, azonnal 
hosszakkal az élre került. A Szent lstván-dij 
főpróbájának tekinthető Islvántclkl díjban a 
rosszul startolt és várásrn lovagolt Rum csak 
harmadik lett Vacogó és Bánát mögött. A rész
letes eredmény a következő:

I. futam: 1. Vacogó (14) Balog, 2. Bánat (4) 
Schejbál, 3. Rum (Vt#) Csuta. F. in. Inferno (3) 
Szokolai. Bandi II. (4) Szabó I. II.. Palóc (10) 
Tuss Félhosszal nyerve, két hosszal harmadik 
10.154, 46. 25. — II. futam. 1. Lavaronc (|'A) 
Kaszián F.. 2. Pcrhaps (20) Hujber, 3. Oktalan 
(2) Szokolai. F. m. ArnoMa (40) Schisslcr, Kal- 
listo (5) Szénié, Bodola (2ö) Kaszián M., He
ves (20) Tuss, Volumia (8) Csuta, Aranyvirág 
(4) Balog. Alamuszi (20) Blaskovics. Egy hosz- 
szal nyerve, ölnegyedhossznl harmadik. 10:28, 
16, 54, 20. — UI futam: 1. Rab Ráby (4) Esch, 
2. Roham (pari) Szabó L. II., 3. Kilartás (6) 
Gulyás. F ni. Gazduram (12) Szokolai, So
mogy (5) Gutái, Crisis (3) (.suta, Szamovár (6) 
Schejbál. Egy hosszal nyerve, ölncgycdhosszul 
harmadik. 10:72, 17, 15, 20. — IV. futam: 1. 
Miette (10) Schejbál, 2. Cincominás (2’i) Szo- 
kolai, 3. Bizalom (3) Esch. F. m. Rákos (12)

Szabó L. II., Talrang (14) Bözödi, Haen Dry 
(12) Blaskovics, Ki tudja (16) Csuta, Rádió 
(16) Kaszián, Pirouelte (4) Balog, Anna (20) 
Cseszkovics. Két hosszal nyerve, egy hosszal 
harmadik. 10:97, 27, 19, 18. — V. futam. 1.
Ejnye (4) Józsa, 2. Cortina (4) Esch és Bfiby 
(4) Tuss. F. in. Minto (12) Csuta, Kalabriász 
(3) Gutái, Eszme (12) Blaskovics, Maga (4) 
Esch, öreg Toncsi (ő) Szénié, Nesti bácsi (16) 
Cseszkovics, Alfréd (10) Balog. Kó-t hosszal 
nyerve, holt versenyben második. 10:47. 17, 17. 
22. — VI. futam: 1. Nur für mich (3) Schejbal 
2. Markos (3) Balog, 3. Patrona (6) Escb II- 
F. m. Belzebub (6) Esch, Peleas (8) Blaskovics, 
Ovidius (10) Tuss, Hurry hope (12) Bözödi, 
Koma (5) Csuta, Szeretőm (12) Szilágyi. Mós- 
fólhossznl nyerve, nyakhosszal harmadik. 10:63, 
18, 14, 21.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered* 

ményc a következő:
I. 1. Sankt Félix (*/w) Takács I., 2. Seagull 

(1 •/<) Rojik. F. m. 4 ló. — n. 1. Schonnal (2) 
Martinék. 2. Inpalr (10) Sliglitz. F. m. 4 ló. — 
III. 1. Gallione (4) Sliglitz, 2. Lady go lighthy
(2) Eperjesi. 3. Arabian (1%)’ Szilagyi. F. m- 
7 ló. — IV. 1. Contra (l'/4) Takács I., 2. Lu (♦) 
Sokol, 3. Conny (!’/«) Tóth. F. m. 4 lő. —
V. 1. Fraucnlob (8) Reiter, 2. Galamb (10) Né
meth, 3. Janus (4) Takács I. F. m. 0 ló. —
VI. 1. Nézz rám (s/io) Eperjesi, 2. TüM (2‘A) 
Bansky. F. m. 3 lő. — VIL 1. Dam^lis (10) 
Wcckermann, 2. Hop Toy (2) Stiglilz,1! 3. Zozi
(3) Skorcpa. F. ni. 6 ló. r(3) Skorepa. F. ni 6 ló.

A szerkesztésért kiadásért felel: ' 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
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