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A Grál zeppelin megemezeti Mába
Átlagos sebesség: ios kilométer, az uloisű mástól éra alatt 225 kilométert lett 
meg a léghajó — A Órai zeppelin megerkezese: eiiel háromnegyed háromkor 
viharzónába kérőit a zeppelin, kénytelen volt irányt változtatni

Az egész világ óriási érdeklődéssel figyel 
negyvennyolc óra óta New York repülő
tere: Lakehurst felé, ahol kirendelt tenge
részosztagok és állandóan működésben lévő 
mammuth-fényszórók várják a Gráf Zep
pelint, amely immár másodszor repül át 
az óceánon, hogy a két kontinenst köze
lebb hozza egymáshoz. Pénteken hajnal
ban indult el a friedrichshafeni repülőtér
ről Eckener kapitány óriás léghajója és 
program szerint vasárnap este kell kitű
zött célpontjához érkeznie.

A Gráf Zeppelin útjáról vasárnap éjszaka 
a következő legfrisebb táviratokat kapta a 
Hétfői Napló:

Portland, augusztus 4.
A Cap Elisabethben lévő szikralávirő- 

állomás tegnap este 10 órakor kcletameri-: 
kai időszámítás szerint a Gráf Zeppelin fe
délzetéről az Associated Presshez intézeti 
következő szikratáviratot fogta, fel:

„A Gráf Zeppelin léghajó jelenleg az 
északi szélesség 35.32 és a nyugati 
hosszúság 55.5 foka alatt van. Sebes
sége 115 kilométer. Reméljük, hogy a 
kora délutáni órákban megérkezünk 

Lakehurstba**.
Lakchurst, augusztus 4.

A tengerészeti drótnélküli táviróállomás 
távirászai tegnap este felfogták a Zeppelinről 
leadott magántáviratokat, felhívásukra azon
ban nem kaptak választ. A tengerészeti ható
ságok úgy vélekedtek, hogy a Gráf Zeppelin 
még túlságosan távol van ahhoz, hogy a fcl- 
hivójeleket felfoghassa. A tengerészeti állo
más szikratávírón közölte a Zeppelinnel a kö
vetkező időjárási jelentést: Lakehursttól mint
egy ezer mértföldnyire kedvezőtlen szél fuj. 
Az égbolt azon a vidéken felhős. Ettől a vi
déktől délre azonban, a Bermuda-szigetek kör
nyékén, kedvező szelek vannak. A meteoroló
giai intézet az Óceán fölött és az Egyesült 
Államok partján a Zeppelin útvonala mentén 
elterülő részen derült időt jósol, kivéve Vir
ginia szigetét, ahol az idő borús és valószínű
leg esni fog.

A Zeppelin vllágkörttll utján a már emlí
tett utasokon kívül a következők vesznek 
részt: Lady Grace, Drummnnd Hay, Hart- 
mann Róbert fotoríporter és Wiegand Ká

roly hírlapíró.
Mint vendégek valószinüleg részt vesznek: 
Rosendahl és Richardson Burgess hadnagy. A 
bevándorlási és vámhatóságok tizennégy hiva
talnoka érkezik ma ide, hogy elintézzék a 
Gráf Zeppelin utasainak útlevélvizsgálatát és 
elvámolják a hajórakományt.

Lakehurst, augusztus 4.
A washingtoni tengerészeti hivatal tegnap 

este keletamcrikai időszámítás szerint 11 óra 
‘20 perckor értesitette a lakehursti állomást, 
hogy sikerült helyreállítania a szikratávirati 
összeköttetést a Gráf Zeppelinnel.

225 kilőméteres sebességgel
Lakehurst, augusztus 4.

A Gráf Zeppelinnek a tengerészeti hiva
talhoz intézett szikratáviratai közük, hogy

a léghajó délnek fordult, hogy ezáltal 
kikerülje a viharzónát.

'A Gráf Zeppelin keletamerikai időszámítás 
szerint este 10 órakor Lakehursttól mint
egy 1500 kilométernyi távolságban az 
északi szélesség 35.4 és a nyugati hosszu
kig 58.5 foka alatt volt.

Frlcdriehshnfen, augusztus 4.
A Gráf Zeppelin egy amerikai szikraláviró- 

állomás utján a következő poziciójclcntést adta 
le: Középeurópai időszámítás szerint tiz órakor 
az északi szélesség 36. és a nyugati szélesség 61. 
fokán vágjunk. Minden rendben van.

Lakehurst, augusztus 4.
Egv nemhivatalosan felfogott szikra

távirat ezt mondja: A Gráf Zeppelin a 
Chesepeak-Bav irányában halad. Közép
európai időszámítás szerint délelőtt 11 
óra 30 perckor pozíciója az északi széles
ség 36. foka és a nyugati hosszúság 66. 
foka.

A legutóbbi másfél óra alatt tehát 
225 kilométeres utat tett meg.

Ncwyork, augusztus 4.
Az Associated Press reggel öt órakor (közép

európai időszámítás szerint tiz órakor) a Gráf 
Zeppelinen levő tudósitójának, Nieholsonnak, 
kővetkező szikratáviratát közölte: A Chcsepeak- 
Bayt valószínűleg délután 2 órakor (középeuró
pai időszámítás szerint este hét órakor) elérjük. 
Utána elhaladunk Washington fölölt, majd New
york fölött is ugv megyünk Lakehurst felé,: 
ahova körülbelül öt órakor (középeurópai idő
számítás szetint este tiz órakor) érhetünk el.

Ncwyork, augusztus 4.
Lakehurstba keletamcrikai időszámítás sze

rint nyolc óra előtt (középeurópai időszámítás 
szerint délután két óra tájban) szikratávirat ér
kezett a Gráf Zeppelinről, ahonnan kérik, hogy 
nj’olc órától kezdve szikralávirászok legyenek 
készenlétben, hogy állandóan közöljék a lég
hajóval az időjárási jelentéseket.

Newyork, augusztus 4.
A philadelphiai Rcading Corporation szikra- 

táviróállomása reggel kilenc óra tájban (közép
európai három órakor) kél ismeretlen gőzhajó 
üzenetváltását fogta fel. amely szerint a Gráf 
Zeppelin léghajót 280 kilométernyire a Chcsc- 
pcak-öbőlnél levő Hcnry-fok világtornyától dél
keletre látták.

Newyork, augusztus 4'.
Lakehurstból érkezett nemhivatalos jelen

tés szerint a Gráf Zeppelin pozíciója reggel 
nyolc órakor (Középeurópában két órakor) 
az északi szélesség 36 foka és 55 perce cs a 
nyugati hosszúság 68 foka és 46 perce, ami 
Lakehursttól mintegy 750 kilométernyi tá
volságot jelent. A tengerészeti hatóságok 
véleménye szerint a poziciójelentése’kből 
megállapítható, hogy

a léghajó óránként körülbelül 105 kilo
métert repül,

ami az időjárási viszonyokhoz képest külö
nösen jó teljesítmény.

Óriási tömeg várja a Gráf 
Zeppelint

Lakehurst, aug. 4.
Á szeles idő ellenére már kora reggel 

óriási tömeg várakozott Lakehurstben.

Szigorú rendőri intézkedések történtek 
az autók összetorlódásának megakadá

lyozására.
Bár a Gráf Zeppelin megérkezését inár az 
esti órákban várják, mégis a repülőtéren tar
tózkodik a HAPAG, továbbá a Maybach mo
torgyár és a Goodyear Zeppelin Társaság 
cgy-egy képviselője. Dr. Arnstein, a 
Goodyear megbízottja, kijelentene, hogy ko
rai az a hir, amely szerint Szuperzeppelint 
építenek. Errevonatkozóan van ugyan terv, 
de az építést még nem kezdték meg.

Irányt változtat a léghajó
New York, augusztus 4.

A lakehursti tengerészeti állomás felfogta 
Nlcbolsonnak, az Associated Press tudósí
tójának táviratát, amely szerint a (irat 
Zeppelin a kedvezőtlen Időjárás miatt meg

változtatta útirányát és egyenesen északnak 
halad a May-fok és Philadelphia irányában- 
Most már csuk késő délután (középeurópai 
időszámítás szerint éjfélután) várják Lake- 
hursiben.

Newyork, aug. 4.
Az illeni meteorológiai hivatal jelzi, hogy 

a Gráf Zeppelin Virginia partjainak elérése
kor kedvezőtlen szelekbe ütközik, de a tájé
kozódási és látási viszonyok jók. Ncwyork- 
lói a Virginia-fokig friss és erős fokozatok 
között váltakozó északnyugati szél van. 
amely 70—80 kilométeres sebességével ala
posan csökkenti majd a léghajó sebességét. 
Remélik azonban, hogy a szél estefelé alább
hagy és ezért

nem lehetetlen, hogy a léghajó közvet
lenül éjfélkörül megérkczheük íaeke- 

hurstbe.

Érkezés: 
éjjel háromnegyed háromkor

Ncwyork, augusztus 4. 
Érkezett éjjel 12 órakor.

Az Associated Press jelenti a Gráf Zep
pelin fedélzetéről, hogy n Gráf Zeppelin kö
zépeurópai időszámítás szerint 10.30 perckor 
144 kilométernyire volt Lakehursttól.

Titokzatos betörés Titkos 
Ilona villájában

A betörő teljesen gelforgatta és széjjel szórta a 
lakás berendezését, de nem vitt magával semmit

Fenn a Széc/ienpí-hígyen, a svábhegyi 
fogaskerekű felső végállomásának a köze
lében húzódik el a Rege-ut. Előkelő csen
des villanegyed ez, a svábhegyi végállomás 
érdős, kertes milliőjében, ahol Titkos Ilo
nának, a népszerű szinmüvésznönek van 
egy hatszobás kertes villája. Ennek az épü
letnek 14 a száma, földszintjén négy szoba, 
emeletén pedig két szoba szolgál Titkos 
Ilona nyári lakásául. A villa kertjét magas 
vaskerítés veszi körül, a lakásba vezető aj
tókat pedig redőnyök zárják le.

Titkos Ilona ezelőtt két héttel Olaszor
szágba utazott és jelenleg a Lidón üdül. Ve
lencei nyaralása még két hétig tart, ha 
ugyan, a villájában szombaton éjszaka tör
tént rejtélyes betörési eset nem sietteti a 
művésznő hazatéréséi.

Titkos Ilona villájában ugyanis vasár
napra virradó éjszaka, hajnali órák fele 
egy titokzatos betörő járt. Reggelre kelve 
Titkos Ilona házvezetőnője és szobaleánya, 
akik a villa udvari részében laknak, meg
döbbenve fedezték fel, hogy

a vilin főbejárójúnak lezárt redőnyeit 
valaki kifcszltette, az ajtó ablaküvegeit 

betörte,

ilymódon behatolt az épületbe és a föld
szinti négy szobát a titokzatos és ismeretlen 
betörő

a szó szoros értelmében feldúlta.
.4 négy szobában nem volt egy szekrény, 
nem volt egy asztal, nem volt egy fiók, ame
lyet az éjszakai látogató föl ne feszített 
volna. A szekrényekből és fiókokból min
dent kiszórt a földre, úgy, hogy a művésznő 
összes toalett darabjai, összes fehérneműi,

Lakehurst, augusztus 5. 
Érkezett éjjel negyedegy órakor.

A legutóbbi rádiójelentésből a lenge- 
részhivatal kiszámította, hogy a Gráf 
Zeppelin 12.45 perekor éri el középeuró
pai időszámítás szerint Lakehurstot.

Szárazföld telelt!!
Lakehurst, augusztus 4. 

Érkezett éjjel 3A1 órakor.

A Gráf Zeppelin elérte az amerikai pár*  

tokát és most már a szárazföld fölött repül.

Lakehurst, augusztus 4.

Érkezett éjjel negyedkettőkor.
' Az amerikai rádiószo!"álat híre szerint, 
amelyet a Délnémet Rádió juttatott a 
Deutschc Sendernek a Gráf Zeppelin veze
tői mégis úgy határozlak, hogy elrepülnek 
New York felett és a középeurópai időszá
mítás szerint hajnalban háromnegyed há
rom órakor kötnek ki Lakchurslban. A 
Gráf Zeppelin vezetői azért határozlak igv, 
mert remélik, hogy addigra az erős szél elül 
és a leszállásnál is kevesebb gázt kell ki
engedniük.

kalapjai, cipői halomra dobálva, zűr-zava
ros rendetlenségben heverlek a szőnyegeken. 
A selyem bársony holmik közölt pedig olt 
hevertek a szintén

szétdobált vitrintárgyak, porcellánok, 
ezüstök és kisebb ékszertárgyak, 

valamint a művésznő 2b személyes ezüst- 
cvőkészlctc is. A betörő mindezeket a ruha
darabokat é.s értéktárgyakat széldobálta . a 
szobákban,

mindent felforgatott, de a jelek szerint 
semmit sem vitt el.

A meglepő felfedezésről Titkos Ilona 
háztartási személyzete vasárnap reggel ér
tesitette a főkapitányságot, ahonnan a nagy 
helyszíni autóval bizottság szállt ki Titkos 
Ilona villájába.

Mindenekelőtt a daktiloszkópusok léplek 
akcióba. Kereslek az ujjlenyomatát a titok
zatos betörőnek, aki mindenegyes szek
rényt, asztalt feltört és aki nem dolgozott 
kesztyűs kézzel, mert

a rendőri szakértők csakhamar egész 
sereg friss ujjlenyomatot fedeztek fel 

Titkos Ilona drága bútorain. Az ujjlenyo
matok közül keltől teljes egészében, épen 
fedeztek fel a daktiloszkópusok, ezeket 
mindjárt le is fotografálták és igy a rendőr
ség hozzájutott az első nyomhoz, amely] 
esetleg a rejtélyes betörés és lakásfelforga- 
tás rejtél vének a megoldására vezet.

A daktiloszkópiai felvételek megtörténte 
után a detektívek kezdtek munkába. Kikér
dezték a házvezetőnőt és a szobaleányt, 
akik elmondották, hogy a gondosan lezárt 
villa részben ők már napok óta nem tartóz
kodtak, a redőnyöket és ajtókat gondosait
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Htva tartottak és a: éjszaka nyugodtan 
nludtflk, még csak kutyaugatást sem hallot
tak. Pedig két kutyája is van Titkos Honá
nak, de erek csodálatos módon nem verték 
tel a ház és a környék csendjét a titokzatos 
djjell látogató megjelenésekor. Ebből a kö- 
élményből arra következteti a rendőrség, 
hofy esetleg

• házban jártas személy követhette el 
a furcsa betörést,

okit a kutyák meg sem ugattak. Megállupi 
lottók még a helyszínen a detektívek azt is. 
hogy a rejtélyes betörő

üveg hordol vörösbort ürített ki

titkos Ilona szalonjában.
Minthogy a jelek u mellett szólnak, hogy

Búd János ma átveszi a keres
kedelmi minisztériumot

Hrrrman Miksa tegnap buciul vett a kereske- 
ílelmi miniazlerium vezető tiaztvlaclőilől és u 
héten elutazi n fővárosból A kereskedelemügyi 
miniszter m nyár még hátralevő részét nz idén is 
Árosában tölti, ahol megrongált egészségi álla
potának helyreállítása céljából gyógykezeltél i 
magát. Búr Hermina Miksa ezúttal csak szabad
ságra megy, köztudomású, hogy utódjának a 
kiízvmrléséről már megtörtént u végleges dön
tés. Mint n Hétfői Nanló hetekkel ezelőtt elsőnek 
közölte, llerrman Miksa utódja liud János köz 
gazdasági miniszter lesz..

ÍBod János ma délelőtt jelenik meg clő- 
RFilr n kereskedelemügyi minisztériumban, 
agfrlőea mint a távollevő Herrman Miksa 

helyettme.
F« az átmeneti állapot két hónapig fog tnr- 
lani. Iliid János kereskedelmi miniszterré le
endő kinevezése szeptember végén jelenik meg 
« hivatalos lapban.

Herrmann Miksa október első napjaiban fér 
vissza Budapestre. A volt kereskedelmi mi- 
nlszler elhelyezkedéséről különböző hírek ter

Pildner György mérnök tragikus halála
öngyilkos lelt, mert megbukott a szigorlaton

Vasárnap délben az Uj Szent János-kór- 
Mzban két hétig tartó szenvedés után meg
holt Pildner György huszonegyéves mű
egyetemi hullgaló, aki szublimál mérgezés
sel ápoltak a kórháziján.

Halálának igen tragikus előzménye van. 
" Pildner György még kél héttel ejelőtl a 

nem közönséges betörés, történt Titkos Ilona 
lakásán, arru lehel következtetni,’ hogy

salam! különös cél érdekében forgatta 
fel

nz ismeretlen tettes Titkos Ilona szobáit. 
lehet, hogy keresett valamit, de uz is meg 
lelni — a rendőrség véleménye szerint 
hogy valaki ismeretlen okból bosszúból, 
vagy más egyéni szempontból követte el a 
rejtélyes betörést.

Titkos Ilonát táviratilag értesítették a tör- 
télitektől.

A rendőrség erélyesen folytatja a nyomo
zást abban a reményben, hogy a lefologr.i- 
túli ujjlenyomatok alapján sikerül majd 
kétségtelenül megállapítani, ki garázdálko
dott Titkos Ilona lávollétébr n a művésznő 
Széchenyi hegyi lezárt villájában.

jedlek cl. Kezdetben arról volt szó. hogy u 
kereskedelmi miniszter a Dunónluli Villamos- 
sági rt, elnöke lesz Mint a Hétfői Napié) 
munkalória teljesen beavatott k< rinánykörök- 
l’ől értesül, ez a terv továbbra is fennáll, de 
Herrmann Miksa ettől függetlenül visszatér 
műegyetemi katedrájára.

Kormánypárti körökben egyébként azt be
szélik, hogy

Irgkémbb októberben megszűnik h közgaz
dasági minisztérium.

A közgazdasági miniszter kinevezésének erede
tileg az volt a célja, hogy hosszabb időre szóló 
gazdasági programot dolgozzék ki. Ez megtör
tén/, a programot Hűd János még ti nyári szü
net elölt ismertette a képviselöházzal. Most, 
hogy Had János átveszi az. egyik legfontosabb 
gazdasági minisztérium vezetését, feleslegessé 
válik a közgazdasági minisztérium további 
fenntartása. Ennek n minisztériumnak a incg- 
szünlelése különben is csak formalitás, hiszen a 
minisztérium Búd Jánoson kiviil csak titkárá
ból, Dorner Aurél miniszteri tanácsosból és tit
kárnőjéből állott.

hűvösvölgyi erdőben nagymennyiségű szub
limáltál megmérgezte magát. Miután a mér
get bevette, tettétől megdöbbenve nem várta 
be, mig a méreg éreztetni kezdi hatását, 
hímem

villamosra szállt és az Uj Szent János- 
kórházba ment.

Itt már csak annyit tudóit mondani, hogy 
megmérgezte magát é» a következő percben 
összeesett. Ápolás alá vették, de olyan nagy
mennyiségű mérget nyelt le, hogy 

semmi kilátás sem volt a megmentésére.
Mikor szülei meglátogatták a kórházban, a 
íiu fítadta nekik előre megirt búcsúlevelét. 
A levélben bocsánatot kért szüleitől, amiért 
eldobja magától uz életet. Megírta, hogy a 
tanulmányait elhanyagolta,

„Szörnyű szenvedéseitől akartam 
csak anyámat megváltani**  — 

védekezett a gyilkossággal vádolt leány a bíróság előtt
Érdekes gyilkossági kíséri?! epilógusát tár

gyúim szombaton n pestuldéki törvényszék. Egy 
Aulai solymári földműves leány: a 23 esztendős 
Szabó Eszter állott vádlottként a bíróság előtt. 
A királyi ügyészség

felmenőági rokonon elkövetett szándékos 
emberölés kísérletével

vádolja Szabó Esztert mert ez év február ha
vában

három baltncsnpúst mért az ágyban alvó 
súlyosan beteg- öreg édesanyjára.

A felriadt öregasszony sikoltozására előrohan- 
lak a szomszédok és nagyneliezen sikerült a 
gyilkos szerszámot kicsavarniók a fiatal leány 
kezéből. Érdekes, hogy az öregasszony, akit 
széldlöttsége hosszú évek óta az ágyhoz kötött, 
annyira, hogy mozdulni sem tudott,

bár a bnltaesapásol' borzalmas sebeket 
ejtettek koponyáján, mégis kiheverte a 
gyilkos támadás következményeit — még 

ma Is él-
Meglepő nyugalommal védekezett bírói előtt a 

leány, aki meg akarta ölni édesanyját.
— Beismerem ,hogy valóban el akartam kö

Kövess báró halála után indult kokain-perben 
e héten hoz ítéletet a bíróság

Kövess Jenő báró halála után, mint em
lékezetes, a hatóságok erélyes nyomozást 
indítottak egész sereg kokaincsempész ellen, 
akik a nyomozás megállapítása szerint üz
letszerűen foglalkoztak kábítószerek eladá
sával.

összesen tizenkét ember ellen indult 
eljárás.

A loloncházban működő járúsbiróságí ki
rendeltség, az úgynevezett „csavargóbiró- 
biróság" elé került a tizenkét kokaincsem
pész, akik közül azonban eddig csak Klot- 
:cr Jenő pincér és lllopács Károly szoba- 

a legutóbbi szigorlaton megbukott és 
ezt nem merte otthon bevallani.

Ez a helyzet annyira kétségbeejtetle éj 
olyan lelkiismeretfurdalásokat okozott neki, 
hogy elkeseredésében halálra szánta magát.

Hiábavaló volt az orvosok minden oda
adó igyekezete, a tragikus sorsú fiatalember 
két heti kínlódás után vasárnap délben ki
szenvedett n kórházi ágyon.

vetni a nagy bűnt, mégsem érzem bűnösnek 
magam .Nem az örökség miatt akartam ölni, 
mint ahogy a vádirat mondja, hanem

csak szörnyű szenvedéseitől akartam anyá
mat megváltani.

A 78 esztendős öregasszony tíz esztendő óla be
teg és állandóan sírt, jajveszékelt, hogy valaki 
váltsa meg az déltől. Könyörgésének végül is 
U<-m tudtam ellenállni, meg azután hát nem 
tudtam tovább nézni kínlódását, ezért kaptam 
fel a baltát, hogy végezzek vele. Különben pedig 

nem bánom, ha felakasztanak ...
A törvényszék számos tanút hallgatott ki ez. 

ügyben, többek közölt a vádlott két fivérét is, 
akik nem igen igazolták be a leány védekezé
sét. Szerintük a leány férjhez akart menni és

mivel édesanyja nem volt hajlandó haláláig 
szétosztani gyermekei között busz belé 
földjét, meg akarta ölni, hogy ilyen módot 

jusson — hozományhoz.
A bizonyítás kiegészítése során dr. Kis Endro 

védő a leány elmebeli állapotának meegvizsgá- 
lását kérte, amit a törvényszék rövid tanácsko
zás után cl is rendelt.

festősegéd ügyében hoztak Ítéletet. Klolzert 
négy havi elzárásra Ítélték, lllopács ellen 
bizonyíték hiányában megszüntették az el
járást. A hetekig tarló zárt tárgyalás után 
nyilvános tárgyaláson hozta meg Ítéletét a 
bíróság. A többi vádiolt ügyét szintén zárt 
tárgyaláson tárgyalta a bíróság.

A Hétfői Napló értesülése szerint 
e héten kerül Ítélethirdetésre a sor a 

többi 10 vádlott ügyében,
akiket nemcsak kokaincsempészésért, hanem 
közveszélyes munkakerülésérl is vontak fe
lelősségre
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Nemzetközi kasszafurók 
betöréseuipesten

Négy-öt órán át dolgoztak észreuétlenUi

Felrobbant és porrá égett 
egy autó az országúton

Szombaton éjszaka vakmerő betörés tör
tént Újpesten az Árpád-utca 58. számú ház
ban, ahol ismeretlen lettesek kibontották a 
ház falát és behatoltak Rosenberg József 
füszerkereskedő üzletébe.

Elsőrangú szerszámokkal kifúrták az 
iroda üvegfallal elválasztott részében 

álló Wcríhelm-szekrény ajtaját 
ís a kasszából 

több mint tízezer pengő készpénzt 
és öt darab váltót vittek cl.

A rendőri megállapítások szerint a nagy
szabású és rendkívül nehéz betörői munka

Radnay Miklós 
az Opera igazgatója, súlyosan 
megbetegedett és a bolognai 
gyorsvonatról szállították baza
Komplikációk miatt az operációt el kelleti halasztani — 
Radnay már [óbban vara és a jövő héten megoperálják

Néhány nappal ezelőtt a Keleti pályaud
var érkezési oldalán a Jd/ios-szanatórium 
betegszállító autója várta a bolognai gyors
vonatot. A gyorsvonat a nagybeteg Radnay 
Miklóst, az Operaház kitűnő fiatal igazgató
ját hozta haza Pestre, akit megérkezése 
után azonnal a János-szanatóriumba szállí
tották. Távirati értesítés alapján Manninger 
sebészprofesszor operatív beavatkozásra ké
szen várta a szanatóriumban a nagy bete
get, akit azonnal megvizsgált és a vizsgálat 
alapján elhalasztotta a készülő operációt.

Radnay Miklós feleségével három héttel 
ezelőtt utazott el nyári szabadságára Bo
lognába. Nagy olasz körutat vettek tervbe, 
amely alkalommal Radnay Miklós az olasz 
operaviszonyokat akarta tanulmányozni. 
Két hétig tartózkodtak Bolognában és mi
kor felültek a vonatra, hogy tovább utaz
zanak, Radnay Miklóst

erős epegörcsök vettek elő, 
úgy, hogy felesége is jobbnak látta, hogy 
ha a nagybeteggel nem folytatja az uta
zást, hanem leszáll a vonatról és ott a bo
lognai pályaudvaron bevárják a Pest felé 
induló gyorsvonatot.

így is történt. Radnay Miklós a pálya
udvar orvosi szobájában

rettenetes kinok között várta a pesti

A Dunába fulladt a malom
tulajdonos, aki csónakjával egy 
motorcsónak segítségére ment
Tragikus szerencsétlenség vasárnap hajnalban a Dunán

Tragikus csónakkalaszlrófa történt va
sárnap hajnalban a Dunán. Egy motorcsó
nak összeütközött egy evezőssel, az össze
ütközés pillanatában a szerencsétlenül jár
lak segítségére sietett egy másik evezős, 
amelyben Szilágyi András malomtulajdo- 
nos ült. Szilágyi, miközben az összeütközés 
helyszínére igyekezett, a Duna közepén ör
vénybe került, csónakja felfordult és még 
mielőtt bárki segítségére siethetett volna, 

elmerült a vízben.
Vasárnap hajnali félöt órakor négy tag

ból álló kirándulótársaság indult cl újpest
ről motorcsónakon a Dunán. A kirándulók 
Esztergomba igyekeztek. A motorcsónakot 
a csónak tulajdonosa, Frigycsy Endre gé
pészmérnök vezette. Kívüle öccse, Frigycsy 
János főiskolai hallgató és két hölgy fog
laltak helyet a motorcsónakban, amely 
gyorsan szelte a habokat. Alig hagyta 
el a motorcsónak a Duna váci kanyaru
latát, Frigycsy Endre gépészmérnök. — 
aki mindössze két hónapja űzi a vizispor- 
tót, — tájékozódás céljából a motorost egy. 
a Dunán haladó kélcvczös csónak felé irá
nyitolta.

A motoros teljes erővel haladt a szemközt

legalább négy-öt óra hosszat tartott 
és a falbontás meg a kasszafúrás munkáját 
olyan zajtalanul végezték cl a betörök, 
hogy a hosszú idő alatt senkisem lelt figyel
messé működésűkre.

A rendőrség erélyes nyomozási indított a 
tettesek felkutatására, annyival is inkább, 
mert legutóbb több veszedelmes kasszafuró- 
társaságot tettek ártalmatlanná a detektívek 
és éppen ezért valószínűnek tartják, hogy 

külföldről hazatért nemzetközi kassza
fúrók

kezdték meg garázdálkodásukat újpesten.

gyorsvonatot
és hosszú izgalmas utazás után egy olasz 
orvos kísérővel meg is érkezett Pestre. A 
pályaudvarról azonnal a Jáncs-szanatóri- 
uniba vitték, ahol Manninger professzor 
mindent elkészített a sebészeti beavatko
zásra. Manninger az orvosi konzultáción 
azonban megállapította, hogy Radnay Mik
lós állapota

az utón komplikálódott 
és éppen ezért nem teheti ki őt az operáció 
esetleges veszélyének. Kezelésbe vették és 
elsősorban a beállott komplikációt igyekez
tek az eredeti betegségre leegyszerűsíteni.

Ma délután beszéltünk a beteg Radnay 
Miklós feleségével, aki a következőket mon
dotta:

— Sajnos, nagyon rossz nyarunk volt, 
szegény férjem az itteni nagy munka után 
bizony nem élvezhette a nyarat. Már elin
dulásunkkor is rosszullélröl panaszkodott, 
amely annyira fokozódott, hogy Bologná
ból kénytelenek voltunk hazautazni. Fér
jem állapota javulóban van, ma már a kert
ben tett kisebb sétát. Manninger profesz 
szór csak akkor fogja operálni, ha már be
tegsége teljesen elveszítette akut jellegét.

(s. z.)

jövő evezősök felé, oly erővel, hogy a mo 
toros, amelynek sebességét Frigycsy kiss 
későn csökkentette,

teljes erővel nekiszaladt az evezősnek, 
amely az összeütközés következtében 
felborult. Az evezősök az összeütközés 
pillanatában a csónakból kiugrottak és 
úszva igyekeztek a közeli partra, ame

lyet szerencsésen el is értek.
A motorcsónaknak az összeütközés követ
keztében semmi baja sem történt, csupán 
a motorcsónakban helyet foglaló hölgyek, 

két budapesti magántiszlviselönő
ijedlek meg rendkívüli mértékben s két
ségbeesetten sikoltozni kezdtek. .4 kétségbe
esett sikoltozásra figyelmessé lett a Duna 
túlsó partján Szilágyi András malom tu
lajdonos, aki csónakján az összeütközés he
lyére igyekezett. Szilágyi teljes erejéből eve
zett a szemközti part felé. Alig hagyta el 
azonban a Duna közepét az evezőscsónak, 
örvénybe került. Az örvény a csónakot el
kapta és lefelé sodorta a Dunán. Szilágyi 
erejét megfeszítve igyekezett az örvényből 
kikerülni. Sikerült is az örvény forgataga 
bán csónakját visszakormányoznia, ekkor 
azonban

az örvénynek egy újabb forgójába ke
rült, nmely a csónakot felfordltotta. 
Szilágyit az örvény elkapta és teljes se

bességgel magával sodorta.
A malomtulajdonos (férceken át küzdött a 
habokkal, hogy az örvénylő Dunaágból ki
kerüljön, azonban még mielőtt bárki is 
megközelítette volna,

a Duna közepén, mintegy száz méter
nyire a szerencsétlenség színhelyétől, 

elmerült a vízben.
Csak kalapját sikerült kifogni a Duna vizé 
bői a motorcsónak vezetőjének, aki iná. 
későn érkezett Szilágyi megmentésére.

Frigycsyék a szerencsétlenségről nyom 
bán jelentést lettek a dunai csendőrségen. 

f.l Hétfői Napló tudósítójától.) Szokatlan i 
katasztrófa történt a nagyszénási ország-1 
utón vasárnap délután egy gépkocsival. 
Rózsa László orosházai kereskedő és Ró
nai Dezső gyógyszerész társaságával auto
mobilon Orosházáról Nagyszénásra igye
keztek. Amikor körülbelül az ut felél meg
telték,

az autó nioforházából hatalmas láng
nyelvek csaptuk ki és pár pillanat múlva 

valóságos füstfelhőbe borult az autó.

Hűvösebb időt jósol 
a Meteorológiai Intézet

A Meteorológiai Intézethez vasárnap az 
időjárásról a külföld különböző meteoroló
giai állomásairól aránylag kedvezőtlen je
lentések érkeztek. Nyugateurópából általá
ban azt jelentették, hogy az elmúlt hét vé
gén még mutatkozó hőemelkedés csaknem 
mindenütt megszűnt, többnyire felhős, ziva
taros ülő uralkodik és európaszerte jelen
tékeny hősüllyedés következett be. A hő
süllyedést az Atlanti óceán felől az európai 
kontinensre beáramló hűvös depresszió 
okozta.

Vasárnapra virradó éjszaka Magyarország 
szág több helyén mindössze 16 fok 

Celsiust mutatott a hőmérő.
A Meteorológiai Intézethez a vasárnapi 

napon beérkezeti vidéki jelentések is a hő- 
emclkcdés nagyobb csökkenéséről számol

összellMzött a meEteaató 
ess autóiméval

Vasárnap délután Budán a Kékgolyó
utca és Ráth György-ulca kereszteződésénél 
a mentők Bp. 30—235 rendszámú autója 
összeütközött a Bp. 25—094 rendszámú bér
autóval. amelyet Szobovics Mór vezetett. A 
bérautóban négy utas ült: Biró Mareel igaz
gató, Biró Magdolna és Biró Ilona tisztvise
lőnők és Biró Púlnc, egy fényképész özve
gye. Az összeütközés ereje olyan heves volt, 
hogy a bérautó utasai a szó szoros értelmé
ben kiröpüllek a kocsiból és elterültek a 
kövezeten.

Kiaastyiii a megnagvos&iiott és Ráépített

nek megfelelően átépítettük és megnagyobbítottuk és azt egy hatalmas új

Mimién tárgy no öiieres
osztállyal. kiböuítettQK
Ezen osztályunkban többsxáz oly szenzációs cikket hozunk forgalomba, 

mely tárgyak legnagyobb része a 90 filléres úrnak a dupláját, sőt több
szörösét is megéli. Állításunk komolysága és valóságáról mindenkinek érdeke 
meggyőződni és ezen cikkeket 36 szebbnél szebb új kirakatunkban, valamint 
áruházunkban vételkényszer nélkül megtekinteni.

90 filléres osztályunk néhány slágercikke: 
Háztartási cikkek

selyemmel bevont ruhaakasztó - 90 fill 
fiirdöszobalükör 28X22 cm nagy 90 fill. 
japán strandernyő...................... 90 fill.
préselt üveg szőlőmosó , . 
paradicsompasztrozó . . .

coll, legyező virágos v. áttört

. 90 fill. 

. 90 fill. 

. 90 fill. 
befont üveg 2 lit. (demijon) . . 90 fill.
műmárvány szobor ..... 90 fill. 
színes dísztál, szenzációs! . 
pár fqyence csésze, mintás .

. no fiit.
. 90 fill.

I
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1 nagy főzelék-, saláta- v. teszt Ástál 00 fill.
2 db duplacrős faycncc-lányér . . 90 fill.
1 % íil. fiilcskorsó..............................90 fill.
4 db mintás ínyence bögre . . .90 fill.
1 db alumínium lábas v. fáz. üt. 90 fill. 
I nagy vizesüveg 2 pohárral .
6 db vizespohár ......
6
I
I
I
1
1

. 00 fill 

. no r.ii.
db mandula- v. pipereszappan . 90 fill. 
valódi Gillclle öijborot vak észlel 90 fill. 
férfi sporlöv csattal........................ 90 fill.
hátizsák erős ccigből .... 90 fill. 
hajlekölő férfi v. női .... 1)0 fill. 
angol fi’mlálca 25 cin ... 90 fill.

Vidékre 10 darabot utánvéttel szállítunk!

Az utasok ijedten ugrottak ki a gépkocsi
ból, Rózsa és Rónai pedig az autó körül fog
lalatoskodtak, amikor nagy dörrenéssel

felrobbant a gépkocsi henzintartálya 
és az egész autó égni kezdett.

Néhány óra alatt úgyszólván 
porrá égett az automobil 

és még az alváza is használhatatlanná váll. 
Rózsa és Rónai könnyebb égési sebeket szen
vedtek, az autó többi utasainak nem. tör
tént bajuk.  

nak be és csak vasárnap a déli órákbarl 
mutatott némi emelkedést a hőmérő. Va
sárnap délben Budapesten a hőmérséklet 
22 fok Celsius volt, azonban a Meteoroló
giai Intézet jelentése szerint

a hőmérsékletnek további süllyedésére 
lehet számítani,

különösen éjszaka.
Minden valószínűség szerint az elkövet

kező napokban nz időjárás nem lesz ki fe
jezetien meleg, nyárias jellegű, inkább fel
hős időjárásra van kilátás s az esték és az 
éjszakák aránylag hűvösek lesznek.

A Meteorológiai Intézet egyébként vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
adta ki:

Változóan felhős idő várható némi hő- 
süllyedésscl.

Biró Pálné bordatörést és kisebb hor
zsolásokat szenvedett.

A másik három utasnak és a sodornék 
csodálatosképpen semmi baja sem történt. 
Biró Pálnét a mentőkocsin utazó orvos ré
szesítette első segítségben és

ugyanezen a mentőautón nyomban a 
Sicsta-szanatóriumba szállítottak, 

ahol ápolás alá vették. A rendőrség meg
indította a vizsgálatot annak megállapítá
sára, milyen körülmények közölt történt a 
baleset.
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JátékAruk 
nagy cclluloidbaba 15 cm’. . 
porc, fejű öltözött baba 23 cm 
képcskocka 21X16 cin dobozban 
kalauzjúték, teljes felszereléssel 
berendezett bababölcső . . . 
nagy szarukürt ......................
nagy homokjáték 28X24 cin 

doboz .......................................
lllhogr. nagy homokvödör . . 
litliogr. nagy öntözőkanna . . 
seprükőszlct kártyán . . . 
festékkészlcl 12 db gombfesték 

és ecsettel.......................... '. .
ólomkatonák vegyesen . . . 
nagy gyermekpuska lakkozott 
keményfatalicska eddig P 1.90 
képes vagy nicsekönvv . . . 
gummibnbák vagy állatok 
amerikai gummilabda, nagy 
nagy nikkel vasaló ... 
kertiszerszám, 3 részes . . 
kuglizó állványon, keményfából 
nagy felhúzható automobil . . 
nagy búgó csiga ......................

no nn 
00 üli. 
oo nn 
90 fill.
90 fill. 
00 fill.

no mi. 
no mi. 
no nn. 
no fin.

90 fill.
90 fill.
90 fill. 

i 90 fill. 
. 90 fill

90 fill
90 fill.
90 fill
90 fill.
90 fill.
90 fill.
90 fill.
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III KEK
Nyakán kőtéllel, 

zsebében kövekkel 
ugrott a Dunába — 

mégis kimentették
Különös öngyilkos-ágol követett cl mu hajnal- 

bán Katóim László 19 éves banktisztviselő, uki 
a Vám-utca 0. szánul házban lakik. Az életunt 
flnlnlrnibcr a hajnali szürkületben felment a 
Ferenc József hidni és onnan

a Dunába vetette Uiugút.
Mielőtt végzetes teltét elkövette, 
nyakára szorosan vastag ruhaszárító kötelet 
hurkolt é-s zsebébe súlyos kődarabokat telt, 
hogy az Ungyllkosság bizonyosan sikerüljön.

Alig ugrott azonban a vizbe, az őrszemes rend
őr, aki a hajnali csendben a zuhanó lest csob- 
bánására figyelmes lelt, értesítette a víz alatt 
állomásozó motoros mentőőrséget és csodálatos
képen

a Buti ápol" iiicntőliiijó legénységének si
került k az öngyilkos fiatalembert, bár az 
egy pillanulru sem merült fel — kimenteni.

Eszmélelh-nül sillek parira a makacs életuntat 
és kihivlák hozzá a mentőkéi. A Halai bank- 
tiszti viselőt, akit a Rókus-kórházba szállítóiak, 

még eddig kihallgatni nem lehetett , 
úgy hogy egyelőre ismeretlen az ok, amiért u 

. végzetes lépésre szánta cl magát.

—- Vhnn. Dréhr éa Ripka — Fonyódbéla- 
telrpcn. Ripka Ferenc főpolgármester, aki 
nyári szabadságának első részéi Reichen- 
liallhnn töltötte, csütörtökön este visszaér
kezett a fővárosba. A főpolgármester két 
napol Budapesten töllölt és ebből az alka
lomból hivatalában is megjelent, flipka fő
polgármester vasárnap reggel Fonyód-Bélu- 
telepre utazott, ahova elkísérték öt Vass 
József népjóléli miniszter és Dréhr Imre 
államtitkár is. A népjóléti miniszter és tár
sasága előbb lialalonfüredrc utaztak, ahol 
meglálogatlúk a népjóléli miniszternek az 
édesanyja!, valamint Dréhr államtitkár 
édesanyját is, akik a nyaral a Balaton mel
leit (öltik. A népjóléli miniszter és állam 
titkára vasárnap este Ripka főpolgármes
ter vendége volt Fonyód-Bélatelcpen, ahon
nan hétfőn a délutáni órákban térnek 
vissza Budapestre.

Leleplezték a koinniiln alatti rabok em
léktábláját u gyiijlőfogházbnn. Vasárnap dél
előtt a gyűjtAfogház udvarán Impozáns és ke- 
gyclctcs ünnepség keretében leplezték le. n 
kommunizmus ulatl rabságot szenvedett köz
életi férfiak emléktábláját. Az ünnepségen a 
fogház kommün alatti lakói közül megjelentek 
Huszár Károly, Pcréngi Zsigmond báró, Zscm- 
bery István. Szörtscy József, Csécsi Nagy 
Imre, Allcnburycr Gyula, vitéz gróf Takács- 
Tolván József é.s mások. Az ünnepségen részt- 
vett József királyi herceg, akit Pcréngi Zsig
mond báró fogadott. A fogház kápolnájában 
istentiszteletet tartottak, majd a gyüjlőfoghúz 
udvarán megtörténi az emléktábla' leleplezés, 
A fogház énekkara a Hiszekegyet adta elő, 
majd Altcnburgcr Gyula és Srlatsányl Géza, a 
fogház igazgatója mondottak ünnepi beszédet. 
Felkay Ferenc dr. lanácsjegyző az ünnepi be
szédek elhangzása után a főváros koszorúját 
helyezte el az emléktáblád

— A zirci apátság autója elütött egy embert- 
A zirci apátság személyautója, melyben négyen 
üllek, a zirci utón elgázolta Cvcrenc Jukub föld- 
mivest, akit a súlyos sérülésével a veszprémi 
kórházba szállítottuk. A.nyomozás megindult.

— Egy 14 éves Hu bravúros életmentése. 
Veszprémből jelentik: Jczerniczky József 3 
éves veszprémi gyermek ii Séd malomárok 
fariján üldögélt leánytcstvérévcl. Egyszerre 
m kisfiú n parton megcsúszott és u sebesen 
folyó vizbe zuhant. Az ár gyorsan sodorta a 
közeli malom kerekei felé, ahol a biztos ha
lál s árt volna n gyermekre. A leányka sikol
tozását meghallotta a közelben fejtegető 
Mctzgcr Emma festömüvésznft, akinek 14 
éve., ginuiazista fia élete kockáztatásával a 
vízbe vrlcllv megát és a fuldokló gyermeket 
közvetlenül a malom kerekei előtt kimen
tette a vízből.

— A szőrcgl csata nyolcvanéves emléke. 
Szegedről jelentik: Vasárnap volt 80-dik év
fordulója hz 1819 augusztus 4-1 szőregi csatá
nak. Ebből az alkalomból Szőrrg község díszes 
ünnepet rendezett és emléktáblát helyezett el 
h községháza falában. Az ünnepségen részt 
vett a magyarországi olasz kolónia számos 
tagja Govanni Occilia és Giorgo Tiberi attasék 
vezetésevei. Az ünnepség Szegeden kezdődött, 
al.id vitéz Szabó Géza kulturtanácsnok üdvö
zölte a város nevében uz olasz vendégeket. Az 
olaszok ezután megkoszorúzták u 46-osok em
lékművét, majd :i hatóságok képviselőivel 
•utón kivonullak Szöregre. A község felvirá
gozva és fellobogózva várta az ünnepséget. A 
községháza falában elhelyezett díszes emlék
tábla elölt Tarnay lvor alispán mondott fel- 
uvaló beszéli I cs kiemelte a 80 év előtti sző- 
regi csuta jelentőségét. Délben 200 terítékes 
bankett fejezte be az ünnepséget,

— Motorkcrékpárszcrejicséllcnaég a BSE- 
pályán. Vasárnap délután a BSE Thpköly-ull 
versenypályán Wittcnbcry József 22 éves ke
reskedő motorkerékpárjával /elborult és súlyos 
sérüléseket szenvedett. A mentők a Rókus- 
kórházba szállították.

A Dunába fűlt Markovics fő
mérnök édesanyja előre meg

álmodta fia katasztrófáját
Álom, amely szomorú valósággá lesz

Azok közül a furcsa színjátékok közül, ame
lyeket az Elet rendez néha napján, egy nem 
mindennapi megható história játszódott le szom
baton a Községi Temetkezési Intézet egyik bel
városi fiókjában. Délidé járhatott uz idő, ami
kor egv kisírt szemű, hajlollhátu .talpig feke
tébe öltözött öreg anyóka tipegett be a boltba. 
Ezen a helyen hozzá vannak ahhoz szokva, 
hogy a „vevők", akik ide betérnek, nem túlsá
gosan nagy örömmel érdeklődnek a koporsók, 
szcnifödelek és egyéb temetkezési cikkek ára 
ulán, éppen ezért az anyóka nem is keltett külö
nösebb feltűnést az üzlet személyzete előtt. Az 
idős uriasszony megvárta szépen, türelmesen, 
amig rákerül a sor, azután pedig megkérdezte 
ulfogódott hangon, hogy vájjon

mibe kerül egy holttest hazaszállítása Po
zsonyból Budupcslrc.

Mikor az árat megmondották neki, eleinte egy 
kissé sokallta a költségeket, végül mégis bele
ment s a már kissé kopottas, öregasszonyos re- 
likiilből előkotorta az előleget, aláírta a meg- 
r< ndclőlcvelct is, amely szerint megbízást ad a 
Községi Temetkezési Intézetnek, hogy

fiának, dr. Markovics Péter főmérnöknek a 
holttestét szállítsák haza Budapestre.

— Honnan kell a holttestet hazaszállítani? — 
kérdezték az idős uriasszonyt — és hol vannak 
azok az írások, amelyekből az anya fia haláláról 
értesül?

Az öregasszony azonban
nem tudott semmiféle írást clőinutatni, 

e o r da rie
— Rendőrosztag teremtett rendet egy város

ligeti vendéglőben támadt verekedésnél. Vasár
nap este a városligeti „Trieszti nő' nevű ven
déglőben összeszólalkozott Vojacsek Antal bu- 
lorszáililó munkás kalmár Ferenc kocsissal. A 
szóváltásból csakhamar verekedés lelt, amelybe 
később beleavatkozolt a vendéglő egész közön
sége. Két pártra szakadt a verekedésbe beavat
kozó publikum, úgyhogy már attól lehetett tan 
tani, hogy általános verekedéssé faiul a két 
vendég tisszcszólalkozása. Ét leshették a közeli 
őrszobál, ahonnan futólépésben egy rendőrosz
tag érkezett a vendéglőbe A rendőrök rövide
sen rendet teremtettek a vendéglőben és Voja- 
csőket és Kalmárt előállították az őrszobára.

— Felgyújtottak nyolcszáz mázsa búzát, Bé
késcsabáról jelenti tudósilónk: Kél súlyos tűz- 
katasztrófa törlént ma Békésmegyében a ga- 
bonacséplésnél. Iványi Elek endröd-nagylaposi 
földbirtokos tanyáján cséplés közben, eddig még 
meg nem állapított körülmény folytán kigyul
ladt az összerakott hatalmas buzaasztag és mire 
segítség érkezett, az óriási lángokkal égő aszta- 
got a rettenetes hőség miatt meg sem lehetett 
közelíteni. Az asztag így teljesen leégett és a kb. 
400 mázsa búza megsemmisült. Ugyancsak liiz 
hamvasztotta el a gyomai halárban, nem messze 
az előző tűz színhelyétől Csata János gazdál
kodó buzauszlugjail, amelyek szintén gyorsan 
kaplak lángra és a vízhiány miatt csakhamar a 
lángok martalékai lettek. Itt kb. 4/0 mázsa búza 
pusztult el. Mivel az a gyanú merült fel, hogy 
a kél tűzvész egyformasága következtében bűnös 
kezek munkájára lehel következtetni, a csend
őrség széleskörű vizsgálatot indított a tűz oká
nak kiderítésére.

— Blrkanyájba rohant egy motorkerékpár. 
Békéscsabáról jelentik: Ifjú Szabó Károly pusz- 
laföldvárl gazdálkodó a békéscsabai országúton 
motorkerékpárjával, amint egy elölte haladó 
szekeret akart kikerülni, belerohant uz ország
úton keresztül vonuló btrkanyájba. A gép fel
borult, Szabó széles ívben repült az országul 
melletti árokba. Életveszélyes sérülésekkel hal
dokolva szállították a békéscsabai közkórházba.

— Véletlenül leforrázta tizbónapos kisfiát. 
Adorján Béla 24 éves fővárosi alkalmazott va
sárnap délelőtt 11 óra tájban Pesterzsébeten, a 
Szarvas-utca 6. számú házban levő lakásán a 
taknréklüzhelyről egy fubék forró vizet emelt le 
és közben tishónapos, Béla nevű kisfiát le
forrázta. A mentők a kisfiút életveszélyes álla
potban a Fehér kereszt gyermekkórházba szál
lították.

— Véres zavargás NUrnbergben. Nürn- 
bergből jelentik: Vasárnap délután a kom
munisták felvonulást rendeztek. A város 
több pontján összeütközésre került a sor a 
kommunisták és a nemzeti szocialisták kö
zött. Revolveriüvcsck dördüllek ei és né
hány ember megsebesült. zavargással 
kapcsolatban a rendőrség több letartózta
tást foganasitott.

— A Relsz-áruház Jubileuma. A Király-utca 
egyik legrégibb és legnépszerűbb üzlete, a Relsz- 
áruház most ünnepli alapításának huszonöt esz
tendős évfordulóját. A játék- és díszműáru 
szakma egyik legkitűnőbb képviselője ez a cég. 
A jubileum alkalmával harminchat újjáépített 
kirakat és egy sereg kedves meglepetés várja u 
Relsz-áruház vevőit. Az üzletet egy uj osztállyal 
bővítették, ezen áz osalályon minden egyes tárgy 
kilencven fillérbe kerül, köztük számos olyan 
cikk van, amelynek értéke többszörösen felül
múlja a kilencven fillért. A Reisz-áruházba bárki 
bemehet s vélelkényszer nélkül megtekintheti u 
sokezer értékes olcsó tárgyat.

még kevésbé tudta pontosan meghatározni azt 
u helyei, ahol u haláleset történt. Mert amin'- 
elmondotta

maga sem tudju, hogy a fiával mi törlént. 
ö csak megálmodta azt, hogy íiát valami sze
rencsétlenség érlc és

látta álmában, hogy Pozsonyban élő fia 
meghall.

Ezért öltött gyászruhát és ezért akart gondos
kodni Ha hazaszállításáról.

A Községi Temetkezési Intézetnél meghatót- 
lan nyugtatták meg az idős uriasszonyt és

küldték haza, hogy flanuk bizonyára semmi 
baja sincsen és ólmok alapján nem lehet 

valakinek a holttestét hazaszállítani, 
föl g akkor nem, ha — az él.

Már-már egészen elfeledkeztek az idős úri- 
asszonyról de 21 órával később Markovicsné 
ujra eljött a boltba és egy sürgönyt tett le a 
vezető tisztviselő asztalára. A sürgönyben arról 
értesítik özv. .Markovics Endréné nyugalmazott 
il/át’. főlisztviselő özvegyét, hogy

Péter tia előző nap Pozsonynúl fürdés köz
ben szerencsétlenül járt, görcsöt kapott és 
mielőtt segítségére siethetlek volna, el

merült.
Az utána úszók már csak a holttestét tudták a 
partra tűnni

ANirkovics Péter édesanyja most már tehát 
mgfelelő bizonyítékokkal a kezében fizethette 
le a költségeket fia holttestének hazaszállító 
sáérl.

— Házasság. Adóin László az Esti Kurír 
cs a Hétfői Napló belső munkatársa és Ká
dár Anna, néhai dr. Fischcr Lajos főorvos 
leánya házasságot kötöttek.

— Horváth János postatiszt és Szász 
Annuska, a Hétfői Napló kiadóhivatalának 
tisztviselőnője vasárnap délután a pest
szentlőrinci római katolikus templomban 
házasságot kötöttek.

— Kieseit a vonatból. Vasárnap este a nyu
gati pályaudvarra hívták ki a mentőket, akik 
a Vecsésröl érkező vonatból egy eszméletlen, 
súlyosan sebesült leányt emeltek hordágyra. A 
súlyos sebesült Kercpecki Zsuzsanna 15 éves 
földmi vés leány, aki Vecsésnél a vonalból ki
zuhant és súlyos sériilésjkd szenvedeti. A men
tők életveszélyes állapotban szállították a Ró
kus-kórházba.

— Rekordszámúk n budupest—bécsi légifor
galomban. Amint értesülünk, a Magyar Légi
forgalmi RT és a Deutschc Luft Hansa AG. ál
tal közösen üzembentartóit Budapest-bécsi út
vonalon az utasok száma julius havában, a vo
nal fennállása óla első ízben haladta meg az 
500-as számot. A forgalom növekedésében a 
külföldi turisták mellett a kercskedővilág tag
jai is arányosan vették ki részüket. A forga
lomnak ez a növekedése annál örvendeleseob. 
mert az utasok számával arányosan a csomag 
és a posta forgalom is szinte ugrásszerűen emel 
kedik és igy továbbra is a magyar társaság vo 
nala marad az európai légihálózat egyik legje 
lenlékenyebb és legfrekventáltabb légivonala.

— Baleset játék közben. Ma délelőtt a Kis
pest Wekcrle-telepl téglagyár mellett Fleisch- 
mann Tibor 18 éves tanuló F/aufccr/-pisztolyá- 
val játékból lövöldözött. Az egyik golyó elté
vedt és a közeli réten játszadozó Metánt Má
ria öt esztendős kisleány orrába fúródott. A 
súlyosan sérült gyermeket a mentők kórházba 
szállították, a lövöldöző diák ellen pedig a 
rendőrség megindította az eljárást.

— Ne feledkezzék meg, mit ígért a feleségé
nek, vigyen ha^za magával Lysoformot.

— .Szerencsétlenség a hajóhintán. A város
ligeti Mutatványos-téren lévő egyik hajóhintá
nál vasárnap délután súlyos szerencsétlenség 
történt. Szolindi Rozália 22 éves háztartási al
kalmazott, aki a Ferry Oszkár-ulca 22. szám 
alatt lakik, kizuhant a hintából s mindkét lá
bát eltörte. A menlők súlyos sérülésekkel szál
lították a Kun-utcai kórházba.

— Az ittas soffőr. Gablonzból jelentik: 
Klemtn Vince üixisoffőr tegnap éjszaka tiL 
tolt fuvart szállitott Kunncrsdorf közelében. 
Kissé ittas állapotban nekihajtotta az autót 
egy sarokkőnek. Az autó felborult és uta
sai nagy ívben repültek ki belőle. A soffőr 
rögtön meghalt, egyik utasa kórházbaszál 
litás közben halt meg, inig egy másik utas 
könnyebb sérülést szenvedett.
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Az eszperantisták 
vasárnapja

Az eszperantó világkongresszus vasárnapja 
istentiszteletekkel kezdődött. A Szent István 
bazilikában Holik Sámuel egri teológiai tanár 
tartott eszperantó nyelvű szenlbeszédet, a fa
sori református templomban pedig Paul Hüb- 
ner hamburgi kiküldött tartott eszperantó 
prédikációt.

A Magyar Országos Eszperantó Egyesület 
délelőtt tartotta meg a Zeneakadémia nagy 
termében zászlószentelö ünnepséget nagy
számú közönség jelenlétében. Júlia Isbrückcr 
zászlóavató beszéde ulán II. Mihallk József 
elnök hatásos beszédben kiemelte, hogy mi
ként a zászló az eszperantó jelvényt és a ma
gyar színeket egyesíti, éppen úgy az egyesület 
minden szélsőségtől távol állva, dolgozik a 
hazáért és az emberiségért. Az eszperantó 
himnusz eljátszása ulán Baghy Gyula Zamen- 
hof költeményét szavalta el, majd a világ
kongresszus közönsége magyarruhás leányok 
sorfala közölt zárt sorokban megindult az 
Andrássy-uton a Vigadó falé, ahol ideiglene
sen

elhelyezték a gróf Széchenyi István tiszte
letére készített emléktáblát,

amelyet John Merchant, a központi bizottság 
elnökének beszéde közben lelepleztek.

Vasárnap délután a kongresszus különböző 
bizottságai és a különböző eszperantó egyesü
letek tartották meg gyűléseiket a Conlinontnl 
szállóban, majd este félkilenc órakor a kon
gresszus tagjai a Vigadóban gyűltek egybe, 
ahol

nemzetközi kosztümből
folyt le, amely a késő éjjeli órákig tartott.

— Augusztus 18-án leplezik le a budapesti 
házlczred emlékművét. Budapest székesfőváros 
volt háziezredének a cs. és kir. 32-es gyalog
ezred emlékmű és szoborbizottsága állal a 
Mária Terézia laktanya falán elhelyezendő em
léktábla leleplezési ünnepsége augusztus 18-án, 
délelőtt 10 órakor lesz a következő programmal: 
Délelőtt Í0 órakor a laktanya udvarán tábori 
mise, melyet Ilaas Lipót tábori püspök fényes 
papi segédlettel fog celebrálni. A budapesti I. 
honvéd gyalogezred és a budapesti háziezred 
tagjai kivonulnak az Üllői-ulra az emléktábla 
elé, ahol József főherceg mondja az ünnepi be
szédet és leleplezi az emléktáblát. Dr. Sipőcz 
polgármester ótveszi az emlékművel. A volt 
haziezred jogutóda, a jelenlegi budapesti I. 
honvéd gyalogezred parancsnoka, vitéz Schnet- 
zer Kálmán ezredes beszédével záródik be az 
ünnepség.

— Csendélet Csepelen. Berki József szom
baton este 9 óra tájban Csepelen, a Magyar
utca 84. számú házban levő lakásán a vele 
közös háztartásban élő Lázár Károlynéval 
összeveszett, majd összeverekedett. Haris La
jos füszerkereskedö és Niederkcrkner Ferenc 
szomszédos lakó az asszony segítségére siet
tek, Berki azonban a verekedés elvakultságá- 
ban a két embert zsebkésével megszurta. A 
menlők Harist és Niedcrkerkncrt súlyos álla
potban a csepeli gyári kórházba szállították. 
A rendőrség a szurkálás ügyében nyomozást 
indított.

O Az Angol Magyar Bank Részvénytársaság igazgató- 
só<za augusztus 1-én tartott ülésében foglalkozott az 
1929 junius 30-ával felállított félévi mérleggel, 
mely — az 1928. évi 164.224.60 pengő nyereaégáthozat 
figyelembevétele nélkül - - 1,5 2 5.4 3 9.2 2 pen go
liszt a nyereséggel zárult (az 1928 első fél
év 1,505.878.68 pengő összegű eredményével szemben). 
Több, már lebonyolított üzletnyereségnek elszámolása 
későbbi Időpontra tartott fenn. Az igazgatóság ügyin
él ben az illésében megállapította, hogy az 1929 julius 
25-iki rendkívüli közgyűlés határozata alapján kibocsá
tott 1Ű0.00O darab uj részvény ellenértéké teljes összegé
ber befizetést nyert, úgyhogy az intézet kimutatott saját 
tőkéi mintegy 40 millió pengőre emelkedtek.

O A Belvárost Takarékpénztár Részvénytársaság 
igazgatósága megállapította az Intézet 1929 junius 30-iki 
mérlegét, mely P 8 6 7.1 3 7.9 6 tiszta nyereség- 
g e 1 zárult az előző év első felének P 855.618.12 tiszta 
nyereségével szemben. A mérlegadatok’ szerint a taka
rékpénztár valamennyi üzletága — a kedvezőtlen gazda
sági viszonyok darám — kielégítően fcllődött, A taka
rék- és Íoíyószáinlnbctétek összege. 28.141.673.32 P-re, a 
záloglevélforgalom 27,028.918.90 P-ic, a váltótárca pedig 
23,400.098.13 P-re emelkedett. Az 1929. évi február 16-án 
megtartott rendes közgyűlés határozata értelmében a 
takarékpénztár az 192 0. évi osztalékra 
folyó hó 21-Ő1 kezdve részvényenként
2.— p e n gő előleget fi z e t. Az osztalékelőleg ki
fizetése céljából az 1929 évi részvényszelvények bemuta- 
taiidók a takarékpénztárnál, amely az előleget kifizeti és 
a szelvényeket az osztalék-előleg kifizetését feltűntető 
megjelöléssel ellátva visszaszolgáltatja a bemutatónak.

Magyar Légiforgalmi RT.
NYÁRI MENETREND

érvényes május I től augusztus át-lg.
6.15 17.00 1. ■ BUDAPEST 1 é. *8-50  18.85
8.00 18.45 é. Y WIEN | L 8.15 17.00

* Vasárnap 0.00 órakor Indul 

Közvetlen csatlakozások Európa összes állomása! felé 

Az autobuss Budapesten a Vadászkttrt-száUodától 50, 
Wicnben a Hotel Bristoltól 40 perccel a repülőgép 

Indulása előtt indul

Felvilágosítás és legyváttás: 
Budapesten a Magyar Légiforgalmi R.-T. légiutazási

Irodájában IV. Váci-utca 1. Tel.: 808—88.

A Központi Méuetje^ylrodában él annak összes 

Wienben: LuftreisebOro dér Oslerr Luftverkehrs 
A.-G.. U Urtnerring 6 Tel R 28-1-21 

Posta- és esomsgforgklom Európa valamennyi állo
mása felé. Felvilágosítások, tarifák és menetrendek 
a társaság szállítási osztályánál Telefon: 808—89.

Dr.KAJDACSY...korvo.
WHHEHKBSTS-lS'S^íMÜía
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Egy osiendei klrándulűhalú 
borzaimasKatasztrúiája

Eddig tíz halottal emeltek M a tengered!

Vasárnap elfogta a rendőrség 
a hűvösvölgyi betöröbanda 

második tagját is
Több mint huszonnégy betörést ismernek be a betörők
A hűvösvölgyi villákat fosztogató betörők 

közül szombaton fogta el a rendőrség 
Kugycla István rovottmultu betörőt, vasár
nap pedig egyik társa is kézrekeriilt Wel
tér Antal 34 éves szintén rovottmultu be
törő és orgazda személyében. A főkapitány
ságon részletesen kihallgatták mindkettőjü
ket és Kugyela István

olyan betöréseket is bevallott már, 
amelyekről a rendőrségnek nem Is volt 

tudomása.
A hűvösvölgyi villatulajdonosok közül 
ugyanis többen nem is tettek feljelentést. 
így az egyik villatulajdonos íróasztaláról 

eltűnt Irattárcáju,
amelyben több mint kétezer pengő készpénz 
volt. A károsult villatulajdonos gyanúja az 
volt, hogy a lopást alkalmazottai közül kö
vette el valaki és nem fordult a rendőrség.

Lovagok, ha éjjel találkoznak
avagy:

egy balatoni éjszaka mozgalmas 
és tanulságos története

Egyik legnépszerűbb balatoni fürdőhelyen, 
amely minden szezonban egy-egy pikáns szen
zációval gazdagítja a hazai fürdő-krónikát, 
egyébről sem beszélnek napok óta, mint egy 
mozgalmas éjszaka eseményeiről. A történet 
hősei: egy dúsgazdag pesti textilgyáros felesége, 
egy nem kevésbé gazdag textilnagykereskedö 
és egy ismert, kedves pesti aranyifju. Az obiigát 
háromszögből, amelyből ez a história kibonta
kozik, ezúttal hiányzik a férj, és hiányzik az 
is. ami a férjjel ilyen esetekben történni szo
kott: a felszarvazó! kritériumát is nélkülözi a 
történet. De éppen ez ad érdekességet a moz
galmas éjszaka eseményeinek, amelyeket a 
maguk kronológiai sorrendjében és puszta 
Valóságukban itt mondunk el:

Csütörtökön éjszaka kezdődött. A textilgyá- 
roa nagy túrakocsiján befutott a fürdőhelyre, 
hogy feleségét néhány napra meglátogassa. A 
férj nem egyedül érkezeit. Magával hozta há
rom barátját is, hogy igy ötösben elszórakoz
zanak néhány estén keresztül. Két nap múlva 
a textilgyáros visszautazott Budapestre, de a 
barátok ott maradtak a fürdőhelyen s

őnagysága most már velük folytatta to
vább a jól indult éjszakai mulatozást.

Szombat éjszaka a kaszinóban szórakozott a 
társaság. Pezsgőztek, kártyáztak hajnalig s 
amikor már öt óra is elmúlott, őnagysága, 
amint egy jól nevelt feleséghez illik, hazafelé 
indult. A három hűséges és kellemes lovag kö
zül kettő ott maradt a kaszinóban, a harmadik 
érezte azonban, hogy

a lovagi kötelességekhez tartozik őnagysá- 
gát hazakisérni.

Lovagunk oly híven és lelkiismeretesen teljesí

Törvényszéki tanácselnök és rendörföfelűgyelö 
izgalmas zseblolvaj-iildözése a Népszínház-utcában
Izgalmas zsebtolvaj üldözésnek voltak a 

tanul tegnap a Nagykörút járókelői. Egy 
6-os jelzésű villamosról a Népszínház utca 
sarkán hirtelen leugrott egy alacsony, bri- 
csesszes fiatalember, a következő pillanat- 
ban pedig kelten ugrottak utána cs üldö

borco cipőt nesz a nyárra
'~itierí nagy az értéke és kicsi az ara. 
Be >rco védi eget rá van c/ert/e a talpára. 
M erre nem ügyel nadlf feszen a faira •

hez. Most azután kiderült, hogy ezt a két
ezer pengőt is a „Hűvösvölgy rémei**  vit
ték el.

Vasárnap folyamán
több mint huszonnégy betörést ismer

tek már be
az elfogott betörök. Megállapította a rendőr
ség azt is, hogy a hetekóta garázdálkodó 
bandának még két másik tagja is van,

egy flataluhb betörő és egy tolvajnő, 
aki a felderítő és kéinszolgálatot végezte a 
betörőbanda számára. Ez a tolvajnö tanul
mányozta ki mindenütt a terepet, külön
böző ürügyek alatt ment be a villákba és 
az ő megfigyelései alapján végezték el az-\ 
után éjszakánként a betöréseket a banda I 
tagjai. A rendőrség megtette az intézkedő- 
seket a hűvösvölgyi betörőbanda még sza
badlábon lévő két tagjának kézrekeritésére.

tette kötelességét, hogy 
egészen a szállodai otthonába 

kísérte el barátja feleségét. Amikor azonban be
nyitottak a szobába s felcsavarlák a villanyt, 
olyan megleptésben volt részük, amelyre aligha 
számítottak.

A meglepetés:
egy pizsamás barnára sült fiatalember, 

olt feküdt a pamlagon.
A két férfi egy pillanatig farkasszemet nézett 

egymással, a nagyságos asszony halk sikolyban 
keresett menekülést a kínos helyzetből, már- 
már kirobbanásig feszült a hangulat, amikor az 
ifjú lovag a sápadtan, zavartan dadogó kísérő 
elé lépett és bejelentette, hogy

a férj megbízásának tett eleget,
amikor őnagysága szobájának pamlagán elhe
lyezkedve várta és figyelte barátja feleségéi.

— .4 figyelésre pedig ugy látszik volt is 
okunk! — szólt és távozott a pizsamás ifjú, akit 
a nagy sietségben megelőzött a férj barátja is.

Csak másnap, derült ki, hogy a fiatalember 
hogyan jutott a gondosan bezárt elsőemeleli 
hotel-szobába. A legügyesebb artistát megszé
gyenítő ügyességgel

kúszott fel az épület egyik vasoszlopán az 
első emelet párkányára

s onnan lépett be a szobába.
Tableau: a következő nap megérkezett a férj 

és tegnap óla gyengéden vigasztalja önagyságát, 
akinek egyszerre két lovagot is adott a vég
zete, a lovagokból azonban pillanatnyilag csak 
az maradt meg, aminek ilyenkor meg kell ma
radnia: a morál.

zőbe vették a villamosról leugrott utast, 
akit csakhamar el is fogtak és átadták a 
legközelebbi rendőrőrszemnek.

A 6-os villamoson utazott tegnap a dél
utáni órákban dr. Kovács Rókus, szegedi 
törvényszéki tanácselnök. A tanácselnök

E héten 
selyem-, szövet- és mosókelme- 

maradékok 
eddig nem hallott olcsó árakon 
csak Calvin-téri áruházunkban

Az alanti két cikk

Csak 1 napon, pénteken, e hó 9-én: 
Férfi vászonnadrág Q

elsőrendű minőségben, fehér és drapp színben (ltl»•«*».  P
Férfi sportnadrág 40 ___

kitűnő gyapjukelmékből, divatos csíkos és kockás minták P ■ JbbB
A pántokig boérkoző postai rendeléseket Is ezen árakon szállítjuk

nem kapott helyet a zsúfolt kocsiban és a 
perronou szorongott. Amikor a Népszínház
utcához érkezett a villamos, észrevette, 
hogy valaki óraláncán babrál. Mellényéhez 
kapott és

ijedten konstatálta, hogy vastag arany
lánca és aranyórája nincs meg.

A következő pillanatban egy fiatalember ug
rott le a villamosról. Kovács Rókus rögtön 
sejtette, hogy a fiatalember lophatta ki órá
ját zsebéből és gyorsan utána ugrott, mi
közben ijedten szólt oda a mellette álló 
utashoz, Bartha Béla rendőrfelügyelőhöz:

— Ez az ember kilopta az aranyórámat 
és a láncomat.

Most már a rendörföfelűgyelö a törvény
széki tanácselnökkel együtt vette üldözőbe 
a Népszínház-utcában a zsebtolvajt, akit 
csakhamart sikerült elfogni. Közben rendőr

Tíz év után j elentkezett a meggy ilkolt« feleség
Kovács János pénzbeszedő, akit hitvesgyilkossággal gyanúsí

tottak, a fogdában felakasztotta magát
Miskolc, augusztus 4.

(A Hétfői Napló tudósilójának jelentése.) 
Évtizedes titok rejtélyére világított most rá 
.Miskolcon egy amerikai levél. Nagy port fel
vert bűnügynek vezetett a nyitjára az a né
hány sor, amit egy miskolci asszony irt barát
nőjének. Az asszonyról azt hitték, hagy gyil
kosságnak esett áldozatul és férje került a bűn
tény gyanújába. A kihallgatások annyira meg
viselték a szerencsétlen ember idegzetét, hogy 
a rendőrségi fogdában felakasztotta magát.

Eltűnik az asszony
Kovács János hosszú esztendőkön keresztül 

egy miskolci biztositó intézet pénzbeszedője 
volt. Feleségével nyugodt, csendes, családi éle
tet élt. Egészen addig tartott a boldogság, amig 
cgy másik férfi nem Jelent meg az asszony 
életében. Ettől kezdve a férj íéltékcnykedni 
kezdett és napról-napra heves, viharos családi 
jelenetek folytak le az egyszoba-konyhás la 
kasban, mig egy napon

az asszony hirtelen eltűnt.
A férj kétségbeesetten kereste feleségét, de 
nem tudott a nyomára akadni. Az eltűnést ti
tokzatosabbá tette az a körülmény, hogy az 
udvarló, akit meggyanúsítottak az asszony 
Möktctésévcl, Miskolcon maradt.

Gyilkosság?
Az eltűnést végül bejelentette a rendőrség

nek, amely éppen ugy nem tudott az asszony 
nyomára akadni, mint ahogy a férj hiába ke
reste. Egy hónapig folyt a rendőri nyomozás 
és akkor bizalmas értesülések alapján az a 
gyanú merült fel, hogy az asszony nem tűnt 
cl, hanem

bűnténynek esett áldozatul.
A szomszédok, akik a rendőrség figyelmét 

ebbe ar irányba terelték,
a férjet gyanúsították a gyilkossággal.

Olyan adatokat hoztak a rendőrség tudomá
sára, amelyek megerősítették ezt a gyanút. 
Tanuk akadtak, akik arról tettek vallomást, 
hogy látták amint a férj éjszakának idején 
gyertyával a kezében az udvaron járkált, sőt 
elhangzott olyan tanúvallomás is, hogy Ko
vács ásóval a kezében éjszaka az udvar végé
ben dolgozott.

A tanúvallomások Igazolni látszottak a bűn
tény feltevését. Többnapos nyomozás után elő
állították a rendőrségre a pénzbnszcdőt, aki 
kétségbeesetten védekezett a szörnyű vád ellen.

Öngyilkosáig a fogdában
Éjszakára a gyilkossággal gyanúsított férjet 

a rendőrségi fogdába helyezték el, hogy be

került elő, aki igazoltatta, majd megmo
tozta a fiatalembert.

A motozás alkalmával megtalálták nála 
az aranyórát és a láncot.

A zsebtolvajt előállították a főkapitány
ságra, ahol megállapították, hogy Hanlcs 
Jánosnak hívják é.s többször volt már bün-> 
tetve zsebtolvajlásért.

Egyik legismertebb, legnotóriusabb zseb*  
tolvaj Hanics, akinek az a trükkje, hogy

ha elfogják, földre veti magát és epilep
tikus rohamokat színlel.

Ezúttal azonban olyan gyorsan fogták el 
és olyan gyorsan találták meg zsebében a 
lopott tárgyat, hogy itt nem volt ideje „az 
epileptikus rohamokra".

Hanicsot délután a főkapitányságon le
tartóztatták.  

várja a másnapot, amikor felássák az udvari 
és kiderül, vájjon van-e komoly alapja a ter
helő vallomásoknak. Kovács János azonban 
nem várta meg a másnapot, nem várta be. 
hogy kiderüljön az igazság. Kétségbeesésébe® 

öngyilkosságot követett el a fogdában.
Szétszaggatta az ingét és ebből font kötelet, 
amellyel az ablak rácsára kötötte fel magát. 
Másnap reggel, amikor újból kihallgatásra 
akarták vinni, már halott volt. A rendőrség a 
gyanúsított halála után ásatásokat végeztetett 
az udvaron, de ezek nem vezettek eredményre 

Az asszony eltűnésének titka felderítetlen 
maradt tehát és a szomszédok továbbra is 
meg voltak arról győződve, hogy Kovács Já- 
nosne nem tűnt el, hanem meggyilkolták éa 
holtteste ott porladozik elásva a külvárosi hág 
udvarán.

Es 1918-ban történt. Az elkövetkező zavarói 
forradalmi idők cifcledtették Kovács Jánosák 
históriáját és senki sem gondolt már hosszú 
idő óta „a meggyilkolt asszonyra és öngyilkos 
férjére''. Most cgy évtized után végleg

kiderült Kovács János ártatlansága.
Egy Amerikából érkezett levél rehabilitálta a 
tragikussorsu pénzheszedfit, akinek a gyanú 
elvette az eszét és a vád elől a halálba mene
küli.

Kovács Jánosné, az eltűnt és meggyilkolt
nak hitt asszony irta a levelet. Gyermekkori ba
rátnőjéhez, Vargha Jánosnéhoz címezte sorait*  
A levél Detroitiján kelt másfélhónappal ez- 
előtt

Édes Irmám, — Írja Kovács Jánosné -h 
azt hiszem nagyon meg fogsz lepődni hogy 
ilyen hosszú idő után hírt hallasz rólam. So
káig tépelődtem, hogy irjak-e haza, de mo»t 
már nem bírok a kíváncsisággal. Nagyon sze
relném tudni, ml újság ott, mi van a férjemmel^ 
él, vagy meghalt?

—- Megbocsátott-o Kovács János, mert én 
megbocsátottam a féltékenységét, amivel a vi
lággá üldözött, Jobb sorsban élek, mintha ott
hon maradtam volna. Egy autószerelő feleségé 
vaayok és két gyönyörű gyermekem van.

A levélben részletesen leírja szökése történe
tét. Hogyan került Németországba és onnan 
hogy ment ki Amerikába cgy hajószakáeg 
menyasszonyaként. Sokat nélkülözött, nyo
morgóit, keservesen dolgozott, de végül’ jólétbe 
jutott.

A levél a tragikus sorsú Kovács János Isme
rősei körében nagy szenzációi keltett és a 
gyilkosnak hitt férjre nagy részvéttel gondolnak 
most már a rokonok és ax ismerősök, akik p$- 
dig még a temetésén? se montek el.

Révész Jenő.
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Durva sértés érte a színpadról 

egy szinház karmesterét
A Budapesti Színházban, ahol Féld Mátyás 

nyári bohózatát játsszák, nyílt színpadon 
szinte

példátlanul álló sértés hangzott cl n szín
ház kitűnő vendégkarmestere, Szántó .Mi

hály rovására.
'A bohózat második felvonása egyik jeleneté
ben egy és ugyanazon kupiét énekli Somogyi 
Nusi, a kitűnő primadonna és a szinház másik 
jónevü vendégművésze. A kupié éneklésével a 
darab szerint a közönség előtt selekednek a 
néps.-erűséf/ér/, illetve azért, hogy melyikül, 
előadása tetszett jobban a közönségnek. A vitát 
minden alkalommal a karmester dönti el, aki 
egy intéssel jelt ad a nyertesnek, aki most 
egyedül ismétli meg a kupié előadását. Ebből 
támadt aztán a szokatlan színpadi affér. 
Szántó Miklós karmester a közönség véleménye 
ulapján Somogyi Nuxit jelölte ki, mint a nép
szerűségi verseny győztesét. Ebben a pillanatban

NYARALÁS El/ÍTT
NYARALÁS ETÁN 

NYARALÁS ALATT 
NYARALÁS HELYETT

Nyári Oaerettszinitáz
SZÍNHÁZ^ napló
TŰT a érkezett el a Nyári Operettszinház uj- 

■*  * donsága a „Strandszerclem” huszon
ötödik előadásához. Ezzel a dátummal az
után Budapest legújabb nyári színháza le
tette a vizsgál. Tegnap különben premier is 
zajlott le itt, az első esős este premierje, zt 
szinház vezetősége közül mindenki meg volt 
győződve arról, hogy esőben nem akad pub
likuma ennek a nyári színháznak, amelynek 
csak a teteje zárt, de két oldalán szabadon 
áramlik az esti levegő. A szinház azonban 
sikeresen kiállta az csőpremiert is, mert ép
pen az első esős napon csak rendőri segéd
lettel tudták árulni a pénztárnál a jegyeket. 
Egyébként Faludi és Szabolcs igazgatók el
határozták, hogy meg a nyár folyamán revü- 
szerű operettet mulatnak be a Nyári Opc- 
rettszinházban. Egyelőre a ,,Harminckettes 
baka” cimü llarmalh Imre - Faragó Jenő— 
'Ábrahám Pál féle operett mellett döntöttek, 
amelyet szeptember elsején át akarnak vinni 
a Fővárosi Operettszínházira is.
A szezon első szinháznyitása a Teréz-körtiton 

zajlott le, ahol a kitűnő Salamon Bélával, 
a Teréz köruti Színpad gárdája indított roha
mot a kánikula ellen. Ha a kacagás, nevetés és 
jókedv jó ellenszere a melegnek, akkor a Te- 
réz-köruli Színpad korai szinháznyltása fényes 
eredményre vezet. Mert humor és nevelés bő
ven van abban a rcpriz miisorban, amelyet csa- 
logatónak szánt a Teréz köruti Színpad. Har
matit Imre, l.örincz Miklós, Nóli Károly és Vád
nál László darabjaiban a nyaralás után szinte 
újjászületett Salamon Béla, llajna Alice, Komlós 
Vilmos. Berki József, Sándor József és Gár
donyi Lajos (a fiatal férj!) minden elismerést 
jnegérdemclnck.
A rtistavizsga. .1 Magyarországi Artista Egye- 

sídet folyó hó (ián, kedden délután 4 órai 
kezdettel a Beketom-cirkuszban artistavizsgát 
tart. Jegyek előre válthatók.

SZOKIK 
AZ ASSZONY
Ma és minden este háromnegyed s-kor

rádió
A Rádió mai műsora

BUDAPEST.
9.25: Gramofonhangverseny 9.30: Hirek. 

9-45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzet
közi vizjelzős/olgáhit. Vízállásjelentés magyarul 
és nemeiül. 12.00: Déli liaringszó az Egyetemi 
templomból, időjárásjelcnté 18.05: \ Rádió
házitriójának hangversenye. 12.25: Hirek. 12.35: 
A hangverseny folytatása. 1.00: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés. 2.30: llirck, élel
miszerárak. 3.45: Fulton-ren Iszerii képátvitel. 
■4.20: Bo/zav Margit felolvasása. 4.45: Pontos 
időjelzés, Időjárás- és vs hirek.
5.15: Izeri Izsák Gyula 
kari hangverseny. Vcz< 
nagy. 0.55: Bitlsúnszky 
Móricz Zsigmond felöl’ Závodszky
Zoltán hangversenye. 7 Kazacsay
Tibor. 8.30: A középeurópai nemzetközi müsor- 
cscresorozalban a ..Praliai" rádióadóállomás 
műsorának közvclilése. Hangverseny. Közremű
ködik Frnnlisek Dániel hegedűművész és a pra- 
tini rádió házizenekara. Vezényel Jeremiás Oltó-1 ope

kár karnagy. 1. Kricka Jaroslav: Advcnlus, 
szimfonikus költemény. 2. Jirak K. B.: Nocture, 
hegedűverseny. Zenekari kisérctlel előadja 
Frahlisek Dániel. 3. Fibich Zdenck: II. szim
fónia. Nagy zenekarra, három tételben. (Allegro 
moderato, Adaggio .scherzo, allegro enrcgico). 
Előadja a praluii rádió házizeneka. 10.00: Pon
tos időjelzés, idöjárásjelenlés és hirek. Farkas 
Jenő és cigányzenekarának hangversenye.

Külföld:
BERLIN: 8.00: Mandolin-hangverseny. 8.30: 

Nemzet közi programcsere Prágából.
BRESLAU: 8.15: Knut Hamsun-est. 
BRt'NN. 8.30: Miisorcscre-hangverseny.
FRANKFURT: 8.15: Knut Hamson irodalmi 

esi. 9.15: Zongorahangverseny.
HAMBURG. 10.00: Könnyű zene. 1.30: Éjjeli 

hangverseny.
KÖLN: 8.00: Strauss ..Cigánybáró" operettjé

nek közvetítése, utána szórakoztató zene.
KÖNIGNBERG. 9.00: Csellőhnngvcrsvnv. 0.35: 

Szerelmi dalok. 10.30: Szórakoztató zene.
1.E1PZIG: 0.00: Kamarazene. 
MILÁNÓ. 8.30: Operellközvelités.
MÜNCHEN: 7.30: Dalok. 8.15; Zenekari hang

verseny.
N'ÁPOIA. 9.02: Puccini ..Bohémélet" cimü 
•rajaaak közve Ülése. 11.00: Jazz-band.

esie TEltEZKORLTI SZÍNPAD 9 órakor

azonban a másik vendégszereplő színész 
dühös és magafeledt kijelentéssel Illette a 
közönség fülchullattóra a nyílt színpadról u 

karmestert.
Hirtelen megállt a pálca a karmester kezében, 

aki e pillanatban azon volt, hogy szó nélkül 
otthagyja az előadást. Szántó Mihály azonban 
nagy önfegyclmczésscl végigvczénycllc a kérdé
ses dalt, azután

elhagyta helyét.
A zenészek kint, a színfalak mögött gyors 
konferenciát tartottak, amelynek eredménye
képpen, hogy a darab folytonossága ezért hiányt 
ne szenvedjen, más vette át a vezénylést. A 
második jel vonás szünetében azonban a színész, 
aki közben belátta. hogv milyen durva sértésre 
ragadtatta el magát, sűrű bocsánatkérésekkel 
igyekezett megbékíteni a karmestert és igy az 
átférnek nincsen további folytatása.

MszeM

Minden sportünnepélyen, 
versenyen, strandfürdő
ben, kert helyiségben, 
szállodában, vendéglőben, 
kórházban, szanatórium
ban és mozgóképszínház
ban nélkülözhetetlen a

(az Angol Park mellett)
weiyarah 80 filtertől 4 p-ig

J? iatal magyar művész külföldi karrierjéről 
számolunk be. Krausz Lilly, a kivételes te

hetségű patai zongoraművésznő, aki esztendők 
óta nagy sikerrel hangversenyezik a nyugati világ
városokban, augusztus 1-étöl kezdve a berlini 
Neues Musikakademie tanárnője. A fiatal zon
goraművésznőt huszonnégy éves korában érte ez 
a nagy megtiszteltetés.
A Lipól-körut közönsége ugyancsak megbá- 

múlta, amikor serénykezü munkások pi
rosra mázolták a Vígszínház harmincéves kupo
láját. Azóta a piros szín átváltozott szürkévé, 
de belül a színházban viszont minden bordószinii 
lett. A szinház belseje ugyanis a nyár folyamán 
nagy átalakulásokon ment keresztül. .4 székeket 
uj piros bársonyhuzallal látták el, uj hatalmas 
függönyöket szereltek fel a színpadra, a páho
lyok és a falak uj kárpitot és drapériát kaptak, 
de felszedték a régi padlókat is és újonnan 
pár kel tárták az egész nézőteret. A színpad is uj 
világítási berendezéseket kapott.
T ázár Ödön, a Király Szinház igazgatója 

vasárnap este hazaérkezett Londonból, 
hogy résztvegyen a Király Szinház nyitásá
nak előkészületi munkálataiban.

Budapest szenzációja az- újjáalakított-

KÉK EGEM
Teréz-körut 15. Oktogonnál, kitűnő 

műsorral megnyílt. . 
Belépődíj nincs.

oross Elemér, a kitűnő fiatal iró akinek la- 
valy a „Vakablak” cimü darabja olyan si

kert aratott, valóban karriert csinált. Vakablak 
cimü darabját Belasco, a híres amerikai szín
házi tröszt elnöke vette meg és ezt szeptember
ben már színre is hozza a Brodurayn. Belasco 
bankókkal bélelt meghívójára Boross Elemér 
szeptemberben Ncwyorka utazik, hogy résztve
gyen darabja előkészületeiben.

HONTHV 
Zllaiiy írón
RátKay Márton 
pcuibö nttiia 
Deitv Ferenc 

BUDAI SZÍNKÖR

berendezés. Felvilágosí
tással szívesen szolgál a 
PHILIPS RÁDIÓ 
és Villamossági R.-T. Buda
pest, V., Lipót-körut 18. sz. 
Telefon: L. 921-92 és 999-12.

RÓMA. 11.00: Könnyű zene.
STUTTGART. 8.00: Lehár-cst. 9.30: Vidám 

gramotonleníczclí. 10.15: Dal-est. 10.45: Szóra
koztató zene.

TURIN. 8.55: Zenekari hangverseny.
WIEN. 8.00: Ének-hangverseny Beethoven 

dalaiból. 8.30: Középeurópai rádióközvctitcsc 
Prágából. Utána zenekari hangverseny.

)( A Bremcn rádióberendezése. A Norddeut- 
sclter Lloyd uj óriás hajója, a Bremcn, nemcsak 
rekord gyorsaságával ,hanem rádióberendezésé- 
vcl is nagy feltűnést kellett. A hajón hét leg
modernebb tipusu gép szolgál a rádió adás és 
vétel lebonyolítására, azonkívül pedig külön ké
szülék van beállítva kizárólag S. O. S. jelek fel
vételére. A Brcmcncn a pontos helyzet megálla
pítása szintén rádió iránymeghatározó beren
dezéssel történik, amely a legnagyobb ködben 
sem mondja fel a szolgálatot. A hatalmas hajó 
óriási rádióapparátusát, amelyet a Telefunkcn- 
társaság szállított, 7 rádiótiszt kezeli.

)( Rádió a rendőrség szolgálatában. A párisi 
rendőrség egyik osztagát rádiókészülékkel sze
relték fel, amely elsősorban tiltott leadásokat

Fantasztikus merénylet 
a Széchenyi-strandon

Nagyitóüveg gyűjtőlencséjével összeégettek két uríasszonyt 
A rendőrség keresi az éretlen tréfa tetteseit

Vasárnap különös és furcsa ügyben indí
tott nyomozást a rendőrség. Kél uriasszony 
emelt panaszt ismeretlen tettesek ellen, akik 
szinte fantasztikusan hangzó módon súlyos 
következményekkel járó éretlen tréfát kö
tök el ellenük.

A két hölgy a napokban a Széchenyi- 
strandfürdőben volt. A medence szélén süt
kéreztek a napon, mikor egyszerre csak azt 
érezték, hogy testüknek egy pontjára.

a váltakra n nap sugaránál sokkal ége
tőbb forróság !liz.

Eleinte azt hitték, mégis csak a napsugár, 
de akárhogyan is fordultak az égő sugár to
vábbra is sütötte a vállukat és nem tudtak 
szabadulni a szokatlan forróságtól, amely 
mintha csak üldözte volna őket és

merően egy pontra rögzítve perzselte 
a bőrüket.

Alig néhány másodpercig tartott az egész. 
Még magukhoz sem térhettek a meglepetés
ből és ijedtségből, amelyet az égető, szúró 
hőség okozott, mikor az egész megszűnt. 
Addigra azonban már

ötkoronás nagyságú égési seb éktelen

végző készülékek megfigyelésére szolgál. Ugyan
csak most szerelték fel a párisi rendőrséget kép- 
távirókészülékckkel is, úgy, hogy a jövőben a 
körözött egyének fényképeit percek alatt továb
bíthatják.

)( Fodor László vígjátéké a bécsi rádióban. 
Fodor László: A templom egere cimü, nálunk 
is nagy sikerrel játszott színmüve, a külföldi 
színpadok után a bécsi rádióba is bevonul. A 
templom egerét augusztus 9-én veszi műsorára 
Arm, wic cin Kirchenmaus címmel a bécsi 
rádió. ’

)( Knut Hamson-est a rádióban. A legnagyobb 
élő északi iró hetvenedik születésnapjának meg
ünneplésére a rádió is sorozatos emlékünnepé
lyeket rendez. Az első Knut Hamsun-estel Bres
lau rendezi ma 8.15 kezdéssel.

)( Levelek a rádióban. Érdekes müsorszá- 
mot illesztett programjába péntek estére a 
langenbergi adóállomás.. Elénekelt levelek 
címen hangversenyt rendez, amelynek során 
kiváló énekesek és énekesnők Mozart, Glück, 
Bcethourcn és Offcnbach operáiból a — levél
áriákat énekelik el.

kedclt a vállukon ott, ahol az égető su
gár érte a testüket.

A hölgyek a fájdalomtól és ijedtségtől 
megrémülve gyorsan felöltöztek, majd or
voshoz sietlek. Az orvos megvizsgálta őket 
és ekkor különös dolog derült ki. Megálla
pította az orvos, hogy elsőfoku égési sebe
ket szenvedtek és

erős nagyitóüveg gyujtólemezévcl éget
ték össze őket.

A tettesek valószínűleg meglehetősen távol, 
ahol nem láthatták őket, elrejtőztek és a 
kezükben tartott nagyitóüveg lókuszában 
felfogott és

a nagyitóüveg által megsokszorozott 
erejű napsugarat ráirányították a két 

uriasszonyra.

iiiimií
A hölgyek természetesen nem hagyták any- 
nyiban a dolgot és a fel háborító merénylet 
tettesei ellen

feljelentést tettek a főkapitányságon.
A rendőrség testi sértés vétsége címén meg
inditotla az eljárást nz ismeretlen tettesek 
ellen és most keresik őket, hogy szigorú 
eljárással elvegyék a kedvüket a hasonlói 
éretlen csínyek elkövetésétől!
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SPORT
Bárány István dr. uj százas európai 

és országos rekordja 59'6 mp.
Vitéz Halassy Olivér 21 p. 58’4 mp.-es országos rekordot úszott 
1500 m-en — Eger uj rekorddal győzte le a 4x200-as szegedi stafétái

Mintha az égick is kárpótolni akarták 
volna az uszósport hatalmas táborát a 
szombati kellemetlen, esős időért, vasárnap 
délután pompás, napsütéses idő köszöntött 
ránk. De nem maradt cl a .sportbeli kár
pótlás sem: szombaton gazdátlanul maradt 
két bajnokság; tegnap valamennyi bajno
kunk nemcsak hogy megúszta standard-jót, 
de

három uj nagyszerű rekord is termett 
a régiek helyett.

Szombaton meg kellett elégednünk azzal, 
hogy Halassy megdöntötte Bárány István 
dr. alig kéthetes rekordját, tegnap óta hú
rom újabb rekorddal gazdagodott a ma
gyar uszósport.

Bárány István dr. 59.6 mp.-es uj szá
zas rekordja kerül egyelőre be euró
pai rekordként a listába, mivel párisi 
59.4 mp.-es ideje még nincs hitelesítve. 
Uj rekord született 1500 méteren i 

miután
vitéz Halassy Olivér 21 perc 58.4 mp.- 
ees idejével a múltnak adta át saját 21 

p. 59.6 mp.-ces rekordját.
Eger cs Szeged előrelátott kemény vias- 

kodása bekövetkezett, ám Eger hegemóniá
ját mégsem sikerült a teljes harci fegyver
zetben felvonult szegedieknek megdönteni.

Eger az egész vonalon győzött, sőt a 
4X200-as staféta küzdelmet uj rekord 

alatt abszolválta.
A harc tehát tovább folyik a zászló győ

zelméért — újabb egy esztendeig.

Négyezer főnyi közönség 
a Császár-uszodában

Vasárnap délután egynegyed öt órára van ki- 
tűzve a kezdés, de az uszodát egy negyed órá
val előbb már meg sem lehet közelíteni. A je
gyekért megindult óriási küzdelem folytán

a rendőrség már 4 óra után lezáratta a 
pénztárt.

A helyzet egyre kellemetlenebb, mert még a 
versenyzőket sem engedik be.

Az uszodában lenyűgöző kép tárul a néző sze
mei elé. A nagytribünön talpalatlnyi hely sincs, 
a póttribünök cgytől-egyig zsúfolva.

Négyezer főnyi tömeg ad díszes keretet a 
bajnoki versenynek.

Miután a jegyvétel újból megindult, a figyelmes 
uszószövetség — hogy senki se mulasszon sem
mit, *

előrehozza az 1500 méteres bajnokságot.
Halassy áll a starthoz, mellette az ifjabb hosz- 
szutávuszó-gcnerúció. Az újpesti bajnokuszó 
mindjárt a start után lerázza társait. 100 mé
ter — 1 p. 13.4 200 méter — 2:10, 400 méter 
— 5:38.6, 800 méter — 11:36.6, 1000 méter — 
14:33.2.

Bajnok: vitéz Halassy Olivér (UTE) 
Hl mp. Országos rekord.

J. Borsi Mihály (UTE) 22 p. 45 mp.
3. MiháJyffy István (SzUE—KISOK) 

ÍD9.6 mp.
Egy csöndes perc Azután felzug a 

Más újpesti kórus:
— Uj-pestl Uj-pestl Uj-pesti
A felzaklatoll idegek lecsillapítására jön egy 

Ifjúsági szám: 100 m .mellúszás. Győz Jónás 
(MTK) 1 p. 26.8 mp. alatt, de mar a következő 
két helyezett vidéki gyerek. Második a szek
szárdi Schmclcz, harmadik az esztergomi Was- 
l«l.

Feszült figyelem közepette áll fel a szenzációs 
sprintmezöny; Wannie Rezső—Bárány István— 
Mészöly Tibor—Gábori! Antal.

100 méteres gyorsuszás:
Lat Torres-emlékverseny. Bárányt fogják 

•TŐsen. 50 méterre 27.8 az ideje. De 70 mé(er- 
Sél faképnél hagyja társait és uj európai re- 

ord alatt győz.
Bajnok: Bárány István dr. (MESE) 59.6 mp. 

furópai és országos rekord.
2. Mészöly Tibor (BBTE) 1 p. 01.0 mp.
3. Wannie Rezső (Szeged) 1 p. 01. 8 mp. 
Kaposvár város vándordíja a szegedi úszóé. 
Újból ifjúsági szám következik: 100 méteres

úszó- 
pesti

elké- 
Lotti

is,

21

23

P

P

újpesti kórus: 
Uj-pestl Uj-pe.

diadal

hdtuszás. Nyeri Plistyák, a kis szegedi 
gyerek 1 p 25.4-es idővel. Mögötte két 
íiu; Bródy (UTE) és Lovász (BBTE).

100 méteres hölgy-gyorsuszás.
Tóth Ilonka, a favorit cgy gondolattal 

sik a startnál De azért megelőzi Stieber 
dr.-t a célban.

Bajnok: Tóth Ilonka (MUE) 1 p. 18.4 mp.
2. Stieber Lolli dr. (MAC) 1 p. 19 mj>.
3. Sípos Manci (NSC) 1 p. 19.2 mp.
Ilonkának ünnepi külsőségek között 

óriási csokrot nyújtanak ál bajnoki győzelmé
nek emlékére. Nagy ováció, De nincs idő a 
megbeszélésre, mert starthoz áll a

200 méteres mellúszás
hatos mezőnye, A Bécsben tanuló, de egri szí
nekben induló fiatal Heller Imre és az újpesti 
Hild kemény csatárja. Százon Heller vezet 
1:27.8-cal, de az újpesti fiú győz — benyulás- 
sál.

Bajnok: Hild László (UTE) 3 p. 04.8 mp.
2. Heller Imre (Egri TE) 3 p. 05 mp. ,
3. Feuchtinger József (FTC) 3 p. 10 mp.
Megint jól jön az ifjúsági 100 méteres gyors- 

úszás. Győz kél idöfulam teljesítménye alap
ján Bánáti (MAC) 1 p. 08.2 mp.-cel. Mögötte 
a zujonnan felfedezett újpesti tehetség: Libcc-

egy

tini. Közvetlenül ezután a
3X100 méteres hölgy vegyes slafél«b«JaakMg.

Tóth Ilonka csinál bajnokot a MUE csapatá
ból. Az NSC-val haj van. Széke Kató előbb in
dult is igy az-NSC-staféta dtakvaliAkálva lasz. 
Eredmény:

Bajnok: a MUE esaapta (Breutr^-Kováctl— 
Tóth) 4 p. 41.4 mp.

2. az FTC csapata 4 p. 56 2 mp.
3. az UTE csapata 5 p. 15,8 mp.
Premier jön most:

• toronyugróbajnokság,
mint első kiirásu verseny szerepel a programon.

Kezdetnek megclég.<faik mindenki a három 
indulóval. Kihirdetik, hogy a vendég Vajda 
László nem az FTC tagjaként, hanem mint az 
Unione Sportiva THesUna tagja indul.

Bajnok: Vajda László (ÜST) 89.82 pont.
2. Nagy Károly (MTK) 84.68 pont.
3. Kisfaludy Elemér (Ludovika) 76.48 pont, 
lís most jön a bajnoki viadal kluja: Eger és

Szeged második összecsapása
a 4X200 méteres gyorsusBÓstafétabajnok- 

ságban.
A mellúszásban Bitskey győz Herendi H. 

fölött, azután Baranyay veri Borost, Wannie I. 
viszont Tnrródira ver rá, de Bárány finise az
után végleg Eger javára dönti el a mérkőzést,

Bajnok.- q MESE csapata (Bitskey—Bara
nyay—Tarródi—Bárány dr.) 9 p. 47.4 mp. Leg
jobb országos eredmény.

2. A Szegedi Úszó Egyesület csapata (Herendi 
II.—Boros—Wannic l.-^-Wannic fi.) 9 p. 55.4 
mp.

3. A BSzKRT csapata.
Izgalmas küzdelem volt a

100 méteres hdtuszás
bajnoki küzdelme . Végig heves iram. Győz 
Herendi, még pedig benyulással.

Bajnok: Herendi Ferenc (Szeged) 1 p. 17.2. 
mp.

2. Ullrich János (UTE) 1 p. 17.2 mp.
3, Márlonffy Lajos (MESE) 1 p. 17.8 mp.

Áz UTE vizipolócsapata a kupagyőztes
8:3-ra verte meg az MTK-t

pagy kérdés. Még pedig azon, 
hívei a legjobban féltek; a

Eldőlt hát a 
amitől az MTK 
rossz taktikán.

Csődöt mondott az MTK védelme.
Az UTE fölényesen játszott és félidőben már... 4,... ... , . .. ------... a4:2-re vezetett. Vitéz Jónás István vezette 

derbymeccsct.
A meccs hőse az újpesti góirekorder, a nép
szerű James: Németh János volt, aki egy

maga öt gólt dobott.
Vitéz Halassy Olivér 2, Bozsi egy góllal 

„szállt bc“. Az MTK góllövői: Keserű 1. és Ho- 
monnai. *

Volt még egy barátságos mérkőzés is. A MAC- 
nak immár Ivádysal megerősített legénysége « 
III. kerületiekkel játszott és ki is kapott 4:3 
(2:2) arányban. A gólok közül Czele kettőt, Ró
bert kettőt és Vértesi hármat dobott-

Eger nyerte a Las-Torres- 
emlékversenyt

Végeredmény: 1. MESE 10 pont. 2—3. SzUE 
és UTE 8 p., 4—5. BSzKRT és BBTE 2 pont.

Egyéni győztes: 1. Vitéz Halassy Olivér 6 
pont. 2. Bárány István dr. 3 pont. 3. Wannie 1., 
Mészöly 3—2 pont.

A Ferencváros újabb veresege Délamerikában
Penarol - Ferencváros 2:0 (1:0)

Montcvideo, augusztus 4. után Monté videóba s az első félidőben 
egyenlő ellenfélnek bizonyultak, bár a Pe-,, u-.e"- lóvtrnti triontése.) A Fc- c;?ycnlő ellenfélnek bizonyultak, Bar a i e-

rcncváros ellenfele ezúttal Uruguay bajnok- napolnak már ekkor métf*  hevcaeb/az

on”»«e?S’X.A X 24 'íJu ut-uí. » M-HWrt h.hh.o.HMk .

A lengyel atlétika fizeti a tandíjat • ■.
Válogatott atlétáink 51:27 arányban fölényesen győzték le 

a lengyel válogatott atlétákat
Az első magyar-lengyel atlétikai mérkőzés az 

Üllői-uti pályán zajlott le pompás időben, fé
nyes külsőségek közölt. Mintegy négyezer főnyi 
lelkes közönség gyűlt össze a magyar atléták 
ezldei második válogatott erőpróbájára. A két 
ország reprezentánsai a rondőrzeneknr hangjai 
mellett vonultak ki és félkörben sorakoztak a 
közönség előtt. A magyar és a lengyel Himnusz 
után kölcsönös üdvözlés következett, majd h 
két kapitány virágcsokorral kedveskedett egy
másnak. A verseny Magyarország nagy fölénye 
mellett folyt le és végeredményben

a magyar atléták 51 :27 arányban diadal
maskodtak a lengyel atlétika felett.

A győzelmi arány még nagyobb lett volna, ha 
nz eredeti öt-három-egy pontozás szerint bo
nyolították volna le a meetinget, azonban a len
gyelek kívánságára 3—2—1 pontozási alapot 
fogadtunk el, amely a lengyelek vereségét eny
hébbnek tiinteti fel. A részletes eredmények a 
következők;

110 méteres gátfutás:
1. Kálmán (M) 16 mp. 2. Trojanovszki (L) 

16.1 mp. 3. Zajus (L) 16.3 mp. A fiatal Kálmán 
kitűnő stílusban, meglepő biztonsággal győzött 
a lengyel rekorder ellen.

Magasugrás:
1. Késmárky (M) 185 cm. 2. Kovács fM) 178 

cm. 3. Banaskievltz (L) 174 cm. Késmárky lát
szólag nem ambicionálta a nagyobb magassá-

got. Kovács a 178 cm.-l elsőre vitte, de a 185 
cm.-rej nem tudott megbirkózni.

400 méteres síkfutás:
1. Barsy (M) 40.6 mp. 2. Piechocki (L) 50.4 

ntp. 3 .Magdics (M) 50.5 mp. Barsi könnyedén 
futva, tetszés szerint győzött.

1500 méteres síkfutás:
-. Petklevka (L) 4 p. 01.4 mp. ?. Szabó (M) 4 
p. 04 mn. 3. Medrsicki (L) 4 p. 11.8 mp. Petkie- 
wili határozottan nagy tehetség, ideje uj len, 
gyei rekordot jelent. (A régi rekordot ugyanő 
tartotta 4 p. 02 mp.-el.) Kitűnő beosztással végig 
vezetett Szabó előtt, aki az utolsó 3J0 méteren 
nagyszerű finist vágott ki, de mintegy 8 méter
rel verve maradt.

Sulydobás:
1. Darányi (M) 14 m. 52 cm. 9. Hallass (L) 

14 m. 97 cm. 3. Gorski (L) 14 m. 67 cm. Da 
rányl múltkori rekordjától messze járt dobásai
val. Annál pompásabh teljesítmény a két len
gyel eredménye, akik mindketten a régi lengyel 
rekordot túlszárnyalták. (A régi rekord 13 m 
04 cm. Hellasz).

100 méteres síkfutás:
1. Raggambi (M) 108 mp. 2. Solt (M) lt mp. 

3. Szenaich (L) II mp- Raggambi s»ép stílusban, 
teljes három méterrel győzött, mig Solt és 6 
lengyel körött csupán tcnyérsrélesség volt.

Dlukoszvctés:
l. Marvalits (M) 45 m< 52 c,m. 9- Dorogén

(M) 45 m. 32 cm. 3. Gorski (L) 40 m 66 cm. A 
két kitűnő magyar reprezentáns majdnem 
minden dobása 44 méter körül volt.

400 méteres gátfutás:
1. Ferenczy (M) 57.6 mp.. 2 Somfay (M) 58 4 

mp., 3, Maszevszki (L) 60.8 mp. Somfay fájós 
bokával állt ki. de ellaktikázla a versenyt, 
amennyiben tulkorán kezdett finiselni és az 
utolsó húsz méterre nem maradi ereje.

Távolugrás:
1. Balogh iM) 717 cm, 2 Novák (L) 712 cm.; 

3. Sikorski (L) 705 cm. Balogh meglehetősen 
kedvetlenül versenyzett és hat ugrása közül há
romszor belépett.

Gerelyvetés:
1. Budavári (M) 57 ni. 10 cm., 2. T. Szabó 

(M) 55 m. 95 cm-, 3. Buchala (L) 51 m. 23 cm. 
A lengyel reprezentánsoktól általában jobb 
eredményt vártunk és gyenge szereplésük a 
meglepetés erejével hat

5000 méteres .síkfutás:
l- Pelkiewitz (L) 16 p. 02.6 mp., 2. Szerb (M) 

16 p. 04 mp., 3. Savaryn (L) 16 p. 05.4 mp. A 
lengyel bajnok könnyed stílusban és elég fö
lényesen 4 méterrel nyerte a versenyt.

800 méteres síkfutás:
1. Barsi (M) 1 p. 59.2 mp., 2. Rózsa (M) 2 

p. 00 mp., 3. Zuber (L) 2 p. 02.2 mp. Barsit 
nem tudták ellenfelei megszorítani és igy csak 
félgőzzel, úgyszólván finis nélkül győzött.

4X200 méteres staféta:
1. Magyarország csapata (Kálmán, Solt, Bá

nóczy, Raggambi) I p 32.2 mp. 2. Lengyelor
szág csapata 1 p. 31.8 mp. Bár a magyarok 
meglehetősen rosszul váltottak, mégis aránylag 
könnyen nyerték a versenyt, ami főként Rag- 
gamŰ kitűnő futásának köszönhető. A lengye
lek eredménye uj rekordot jelent számukra.

A verseny rendezése példás volt, ami az At
létikai Szövetség és az FTC pályarendezőség 
érdeme. Az eredményeket ezúttal először hir
dették ki megafonon és a közönséget rádiózené
vel is szórakoztatták.

A „legjobb vidéki 
atléták"

Pestvidék nyerte a pontversenyt
Talubónya, augusztus 4.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Tatabá
nyán megtartott propaganda jellegű atlétikai 
mitingen a vidék legjobbjai indultak s a kö
vetkező eredményeket értek el: Rúdugrás: I. 
Hadházy 340 cm. 2 Csáky 320 cm. 3. Kulcsár 
320 cm Halnz és Molvarelz 3 métert ugrott- 
— Gerelyvetés: 1. Soós 51 m. 49 cm. 2. Riedl 
50 m. 48 cm. 3. Gally 50 m. 28 cm. Csik 49 
m. 80 cm. és Rácz 48 m. 5! cm.-et dobolt. 
Magasugrás: 1. Orbán 182 cin. 2. Stumpf 178 
cm. 3. Orra 174 cm. Molvaretz é.s Kuruc 174 
cm-t ugrott. — 100 m. síkfutás: 1. Sugár 11-2 
mp. 2. Fuchs 11.3 mp. 3. Satzc 11.5 mp. — 
800 m. síkfutás; 1. Riegler 2:04.8. 2. Kösziner 
2:05.2. 3. Herzig 2:06 p. Istenics 2:00 és Kiss 
2:06.2 p. időt futott. - Távolugrás: 1. Szabó 
672 cm. 2. Moravetz 655 cm. 3 L'-tray JlpO 
cm. Király 639 és Tass 632 cm.-t ugiott. —, 
1500 m. síkfutás: 1. Fodor 4:19.6. 2. Vass 4:21. 
3. Juhász 4:24 p. — Diszkoszdobás: 1. Mada
rász 44 m. 51 cm. 2. Remec 30 m. 97 cm. 3. 
Reiszkv 38 in. 62 cm. Hiililzky 37.53 m és 
Horváth 37 m. 11 cm.-t dobolt. — 5000 ni,
síkfutás: 1. Hcvele 16:09.4 p. 2. Csáky 16:17.4. 
3. Piros 16:27 p. — .4 pontversenyben; 1.
Peslvidék 67 ponttal. 2. Kelet 61 ponttal. 3. 
Dél 46 ponttal,

A Törekvés — országos 
amatőrbajnok

Törekvés—Szolnoki MÁV 5:0 (2:0)
Cegléd, augusztus 4.

Hétfői Napló tudósilójától tclcfonjclen*  
____„ A két vasutascsapat küzdelme az orszá
gos amatőr bajnoki elmért a budapesti baj
nok előro sejtett fölényes győzelmével végző
dött.

A Törekvés technikailag és taktikailag ma
gasan felette állt ellenfelének.

mely nem tudta veszélyeztetni a fővárosiak 
bajnokságát A vezető gólt Régner szerezte 
meg már az 5-ik percben, majd a 12-ikben 
Marossy újabb gólt ért cl. A szolnokiak szívós 
védekezésén megtörik a Törekvés csatárok 
lendülete, sőt szünet után közönségük lelkes 
biztatására mintegy 25 percen keresztül tá
madnak is. A Törekvés mégis a 63-ik percben 
Deutsch révén a harmadik, majd négy perc, 
múlva a negyedik gólt lövi. A 73-ik percben 
a biró Régnert utánugrásért kiállítja, két 
perc, múlva Mlchalovszky beállítja a végered
ményt (5:0). A befejezés előtt Bujákyt is ki
állítja Biró Sándor biró, aki u tőle megszo
kott precizitással és objektív köriillckiptéssel 
vezette a nagyfontosságu mérkőzést.

(A
lése.)

A szezón folyamán összegyűlt rengeteg

S-én, hétfőn kezdődik. Eladás amis a készlet tart!

Minden nagyság
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Válogatott tenniszcsapatunk 3:2-re győzött 
Prágában

Pr<O. augusztus 4.
(A Hét/ói Napló tud. telcfonjelentése.) 

Vasárnap folytatták n letlnai Stadionban nagy- 
srámu közönség elölt a magyar-cseh országok 
közötti tenniszmérkőzést, amely a szombati 
<rcdmények alapján 2 : 0 ra állott Csehország 
javára. A vasárnapi programon először a Kehr
iing, Aschncr— Kozcluh, Malocck páros mérkő
zés állott, amelyen

■ magyarok kemény négy szőttes küzdelem 
után 2 : 0, 6 : 4, 6 : 0 és 8 : fi arányban győz

Peltzer dr. legyőzte 800 méteren 
Sera Martint

Berlin, augusztus 4
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjclcn- 

tése.) A Charloltenburg nemzetközi atlétikai 
versenye nagy érdeklődés mellett folyt le az 
Avus-pályán pompás idő mellett. A küzdelmek 
helyenként óriási izgalommal jártak és külö
nösen nagy lelkesedül! váltott ki

Peltrer dr. győzelme a fiCO-on a francia 
Sera Martin felett.

Peltzer 20 méterre volt a vezető francia mö
gött a célegyenesben cs hallatlan energikus 
finissel tudta őt egy méterrel célban előzni. Éld- 
racher aránylag gyenge idője a 100-on 110 mp. 
nz ollcnszélnek tulajdonítandó. Szép győzelmet 
aratóit n francia Vlcl, a favorit Trötsbach el
len n 400-n gáton és kitűnő küzdelem volt az. 
|500-on □ két olimpikon: a finn Larva és a 
francia LadoumCffüe. A 4Xl00-ns stafélálnn 
Chnrlotlcnburg rcvansol vett az Einfrnch felelt 
Már Kömig jól kezdett és bár Eldraclier nz 
előnyt behozta Schlősske l!: a berliniek utolsó 
embere remek fini-.se) győzelemhez juttatta csa
patát. A 300 m-cn Wichmann remekül futott és 
a második, a francin Moulines is francia rekor
dot teremtett. Az 5000 m. a németek zsákmánya 
volt és a sulydobásban is Hirschfeldnck nem 
kellett tulcrőltclrtic magát és megelégedett 14.91 
méterrel!

Hogyan jutott bajnoki cimhez 
egy vállalkozó szellemű 

fiatalember?
Kerületi ifjúsági gyaloglóbajnokság — 

két kezdővel
A magyar-lengyel atlétikai mérkőzés előké

születei folytán az MTK-pálvára került az FTC 
vasárnap délelőtti ifjúsági versenye, amelynek a 
beiktatott négy kerületi ifjúsági bajnokság szol- 
góllntla az érdekességet.

A 800 méteres síkfutásnak Verbőcci 
(BBTE), a dlszknszvelésneek Paksi (MAC) 
■ távolugrásnak Nagy Géza (MAC) lett a 

kerlllell ifjúsági bajnoka.
Á negyedik bajnoki számban a versengés tárgya 
égy múzeumba való, ástatng versenyág a 3000 
méteres ifjúsági gyaloglóbajnokság volt. A sze
nior versenyzögárda már kihall. Utánpótlás —• 
köztudomns szerint — nincs, ám az allétaszö- 
vetség mégis kiírta a versenyt, amelyre

két olyan atléta adta le nevezését, aki soha 
életében nem próbált versenyszerűen gyalo

golni.
Mór az indításnál viharos derültség támadt és 

u publikum végig is kacagta a teljesen komoly- 
tálán versenyt, amelyet a két atléta teljesen sza
bálytalanul sétált végig. Egyszer fel is hangzott 
■ figyelmeztetés:

— Komolyan versenyezzenek, mert különben 
diszkualiflkáljuk magukat.

Tovább azután senki sem törődött a két ifjú
val, mert mindenki a távolugrás-bajnokságra 
koncentrálta a figyelmét. Állítólag 3000 métert 
sétállak. A köröket ugyanis senki sem mondta 
be Így szerzett azután könnyen bajnok: címet 
Gyuka, a Vasasok atlétája. A verseny részletes 
eredménye:

A budapesti kerület Ifjúsági bajnokságai:
800 méteres síkfutás:

Kerületi bajnok: Verbőczi (BBTE) 2 p 0.6.0 
mp, 2 Gomola (FTC) 2 p 06.8 mp, 3. Wach 
jKAOE) 2 p 14.8 mp.

Dlszkoazvelés:
Kerületi bajnok: Paksi (MAC) 3500 cm. 2. 

Bróver (FTC) 3270 cm, 3. Balatoni (MAC) 
3180 cm.

Távolugrás:
Kerületi bajnok: Nagy Géza (MAC) 648 em. 

2 Kiss (FTC) 645 cm, 3. Szemmel (FTC) 
622 cm.

3000 m. gyaloglás:
Kerületi bajnok: Gyuka (Vasas) 18 p 26.8 

top, 2. Bériéin (MTE) 18 p 58.8 mp.
Egyéb versenyek;

Magasugrás elfínyverseny. 1. Kcrkovits 
(ÉBTE) 184 cm (16 cm előny), 2. Kovácsi (FTC) 
183 cm (10 cm előny), 3. Rnró (MTK) 180 cm 
(20 cm előny). — .Í0(K) m. síkfutás 1. Albert 
(Törekvés) 9 p 528 mp. 2. Slcffen (Tö
rekvés) 9 n 53 mp, 3. Szalontai (MTK) 9 p 59 
mp. — áXíOŐO m junior staféta 1. Az FTC csa
pata (Pálffy,Nádas, Steiner, Gomola) 11 ,p 35 
mp, 2 az MTK csapata II p 37.6 mp. 3 a KAOE 
csapata 11 p 30.2 inp. — 300 m sikfutás junior.
I. Ródy (BBTE) 39.2 mp. 2 Füzesi (MAC.) 39.3 
mp, 3. Németh (Törekvés)' 39.4 mp. — Gerely
vetés junior. 1 Balázs (FTC) 4504 cm. 2. Szig
ligeti (Daragi AC) 4180 cm, 3. Körhegyi (Dorogi 
AC.) 4080 cm. — Hármasugrás junior. I. Mezei 
(MTK) 1250 cm. 2. Tölgyes (BBTE) 1249 cm,-3- 
Jász (MAC) 1236 cm. — 200 m gátfutás junior. 
I. Kovácsi (FTC) 28.fi mp. 2. Mélykúti (MTK) 
28-7 mp, 3. Molnár (Törekvés) 29.2 mp.

He költözzek! mielőtt nem ciánoztat. 
Nyom nélküli szigetelés! oitrichsteln.
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tek a cseh páros ellen.
Később .lan Kozeluh megbetegedése következ
tében Kehriing ellenfele Melecek lett .akit Kehr
iing 3 : fi, 6:2, 6:4 és 6:2 arányban vert meg 
és ezzel a pontverseny állását kicgyenlitctle. A 
döntő, küzdelemben Takácsnak dr. Novotny volt 
nz ellenfele, akit a magyar játékos 3 szettben 
6:4, 7:5 és fi : 2 arányban vert meg és ezzel

a magyar-rseb országok közötti trnnlsz- 
versenj t 3:2 arányban Magyarország ja

vára döntötte cl.

Augusztus 21-én 
Ufpest-Rapid Budapesten

Bécs, augusztus 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- 

lése.) Vasárnap tartották meg Bécsben- a kö
zépeurópai kupabizottság nagy érdeklődéssel 
várt konferenciáját, amely ismét nz olasz de
legátusok távollétében folyt le. Magyar rész
ről Fischcr Mór kupabizottsági elnök, Fodor 
Henrik dr., Lang/elder Ferenc és fíeinhard 
Ottó vettek részt. A csehek képviseletében 
Loos és Sclieinost tárgyallak, mig az osztrá
kok részéről Ebcrslahler és Fischcr mérnök 
vetlek részt a konferencián.

A sok adminisztratív természetű iigy mellett 
legfontosabb tárgya a konferenciának a kö
vetkező fordulójának mcgállnpitása volt. Ha
tározatba ment, hogy

Budapesten augusztus 21-én vagy 22-én 
kerül eldöntésre az Újpest—Rapid mérkő

zés,
amelyet Cararó olasz biró fog vezetni. Három 
nap múlva, azaz. 25-én lesz Bécsben a revans- 
mérkőzés, amelyet Stcpanovszky cseh biró fog 
dirigálni. A Viena—Slavia mérkőzés augusztus 
15-én Becsben lesz lejátszva Klug Frigyes ma
gyar biró vezetése mellett, ennek a mérkőzés
nek a revansa Prágában augusztus 28-án ke
rül lejátszásra. E revansmcccs bírója még 
nincs megállapítva.

Kik képviselik 
színeinket aKlebelsberg- 

kupamérkőzéseken ?
A Klebelsbcrg-serlcg küzdelmeire már vala

mennyi résztvevő nemzet felfegyverkezett. Az 
öl vendégcsapat nevezése már múlt héten be
futott, csak a magyar reprezentánsok kijelö
lése volt még hátra. A MUSz vizipóló válogató 
bizottsága az eddigi formák alapján a követ
kező 9 játékost nevezte be: Bartha István, Ho
monnai Márton, Sárkány Miklós, Keserű Ala
jos, v. Halasy Olivér, Keserű Ferenc, Németh 
János, Ivády Imre cs Vértesi József.

Vasárnapi sporthírek
X Az FTC kerékpáros pályaversenyét a Mille

náris pályán bonyolította le a következő ered
ményekkel: Kezdők versenye: két körös fő- 
döntő: 1. Ördög (Diadal) az utolsó kétszáz mé
teren 13.2 inp. 2. Jurena KÁTC fél géphosszal.
3. Hosrnaj FTC % kerékhosszal. 4. Hamschlagcr 
FTC rajta — Kisdöntő az 5—8 helyezésre. 5. 
Redneczky Turul az utolsó 200 m-cn 14.0 mp. 6. 
Bodnár BSE % géphosszal. 7. Henvó Vasas 
»/• kcrékhosszal. 8. Tóth FTC rajta. — Másod- 
osztályú pont főverseny: 1. Nagy FTC 17 pont.
2. Manheim TTC 12 pont. 3. Fcigl ESE 8 pont.
4. Novotny FTC 7 pont. — A főversenyben a 
minősítő futamok során GyőrfTy FTC első lelt 
az utolsó 500 m-cn 232 mp. 2. Szekeres Postás 
33.2 mp. 3. Eigner MKSBSE 34 0 mp. 4. Garay 
Postás 34.4 mp. Döntőben: 1. Szekeres az utolsó 
200 m-cn 13.0 mp. 2. GyőrfTy FTC % géphosszal.
3. Eigner MKSBSE 13.2 mp. Tandem-verseny: 
1. GyőrfTy FTC és Eigner MKSBSE az utolsó 
500 m-cn 29.8 mp. 2. Jurena—Dvorák 6 gép
hosszal. 3. Novotny—Venczler rajta. — Szénior: 
I Tóth EKE az utolsó 200 m-cn 14.2 inp. 2. 
Kozdony UTE. 3. Taby KAC. 4. Papp FTC. 5. 
Fiam FTC. — Főverseny: 1. Szekeres, utolsó 
200 m. 13 mp. 2. GyőrfTy FTC ’/» géhosszal. 3. 
Eigner MKSz—BSE 13.2 mp. — Tandomver
seny: 1. Györffy FTC, — Eigner MKSz—BSE. 2. 
Jurena—Dvorák 6 géphosszal. 3. Novotny— 
Venczler rajta.

X Itt az uszókongresszusl Augusztus 10— 
II-én nagy eseménye lesz a magyar uszósporl- 
nak. A MUSz ekkor rendezi Szolnokon a X. 
orszugos uszókongresszust, melynek előkészí
tésén úgy a helyi rendezést végző Szolnoki 
MÁV Sport Egylet, mint a MUSz vidéki bizott
sága mór hosszab ideje dolgozik. Hogy mit je
lentenek a kongresszus és a kongresszusi ver
senyek az uszósporlnak, felesleges fejteget
nünk. Elég annyit megjegyeznünk, hogy a kon
gresszusok mindig izgalmas versenyei nevelték 
fel azt az uszógórdát, amelyik az utóbbi évek
ben olyan eredményesen reprezentálja színein- 
ket. A vidékiek részére fcjifarlott számokon 
kivül válogató, bajnoki és I. o. versenyek teszik 
érdekessé a kongresszusi uszóvcrsenyl. A vizi
póló program a kongresszusi dij ölődöntő és 
döntő mérkőzéseiből, valamint a MESESZUE 
I. o. bajnoki mérkőzésből áll. A rendezőség kö
zel 300 versenyző részvételére számit. A kon
gresszus tárgyalásainak legfontosabb pontja az. 
uj kerületi beosztással kapcsolatban a szerve
zeti szabályzat átdolgozása, valamint a további 
szervezési munkák előkészítése lesz.

X A Lapterjesztők egyórás futóversenyüket 
® . mnrRÍ|s**S''t>  pályáján tartották meg.
A 102 induló közül 54 tényleg be is futott. A 
versenyt Kacséra (egyleten kivül) nyerte 39 
körrel (15.600 méter), 2. Viola (e. k.) ugyan

csak 39 körrel, 3. Barabás (Lapterjesztők) 38 
körrel (15.200 méter).

X Hogyan készül a válogatott vlzlpólócsapat 
a Klebelsbcrg-kupa nemzetközi küzdelmeire? 
Kedden: este fél 8 órakor tréning a Császár
fürdőben, utána megbeszélés. Szerdán: este fél 
7 órakor triál, utána 8 órakor az MTK—UTE 
országos ifjúsági uszóversenye Csütörtökön: 
délután tréning még egyelőre bizonytalan he
lyen. Pénteken: pihenés. Szombaton: negyed 7 
órakor magyar-angol válogatott vizipólómérkő- 
zés.

Az MTK országúti kerékpárversenye a me
gyeri országúton 130 km távon folyt le 210 ver
senyző részvételével. A föverseny győztese —- 
nagy meglepetésre SeiíTcrl János Lehel KK. 
4:35:40 mp., 2. Simáin UTE rajta, 3 Schwarcz- 
stein Turul rajta. Old boy verseny (20 km). 
1. Papp FTC 38.02 mp. — Szeniorverseny (50 
kin.). 1. Kozdon UTE 1:338:20 mp. — Ifjúsági 
verseny (75 km.). 1. F.ördögh Diadal 2:35:53. 
— Kezdők versenye (135 km ). 1. Gyökeres Já
nos Világosság 4:47:24 mp.

A kerékpárvllágbajnokl próbaverseny győz
tese Szenes Károly MTK. A múlt vasárnapról 
elmaradt kerékpáros világbajnoki próbatér- 
sepvt ma hajnalban tartottak meg a megyeri 
országúton . 135 kilométeres távon. (Útvonal: 
Megyer — Vác — Balassagyarmat — Vác — 
Megver.) Csak két versenyző: Szenes károly j 
MTK és Vida László BSE állt a starthoz. A 
párharcból Szenes Károly MTK került ki győz
teskeni, bár útközben (lefektet kapott, amely 
miatt 3:35 mp. időt vesztett. A győztes Szenes 
ideje: 4 ó. 38 p. 00.5 mp. (Leszámítva a defckl 
alkalmával elvesztett időt: 4 ó. 34 p. 20 inp. a 
tiszta idő.) A második helyre került Vida 
László BSE ideje: 4:39:46 mp Vida defekl nél
kül tette meg az útvonalat

X Arne Bor*  megvédte 200-ns bajnok-ágát. 
Stockholmból jelentik: A svéd uszóhajnoksá- 
gokat Arne Borg rósztvétele tette érdekessé. 
Borg bajnokságát meg is védte a 200 in.-on 
2:27.2 mp. közepes idővel. A 400-as mellúszás
ban Harling győzött 6:28.9 mp. alatt, mig a 
100 m. hátuszásban Lundahl győzött 1:18.9 
rnp., a 100 m. hölgy hátuszásban Karsten 
Aslrid győzött 1:36.0 mp. alatt.

X Salamander—Markos-bőrgyár 2:2. A fenti 
mérkőzést vasárnap játszották le a Budagyön- 
gyc-pályán.

' Áutú-pneamiUk, felszerelési
: cikkek, Citroen és Chevrolet 

alkatrészek
NAGY JÓZSEF

Vl„ Andrássy-ut 34
Telefon: 221—97,285—63 ,

A^JTíkWAPLÓ
= A budapesti Nash-képvlselet a napokban 

jubilálta a háromszázadik eladott Nash-auló át
adását. Az amerikai gyárak minden évben kon
tingentálják, hogy az egyes országokban lévő 
képviseleteik milyen mennyiséget adjanak el 
gyártmányaikból. A budapesti Packard-képvisc- 
lel az előirt mennyiségnél jóval többet adott cl a 
nehéz gazdasági viszonyok közöli is és ezért az 
amerikai gyár a jelentős jubileum kapcsán az 
első díjjal a budapesti képviseletei tüntette ki. 
a Parkard eladásokkal kapcsolatban. A budapesti 
képviselet Urbán Alfréd, Urbán Zsigmond és 
Barna Frigyes vezetése alatt dolgozik ilyen 
eredményesen.

— Megérkeztek az uj Mincrva-tipusok. A „kis 
Minerva" 8—40 lóerős és hathengeres. A hal
üléses kocsik pólüléseit c típusnál menetirány
ban helyeztek el. Az uj típus szakkörök véle
ménye szerint elsőrangú és luxuriózus kivitelé
ben vetekszik a nagy 55 és 100 HP Minervákkal.

SZEMÉLY-Es TEHERAUTÓK
minden nagyságban.

Igen kedvező fizetési teltételek. 
Kérjen ajánlatot a vezérképviselettel: 

nemzetközi nepkereekeoeimi R.-T.
Budapest, V., Vilmos császár-ut 26. bz.

= A Magyar Atlétikai Club versenyei. A Ma
gyar Atlétikai Club motorsport osztálya által 
október 6-án rendezendő Jánoshegyi verseny 
zárja le ebben az évben is n jelentős hegyiver- 
senyék sorát. A turaszezonnak mintegy nemzet
közi vonatkozásban is rendkívül fegyelemre 
méltó befejezéseként a Magyar Atlétikai Club 
motorsportosztálya a Magyar Touring Clubbal 
karöltve szeptember 1-i budapesti starttal túra- 
versenyt rendez, amely Ausztrián át Olaszor
szágba vezet. A versenyt a Királyi Magyar 
Automobil Club főleg külföldi kapcsolatai révén 
a leginésszobbjncnően támogatja.

Vll., Kertész-utca 27.
J. 416—54 és 55

= Adatok a világ legnagyobb repülőgé
péről. A világ legnagyobb repülőgépe dr. 
Dornier ClautHus repülő óriása, a „Do X“, 
mint ismeretes nagy sikerrel végezte pró
barepülését. A „Do X“ 6300 lóerős, tizen
két Siemens motorral van felszerelve cs 24 
Bosch mágnesgyujtóval és 216 Bosch-gyer- 
lyával dolgozik. A „Do X“ óránként 185 
kilométer sebességet tud kifejteni. A re
pülőgép világítását sikerült függetleníteni a 
motorok járásától azáltal, hogy' teljes 
Bosch világítóberendezést szereltek fel, 
amelyet egy DKV motor hajt. Nagyban fo
kozza a repülőgép üzembiztonságát, hogy 
a tüzelőanyag és az olajtartályok a moto
roktól távol a legalsó fedélzetén vannak 
elhelyezve. A repülőgépen egyszerre száz 
utas foglalhat helyet podgyásszal együtt és 
a 12 főből álló személyzeten és az 1500 ki
logramm súlyú üzemanyagon kivül a re
pülőgép még 15 tonna terhet is vihet ma
gával.

= Skoda, Tálra, Prága. Nagy méretekben 
fejlődik Csehszlovákia automobilizmusa, ami
nek legjobb bizonyítéka az a hatalmas pro- 
dukciólöbblct, amelyet az utóbbi években a ve
zető csehszlovák automobilgyárak: a Skoda, a 
Tálra- és a Prága-Müvek felmutattak. A Skoda 
1927-ben még csak 3300 kocsit gyártott, 1923- 
bán pedig már ötezret adott át a forgalomnak. 
A hirek szerint ez évben megkétszerezi termelé
sét, úgy, hogy az 1930. évi produkciót ujabb 
technikai újítások uj gyártási lehetőségek révén 
már húszezer kocsira tervezik. A Tátra Automo
bilgyár hasonlóképpen előretört a produkció te
rén. 1927-ben kétezer, 1928-ban már 3000 kocsit 
gyártott, ez évben pedig előreláthatóan ötezer 
kocsi kerül ki a gyárból. A Prága-Müvek kapa
citását a múlt évben 5800 kocsira emelték, jö- 
\őre pedig már tízezer autó gyártására készül 
az üzem.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

Dárius nyerte az Állványdíjat
Nagy mezőnyök szórakoztatták a vasárnapi 

versenyek közönségét, a baj csak az volt, hpgy a 
favoritok sorra cserben hagyták híveiket, A nap 
főszámát az idén még semmi formát seni 
futó Dárius nyerte meg, győzelme azonban csak 
a közönség részére volt meglepetés, mert istál
lójának erős bizalmát rövid kurzusa bizonyítja.

A részletes eredmény a következő:
I. futam: 1. Sauvignon (Fodor 3), 2. Promtse (Tusi 

10) 3. Anna (Böződy 12). F. in.: Birdín, Oktalan, Ado- 
nis. Funnv, Juci, Vír legény. Tini. Saladin. Rádió, 
Pitykés. féíhossz, nyakhassz. Tol: 10:57, 23, 54 . 47. —. 
— II. futam: 1. Hortobágy (Gutái 3), 2. Példás (Esch 6>«
3. Milikc (Balogh 5). F. m.: Rowuma. Mi lesz, Régi nyár, 
Marca, l.avender scent, Nahát, Fontaine. n., Vjh. 
Tót. 10:45. 20. 25. 23. - III. futam: 1. Dárius (Szoko- 
!ay 3), 2. Grandézn (Scheibal 114). 3. Basma (Csillag 6). 
F. m.: Mungó, Da capo, Blondelta. Fejh. */*  h. Tót, 
10:70, 32. 17. — IV. futom: 1. Sárkány (Cseszkovics 5). 2. 
Frau Wunderlich (Lynch 4), 3. Scverina (Balogh 10). 
F. m.: Rákos. Adria. Fene egye. Kinizsi. Haen Dry, 
Öreg akác. 2 h. nyakh. Tót.: 10:50, 20. 24. 44. — V. fu
tam; 1 Buborék (haszión 4), 2. In Time (Cseszkovics 5), 
3. No csak (Csapiár 12). F. in.: Altos, Rege. Csinos, Ma
kacs, Sajó. Arme Gredl, Damjáno. Elida, Rózsabimbó. 
Bankámé. Neves Stopp, Rontó Pál. Pour rire. Fejh.- 
feih. Tót.: 10:60. 23. 35, 102. — VI. futam: 1. Nunl 
(Tuss 4), 2. Elöljáró (Cseszkovics 5), 3. Anna bál (Ba
logh 10). F. m.: öreg Signora, Minto. Horrido. Keepsake, 
Vulpoi, Futár, Rdcz Pali, Koma. 3 h. nyakh. Tót.: 10:92, 
33. 20. 32.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek eredménye . a 

kővetkező:
I. Prels von Mödling 2000 S. 1000 m. 1. 

Rejtély (3:10 reá) Takács I. 2. Anno sanlo (4) 
Csuta. 3. Tani diu (2’/») Szabó L .II. Több ló 
nem futott. II. Vcrkaufsrenncn. 1500 S. 900 m.
l. Poseldon (2%) Stircula. 2. Sicglindc (5:10 
reá) Szenté. F. m.: Széplak, Queen, Brunettc, 
Epona. III. Prümlcn Handicap. 1500 S. 1600
m. 1. Rodcnstclner (1%) Szabó L. II. 2. Pollit 
(1%) Szilágyi F. in.: Herlhy, Ilippos. IV. 
Groaser Sommer Prels. 10.000 S. 2800 ni. 1. 
Sehonnal (2) Martinuk. 2. Tcddy Bcar (3)' 
Takács I. F. in.: Discus, Robinson, Wahrhaft. 
V. Maidén Handicap der Zweljührlgen. 1 ■ 
Bolka (1%) Szilágyi. 2. Obrist (3) Takács I. 
F. m.: Béliévé mc, Hermes. VI. Eventual ren- 
nen Handicap. 1500 S. 1200 m. 1. Para hélium 
(2) Takács I. 2. Roscncavalier (3) Miiller. 3. 
Bon yRose (4) Weckcrmann. F. m.: Ulstcr 
Princ, Szeladon, Cara mia, Ariane. Fraucnlob- 
VII. Wcller Handicap. 1500 P. 2000 m. 1. 
Pellde (2'/«) Miiller. 2. Valencia (5) Szilógyi. 
3. Chaplin (2%) Stiglitz. F. m.: ImpossibilCf 
Hop Toy, Osculum, Gangri.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja :
„A Hétfői Lapok" Ujságvállalat


