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Embereké! Olt a vasárnapi nagy hőség, 
amely negyvenhárom Mig emelkedve 

kínozta Budapest Okosságát
Hetvenezren rasneísiiteü a steanwmi a Msűg elüt. Ötezer1 csónak 

úszott a Dunán — Budapesten Hűt emhart magon a napszuras 
JOn a zivatar - leliiií ameteorológiai intézet

'Az idei nyáron vasárnap érte cl a meteo
rológiai megállapítások szerint a kánikula 
a tetőfokát. Már a kora reggeli órákban 
rekkenő hőség uralkodott, akárcsak a 
szombati napon és a forróság a délelőtti 
órákban még fokozódott. Délben, valami
vel 12 óra előtt, azokon a helyeken, ahol 
tűzött a nap,

a hőmérő a 43 fok Cclziust is elérte, 
az árnyékban pedig 34 fok Celsiust 

mutatott.
A Meteorológiai Intézet vasárnapi jelen

tése szerint a túlságos meleg időjárás most 
már csak egész rövid ideig fog uralkod
hatni Magyarországon, minthogy a Balkánt 
kivéve a minket övező országokban vasár
nap reggelre az idő mindenütt lényegesen 
lehűlt. Lengyelországban például, ahol 
szombaton még nagy hőség uralkodott, va
sárnap reggel már csupán 16 fok Celsiust 
mutatott a hőmérő, Prágában 14 fok, Nyu- 
gateurópában alig valamivel több, Bécsben, 
Berlinben és Párizsban 18 fok volt a va
sárnapi hőmérséklet. A lehűlést vasárnapra 
már Olaszország is megérezte és

csupán a Balkán egyes helyein és Ma
gyarországon volt rekkenő a hőség, 

amit a légnyomás sajátságos eloszlásával 
lehet magyarázni. A hűvösebb légtömegek 
ugyanis nyugatról jövet, észak felé terjesz
kedtek tovább és igy Magyarországon még 
a meleg levegő uralkodhatott. A Meteoro
lógiai Intézet megállapítása szerint azon
ban a nagy meleg vasárnap a délelőtt fo
lyamán már kulminált és

az időjárási viszonyok minden bizony
nyal rövidesen minálunk Is megváltoz

nak,
éppen úgy, mint a környékező országok
ban is, ahol a lehűlés már beállott és ahol 
átmenetileg kisebb-nagyobb esőzések vol
tak.

A budapesti Meteorológiai Intézet egyéb
ként vasárnap az időjárásról a következő 
prognózist adta ki:

— Felhősebb idő várható, a meleg 
csökkenésével és erős zivatar hajlam

mal.

Rendőrök 
a strandpénztár előtt

rÁ vasárnapi nagy hőség elöl a város la
kosságának nagyrésze természetesen már a 
kora reggeli órákban a strandfürdőkre és 
a szabadba igyekezett. Zsúfolt villamosok 
szállították a fűrdőzöket és a kirándulókat 
a különböző uszodákba, strandfürdőkbe és 
a pestkörnyéki kirándulóhelyekre. Meg
állapíthatóan

az idei szezónban vasárnap volt a 
strandokon a legnagyobb forgalom, 
több mint hetvenezer embr fürdött a 

strandokon.
Aránylag a legtöbben a Széchenyi strand
uszodát keresték fel, ahol a gőzfürdők vet
kőző helyiségeit is meg kellett nyitni a kö
zönség számára, amely hosszú sorokban 
állt a jegypénztárak előtt, hogy belépőjegy
hez jusson. Itt tizenkétezer ember fürdött 
vasárnap. Már o reggeli órákban tumultuó
zus jelenetek játszódlak le a jegypénztárak 
körül csoporlosulók soraiban és ezért

a fürdő Igazgatósága a rend fentartása 
céljából külön rendőri klvezénvlést 

kért 

és egész napon át rendőrök tartották fenn 
a rendet a jegypénztárak körül.

A Gellérl hullámfürdőben kélezerötszá- 
zan, a Csillaghegyi strandfürdőben tízez
ren, a székesfőváros Duna-uszodáiban hat
ezerén, a többi fővárosi és pestkörnyéki 
uszodákban és strandfürdőkben ugyan
csak rengeteg ember fürdőzött vasárnap, 

'egymagában a megyeri strandfürdőben 
mintegy húszezren fürdőztek.

Ötezer csónak a Dunán
Élénk volt az élet a Dunán is. A vadeve

zősök egész serege táborozott a Dunán és 
volt a Dunának néhány olyan szakasza, 
amelyen valósággal hemzsegtek a csónakok. 
A csónakházak hozzávetőleges becslés sze
rint

vasárnap ötezer csónak volt a Dunán.
A csónakoknak ebben a forgatagában és a 
fürdözök óriási tömegében valósággal a cso
dával határos, hogy komolyabb szerencsét
lenség nem történt. A rendőrségnek az utób
bi hetekben hozott szigorúbb rendszabályai 
úgy látszik célt értek. Egyrészt a rendőri 
intézkedések és a kilátásba helyezett bün
tetések riasztották vissza az embereket a 
szabálytalan fürdőzéstől, másrészt pedig az 
idei vasárnapokon történt tömeges .szerencsét
lenségeken okultak ennek a következménye

Hat európai körrepiilő érkezett vasár
nap a mátyásföldi repülőtérre

Amanullah volt pilótája is megérkezett — Három gép még nem jött meg
A nemzetközi turarepülés második napja 

Mátyásföldön ugyancsak mozgalmasnak 
ígérkezett. Már a kora reggeli órákban egy- 
begyült a mátyásföldi repülőtéren a sport
bizottság élén Czapáry Jenő elnökkel. A 
repülőtérre a hangárokból elsőnek reggeli 
hét órakor Luscher pilóta gépét vontatták 
ki, aki tegnap a késő délutáni órákban ér
kezett Budapestre s igy útját csak ma reg
gel folytathatta.

A német Luscher reggeli hét óra tizen
hét perckor repült el gépével a mátyás

földi repülőtérről Bécsbe, 
ahova kilenc óra tizenkét perckor érkezett 
meg.

Nyolc óra után néhány perccel indulf 
tovább Bécs felé a mátyásföldi repülő

térről Junck német pilóta, 
aki tegnap ugyancsak későn érkezett Buda
pestre és igy kénytelen volt az éjszakát itt 
tölteni. Junck tiz óra hat perckor érkezett 
meg Bécsbe.

A sportbizottság, valamint a mátyásföldi 
repülőtéren egybegyült nagyszámú közönség 
a nagy hőségben türelmesen várakozott az 
ideérkező repülőkre. Háromnegyed kilenc 
órakor tűnt fel a távoli égboltozaton egv kis 
fekete pont, amely percek alatt megnagyob
bodva közeledett. Nyolc óra negyvenkilenc 
perckor már le is szállott a vasárnap Buda
pestre érkezett első repülőgép,

a Junckers-gyárlmányu D. 4. szánni 
fémgép, amelyet Knecr német pilóta ve

zetett.
Knecr érdeklődésünkre elbeszéli, hogy Ama
nullah afgán király szolgálatában állott,

az elűzött király pilótája volt 

volt az, hogy a mai vasárnap a budapesti 
Dunaszakaszon minden komolyabb szeren 
csétlenség nélkül lelt cl. Mindössze Újpest 
tájékán fordult elő két, szerencsére könnyen 
végződő baleset.

A Népsziget északi csúcsánál felborult 
egy csónak,

amelyben kél férfi és egy nő ült. Ezen a vi
déken azonban rengeteg csónakos tartózko
dott, nyomban segítségükre siettek és ki
mentették őket. A másik baleset ugyancsak 
Újpesten történt a Weíser-csónakház irá
nyában. A parton tartózkodóknak feltűnt 
egy csónak, amely bizonytalanul forgolódott 
a vizen, szemclláthalóan biztos kormányzás 
nélkül. Akik megfigyelték, felfedezték, hogy

egy italos ember ül a csónakban.
Arra gondollak, hogy utána indulnak és a 
partra hozzák, mielőtt baleset érné. Néhány 
pillanat múlva azután be is következeit a 
baleset; a részeg ember csónakja felborult 
és utasa, úgy látszott, menthetetlenül elme
rül. A csónakház alkalmazottjai azonban 
nyomban csónakba üllek, utána evezlek és 
pár percig tarló küzködés után partra húz
ták.

Itt már várta a közelben szolgálatot tel
jesítő rendőr.

s csak nemrégen tért vissza Afganisztánból. 
Kneer egy óra múlva már tovább is repült 
Budapestről Bécs felé.

A második gép, az A. 4. sz. német re
pülőgép, amelyet Morzlk pilóta vezetett 
kilenc óra negyvenhárom perckor érke

zet! meg Mátyásföldre, 
ahonnan félórai tartózkodás után tovább in
dult Bécsbe. A német pilóták gépeit egy 
Junckers-gyárlmányu nagy hatszáz lóerős 
gép, a Kirschan kisérte, amely testvérgépe 
az óceán járó Bremennek és mindennemű 
alkatrésszel fel van szerelve, hogy szükség 
esetén segítségére lehessen a versenyzés 
közben esetleg megsérülő kis gépeknek.

Morzik pilóta után nemsokára megérke
zett a C. 6. sz. repülőgép, amelyet Posch 
német pilóta vezetett. Posch rövid félórai 
pihenés után favázas gépével tova startolt 
Becsnek. Nemsok kai elindulása után jelent
kezett a sportbizottság vezetőjénél Libcrrati 
olasz repülő, akinek gépe tegnap délután 
ideérkezésekor megsérült. Libcrrati bejelen
tette. hogy a gép sérülését a műegyetemi 
sporlrepülök egyesülete az éjszaka folya
mán kijavította. Így Libcrrati akadály nél
kül tovább repülhetett vasárnap gépével 
Budapestről.

Háromnegyed kellőkor érkezett a legkö
zelebbi versenyző Mátyásföldre. Az egybe
gyűlt nagyszámú közönség dacolva a tűző 
nappal, kíváncsian várakozott és szemlélte 
végig a gép leereszkedését.

Dlcbel német pilóta jött a C. 5. jelzésű 
német Klenim gépével 

és miután jóízűen megebédelt, cl is indult 
Bécs felé. Két óra előtt néhány perccel az 

és mikor a részeg embert eszméletre térítet
ték, nyomban az újpesti kapitányságra kí
sérte.

Készenlétben álltak a budapesti és pest
környéki mentők, hogy első segítséget nyújt
sanak a hőségtől rosszullelt embereknek. A! 
környéken baleset nélkül telt el a vasárnap, 
Budapesten azonban több sulyos, sőt

két halálos szerencsétlenséget is okozott 
a hőség.

A mentőket több cselben hívták ki hőségtől 
rosszullel I emberekhez, akiket kórházba 
szállítottak. A Stefánia-uton holtan akadlak 
rá

Liptói István 60 éves államvasuti ker
tészre

A főkapitányságról rendőri bizottság szállt 
ki és a rendőrorvos megállapította, hogy a 
szerencsétlen embert napszurás ölte meg. A 
második halálos szerencsétlenség a Váci- 
uton történt. A Váci-iit 70. számú ház előtt 
hirtelen összeesett

Dámer József 66 éves mcnhelyl ápolt.
Mire a mentők megérkeztek már kiszenve- 
dctl. Megállapították, hogy agyvérzés ölte 
meg. az agyvérzés azonban a nagy hőség 
mialt következett be. A vasárnapi hőség két 
halálos áldozatának holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították.

F. 5. jelzésű francia gép ereszkedett a föld
re, amely három órakor folytatta útját, öt 
óra után két perccel érkezett meg az ugyan
csak francia F. 6. jelzésű gép, amelyet 
Pinát, a híres francia pilóta vezetett.

Esti hat órakor Turnsevei inbői jelentés 
érkezett Mátyásföldre, amely szerint még 
újabb három gép érkezik meg vasárnap .Á& 
a három gép azonban, amelynek az indulá
sát jelezték,

este nyolc óráig nem érkezett meg * 
s a Magyar Aeró Szövetség sportbizottságá
nak az a feltevése, hogy a három gép — két 
svájci repülő és a harmadik versenyző — 
vagy visszafordult útjáról, vagy útközben 
leszállót!, mert a meteorológiai jelentések 
szerint

Erdély felelt óriási szélvihar vonult

A nemzetközi körrepülésről egyébként á 
következő külföldi távirataink számolnak bej 

Bécs, augusztus 11.
Az európai körrepülés folyamán vasárnapi 

reggel Bécsből hét órakor indult el az első re
pülő, Nehring. Utána Rocder, Dungern repül
tek tovább. Lady Hailey, aki versenyen kívül 
vett részt a körrepülésben, hét óra tizen
nyolc perckor startolt. Vasárnap összesen nyola 
repülő érkezeit meg Ide é9 húsz repülő star
tolt.

Boroszló, augusztus 11.
A boroszlói légi kikötőben vasárnap reggel 

érkezett meg az európai körrepülők vezető 
csoportja. A legtöbb versenyző egész rövid 
ideig tartózkodott itt. A versenyzők érkezését 
és startolását többezren nézték végig.

Bcrllti, aug. 11.
Ma délután érkeztek meg az európai kör

repülés résztvevői közül az elsők' a tcmpclhofl
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repülőtérre Elsőnek Hriad kapitány szállt le 
ÍS órn 26 perckor, három perccel később pe
dig földije, miss Spooner, mind a kellőn 
Molle-gópcn. A lemp< Ihofi repülői é ren leszálló 
repülők ■ Berlin város tanácsúnak tisztelet- 
dljnkénl egy-egy serleget kapnak, u két első 
azonkívül pénzdíjat is.

Itt említjük meg, hogy vasárnap délelölt 10 
órakor engedték fel a Sfngynr Aero Szövetség 
ehrt szabad léggömbjét i.z Auguszta barakk 
melleit lévő gázlnrlálv mellől, ahol az 1600 
köbméteres léggömböt megtöltötték. A lég
gömböt a szél áthajtotta a Dunán s egyóra 
tájban Nagytétény mellett e//,/ kertben simán 
szállt le.

Augusztus hetedikén indultak el, mint is
meretes Európa legtöbb államának neves re
pülői nz európai körrepülésre, melynek folya
mán Budapest is útim ejtik A mostani euró
pai könvpélök legnagyobb részi SÍIÉIm 
anyagot és obiját vittek magukkal, ugy mikéül 
annakidején Amundsen észnksnrki uljnra. 
Eckner kapitány pedig a Zeppelin eb.ő óceáni 
útjára A repülők a .S///.7./. üzemanyagot és 
olajai a SHELL konszernnek az egész világot 
behálózó depóiból vételezik fel. A SIIELL- 
konszern az összes állomásokon megfelelő fo
gadtatásban részesíti az európai repülőket; 
Máivá*  földi n is impozáns telepet léM-sitcll. 
hogv a repülök. I m. giclelöen elláthassa a 
szükséges üzemanyaggal és olajjal. A SHELL- 
vállalat szívesen hozza meg a legnagyobb ál
dozatot is, hogy meghálálja a repülők ri.ga>z- 
kodásé.l, akik mindenül! előnyben részesítik ti 
SHEI.I.-anyagidat bizonyságául azok meg! iz- 
hatóságának és kiváló minőségének.

A iiajjyiiatíitak válasz- 
jegyzéke Kínához

I’ekiiig, augusztus 11.
Május elején Kinn » nagyhatalmakhoz 

jegyzékei intézeti, amelyben a területen
kívüliség jogának eltörlését kívánta. Tegnap 
Frunchiország, Anglia, Amerika és Holland in 
képviselői Nankingban átnyújtották vála
szukat.

A jegyzékek alakilag különböznek ugyan, 
de tartalmilag egyformán visszautasítják 

Kína kérését,
A jegyzékek felhívják - bár igen barátsá
gon formában — a kínai kormány ügyeiméi 
arra, Imgy

Kínában még nincsenek meg a modern 
jogszolgáltatás gyakorlati formáinak 

kellő garanciái.
Amerika, amely esalhikozotl c felfogáshoz 
ugylálszik, lemondott Kínával szemben ed
dig tanúsított tartózkodó magatartásáról. .1 
nagy hátid inaknak Irhát ennyiben sikerült 
egységes frontot alakltaniok.

A halálba menekült 
a hüllen asszony

Lilvák Mihály esztergályos mester óvekig za
vartalan boldogságban élt feleségével az Aba- 
ulca 3. számú házban és boldogságukat teljessé 
lelle kél kis gyermekük. Pár hónappal ezelöll 
azonban l.ilvákné megismerkedett egv (<arain< 
Antal nevíl flainlcmberrel és váratlanul ölt
hagyta a férjét, magával sive alig kélcszlendös 
kisebbik gyermekéi.

Uarumi Antal eredetileg kereskedő volt, de 
üzlete lönkremenl, legutóbb már ügynökös- 
költéssel kereste kenyeret és amikor a jómódú 
asszony hozzákerüli, egyszeriben abbahagyta a 
komoly munkái és ugy rendezte be éleiét, hogy 
háztartási költségekéi Lilvák Mihályné szerezte 
meg eleinte rokoni kölcsönökből, inujd pedig 
munka révén. A szerencsétlen asszony, nki lán
goló szerelemmel ragaszkodott a könnyelmű 
fiatalemberhez, eleinte szívesen vállalta n nehéz 
szerepel, de feladata egyre nehezebbé váll, ar 
ügynök egvrv nagyobb anyagi követelésekkel 
állott elő .napirendre kerültek a veszekedések, 
majd a tömegességek és nz esztergályos mester 
hilllon felesége

vasárnap hajnalban tragikus módon oldotta 
ii'eg élete kálváriáját.

Garami Aulai még aludt a szobában, amikor 
I.itváknó kiment a konyhába, ott színié megren
dítő hangú búcsúlevelei irt.

— „Kedves Antal, amikor e sorokat olvasod, 
én már rég meghaltam. Most az utolsó percben 
bevallom néked, hogy

téged Is meg akartaink gyilkolni, 
mert te vagy nz én élelem sírásója. De mégis 
jobb, hn te nem halsz meg, maradi te csak élei
ben é.< szenved el legalább egg részét azoknak a

KERESKEDŐK!
Pénzt folyósítunk olőnyö- 
eon árufedezet ellenében.

BUDAPESTI HITEL ős JELZÁLOGBANK
V., Akadémia-utca 3.

fájdalmaknak, amelyek miatt én most a más
világra megyek. Nem bírom elviselni már a gon
dolatát sem annak, hogy oly sokszor tclllcges- 
ségr ‘ vetemedtél velem szemben, de azért még
sem kívánok néked semmi rosszat, sőt azt sze
retném, ha megjavulnál. A kis Rózsikét még ma 
vidd vissza férjemhez, akivel kíméletesen kö
zöld, hogy hűtlenségemért megbünhődtem."

A hnhilraszánl asszony a csodálatos nyuga
lommal megírt búcsúlevél befejezése után, elő
kereste Garami Antal élcsrefcnt borotváját és a 
konyhai feherkoretes

tükör előtt az éles pengével átmetszette a 
nyakát.

A hatalmas vágás átjárta a szerencsétlen asz- 
szony gégéjét Is, ugy hogy a következő pillanat
ban már vcrbeborulva, eszméletlenül ese»‘ Össze, 
ltőrgésére figyelmesek leltek a házbeliek, akik 
mindjárt megállapították, hogy nincs sok re
mény az életunt asszony felgyógyulásához. Sür
gősen beszállították Lilvák Mihályné! a Rókus- 
kórházba, de már ott sem tudlak rajta segíteni, 
vérvesztesége olyan nagyfokú volt, hogy mielőtt 
műtéti beavatkozásra kerülhetett volna a sor, 
a szerencsétlen asszony kiszenvedett.

Az alig kélcszlendös anyátlanná vált kisleány! 
a rendőrség vitte vissza apjához és négyészten- 
dűs kis fivéréhez.

Enyhült a feszültség
Hágában

Snowden „megmagyarázta a félreértést44 — Még 
mindág bizonytalan a hágai: kormány konferencia 

válságának a megoldása
Hága. nugii4z.liis 11.

A hal meghívó hidalom küldötlségé- 
nck vezetői ma magánérlekczlclct tartót
lak, amelyet cgv órával kitoltuk a német 
küldöttség kérésére. A németek ugyanis 
részt akarlak venni azon az ünnepségen, 
amelyet a iveíinnri alkotmány évfordulója 
alkalmából rendezlek.

Jaspar az ülés megnyitása után kijeleli- 
lelle, hogy

ii mai megbeszélést n helyzet megvilá
gítására fordítjuk.

Snomdcn mcgóllnpitotta,, hogy ennek 
semmi akadályát nem látja, feltéve, hogy 
nem kezdik élőiről a Young tervezet általá
nos vitáját.

Ezután Louchettr szólalt fel a francia 
küldöttség nevében;

— Minkéi, -- mondta — cgy lény foglal
koztat és ez az, hogy a francia kormány 
szándékainak és cselekedeteinek loynlilásál 
vonták kélségbe, amikor n Poincaré—Chur- 
ehill-fcle tárgyalásokra látták jónak hivat
kozni. A francia kormánynak és a francia 
szakértőknek soha nem volt szándékukban 
a spai .százalékszámok ; ■’inásilását kérni, 
ami ellenkezőit volna a Poincaré- Chnrchill- 
félc tárgyalások szellemével. Olaszország és 
Belgium követeléseit nem utasíthatván vlsz- 
sza. az angol szakértők is jónak látták elfo
gadni azt a javaslatot, hogy az évi részlete
ket, amennyiben ezek Németország feltéte
les fizetségeit illetik, csökkkentsék, minden 
esetre ti Franciaországot megillető rész érin
tetlen hagyásával. Most már

nz n kérdés, hogy az angol szakértők 
cgy véleménnyel voltuk-e az angol kor

mánnyal?
A francia szakértők legalábbis mindig azt 
hitték, hogy ez így van és a félreértés, ttgy- 
látszik, innen származik.

Frnnqui és' Pirelli, akik a Young-biz.ott- 1 

A leleplezéstől való félelmében 
agyonverte bűntársát

Hét hónap múlva fedezték fel a bestiális 
amelynek áldozatát országszerte k

gyilkosságot,
örözték

Miskolc, augusztus 12.
A Hétfői Napló miskolci tudósítója je

lenti; Rendkívül érdekes bűnügyet tárgyal 
ezen a héten a miskolci törvényszék sziineti 
tanácsa, A vádlott egy fiatal abaujvári le
gény, aki gyilkosság minit kerül a vádlot
tak padjára. bűntényt elkövetése lilán hét 
hónappal fedezték fel, amikor az áldozat 
holtteste már teljesen oszlásnak indult.

A gyilkos parasztlegény azért ölte meg 
áldozatát, nehogy leleplezésével börtön

be juttassa,
A csendes Abnujvár községben éveken ke

resztül jó barátságban élt egymással három 
szolgalegény. Erkelé Lajos. Fekete Imre és 
Kocsis János. Együtt járlak mindenhová és 
együtt töprenglek azon, hogyan változtat
hatnának sorsukon. Közös elhatározással 
betörtek 1927 őszén Rosrnlhal Mór korcs
maros és kereskedő üzletébe, ahonnan azon
ban csak néhány pengőt vittek el.

A betörés ügyében a cscndörség megindí
totta « nyomozást. A gyanú nyomban a há
rom legényre terelődött, nkiket le is tartóz
tattak. A csendőrségnek azonban nem sike
rült az álbnlatosan tagadó legényekkel 
szemben megfelelő bizonyítékokat szerez

nie, mire szabadon bocsátották őket.
A szabadlábrahelyezés napján Kocsis ki

jelentette a Fekete-testvéreknek, hogy már 
nem sokáig bir lelkiismeretivel és meg fog
ja vallani, hogy ők voltak a betörők. Fekete 
Lajost megdöbbentette ez a fenyegetés és 
arra kérte Kocsist, hogy a további megbe 
szélese végett este keresse fel az istállóban. 
Kocsis meg is jelent nz istállóban, ahol, mi
után megállapodtak a másnapi teendőkben, 
elaludt. Alig hunyta le szemét, Fekete Lajos

ólmosbottal agyonütötte, majd több 
ütéssel a fejét fellsmerhctctlcnflégtg 

szétroncsóila.
Az álmában meggyilkolt legényt öccse se

gítségével, nki nem vett részt a gyilkosság
ban, még az éjszaka leple alatt

clfödelfék az udvar végében levő kert
ben.

Másnap keresni kezdték Kocsist, de a 
csendörök, nbban a hitben, hogy a betörés 
miatt megindult nyomozástól való féléimé
it ellene.
ben megszökött, körőzőlevclct bocsátottak

Hét hónapon keresztül járt a meggyilkolt 
legény ellen kibocsátott körözőlevél az or
szág nyomozóhatóságainak a kezén, termé
szetesen eredménytelenül. Hét hónap után

Árverésen megvett Ben es c h of s z ky-féle gycrmekruha-Aruház 
IV., SUtő ucca 2.

átvett áruraktárát és ogyéb partic árukat 

sürgősen kell eladnom 
kilakoltatás miatt.

Egynéhány Ar n sok közül:
Fiúruha 3- 7 évesig ..........r~BCgo r-iól l BakflsfelüM .....................
Leánjruha 7-14 evesig....... r'W.tö i-tol | Bilifis télikab,t ............ I aft.aö -mi I
Játszóruha ......................f-a,aö r-től | BoplMI 12-16 évesig.........ITZ'.WF-WFI
StraiMftabát..................... I "4.-a F-di | Dint téllkabít 2 -t évesig.... |~lB3bT-tói |
6»itrl8i berendam As teimraes egasztten ssav rsszttsn oiosán BlsdO. Tulajdonos*  RAkos Miksa. IV.. Sütő ti. 2.

s.-'.g belga és olasz tagjai vollak, ré. /.letekkel 
szolgáltak azokról a munkálatokról, ame
lyek a bizottságon belül folytak.

Smnvdcn udvariasan, bár lia'órozottan 
kijelentette, hogy az angol kormány 
sohasem lehetett cgy véleményen szak
értőivel, ha azok a feloszlásunk ezt a 

módját javasoltuk.
A tárgyalások ma délelőtt nini mentek 

tul ezen a ponton. A megbeszélés befejezése 
elült

Snowden személyes Ügyben szót kért 
és kijelentette, hogy — bár az előző 
napi incidens már lezárult, — élni kí
ván az alkalommal, hogy Chéron fran
cia pénzUgyminlsztcr jelenlétében még 
egyszer magyarázatát adja annak a fél
reértésnek, amelyre tegnap használt ki

tételei adtuk alkalmat.

Hendcrson ekkor közbekiáltott: A tel
jes egyetértés tehát megvan!

Chéron köszönetét mondott Snoivdennck 
és megjegyezte, hogy az angolok és a nor
mannok éppen elégszer talájkozlak egymás
sal a múltban, hogy ilyen félreértés köztük 
ne tarthasson sokáig.

A pénzügyi bizottság holnap délelőtt 10 
órakor ül ismét össze, hogy folytassa a ter
mészetbeni szolgáltatások megvizsgálását. E 
vitához Curtius, Pirelli ésLouchcur iratkoz
tak fel. Az a vélemény alakult ki, hogy

a félhivatalos eszmecsere után az érte
kezlet köreiben enyhülés észlelhető.

Az eszmecsere valóban rámutatott arra, 
hogy o francia, az olasz és a belga kor
mány teljes jóhiszeműséggel járt cl a szá
zalékarányok kérdésében. Mindamellett 
azok az alapnehézségek, amelyekbe eddig 
az értekezlet mindig ütközött, még ma is 
fennállónak és a válság megoldása még bi
zonytalan.

Keveset használt
„Onei“ oidaiKocsis moiorKerőimír
teljes felszereléssel eladó. UOrOsmai'ty-U. 8.

váratlan fordulat történt ez ügyben. Fekete 
Lajos kedvese, aki összeveszett a szolgale
génnyel, elárulta, hogy Kocsist Fekete Gyula 
meggyilkolta és holttestét gazdájának ud\a- 
rán elásta.

A cscndörség felásatta a kertet, ahol 
tényleg meg is találták Kocsis oszlásnak in
dult holttestét. Fekete Lajos erre nyomban 
beismerte a bűnél; letartóztatták. Fekete 
Lajossal kerül a vádlottak padjára öccse, 
Fekete Imre is, az érdekes bűnügy főtárgya
lásán.

PÉXZSZKKBtffrWYEK
tüzmentes okmánvBz.ekrónyek, amerikai redőnyös 
irud-thutorok, íróasztalok, iraiszekrén ok. ös-zarakimtó 
könyvszekrények, Kottaszekrények, ujak és hasznAltek 'ecol- 
csóbban Általános l*enzs7.ekrénykereskede)ml-  
nel. •IrtUá-iy-utea hat. Automata tll-54. Adásvétel.

A Duna rejtélyes 
női halottja

Tas község mellett kifogták 
egy feltűnően szép fiatal leány 
holttestét, akit valószinüleg a 

Dunába fojtottak
Szombaton délben Tas község csendőrei 

lúviralilag értesítették a budapesti, fökajti- 
tánysúgoL hogy a község partjára cgy 18 
év körüli feltűnően szép, szürkeszegélyii 
fekete fürdőruhában lévő leány holttestét 
vetette ki a viz. A távirati jelentés szerint a 
holttest személyazonosságát nem lehetett 
megállapítani, de az ujjún ráakadtak egy 
P. M. monogrammos arany gyűrűre.

A budapesti rendőrség megindította ez 
ügyben a nyomozást. A iapközleményck 
alapján vasárnap reggel megjelent- a föka- 
pilúnysúgon Pruckncr József mázolómes
ter, aki Pestszentlörinccn a Fecske-utca 15. 
szánni házban lakik és aki meglepő beje
lentéseket telt a főkapitányságon.

A mázolómester közölte az eltűnési osz
tály vezetőjével, hogy a Tasnál kifogott 
leány kétségtelenül az ő leánya, a 18 esz
tendős Pruckncr Mária, aki állandóan 
hordta a P. M. monogrammos aranygyűrűt 
cs akinek édesanyja tudomása szerint is 
szürkósszegélyü fekete fürdőruhája volt. A 
mázolómestcr előadása szerint leánya, aki 

feltűnő szépség yolt, 
cukrászdái kiszolgálónő volt és legutóbb 
Budapestről Pécsre ment állásba u Kálvá
ria-utca 57. szám alatt lévő cukrászdába. 
Innen irt körülbelül egy hete hosszabb leve
let szüleinek, de ezt a levelet nem Pécsett 
adták postára, hanem Mohácson és a borí
tékot nem Pruckncr Mária címezte meg, 
hanem az Írásból következtetve egy férfi. A 
mázolómestcr bemutatta ezt

a titokzatos levelet
a főkapitányságon és beszolgáltatta Pruck
ncr Mária fényképét is, amely minden te- 
kintetben megegyezik azzal a személy- 
leírással, amit a tasi csendőrség adott a 
dunai holttestről.

A fénykép valóban feltűnően szép 
kerekarcu hullámos szőke hajú fiatal 

leányt ábrázol.
Pruckncr József mázolómester előadta 

még a rendőrségen, hdgy leányának tragi
kus esete annál gyanusabb, ugy előtte, 
mint felesége előtt, mert még junius elején 
történt, hogy Pruckncr Mariskát, nki ak
koriban egy Balaton parti város cukrász
dájában állott alkalmazásban

megfenyegették, hogy belefojtják a 
Balatonba,

ha sürgősen nem hagyja el állását. Valami 
szerelmi história lappangóit a fenyegetések 
mögött és a fiatal leány, hogy a további bo
nyodalmakat elkerülje, ott is hagyta állá
sát. Egy előkelő budapesti cukrászdába ke
rült ekkor, majd julius elején Pécsre 
utazott.

A főkapitányságon jegyzőkönyvet vettek 
fel a rendkívül) titokzatos és különös eset
ről és megtelték az intézkedéseket, hogy a 
mázolómestcr minél előbb Tasra utazzék 
és ott agnoszkálja a Dunából kifogott fiatal 
leány holttestét. Már vasárnap táviratokat 
küdötl szét a budapesti főkapitányság 
Pécsre, Mohácsra, több balatoni községbe 
annak megállapítása végett, hogy mi történt 
Pruckncr Máriával a balatonparti cukrász
dában, mikor távozott Pécsről, kinek a tár
saságában látták Mohácson és hogy került 
holtteste a Mohácstól sokkal feljebb lévő 
Tas község dunai partjára.

A rendőrség a legnagyobb apparátussal 
indította meg a nyomozást, hogy mielőbb 
világosságot derítsen a rejtélyes ügyre.

szám rendelő vér- «i nemfbeí*  
gek ré«r.ére. EZltt W*  
MPSMMItte. RaadeMc 
ecésr. nap. MMÖzHrt M 
Uiai.1 Reknual noobM

Dr.KflJDaCSY^korvo.
■■■■■WHBHHBHHBHBU rendel 104 és 7-S-l»
Vili. JóMcX-kürut S. u. t&ztk- és nöl bet<«eki>«
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Halálosvsgii automobiiszeroncsút- 
lensbg a iiiiafnred országaira

Egv itias sottör a röhögi' toherautojauai nekiszaladt egv motor- 
íaríHparnah. a moiorucraapar vezetője a seroiásejöe usiehait, 

feiesege ős súgóra pedig súlyosan megsentiteh
Halálosvégü összeütközés történt vasár-’ 

nap délelőtt a lillafüredi országúton. Egy 
teherautó összeütközött egy motorkerékpár
ral, amelyet pozdorjává zúzott.

A motorkerékpár vezetője sérüléseibe 
belehalt, az oldal kocsiban ülők pedig 

súlyosan megsérültek.
A teherautó vezetőjét, akiről megállapítot
ták, hogy o kocr.it ittas állapotban vezette, 
letartóztatták.

Vasárnap a kora reggeli órákban motor
kerékpárkirándulásra indult Varsányi Sán
dor budapesti műszaki fötisztviselő felesége 
és sógora, Sándor Jenő törvényszéki dijnok, 
társaságában. A motorkerékpárt Varsányi 
Sándor vezette; Varsányi felesége és sógora 
pedig az oldalkocsiban foglaltak helyet A 
motorkerékpár szabályszerűen haladt a lil
lafüredi országúton, Lillafüredre igyekezett. 
Jóval Lillafüred előtt, a Bagi-csárda közelé
ben,

az országul egyik kanyarotlójánál a 
motorkerékpárnak nekiszaladt egy ro
bogó teherautó, amelynek vezetője a 
kanyarodónál nem tülkölt, szabálytala
nul haladt és teljes sebességgel nekive
zette a hatalmas jármüvet a motorke

rékpár oldalkocsijának.
Az összeütköződ következtében a motorke
rékpár oldalkocsija a motorkerékpárról le
vált, a benniilőkkel együtt széles ívben az 
országút szélére repült, maga

a motorkerékpár azonban vezetőjével 
együtt a teherautó alá került, amely va

lósággal keresztülgázolt rajta.

Az összeütközést követő percekben egv 
kirándulótársasúg érkezett autón a hely
színre. Bruckner Jenő dr. főorvos, a társa 
ság egyik tagja nyomban a vérükben fekvő 
sebesültek segítségére sietett. Varsányi Sán- 
dorné és Sándor Jenő végtagjaikon szenved
tek súlyos sérüléseket és zuzódásokat, Sán
dor Jenő pedig fején is súlyosan megsérült. 

IA kirándulótársaság tagjai autón szállítot
ták őket a gyöngyösi közkórházba. Ugyan 
csak autón szállították cl az összeütközés 

I legsúlyosabb scbcsiiltjél. Varsányi Sándor 
műszaki főtisztviselőt, a motorkerékpár ve
zetőjét, akin a teherautó keresztülgázolt s 
aki sulyos belső sérüléseket és koponyaalapi 
törést szenvedett.

A szerencsétlen ember azonban az autó
ban, anélkül, hogy eszméletét vissza- 

► nyerte volna, sérüléseibe belehalt.
Az összeütközés színhelyére telefonérlesi- 

lés után nyomban kerékpáron csendőri bi- 
, zoltság szállt ki. A csendőrség a helyszíni 
.vizsgálat megejtése után azonnal letartózta
tásba helyezte Kecskés János soffőrt, a te- 
, bérautó vezetőjét, akinek az összeütközés 
{következtében semmi baja sem történt és 
|aÁírő/ megállapították, hogy az autót, ame
lyen egymaga ült, ittas állapotban vezette.

A kultuszminiszter megnyitotta 
a nemzetközi diákkongresszust
Másfélezernél több külföldi

Cári amid, con túllő il calore dél nostro 
cuore e con la piti sincera espressione di 
gioia e di amicizia saluliamo Voi, ebe siete 
vénüli a Budapest per 1' XI. Congresso della 
C. I. E. Senliamo che le Voslre falangi sim- 
bclizzano non solo la grandezza e 1‘unitá 
.della giovane e possente Italip ma pello 
stesso tempó anche la tradizionale amicizia 
e simpatia che ci sono tanlo care e che ci 
hanno blandilo e allevialo nel periodo di 
avversita che la nostra nazione sopporta. 
Quando siamo stati da Voi abbiamo visto 
solo déllé cose béllé ed abbiamo avuló da 
parte Vostra bontá ed amicizia. La Vostra 
patria é il piú bel Paese dél mondo, dove. 
Fatuma é stata scossa dali atmosfera déllé 
grandi azioni e dei grandi pensieri. Voi, 
guidali dalia piú forte déllé volonta diventi, 
marciate forti e freschi verso le grandiose 
possibilitá di una nuova meravigliosa vita. 
Non ci é rimaslo altro, che il nostro invin- 
cibile amor porlio e la nostra fede in un 
awenire migliore.

E ci e rimasto ancora qualche cosa. 
L‘afTelto. L’alfnlto che non conoscendo limiti 
sale verso coloro, che si dimonslrano nostri 
amici. II nostro vivő desiderio e quello, che 
Vi sentiale benő tra női, come se foste in 
casa Voslra-poiché női Vi consideriamo piú 
che amici, fratelli. Siamo ben lieti che siete 
venuti cosi numerosi. Vi ringraziamo, Cári 
Fratelli Italiani, quest‘ altenzione. Nella 
speranza, che non troverete alcuna disillu- 
sione e che Vi senlirete bene, Vi salutiamo 
con un verő e sincero benvenuto.

diák jött el a kongresszusra
Vasárnap délelőtt impozáns é.s nagyszabású 

ünnepség keretében kezdődött meg Buda
pesten a nemzetközi diákkongresszus, ame
lyen másfélczernél több külföldi főiskolai 
hallgató vesz részt. Már délelölt tiz órakor 
a Műegyetem előcsarnokában összegyűltek a 
„Confederation Internationale des Etudiants" 
tagjai. Tizenegy órára csaknem teljesen 
nv *Jt  a Műegyetem hatalmas aulá.H ame
lyet zászlódiszbe öltöztetett a kongresszuson 
résztvevő harmincnyolc nemzet lobogója. A 
résztvevők tizenegy óra után, amikor Kle- 
belsberg Kunó gróf kultuszminiszter, Pctri 
Pál kuituszállamtitkár, Szili/ Kálmán niü- 
cgyetémi rektor megérkeztek, már csaknem 
teljes számban együtt voltak.

A külföldi diákok között legfőbb az 
olasz.

A hivatalos küldöttségeken kivül kétszáz 
olasz diák érkezett a kongresszusra. Az ola
szok után következnek az angolok és az 
amerikaiak, akik százan jelentek meg. De 
képviseltetik magukat a spanyolok, franciák, 
lengyelek, hollandok, bolgárok, törökök 
csehek, dánok, finnek, svédek, románok, ju- 
goszlávok, belgák, délafrikaiak, albánok, 
ukránok. A sok száz fiatalember között

fiatal hölgyeket is látunk.
Angol diákkisasszonyok a fiatal hölgyek, 
akik mintegy ötvencn jöttek el.

Féllizcnkettö előtt néhány perccel felvo
nult az elnöki emelvényre a kongresszus ve
zetősége. Az elnöki széket M. A. Gon/on- 
Baynall, a nemzetközi kongresszus elnöke

foglalta el, jobboldalán Kicbelsberg kultusz 
miniszter, baloldalán pedig Bérezel Jenő al
polgármester üllek.

Gordon-Bagnall
rövid angol beszédben nyitja mega XI. nem
zetközi diákkongresszust, utána

Yolland Artúr,
a rendezöbizoltág tanár-elnöke ugyancsak 
angol nyelven üdvözli a külföldi diákokat 

Ezután

Klebclsbcrg Kunó gróf kultuszminiszter 

emelkedett szólásra és a következő francia 
nyelvű beszéddel nyitotta meg a kongresz- 
szu.sl:

— Mint Magyarország közoktatásügyi mi
nisztere melegen üdvözlöm a Confcueralion 
Intelr.aliunale <les Etudiants XI. kongresszusát 
és azokat az ifjakat, akik ebből az alkalomból 
Magyarország fővárosában összegyűllek. A vi
lág műveli nemzetei ifjúságának ez a tömörü
lése kétszeresen fontos a mai nehéz és átme
neti időben.

— A világháború következtében a nemzetek 
nagy része többé-kevésbe: elszegényedett, nehe
zebbé váltak a gazdasági és megélhetési körül
mények. Jogosult és hasznos tehát, ha c i.chóz 
külső viszonyok közé került ifjúság eszmék 
termelésével és kicserélésével, továbbá szervez 
kedéssel igyekszik boldogulásának útjait egyen
getni.

— A szervezel, amely Buadpesten most 
kongresszusát tartja, valóban nemzetközi és 
annyi nemzet jövő reményének, ifjúságának 
érintkezése a legalkalmasabb mód annak biz
tosítására. hogy

az egyes népeknek legalább a jövő nemze
dékei jobban megértsék egymást,

mint az apák. Ugyanannak a célnak biztosítása. 
végett az én hazám közel kétszáz ösztöndíjatI 
létesített hogy a magyar ifjaknak lehetővé 
tegye, hogv az összes kulUirncnizetck főiskoláin 
azok ifjúsága közölt tanulhassanak. Itt nem
csak az a megfontolás vezetett, hogy ifjaink 
tárgyi és nyelvi ismeretekkel megrakodva térje
nek haza, hanem az is. hogy odakint személyes 
barátságokat kössenek, amelyeket azután az 
életben majd tovább ápolnak. Igazi barátságok 
tudvalevőleg főképpen az ifjú korban köttetnek, 
A mostani kongresszus részben színién ezt a 
célt szolgaija és éppen azért én annak a remé
nyemnek adok kifejezést, hogy önök, fiatal bará
taim nemcsak megismerik országunkat, hanem 
magyar kollégáikkal tartós ismeretségeket is 
kötnek. Ezekkel a gondolatokkal és ezekkel a 
reményekkel kívánok szép sikert most nyíló ta
nácskozásaikhoz.

A kultuszminiszter beszédét nagy taps

pénteken, e hó 16-in

Nős rukák
nagyon csinos mint jfe, illvuto* fazónok

Fulard selyemből. . 16 
Bembera selyemből.

Cérna t?ronadinból .

».so
6.S0

Jumper-bloiis
szolid. kísraintAs marokén lerseibft.

A péntekig beérkező postai 
seket a lönti árakon szállítjuk.

Calvln-tér 7

80

rendeli-

fogadta. Utána Bérezel Jenő alpolgármester, 
Budapest székesfőváros közönsége és tanácsa 
nevében, Zsilinszky Antal dr. a magyar diák
ság nevében mondottak üdvözlő beszédet. 
Majd Pezarsky lengyel delegátus üdvözölte a 
kongresszust. Gordon-Bagnall elnök indítvá
nyára ezután elhatározták, hogy táviratban 
fídvözlik Horthy Miklós kormányzót.

A kongresszus tanácskozásai ma, hétfőn 
kezdődnek meg, 

a Műegyetem különböző termeiben. Vasárnap 
délután a külföldi diákok kisebb-nagyobb 
csoportokra megtekintették a város egyes 
nevezetességeit, nagyrészük pedig kiment a 
lengyel—magyar—olasz atlétikai viadalra, a 
jugoszláv diákok közül a horvát diákok a 
megnyitóünnep befejeztével k iildöt tségi lég 
jelenlek meg a Hősök Emlékművénél és azt 
megkoszorúzták.

Meggyilkolta 
törvénytelen unokáját

Saját lánya jelentette fel a gyilkos nagyanyát
Rendkívül érdekes gyermekgyilkossági 

pert tárgyalt a pestvidéki törvényszék Alar- 
fon-lanácsa.

Tápiószclén a csendőrségre bizalmas be
jelentés érkezeti, amely elmondotta, hogy

a község egyik módos kisbirtokos csa
ládjában gyilkosság történt.

Palcső Júnosnc megölte néhány hónapos 
unokáját, s a gyermek holttestét a falu ha
tárában földelte el. Megindult a nyomozás 
és Palcsóné be is vallotta szörnyű bűnét. 
A további vizsgálat során letartóztatta a 
csendőrség Palcsónén kivül Fehér Imrénél, 
egy tápiószelei asszonyt, akit azzal gyanúsí
tottak, hogy része van a gyermek megölé
sében.

A gyilkossági ügyben most kerüli sor a 
főlárgyalásra. A törvényszék kiszállott Tá- 
piószclére, mert olyan nagy számmal kellett 
kihallgatni a tanukat, hogy a tanácselnök 
helyszíni tárgyalási rendelt el.

A helyszíni tárgyaláson csaknem az 
egész község megjelent s tanúvallo

mást tett.

A tárgyalás anyagából rendkívül érdekesen 
bontakoztak ki a gyilkosság előzményei 
és részletei. A tanúvallomások szerint Pal
csóné huszonkélesztendős leányának tör
vénytelen gyermeke született. A leány-anya 
a gyermek megszületése után Budapestre 
utazott, állást vállalt és anyja gondjaira 
bizla a gyermek nevelését.

A nagyanya, leányának elutazása után 
rövid idővel megölte a néhány hónapos 

gyermeket.
A leány mindezt csak most, hat esztendő 
után tudta meg és a csendőrség tudomására 
hozta szörnyű gyanúját. A csendőrség meg
indította :i nyomozási, kihallgatta Palcső- 
nét, aki rövidesen be is vallotta, hogv ő 
telte el láb alól az unokáját.

A törvényszék Palcsónét

ötévi fogyházrn,
Fehér Imrénél pedig, aki segédkezett a 
gyermek megölésében, másfélévi börtönre 
itcllc.
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HÍREK
— A német birodalom alkotmány-ünnepe. 

Berlinből jelentik: A birodalmi gyűlés ün
nepélyesen feldíszített nagy üléstermében 
ma délben folyt le a birodalmi kormány 
nlkotmányünnepr. Kevéssel 12 óra után be
vonult a díszpáholyba Hindenburg birodal
mi elnök, akit Groencr hadügyminiszter, 
mint a beteg kancellár képviselője és Löbe 
birodalmi gyűlési elnök vezettek helyére. 
Severing birodalmi belügyminiszter mon
dotta az ünnepi beszédet. Bevezetőben rá
mutatott arra, hogy nem először c$ik meg 
most, hogy az nlkolmányünnepc! olyankor 
tartják meg, amikor a német nemzetnek, 
sőt az egész világnak sorsdöntő kérdéseiről 
határoznak. Ma is minden figyelem Hága 
fejé fordul, ahol a német kormány képvise
lői Európa kormányainak képviselőivel 
együtt azon fáradoznak, hogy az 1919. év 
béke kezdetéből megteremtsé k a valódi bé
két és végleg likvidálják a háborút. Az ün
nepség után Hindenburg elnök a kö
zönség viharos éljenzése közben visszatért 
palotájába.

— Leleplezték Groaamann Miksa slremlé 
két A rákoskeresztúri zsidóiéin.tőben va
sárnap délelőtt leplezték le Groszmann Mik
sa síremlékét. Groszmann Miksa, aki 16 év
vel ezelőtt fiatalon 45 éves korában halt 
meg, a magyarországi munkásmozgalomnak 
legelső harcosai közé tartozott. A síremlé
ket, amely emelvényen álló lobogóval leta
kart szarkofágot ábrázol, Lányi Dezső szob
rászművész alkotta. A siremlékav.itason 
megjelentek a szociáldemokrata szakszerve
zeti mozgalom összes reprezentánsai. Kép
viseltette magát az Országos Társadalombiz
tosító Intézet vezetősége is. az elhunyt 
ugyanis a Munkásbiztositó Pénztár aligaz
gatója volt. A szakszervezeti tanács nevében 
Rády Sándor, a szociáldemokrata párt nevé
ben Payor Rudolf, a nyomdai munkásság 
nevében Rothenstein Mór országgyűlési kép
viselő beszéltek.

— Esztergom legnagyobb Ünnepén. Nagy- 
boldogasszony napján. Szent István király em
lékét a város közönsége a Lúdvárihoz hasonló 
diszfelvonulnssal üli meg, melyben Szent István. 
Szent László királyok és Szent Imre herceg 
ereklyéi, a Patroaa Hungáriáé szobra és a ma
gyar államiság jelvényei nagy pompával vitet
nek fel a főszékesegyházba, ahol aznap búcsú 
is van és a pontifikólis nngymisét és ünnepi 
szentbcszédet dr Serédi Ju-linlán bibornok 
hercegprímás tartja. Szent István király szüle- 
lési kápolnája, a bazilika kincstára és a prí
más! muzeuin az ünnepen megtekinthetők. A 
zarándokoknak a városban jónevii vendéglők 
és az uj artézi strandfürdő is rendelkezésre ál
lanak.

— Közlekedési balesetek. Vasárnap számos 
közlekedési baleset törlént a fővárosban és kör
nyékén. Rákospalotán a fíocskay-utca és Szent- 
ndhály-utca keresztezésénél Krausz Károly 19 
éves kirakatrendező kerékpárjával elütötte 
Alagcer Gyula 7 éves kisfiút. A gyermek jobb
arcán sérült meg. — A Gyöngyösi-ut és Mada
rász-utca keresztezésénél Lacit Géza Bp. 28— 
038. számú gépkoc sija összeütközött Osvári Ká
roly székesfehérvári bőrkereskedő E. 50—957. 
számú motorkerékpárjával. Ar. összeütközés kö
vetkeztében a kereskedő kartörést szenvedett. A 
motorkerékpáron ült Szabadot Róza 24 éves 
leány, aki zuzódásokat szenvedett. — Gelbner 
Ede 18 éves tisztviselő a DessevfTy-Utca 1. sz. 
ház előtt nekiszaladt Podmaniczki László sofTör 
Bp. 29—500. számú gépkocsijának és a fején 
megsérült. —- Ládtng József 15 éves polgári- 
iskolai tanuló a Vóci-ut 174. számú ház előtt 
kerékpárjáról leesett és agyrázkódást szenve
dett.

^■D8WIIÖMI)4í
— Véres vendéglői verekedés. Szombaton éj

szaka a Hadnagy-utca I. szám alatt lévő ven
déglőben súlyos és véres kimenetelű verekedés 
történt. Somogyi Gyula lakntossegéd a vendég
lőben detektivnek adta ki magát és olcsó ára
kat követelt a fizetőpincértől. Mialatt az egyik 
pincér rendőrért futott, mert nyilvánvaló volt, 
hogy a botrány lokozó vendég részegségében 
adtn ki magát detektivnek, többen kérlelni kezd
ték Somogyi Gyulát, hogy hagyja abba a lár
mázást. Bnroli Henrik kereskedő is csendesí
teni akarta a lakatossegédei, mire nz pofon
vágta a kereskedőt. Barótiné férje védelmére 
kelt, mire az ál-dclekliv nz asszonyt is meg
ütötte. A kereskedő ezen annyira felháboro
dott, hogy sörösknncsót vágott Somogyi Gyula 
fejéhez, aki súlyos sérülésiével eszméletlenül 
litolták. A rendőrség a nyomozást megindította 
ütötték. Arendő.‘ég a nyomozást nvginditotlo

— A belga királyné zenealapltványa. 
Elizabclh belga királyné a belga zenei vi
lág előkelőségeinek részvételével alapít
ványt élesített ii bclgn muzsika külföldön 
való terjesztésére és általában a belga zene
művészet pártolására. Az alapítványnak 
„Elisabeth királyné zencalapitvány” a neve. 
A királyné maga százezer frankkal nyitotta 
meg nz alapítvány listáját.

— Olcsóság Szent István hetében. Szent 
István belét a pesti és vidéki publikum köz
ismert cipőáruháza: a Salamander emlékező- 
rétessé akarja lenni a vevőközönségc elölt, 
líppen ezért nz ünnepi hétre nagyarányú ma- 
radékvásárt rendez, amelyen kitűnő minőségű 
cipők kaphatók Igen olcsón: tiz eizeqhnt, és 
húsz pengős órbnn.

— Olvasóink figyelmét felhívjuk Roller 
Csilliirgyar hirdeti••érc. \ gyár legújabban
80 teb' színárnyalatban vízzel mosható kivi- 

télben készíti a modern, szebbnél-szebb 
Járókat.

A férj elsikkasztotta el
halt felesége holttestének 
hazaszáliitási költségét

Hat hónapra Ítélte a francia bíróság 
a sikkasztó férjet

.Miskolcról jelenti a Hétfői Napló tudósitója: 
Kovács István miskolci kőművesmester szom
baton rövid levelet kapóit a párizsi magyar 
követségtől. Arról értesíti a levél, hogy a fran
cia bíróság a napokban jogerősen sikkasztás 
miatt hathónapi fogházra ítélte vejét, a mis
kolci szátmazásu Huszár Istvánt, annak a fel
jelentésnek az alapján, amelyet Kovács István 
tett a dlósgyör-uasggárl rendőrkirendeltségen. 
A francia bíróság Ítéletének érdekes előzményei 
vannak.

Kovács István 20 esztendős leányát 1910-ben 
feleségül vette Huszár István miskolci gyári
munkás. A férj 1920 elején elvesztette az állá
sát. Itthon megfelelő elhelyezkedést nem talált 
és ezért feleségével együtt kivándorolt Francia
országba, ahol a lensi bányavidéken telepedtek 
le.

A fiatalasszony levelei eleinte jómódról be
széltek, de később egyre szomorúbb levelek ér
keztek az idegenbe szakadt fiatal pártól. A 
[érj kis kereset mellett bányamunkára kénysze
rült és a fiatalasszony, hogy a megélhetést biz
tosítsa, mosást és más alkalmi munkákat volt 
kénytelen vállalni.

Éjjel-nappal dolgozlak és a túlmunka fel
őrölte a fiatalasszony egészségéi, aki tavaly 
májusban meghalt. A lensi bányavidéken te
mette el a férje, aki a gyászesetről értesítette a 
szülőket. Megirla, hogy az elhunyt utolsó aka
rata az volt, .hogy

szállítsák haza holttestét
és a miskolci temetőben helyezzék örök nyuga
lomra.

A kőművesmester és felesége mélyen lesújtva 
vette a fájdalmas hirt és öreg napjaikban min
den kívánságuk nz volt, hogy a halott óhajtását 
teljesítsék. Pénzre azonban csak úgy tudtak 
szert tenni, hogy

eladták egyetlen vagyonkájukat, ujdlós- 
győri házukat.

— Vasúti karambol az orosházi állomá
son. Szegedről jelentik: Az orosházi vasút
állomáson vasárnap délelőtt könnyen vég
zetessé válható karambol történt. Egy to
lató mozdony három megrakott vagónt tolt 
át egyik vágányról a másikra, mikor hibás 
váltóállítás következtében a Szeged felöl 
közeledő tehervonat ugyanarra a vágányra 
fűlött be. Az összeütközés, bár a vonat 
mozdonyvezetője fékezett, elkerülhetetlen 
volt. A tehervonat személyzete látva a ka
rambolt*  leugrott a kocsikról. Bárom vágón 
kiugrott a sinekböl és pozdorjává zúzódott.

— TUxrladalom a Bonn-téglagyárban. Ma 
este félnyolc órakor óriási riadalom támadt a 
Bécsi-ulon a Bonn-téglagyár környékén. A gyár 
egyik épületrészéből sürü fekete felhők szállot
tak fel és mindenki azt hitlc, hogy ég a tégla
gyár. Értesitclték a tűzoltóságot, amely nagy 
készültséggel vonult ki a téglagyárra, de csak
hamar megállapították, hogy az egyik kátrá
nya zó üst gyulladt ki és fogott tüzet. A tűz
oltók egynegyedóraj munka ulán eloltották a 
tüzet.

— ötvenezer látogatót várnak a szolnoki 
kiállításra, Szolnokról jelentik: A zászló- 
diszbe öltözött Szolnok óriási izgalommal 
várja a liszavidéki kiállítás szerdai megnyi
tását. A kiállítás rendezöbizottsága élén 
Tóth Tamás polgármesterrel ötvenezer láto
gatót vár a kiállításra, amelynek előkészü
letei már javában folynak. Alkalmunk volt 
Tóth Tamás polgármesterrel beszélni, aki 
kijelentette a Hétfői Napló munkatársa előtt, 
hogy Szolnok városa nagy erkölcsi és anyagi 
sikert vár a kiállítástól. Szolnok városa a 
kiállítás tartama alatt több kongresszust ren
dez és vendégül látja a sütőket, a fűszerese
ket, a gyógyszerészeket, a szabadevezősöket, 
hogy ott tárgyalhassák meg különböző sé
relmeiket.

— Szent István-hetl ünnepi előadások a Vá
rost Színházban. Szombat, augusztus 17., vasár
nap, augusztus 18., hétfő, augusztus 19., kedd, 
augusztus 20. este fél 8-kor .terül színre a „Mit 
susog a fehér akác ..." a Városi Színházban 
Hétfőn, augusztus 10-én 50-ik előadás. Legdrá
gább hely 6 pengő. Jegyárusítás keddtől

— Részletfizetésre — készpénzárban! Sokan 
gondolkozóba ejtek már azon, vájjon lehotsé- 
ges-c Ilyesmi. Elmentek a Rákóczi-ut 60. sz. 
alatt levő hnngszerpalotába s ott zongora-, 
hegedű- vagy egyéb hangszervevő vált belőlük,' 
mikor meggyőződlek arról, hogy részletfizetésre 
egy fillérrel sem kell többel fizelniök, mintha 
készpénzzel vásárolnának. Stcrnbdrg királyi 
hnngszcrgyárának ezt ■ nagy kedvezményét 
mindenkinek igénybe kell vennie.

— Az épitőmunkások nagygyűlése. A Magyar
országi Építőipari Munkások Országos Szövet
sége vasárnap nagygyűlést tartott a régi képvi
selőházban. A gyűlés nz épitőmunkások hely
zetével foglalkozott és határozati javaslatot fo
gadott cl, amelyben a munkások kérik, hogy a 
közmunkák vállalásánál kollektív szerződést 
kössenek a munkássággal, továbbá a munkás
ság igenveinek megfelelően reformálják meg a 
munkanélküliség elleni biztosítást, hozzák be a 
progresszív ház- és lakásodét és ugyancsak 
progresszív módon adóztassák meg a háborús 
milliomosokat.

— Bettire*  a lómé*zárszékbe.  Vasárnapra vir
radó éjszaka Csepelen nz Árpád-utca 9. szánni 
házban levő iómészárszékhen, mely Erslng Jő- 
7«ef tulajdona, ismeretlen lettesek belőttek. A

i sii-betörők kibontották 4 falat és az üzletből 80 T 
értékű lóhnst és kolbászárut elloptak*

A ház árából együtt volt az a néhányszáz dol
lár, amelyet Huszár István szállítási költség fe
jében kért. Pontosan kiszámított, hogy meny
nyibe kerül a halott hosszú útja, és ezt az ősz
szeget fillérig megküldték az öreg napjaikra 
támasz és vagyon nélkül maradt Kovácsék.

Ez tavaly szeptemberben történt és azután 
heteken, hónapokon át hiába várták a tragikus 
sorsú fiatalasszony holttestének hazaérkezését- 
A holttest nem érkezett meg. Egymásután küld
tek sürgető leveleket Huszárnak, aki azonban 
nem adott semmi felvilágosítást.

Decemberben végül a svájci magyar követ 
crlesilelle Kovácsékat, hogy lányuk holttestét

a bázeli temetőben hántolták el.
Az értesítés szerint a halott szállítás dija csu
pán eddig volt kifizetve. Minthogy Bázelban 
senki sem jelentkezett, a vasuligazgatósóg in
tézkedésére eltemették a Magyarországra irá
nyított holttestet.

Erre erélyeshangu levélben felelősségre von
ták Huszár Istvánt, aki azt válaszolta a levélre, 
hogy ő az utolsó fillérig kifizette a kapott 
pénzt és nem lehet arról, hogy a holttest szál
lítása Bázelben megakadt.

A kétségbeesett szülők erre a diósgyör-vas 
gyári rendőrkirendeltségen sikkasztás miatt fel
jelentették az elhunyt felesége emlékéről meg
feledkezett férjet. Az iratok a miskolci királyi 
ügyészséghez kerültek, majd onnan diplomáciai 
utón a francia bírósághoz, amely — mint a 
párizsi követség most érkezett leveléből kiderül 
— hathónapi fogházzal sújtotta a Franciaor
szágba szakadt miskolci lakatost, aki

elköltötte felesége holttestének hazaszállí
tására kapott pénzösszeget.

A férj börtönbe került, Kovácsék pedig szomorú 
szívvel mondtak le, hogy még egyszer láthassák 
a Bázelben eltemetett lányuk földi maradvá
nyait.

— Három halálos fürdőkatasztrófa. Nem
csak Budapesten, hanem az ország több ré
szében, a vidéken is rekkenő hőség uralko
dott vasárnap. így például Szegeden 38 fo
kot mutatott a hőmérő. A nagy hőségben 
tömegesen fürödtek és több fürdőbaleset 
történt. Répceszentgyörgynél ketten fullad
tak bele a Répce folyóba. Varga Ilona har
mincnégyéves leány Mikes János gróf me
gyéspüspök komornája a Répcébe ment fü
rödni. A leányt a partról a folyó közepére 
ragadta dz Jjr ás Varga Ilona a vizbe fulladt. 
Holttestét néhány óra múlva a malomgátnál 
találták meg. — Karlsberger Ferenc kör
mendi MÁV pályafelvigyázó tizenhétéves 
Hona nevű leánya ugyancsak a Répcében 
fürdőit. A leányt fürdőzés közben szivszél- 
liüdés érte és a vizbe fulladt. — Zobrai 
László debreceni tanitóképezdei növendék 
Karcagon lakó rokonaihoz ment látogatóba. 
A fiatalember a nagy hőség elől a karcagi 
uszodában keresett menedéket. Fürdés köz
ben valószínűleg görcsöt kapott és anélkül, 
hogy bárki is észrevette volna, elmerült a 
vízben. Holttestét órák múlva dobta fel a 
viz, s csak ekkor fedezték fel a katasztrófát.

— Montecarloi hangulat Budapesten. Monté- 
carloi hangulat varázsával és a legdivatosabb 
fürdőhelyek mondain hangulatával nyitja meg 
gr. Nyáry Gusztáv — a pesti társaság kedvenc, 
fiatal arisztokratája — szerdán, augusztus 14-én 
este a Margit-körut 20. s<.áin alatt lévő Bagoly
várat, hogy szinpompás, lündéri kivilúgitásu 
éttermének kerthelyiségében hajnalig tartó fé
nyes ünnepség keretében adja át Budapest leg
újabb szórakozóhelyét az előkelő társaságnak. 
Asztalrendelcs: Automata 512—29.

— Súlyos motorkerékpár szerencsétlenség 
Debrecenben. Horváth István magántiszt
viselő motorkerékpárján, mint azt debre
ceni tudósítónk jelenti vasárnap este Deb
recen határából a város feló tartott Útköz
ben a száguldó gép nekiszaladt egy kőra
kásnak, utasa fejjel előre kibukott a nye
regből és összezúzta magát. Életveszélyes sé
rülésekkel a debreceni sebészeti klinikára 
szállították.

— Házfelügyelők nagygyűlése. A Magyaror
szági Házfelügyelők Országos Egyesülete va
sárnap délután négy ómkor népes gyűlést tar
tott a régi képviselőhúzbnn. A Házfelügyelők 
nagygyűlésükön számos felszólalás keretében a 
házfelügyelők gazdasági helyzetét, számos ba
ját vitatták meg és követelték, hogy a megal
kotandó uj lakbérleti szabályrendeletben a 
cipők kaphatók igen olcsón: tiz, tizenhat és 
gyenek védve.

— Eltűnt szlnése. A rendőrség eltűnési osztá
lyán özv. Kovács Mihályné bejelentette, hogy 
albérlője, Pécsi Lajos 50 éves szinész néhánx 
nappal ezelőtt eltűnt Szigetvári-utca*  24. szám 
nlatt levő albérleti lakásáról és azóta honi adott 
életjelt magáról. Pécsi Lajos, aki ismert vidéki 
szinész és több nagy vidéki társulatnak volt 
ingja, az utóbbi években nem kapott szerződési 
és alkalmi fellépésekből kereste kenyerét. Mint
hogy a legutóbbi időben Pécsi már rendkívül 
sokat panaszkodott anyagi gondjai miatt, la
kásadónője attól tart, hogy lakója öngyilkossá
got követhetett cl. A rendőrség megindította a 
nyomozást Pécsi Lajos felkutatására.

— A Magyar Törvénykelés uj szórna dr. Sán
dor fi Kamill egyetemi tnnár Összeállításában 
közli »z összes felckczctek egyházi adójára vo
natkozó szabályokat. A félhavinként megjelenő 
törvénykezési újság szerkesztője dr. Pongrty?' 
Jenő; . .... t

— Balatonfüredi paezleii. A parton négy 
sor fával szegélyezett kilóméteres sétány. 
Amerre a szem ellát, virágok. Rózsák és 
megint rózsák — a balatonfüredi Gál Baba 
rózsás kertje. A kurpark zenepavilonjában 
debreceni Kiss Béla bandája húzza a szív
hez szóló halk, finom magyar dalokat. 
Hangjuk mellett elandalodva sétál a füredi 
nyaralóvendég, mikor Tihany mögött lebu
kik a nap vörös korongja és a Bakony fe
lől megérkezik az esti szellő, kellemes hüst 
varázsolva a nyári hőségbe. Ez Balatonfü- 
red. A régi, híres Annabálok magyaros, 
urias Füredje, amelyet versbe font és meg
énekelt a Balaton szépségétől ihletett költő. 
Ennek a híres füredi sétánynak a vendégel 
között mindennap megjelenik egy kis társa
ság. Három hölgy és két ur, egy idősebb és 
egy fiatalabb. Motorcsónakon érkeznek Ti
hany felől és a vendégek közé elegyedve ró
ják a part útját. Három hölgy és két ur. El
vegyülnek, eltűnnek a sétálók között. Senki- 
sem vette volna észre őket, ha a minap elé-: 
jük nem áll egy aranyszőkehaju kislány — 
egy füredi orvos kislánya — és illedelmesen 
meghajolva az idősebb ur előtt, nem szólal 
meg: — Kezét csókolom fenséges főherceg 
bácsi. — A „főherceg bácsi", Palatínus 
Jóska unokája megsimogatta a kislány fejét, 
a társaság többi tagjai: Auguszta és Anna 
főhercegasszonyok, Zsófia főhercegnő és 
József Ferenc főherceg mosolygó szemük 
pillantásával cirógatták végig az aranyszőke 
hajú kislányt, aki a boldogságtól kipirult 
arccal nézett a távozók után. A három hölgy 
és a két ur az alig néhány pillanatig tartó 
jelenet után már újra eltűnt a füredi sétány 
vendégei között és ismeretlenül gyönyörkö
dött tovább a füredi Gül Baba virágaiban 
és a zenepavilonból hangzó muzsikában.

— Nemzetközi teniszverseny volt három napig 
Szombathelyen. Szombathelyről jelentik: Az 
itteni nemzetközi teniszversenyek küzdelmei a 
döntőkig jutottak el vasárnap. A vegyespáros 
döntőjét ma fogják lebonyolítani. Részletes 
eredmény: Férflegyes: dr. Fekete—báró Haupt 
6:3, Haupt a versenyt feladta. — Női egyes: 
Horváthné—Grabler Magda 6:0, 6:0. — Férfi- 
páros: Báró Haupt, herceg Auersperg—dr. 
Hollós, Binder 5:7, 8:4, 8:6. — Női páros: Hor
váthné, Freizettné—Grabler Magda, Kiskos 
Márta 6:4, 6:4. — Férfi junior: Gróf Batthyány. 
—Hirschler 6:4, 7:5. — Női junior: gröf Zed- 
witzné—dr. Cránitné 6:3, 6:4. — Férfi handyeap: 
Horváth—Hajós 6:3, 3:6, 6:3. — Női handyeap: 
Paár—V. Dávidné 6:1, 6:4. A vegyespárost m*  
nem tudták befejezni és igy a döntőre csak 
holnap kerül sor.

— Életunt pincér. Szabó István budapesti 
pincér a nyári szezónra .egy keszthelyi vendége
idbe szerződött. Felesége, aki Budapesten ma
radt, szombaton délután levelet kapott férjétől^ 
amelyben Szabó István azt közli, hogy meg
unta vz‘ életet, visszautazik Budapestre és b«- 
vetl magát a Duna vizébe az újpesti összekötő 
hídról. A kétségbeesett asszony bejelentette azt 
esetet a rendőrségnek. A nyomozás megindult 
és vasárnap megállapították, hogy Szabó István 
múlt hét péntekjén eltávozott Keszthelyről. 
Arra azonban semmiféle bizonyítékot nem si
került szerezni, hogy valóban Budapestre jött 
és a Dunába vetette magát .A nyomozás tovább 
folyik.

— A Magyar—Olasz Bank Részvénytársaság 
igazgatósága megállapította az 1029. évi ju
nius hó 30-án lezárt félévi mérleget. Ez a fél
évi mérleg a nyereségáthozat figyelembevételei 
nélkül P 1,305.798.97 tiszta nyereséggel zárul, 
szemben az 1928. év első felére P 1,254.404.50 
összegben megállapított tiszta nyereséggel. A 
takarékbetétkönyvekre és folyószámlákon el
helyezett betétek állománya az 1928 december 
31-i állománnyal szemben 69,408.377.29 pengő
ről 73,844.288.44 pengőre szaporodott, mig * hi
telezők tétele 43.201.447.98 pengőről 41 millió 
110.41005 pengőre csökkent. A váltótárca 
58,604.661.68 pengőről 62,268.917.10 pengőre, az 
intézet áltat folyósított jelzálogos kölcsönök 
állománya pedig 46,348.780.17 pengőről 52 mil
lió 265.435.20 pengőre emelkedett, mig az adó
sok tétele 46,875.688.08 pengőről 44,645.525.87 
pengőre csökkent.

B w Azonnal vagy 
V november 

elsejére 
madOK

a

Vilmos 
csaszar-ui 

15.
szám alatt épülő bér
palotában központi fű
téssel és és melegviz- 
szolgáitatással leiszerelt 
8 és 4 szobás la
kások, valamirt por- 
tálos földszinti üzletek 
félemeleti irodák. Fel
világosítás a helyszínen.
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Borzalmas módón meggyilkolta 
talaikan éri iiatal teleségét 

egy nagylaki tfiidesgazda
Békéscsaba, augusztus hó.

f.4 Hétfői Napló munkatársának jelenté- 
•e.) Vérlázitó kegyetlenséggel végrehajtott 
hitvcsgyilkosság történt tegnap Nagylak 
községben. Az eset áldozata Drienyovszky 
Mártonné, egy jómódú nagylaki földes
gazda 28 éves felesége, akit a férje bosszú
ból ölt meg.

A szerencsétlen asszonyt tegnap estefelé 
felmetszett hassal és átvágott torokkal 

találták meg a szántóföldeken, 
Drienyovszky Márton egyik parcelláján. A 
holttest hanyattfeküdt a földön, alatta és 
körülötte rengeteg mennyiségű vér alvadt 
meg.

A kegyetlen gyilkosság végrehajtóját a 
r.scndörség azonnal az áldozat férjében, 
Drienyovszky Márton 34 éves gazdálkodó
ban gyanította. A feltevést még jobban alá
támasztotta az, hogy a férfi hirtelen

eltűnt a községből
és a legszorgosabb kutatással sem lehetett 
a nyomára akadni. Tudták ugyan, hogy az 
otthona közelében, a földeken bujkál, azon
ban nem sikerült elfogni.

A mai napon aztán érdekes fordulat tör
tént az ügyben.

Ma reggel, a korai reggeli órákban, zül
lötten és csapzottan megjelent a nagylaki 
csendörlaktanvában Dricnvovszky Márton,

a gyilkoló férj és önként jelentkezett,

Lugkövet ivott 
egy hároméves gyermek és 

belehalt sérüléseibe
Vasárnap délben a Rókus-kórházban 

meghalt több napi halálvivódás után Nagy 
Attila 3 éves kisfiú, Nagy Géza pénzügymi
nisztériumi titkárnak a fia. A szerencsétlen 
kisfiút

a lugkő ölte meg.

'A pénzügyminiszteri tikár családja a Bala
ton mellett nyaralt, ahol a községben egy 
földmíves családnál béreltek két szobát.

A kis Attila nz elmúlt hét folyamán kint 
játszott az udvaron és a nagy melegben 
vitet kért édesanyjától. Mielőtt azonban még 
a vizet megkapta volna, egy

polcról leemelt egy folyadékkal teli

Nyolc napra eltemettette magát 
a Práterben egy fehér fakir

Bécs, augusztus 11.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Érdekes 

'jelenetnek voltak ma szemtanúi a Práter lá
togatói. Orvosi és pszichológiai szakbizott
ság elölt koporsóba fektették Tho Ka fakirt, 
aki

arra vállalkozott, hogy önszuggesztió 
segítségével nyolc napra halálos ólomba 

merül.
'A fakir tényleg bele is feküdt a koporsóba, 
melyet azután lezárlak és hatóságilag lepe
csételtek. A koporsó külső falán egy kis 
üvegablak van, amelyet állandóan égő vil

PESTVÁRMEGYE KÜZDELME 
A BABONA ELLEN

Megbüntetik a szülőt, aki beteg gyermekét későn viszi az orvoshoz, 
tilos a köpködés, a borbély borotválás előtt köteles kezet mosni

Peslvármegye törvényhatósága most léptette 
éleibe a vármegye egész területén érvényes 
egészségügyi és köztisztasági szabályrendele
tét, amely a hivatalos vármegyei közlöny va
sárnapi számában jelent meg. A szabályrende
let sok érdekes, feltűnő rendelkezést tartalmaz 
és különösen meglepőek azok a szigorú rend
szabályok, melyek a vármegye egészségügyi 
állapotának gyökeres megjavítását célozzák.

Mindenek elölt az anya- és csecsemövéde- 

kérve, hogy tartóztassák le.
Drienyovszky Márton töredelmesen beis

merte a hitvesgyilkosságot, majd részletes 
vallomást tett.

Elmondotta, hogy véletlenül szem- és fül- 
tanuja volt annak, amikor

a felesége egyik béresükkel megcsalta.
A kritikus pillanatban tettenérte őket, mire 
a béres halálrarémülten elmenekült, de az 
asszony szembeszállt vele és a szidalmakat 
mind visszakiabálta neki. Drienyovszky 
ezen annyira feldühödött, hogv előrántotta 
hosszupengéjü zsebkését és

hatalmas erővel a felesége hasába döfte.
Amikor az asszony véresen összeesett, egé
szen elvakult és tajtékzó dühhel rontott neki 
az összeroskadt testnek.

Kését most a lágyékába döfte és onnan 
felfelé rántva, felmetszette az asszony 

hasát.
úgyhogy a belek is mind kifordultak.

De mindez még nem volt neki elég, ha
nem

átvágta a haldokló asszony torkát is, 
mire Drienyovszkyné nyomban kiszenve
dett.

A bestiális hitvesgyilkos férjet beismerő 
vallomása után a csendőrség átadta az 
ügyészség fogházának.

Péchy-Horváth Rezső.

poharat és unnak tartalmát felhajtotta.
A pohárban lugkőoldat volt. A kisfiú bor
zalmas jajkiáltások között összeesett, sür
gősen Budapestre szállították, persze a kór
házban mindent megtettek megmentésére, 
de nem lehetett rajta segíteni.

A szerencsétlen kisgyermek meghalt.
A budapesti rendőrség az ügyben megindí
totta a szigorú eljárást, annyival is inkább, 
mert tudvalevőén, épp?n a sok lugkömérgc- 
zési. esetpk mialt, több mint féleve tilos lap
követ forgalomba hozni. A balatomnelléki 
fölmives család állítólag a lugkőoldatot még 
abból az időből tartogatta, amikor azt 
könnyű szerrel lehetett vásárolni. 

lanylámpa világit meg, hogy ezzel kívülről 
éjjel-nappal ellenőrizhessék a bcnnalvó fa
kirt. Tho Ka reméli, hogy nyolc nap múltán 
újból megjelenhet az élők birodalmában.

A fehérbőrű fakir, bármennyire is exoti- 
kus a neve, mégsem a Ganges partján, ha
nem Düsseldorfban látta meg a napvilágot 
és hosszabb idő óta foglalkozik hasonló kí
sérletekkel. Számos esetben siker koronázta 
kockázatos vállalkozásait és igy- például

Stuttgartban és Lelpzlgben hét-hét napi 
halálos álom után

egészségesen szállt ki koporsójából.

lemröl intézkedő paragrafusok érdemelnek 
figyelmet. Az a szülő, vagy gondviselő, aki sú
lyosan beteg gyermekét nem idejekorán viszi 
orvoshoz, vagy az orvos utasitósa ellenére be
teg gyermekét megfelelő orvosi kezelésben 
nem részesíti,

a gyermek halála esetén bűnvádi eljárás 
alá vonatlk.

Azokon a helyeken, ahol a babona, rossz szo
kás, vagy a helytelen táplálás következtében a 
csecsemőhalandóság az adagot felülmúlja, a 
községi' elöljáróság tartozik a tiszlifőorvosnak 
jelentést tenni, aki ismeretterjesztő előadások 
lenaezéséröl gondoskodik. Ilyen községekben, 
városokban

a tánc és egyéb vigalmi engedélyek 
megadását nz egészségügyi előadások látoga
tottságától kell függővé tenni. Az elöljáróság 
köteles gondoskodni, hogy az előadásokon az 
anyák lehetőleg teljes számban megjelenjenek.

Minden 5000 lélekszámnál nagyobb, vagy 
5000 lélekszámnál kisebb lakosságú község
ben, ahol a csecsemőhalandóság nagy,

anya- és csecsemövédő intézetet kell léte
síteni.

Bevezetik a vármegyei községekben és vá
mosokban ac iskolaorvosi intézményt is. Min

den gyermeket kötelesek a községi körorvosok 
megvizsgálni Ha valamely betegségben a ta~ 
nulók 10 százaléka megbetegedik, az iskolát 
be kell zárni.

Részletesen intézkedik a szabályrendelet a 
fertőző betegségek elleni védekezésről és az 
eljárásról. Tuberkulózisban szenvedő egyéne
ket nyilvános étkező és szórakozó helyiségben, 
kifőzésekben, élelmiszerüzletekben, tehenészet
ben nem szabad alkalmazni.

Nyilvános helyiségekben tilos a földre köpni. 
Épp így

tilos a köpködés nz u'.rákon
Az élelmiszerüzletekben naponta legalább 
egyszer locsolni és seperni kell. Borbély üz
letben a munkát végző egyén köteles hajvágás 
vagy borotválás elölt minden vendégnél kezet 
mosni.

Több halálos és súlyosan 
sebesült áldozata van a
cséplési munkálatoknak

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A most folyó 
cséplési munkálatok közben Zalamegyében az 
elmúlt napokban egész sereg szerencsétlenség 
történt, amelyeknek több halálos áldozata is van.

Pacsa községben Váraljai Ferenc földmives 
cséplés közben a magas aszlagról beleesett a 
cséplőgépbe és

a gép teljesen összezúzta a szerencsétlen 
embert, 

akit már csak holtan tudlak kiemelni a cséplő
gépből. — Bóka István mencshelyi gazdát 

ugyancsak halálos szerencsétlenség érte a 
csépiéinél.

A cséplőgép tőből levágta Bóka István karját. 
Bókát azonnal kórházba szállították, de oly nagy 
vérveszteséget szenvedett, hogy a kórházban 
meghalt. —- Hárshát községben Knollmayer 
Dezső gazdálkodó kezét is elkapta a cséplőgép 
és

tőből lemetszette.
Haldokolva szállították a kórházba. — Nagy
kanizsán Göndöcs József gazdái is sulyos bal
osat éri? cséplés közben. Göndöcs a cséplőgép 
úgynevezett etetőjénél foglalatoskodott és vi
gyázatlansága következtében

a gép összezúzta ballűbút.
Sulyos sérülésekkel szállították kórházba. — 
Nagyrécse községben Ország József lakatost az 
egyik cséplőgép lendítő szíja elkapta és 

testét összezúzta.
Haldokolva szállították kórházba. — Hajdú 
Gyula zalai gazda cséplőgépénél dolgozott Szabó 
Erzsi tizennyolc éves vámosi leány, aki kéve
vágásnál segédkezett. A cséplőgép előtt nem volt 
biztonsági korlát s ennek következtében

a szerencsétlen leány helezuhant n gép dob
jába, amely ballábát tőből leszakította.

Az ügyészség megindította a vizsgálatot, hogy

Tartós munkaruha
Kék kfiper munkaruha ..___ _ 1' B.BO I
Fehér munkaköpeny .. .. ......_ p 7,«o

Drapp iroda- és üzleti I
BB köpeny.. .. .. .. .. 8.— HQWRJSBH 
jK Drapp egybeszabottKjl öltöny ....______12___ SawflK
taaa PincérkabAt.......... .  .. ö.5O
ED őszi méteráruink,divatöltönx’o-
BE txk, letöltőink már kaphatók 

sGutmann J.t.Társa
BÍRákóczi-ut 16

megállapítsa, kinek a gondatlansága okozta 
Szabó Erzsébet szerencsétlenségét.

Püspökladányban is történt egy halálos csép
lőszerencsétlenség. Itt Balázs Zsigmond nap
számos az áldozat, aki kévedobálás közben 
megcsúszott és

beleesett a cséplőgép dobjába.
A gép mindkét lábát összeroncsolta és még 
mielőtt az orvosi segítség megérkezett a szeren
csétlen napszámos elvérzett.

Újabb beíöröbató garáz
dálkodik a Svábhegyen
A Hétfői Napló legutóbbi számúban be

számolt arról, hogy a rendőrségnek sikerült 
elfogni a Svábhegy, Hűvösvölgy hónapok 
óla garázdálkodó betöröbandáját és azt le
hetett volna hinni, hogy a banda tagjainak 
letartóztatása után nyugodtabb állapotok 
következnek be a budai hegyekben.

A letartóztatások megtörténte óta az el
múlt hét folyamán

több kisebb betörés történt
a Svábhegy környékén. Vasárnapra virradó 
reggel pedig dr. Görög Frigyes ügyvéd IstcP.- 
hegyi-ut 93. szám alatt lévő villájában

jártak betörök,
akik az ügyvédnek értékes ruhaneműjét 
lopták el.

A Svábhegy környékén garázdálkodó 
újabb betőrőbandát a rendőrségnek niéjf 
nem sikerüli elfogni de újból messzemenő 
intézkedéseket lellek, hogy ezt az újabb 
bandát is kézrekerilsék.
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Petheö Attila repülőbravurja 
Budapest és a Lidó között
Kit előadás kbzött Olaszországba es vissza repült 

a hősszerelmes vőlegény
A repülőgép, n rádió é a technika egy<b 

nagyszerű vívmányainak korszakában, uj 
lehetőséget teremtett a szerelem terén is ez 
n történet, amely itt következik. Ez h torié 
net minden meghaló és kedves romantika ja 
ellenére Is gondolkodóba ejti az. emberi, 
meri Íme már a valóságbnn is beteljesült az 
a köznapi frázis, hogy a szerelem nem is
mer távolságot. Legalább is olyan kis 
volságnt már nem Ismer, mint innen 
olasz Lidó. Hogv :> történet még éidekcsebb 
legyen, cl kell mondani, hogy ennek aktív 
főhősei, :iz ei-nil: Icgdéleegcbb pesti szerel
mes színész. Pethcö Attila, a Nemzeti Szín 
ház kiváló tagja, cgy repülőgép és végül n 
menyasszony, nki iiz olasz Lidó hiis hul
lámaiban keres menedéket a pesti kánikula 
elől

\ menyasszony is színésznő - mégpedig 
a javából. Ffviill júhzollak annakidején a 
Hudni Színkörben A színpadi szerelem, 
ahogy n mesékben van, nz életben folytató 
dőlt A népszerű liősszerelmcs mcgkéile ii 
szép színésznő kezét és II gcnlrv családból 
származó menyasszony már az újjan jcry- 
gyilrilvel a Lidóra utnzolt. A vőlegény Pe
tim# Attila. viszont előzőleg hkötötte magái 
Scbestyénék Hudni .Színkörébe, igv csuk le 
vélben, legfeljebb telefon ulján tudott 
érintkezni menyasszonyával. A vőlegény 
arra számítolt, hogy a „Szökik at asszony" 
még sem tartja magái egész nyáron út és 
augusztus második felében A is kipihenheti 
egész évi munkáját és ehitiizhnlik nyári 
szabadságára. A .Szökik ar asszony" sikere 
azonban keresztülhuzln számítását és talán 
ö volt az egyetlen, nki napról napra jobban 
és jobban haragudott arra a kaxsraraportra. 
amely a .Szökik a: asszony" további mii 
soronlnrtását lelle szükségessé

Hl kapcsolódik azután 
technika.

A héten az egyik este 
Pethcö Atlib. társaságával az egyik budai 
vendéglőben. A cigány szomorúbbnál szo
morúbb magyar nótákat játszott Petheö 
Altila fülébe, aki egyre elérr.ékcnyiiltcbbcn 
(tájolta ii vendéglő közönségének elénk .ér- 
(Téiciődésc mellett az édeebus magyar 
táknt.

Egy-egy nóta végén azután kitöri az 
kóseredéi Pethcö Atillából, aki ncmcsnk 
váláson hösszerclmcs, de elvégre fiatal 
legény is.

—- lla csak egy órára Icmclictnék a

I SZEZÓXNYITAS A VÍGSZÍNHÁZBAN

Szombaton, aug. 17-én é« a követkeaö napokon este 8 órakor
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A Volga-bár
Titkos Ilonn, G. Kertész Ella, Góth Sándor, Kajnay Gábor

Ha Gigli énekesfilmen szerepel, 
igen vitás, hogy megfizetik-e Pesten a 
30-40pengős hely árat a színházban

Tegnap jött 
Komor (iyula, 
igazgatója, aki ............................................
a Nyugat nagy színházi eseményéről, 
es a következő szézón kilátásairól.

— Nem kell ám nzl hinni, — mondotta Ko
mor dr. hogy őrültség az, hogy az ember
nyáron megy tanulmányozni Párizs és London 
sílnháznit. Először is az angol fővárosban ezt 
a meleg időt, ezeket a ködmentes barátságosan 
kék mennyboilu beleket még szolónnak tekin
tik Másrészt pedig minket, színházi embereket 
eppen azok a müvek érdekelnek legjobban, 
amelyeknek előadásai alaposan belenyúlnak az 
ugynevezett utószezonba Nem Is csodáltam, 
hogy i gv sereg pesti színigazgatóval találkoztam 
é» igy örömmel is újságolhatom, hogy minden 
pesti színháznak jutottak a nyugat érdekes és 
szép színházi újdonságaiból. Mondhatom, hogy

ha a hatóságok részéről kellő megértésre és 
Jóindulatra találunk, színházaink Igazán 
jogosult optimizmussal Indulhatnak neki az 

uj saezónnak.
Ezután a „Journcy s Eiul" londoni előadásáról

meg nyári tanulmányutjóról dr. 
ii Szinigazgnlók Szövetségének 
rendkívül érdekesen számolt be 

a talkyról

IZ

dórái
Pcilieőék társaságában pedig < t. ült cgy 

híres magyar sportpilóta, aki talán csak 
viccből a következő ajánlatot telte;

- Ne búsulj Átüli, 
két előadás közölt clrcpltlck én a Li- 

dóra és hozlak is vissza!
I’ellieó kapott az ajánlaton és nem hagyta 

annyiban a dolgot Másnap délután már 
összevásárolta a szükséges tilravalól es 
ajándékokat, és pénteken hajnml :m hálom 
órakor kikocsizotl a pilótával uz érdi rc- 
pillőhanyárhoz. Hajnalban

egynegyed négykor már a sportrepülő
gépben üllek

és a pilóta rákapcsolta a motort, amelynek 
talán, — lm költői szavakkal akarnánk 
élni, -- nem is kellett üzemanyag, hif.zen 
a motor hajtására bőven elegendőnek bizo
nyulhatott az a xágy, amely l’clhcő Attilát 
erre a furcsán érdekes rcpiilftkirándúlásra 
késztette.

Nem is volt baj! A repülőgép, amelynek 
volánjánál bizloskezii pilóta üli,

egynegyed tizenegy órakor leszállt Ve
lence egyik szigetén,

ahol az olasz katonai repülőgépek gttra zsí
roznak. Még egy negyed óra és a motorcsó
nak a iidói strandra vitte I’ethcö Attilát és 
ott

a strandon ni ár várta a táviratilag ér
tesített menyasszony.

A boldog viszontlátás azonban — technika 
ide, technika oda — nem tarthatott sokáig, 
mert alig két órai egyiilllét után már jelent
kezett a pilóia, aki gyorsan a motorcsónak
ba tuszkolta Pethcö Attilát és

este félhélre kikötött vele az érdi han
gároknál.

Innen újabb félórás rohanás a Budai Szín
körhöz és nyolc órakor már kifestve, ki- 
maszkírozva, de talán egy kissé sápadtan 
ott állt a közönség előtt a napbarnított dél
ceg szcrelmessziuétz: Petheö Attila. Ha a 

, közönség tudta volna, hogy Petheö Attila 
milyen bravúr után jelenhetett meg este is
mét a Budai Színkör publikuma előli, bi
zonyára melegebben és jobban tapsolt vol
na a színésznek is, nki szokatlan bravúrjá
val bizonyára uj rekordot állított ama fia
talemberek elé, akik ebben a kánikulában 
is női szivek meghódításán fáradoznak.

Stób Zoltán. 

beszélt áradozó:: Komor Gyula dr. Ezt a dara
bot, amely eredetileg műkedvelő darabnak ké
szült és mégis a nyugati kontinens legnagyobb 
színházi sikerévé nőtte ki magát és háborús tár- 
<nia ellenére is osztatlan nagy sikert aratott, a 
Vígszínház fogja bemutatni.

— Kedélyesebb ügy — folytatta — a This 
Thtng ('.alléd Lőve az Apollóban. Nálunk nz 
„Úgynevezett szerelem" lesz a elme ennek a 
darabnak, amely eredeti módon mutatja meg 
azt, hogy a csendes és elégedett érdekházasság
ból hogyun lesz földi pokol akkor, amikor az 
érdekféri és at érdekfelcséy megszeretik egymást.

Komor Gyula dr., amilyen gyakorlati tudósa 
a színpadnak, ugy éri a film és a lalky elméleti 
problémáihoz. Tőle, mint a Színigazgatók Szö
vetségének igazgatójúlól végre érdemes lesz vá
laszt kapni arra a kérdésre, hogy mennyiben 
fognak ártani a beszélőfilmek a színházaknak és 
alapos a színigazgatók talkp-rémülclc.

Rossz néven nem lehet venni az aggodal
mat felelte. — Hiszen a nálunknál sokkal 
hatalmasaid) német színpadok is erősen készül
nek a védelemre. Dohát amig csak angol nyelvű 
beszélőfilmek készülnek, nem kell túlhajtani a

iá

félelmet. Persze, ha a mi orfeumunk például 
vendégszerepeltetni akarná Al-Johnsont vagy 
Maurice Chevalllert és előzőleg valamelyik mo
ziban adják azt a filmet, amelyben a világhírű 
négerutánzó, vagy a nem kevésbé hires chan- 
sonier legnevezetesebb dalait énekli és meg
döbbentő hű képmásban a legsikerültebb tréfáit 
mókázza cl, akkor egészen világos, hogy az 
orfeum a film konkurrencláját alig bírná el!

— Nem szabad azonban figyelmen kiviil 
hagyni a kurta talkv-kat, amelynek Igen hires 
énekművészeket és esetleg még híresebb varieté 
számokat szerepeltetnek.

Ha Gigli énckcsfilmen szerepel Budapesten.

Minden este táblás házakat vonz a

Kardos—Harmath Brcdsaky i
diadalmas sikerű operettje, melynek jövő héten lesz a harmadik jubiláris előadása a

BIJBAI WZIN(HŐBBEN 
llonthy Hanna, Zllahy Irén, RAtkai, Dclly, Pethcö, HnrAtson Piri 

és Gallalval a lőszerepekben.

Telefon
265—á 4Telefon: 

165-54.

SZÍNHÁZI napló
a Király Szinház szombaton nyitotta ka- 

púit. A „Diákszerelcm" cimü angol 
operettet játszották, zl közönség valóban 
„forró" szeretettel köszöntötte régi kedven
ceinek megjelenését, igy elsősorban sokat 
tapsolt a négerbarna Gaál Fraeinak, Bár
sony Rózsinak, Vaály Ilonának és Biller 
Irénnek, a Rózsahegyi szerepét alakitó 
D’Arrigó Kornélnak, Kerekes Györgynek cs 
Lalabárnak.
j^réhány nap múlna már próbák kezdőd-

* nek a Budai Színkörben Innocent Ernő 
és Budai Dénes uj operettjéből: az „Erdélyi 
diákokból". Érdekes, hogy ezt a darabot 
Diákszerelcm címen a rádióban már előad
ták és éppen emiatt per is indult a szerzők 
és a Király Szinház között. Innocent annak
idején a Városi Színháznak nyújtotta be a 
darabjául és az ismeretes affér apropójából 
Sebestyén Géza gyorsan elolvasta a magyar 
Diákszcrclmct. Másnap már telefonált is 
Sebestyén Innoccntnck. hogy rendben van 
a dolQg és előadja az operettet és most a 
zéhét tikárja hallani, jnhoccnt magával vitte 
a Városi Színházba azokat a művészeket, 
kt anhak idején a rádióban előadták ezt a 
darabot. Fenyves Sándor, Matány Antal, 
Verbőczy Illa és Sas Olly énekelték, Budai 
Dénes kísérte őket a zongorán, Innocent pe
dig a prózát olvasta fel a fiatal szerző len
dületével. A rögtönzött előadás annyira meg
tetszett Sebestyénnek, hogy azonnal lekö

M,‘r* • PONT

RÁDIÓ

Tungsram báriumcsűvet? 
mert a 

legjobb!

A Rádió mai műsora: 
BUDAPEST:

9.15: A m. kir. 1 hcnvédgyalogozrcd zeneka
rnak hangversenye. Vezényel Fricsay Richárd 

zoneilgyi igazgató. — 9.30: Hírek. — 9.45: A 
hangverseny folytatása — 11.10: Nemzetközi 
vizjelzőszolgálal, vízállásjelentés. — 12: Déli
harangszó az Egyetemi templomból, Időjárás
jelentés. — 12.05: A rádió házitriójának hang
versenye. 12.25: Hírek. — 12.55: A hangverseny 
folytatása. — 13: Pontos időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelentés. — 1430: Hírek, élelmiszerárak 

-14.45: Szederkényi Anna Szent István ünne
pén kitüntetett ér jutalmazott anyáknak tolmá
csolja gróf Klebelsberg Kunóné üdvözletét é.s 
ismerteti az anyák névsorát. — 14.45: Fulton- 
rendszerü képátvitel. — 16.20: özv Pósn La- 
fosná Pósn bácsi meséiből olvas fel a gyerme
keknek. — 16.45: Pontos Időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelentés, hírek — 17.10: Felolvasás. — 
17.40: Szórakoztató zene (Zenekari hangver
seny.) Vezényel: Zsolt Nándor karnagy. — 
13.40: A XXI. Eszperantó Világkongresszusra 
kiküldött angol, francia és olasz, képviselők (N. 
P, Dímchan, Dr E. Jung ny. egyetemi tanár, 
Eltore M Faschl) eszperantóul üdvözlik a rádió 
hallgatóit. Lukács Gy dr magyarul tolmácsolja 
az üdvözletekéi — 19: Felolvasás — 19.35: 
Hangverseny. Közreműködnek: Koncz János 

ra, Waller Margit operaénekesnő, Kenéz Lili i 
zongoraművésznő és Marin Dara gordonka mii- ' 
vésznő. Zongorán kísér- Kazncsay Tibor. — 
11.45: Pontos időjelzés, hírek. — 21.40: Gramo- 
fónhangversenv — 22: Idöjárásjclcnlés. — 23: 
Rnchmann jazz bán I a Dun ipnlola nagyszálló
ból.

igen vitás* hogy megfizetik-e a harminc
negyven pengős beléptldljakat a Városi Szín- 

bán.
Láttam Londonban egy filmet, amelyben a beteg- 
ségéböl felépült angol király, a harangok zu- 
t/íiga és a tömeg lelkes ünneplése közben bevo
nul a Westminster templomba. Mondhatom, el
ragadó látvány és élmény volt.

— Tehát az okos ember most még nem mond
hat végleges ítéletet a lalky és a színpad ügyé
ben. Az uj képzőművészet olyan rohamosan 
fejlődik és elég hamar lesz mód a határozottabb 
válaszra, a hangosfilm veszedelmének tekinte
tében.

tötte a darabot és a Budai Színkör követ
kező újdonságául, illetve a Városi Szinház 
szezonnyitó darabjának tűzte ki. Az „Er
délyi diákok" — igy keresztelte Sebestyén 
a Diákszerelem Il.-t, tehát szeptember ele
jén kerül szilire a Budai Színkörben Kiss 
Ferenccel, Vaály Ilonával és Matány Antal
lal a főszerepekben.

T7«n a Nyári Opercttszinházpak egy tehetsé- 
’ ges, kedves, fiatal uj tagja, aki mindössze 

két hónapja színésznő. Tamássy Líviának hív
ják ezt a fiatal színésznőt, aki tegnap ette az 
Operettszinházban egész különös módon várat
lanul avanzsált. A snzínháx egy másik hölgy
tagja. akinek jelentősebb szerepe volt, váratla
nul lemondotta az előadást. .4 színház vezetősé
ge. mint ilyenkor szokás, idegesen kutatott va
laki után, aki ezt a szerepet eljátssza, amikor 
váratlanul jelentkezett Tamássy Lívia. Nem 
sokat kérdezték! hanem felöltöztették és egyet
len próba nélkül a színpadra küldték. A kis
lány hibátlanul é.s tehetségesen játszotta el kol
léganője szerepét, a beugrás tehát jól sikerült. 
Ám de a kis Líviának is volt szerepe, amelyet a 
darabból elfelejtettek kihúzni Igy történt, hogy 
ez a fiatal szinésznő egy este két szerepet ját
szott a Nyári Operettszinházban: a kolleganő
jéé! és a magáét. Mikor megkérdezte tőle Sza
bolcs igazgató, hogy honnan tudta ilyen ponto
san kolléganője Szerepet is. igy válaszolt ártat
lanul: — Kérem szépen, én megtanultam az 
egész darabot kividről — A múzeumba való 
ritkaság, aki nagy ambícióval nem csak egy sze
repet, hanem egy darabot tanult be, jutalmul 
egy jelentős nagy szerepet kapott a szinház kö
vetkező újdonságában, a „Harminckettes ba* 
ká"-ban. íme egy karrier kezdetének hiteles tör
ténete.

KÜLFÖLD.
BERLIN. 1®? Délutáni hangverseny. — 21: 

Régi tánczene.
FRANKFURT a/M. 20.15: Közvetítés Stuttgart

ból.
HAMBURG. 20: Énckhangverseny zenekisérct- 

lel. 21.30: Zenekari hangverseny. 22.45: Éttermi 
zene.

KATOWICE. 20.3C: Hangvcrsenyközvclités
Warszawábói.

LEIPZIG. 20: OfTcnbach két cgyfelvonúsos 
operettjének közvetítése a Stúdióból.

MILANO. 20.30: Operettrészlelek.
MÜNCHEN. 10.80: Dalok. — 20.10: Hangjá- 

lék. — 21.25: Gramofónzene.
NAPOL!. 21.02: Leoncavallo: „Zlngari" c. 

operájának előadása 22.40: Részletek Leon- 
cavallo: „Bnjnzzo“ ? operájából.

SUTTGART. 20.15: Hangverseny.
WIEN. 11: Hangverseny. — 16: Hangverseny.

— 20: Esti hangverseny. — 21: Jazz-band.

— Rég nem hallott operák. Mascagni-nak. 
eg.V rég nem hallóit operáját n Siluánot ele
veníti fel kedden este a római Stúdió. 
Ugyancsak rég nem hallottuk Sidney: Gésák 
cimü klasszikus operettjét, amelyet Nápoly 
közvetít csütörtökön este.

= Olasz-magyar est. A nemzetközi rádió
műsorban ezen a héten Horn szólaltat meg 
magyar zenét, amikor csütörtökön este olasz
magyar estet rendez. A nagy érdeklődéssel 
várt klasszikus magyar és olasz opera-esten 
Kürstner Emanuel működik közre.

I = Shakespeare a rádióban. Shakespeare* 
darab eddig aránylag ritkán került műsorra a 
rádióban. Ezen a héten Daventry és London 
nd Shakespcarc-darabot. Előbbi kedden, utób
bi állomás szerdán eleveníti fel Shakespeare 
yill. Henrik cimü királydrá®áj*U
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Eldobott cigarettájával öt épü
letet gyújtott fel egy gyermek

Nagykanizsa, augusztus 11.

f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Köveskát 
községben tegnap

hatalmas tűzvész pusztított, 
amelynek öt cpiilet esett áldozatul. Kovács 
András kövcskáli gazda feleségének házá
ban támadt a lüz, amely csakhamar átterjedt 
Barabás Péter és Pál fi János gazdák házaira 
és pajtáira is.

A tűz néhány óra alatt elpusztította a 
liártmi gazda házát és pajtáit.

Elíogták a „talált aranygyűrűk** 
elegáns szélhámosaiét

Furfangos szóliiámost leplezlek le szombaton 
este a véletlen segítségével a forgalmas, népes 
Rákóczi-uton.

A Fővárosi Nagymozr.ó elölt tevő villamos 
megállónál vált a villamosra Kovács E. Sándor- 
né, egv minisztériumi tisztviselő felesége, mikor 
egv jól öltözött hölgv fordult hozzá a követ
kező kérdéssel:

— Kérem szépen, legyen olyan szives, mond
ja meg nekem, merre van itt a legközelebbi 
kapitányság?

Kovácsáé készségeset, megadta a kért felvi
lágosítást és megjelölte a Hársfa-utcai kapi
tányságot, de n kérdezősködő hölgy tovább 
folyta! ta a beszélgetést-

— Én ugyanis most találtam Itt egy arany 
gyűrűt nz utcán, amelyet szeretnék beszol

gáltatni n rendőrségen . .
Az ismeretlen nő ezután arról kezdett be

szélni, hogy milyen szegénysorban van. való
sággal hcezik gyermekeivel együtt, majd azt az

A tüzeset ügyében n csendőrség vizsgála
tot indított és megállapitolia a tűzvész okát. 
Kovács Andrásné hét esztendős unokája, 
mialatt nem tartózkodtak ii házbeliek ott
hon, cigarettára gyújtott. Amikor azután 
Kovácsnc hazajött,

a gyerek ijedtében kidobta nz udvarra 
a cigarettát, amely meggyujtotta az 

udvaron elhalmoxolt llm-lomot.
A nagy hőségben a tűz pillanatok alatt ter
jedt tovább 

ajánlatot tette, a miniszteri tisztviselő feleségé
nek, hogy

vegye meg tőle az aranygyüfüt, amelyet az 
utcái talált.

Kovácsáé a „barátságos" hölgy szavalnak 
hallatára visszaemlékezett arra, hogy néhány 
hónappal ezelőtt barátnői >t hasonló körülmé
nyek közölt bírta rá az utcán „aranygyűrű" vá
sárlására egy ismeretlen nö, és

a végén kiderült, hoRy a gyűrű — rézből 
volt

Rögtön sejtette, hogv hasonló szélhámosság
ról van szó. Szinlcg hajlandónak mutatkozott a 
gyűrű megvételére és felszólította a nőt, hogy 
kövesse öl a közelben levő lakására, ahol kifi
zeti a gyűrű árát. Az ismeretlen nő készséggel 
hajlandónak mutatkozott arra, hogy Kovácsáét 
lakására kisérje, de

a séta csak az őrszemei rendőrig tartott. 

aki melloll elhaladva, Kovácsáé hirtelen meg
állt és közölte a rendőrrel, a társaságában levő 
nő szándékait.

A rendőr csakhamar előállította a gyűrűs asz- 
szonyl a Vili, kerületi kapitányságra, ahol 
rövidesen megállapították, hogy ToAüs István-

Súlyos mulasztások a Szent 
István-nap rendezése körül
A Szent István-hcli ünnepségek minden 

esztendőben jótékony injekciót adnak a fő
városi kereskedelemnek. Boldogasszony nap 
jálól kezdve özönlik Budapestre a vidék, 
sőt ezekben a napokban erősbödni szokott 
általában is nz idegenforgalom. Ezeket a 
szokásos jelenségeket az idén — sajnos — 
hiába keressük a főváros utcáin. A kereske
dők rendíthetetlen hittel hirdetik. Hogy öt
százalékos engedményt adnak Szent István 
hetében, a boltok azonban továbbra is üre
sen maradnak.

Emellett a rettenetes közöny mellett, 
nmely ezekben a napokban kétségtelenül
I. nslatálható, nem lehet szó nélkül elmenni. 
Mindössze egy hét választ cl bennünket 
Szent Istváu-napjától, s

az ünnepségek terminusának közeledé
se ellenére az érdeklődés teljes hiánya 

tapasztalható az egész vonalon.
Budapest utcáin eddig mindössze három 
szürke falragasz hirdeti, hogy az idén is 
lesznek Szent lslván-hcti ünnepségek Buda 
pesten.

Ezeken a szürke, színtelen és senkinek 
fel nem tllnÖ plakátokon Is közismert 

dolgokat hirdet a rendezőség.
így például az egyik plakát arról szól, hogy 
Szent István-nanján körmenet lesz. Van-e 
valaki ebben az országban, aki ne tudná e 
plakát nélkül is, hogy minden esztendőben 
augusztus 20-án körménél van Budán.

nénak hívjak és
■ Kovácsáénak Felajánlott gyűrű — szintén 

rézből van.
A notórius szélhámosnő ellen, akit a véletlen 
juttatott rendőrkézre, az eljárás megindult.

teljes hiányát bizo-De az érdeklődésnek
nyitja az a tény is, hogy a fővárosi lapok
ban. sőt a vidéki újságokban is csak elvétve 
'akadhat rá az olvasó néhány sorra, amely. 
Szent jstván napjával foglalkozik. Tudomá
sunk szerint

főváros hatalmas összegeket költ pro- 
pagandneélokra.

Köztudomású, hogy a fővárosi idegenforgal
mi hivatalnak évrol-ésre kői Is ég vetésben 
megállapított összegek állnak rendelkezésé
re reklámcélokra. .4 súlyos adóterhek alatt 
nyögő fővárosi iparos és kereskedő joggal 
kérdezheti a városháza vezetőitől: ezzel a 
három szürke plakáttal akarják Budapestre 
csábítani a vidéket? A Szent István-hét ren
dezőségének — ugylátszik — minden ambí
ciója abban merül ki. hogy a Taltersallban 
ökörsütést rendezzen.

Azok mint! a súlyos mulasztások miatt, 
amik az idei Széni Istvón-hét rendezése kö
rül tapasztalhatók, valakinek feltétlenül vi
selnie kell a felelősséget a főváros közön-, 
sóge elölt. Nem akarunk ünneprontók lenni. 
Sőt éppen a nemzeti tradíció ápolása és az 
ünnepségek fényének emelése érdekében 
lesszük szóvá ezeket a jelenségeket. Nem 
kétséges ugyanis, hogy az eddigi jelek sze
rint az idei Szén István-nap és nz ezzel kap
csolatos ünnepségek botrányos közönybe 
fognak fulladni.

Látogassa meg Szent István-hetében vételkényszer nélkül ru
házati áruházainkat, ahol a legfigyelmesebb kiszolgálásban részesítjük.

Tekintse meg az Összes budapesti villamosokban augusztus.hó 
második leiében szövetmi ita-gyüjteményünket. Eredetiben mutatjuk 
be Önnek a legelegánsabb bel- és külföldi szövetujdonságokat, .me
lyekből tetszése szerint kedvező fizetési teltételek mellett bárki 
vásárolhat.

Kérjen mintákat!
Ne vegyen gyermekeitek ruhát, sem cipőt, mivel Ingyen 

ruházhatja fel, ha részt vesz pályázatunkon.
A pályázat tárgya eltalálni annak a la minőségű gyermek

ruhának 6 éves nagyságban az árát, amelyet az összes budapesti 
és vidéki áruházaink és üzleteink kirakatában fogunk elhelyezni 
folyó hó 15 és 20-ika között

A pályázatok ruházati osztályunk elmére: Budapest, V.. Gróf 
Tisza István-utca 18. szám alá küldendők be, úgy bogy azok leg
később augusztus hó 20-án üzletzárásfg beérkezzenek.

A pályázaton bárki részt vehet!
Első dij: Egy rend fiú-, vagy leáuykaruha, egy pár gyermekcipő 

és 3 pár gyermekharisnya, tetszés szeriuti nagyságban, la minőségben.
Második dij: Egy rend fiú-, vagy leánykaruha és 3 pár gyer

mekharisnya, tetszés szerinti nagyságban.
Harmadik díj: Egy rend Hu- vagy leánykaruha, tetszés szerinti 

nagyságban és végül .
20 drb. vigaszdij: 5 drb 10 pengős és 15 drb. 5 pengős utalvány 

formájában, melyeket ez év folyamán bármelyik ruházati áruházunk
ban a vásárolt összeg 10%-a erejéig készpénz gyanánt fogadunk el.

A három első díj nyertesének fényképét a Szövetkezeti Értesítő 
szeptemberi számában közölni fogjuk.

Augusztus hó 21-én már árjelző cédulákkal látjuk el az összes 
kirakatokban elhelyezett pályázati gyermekruhákat úgy, hogy a pályá

zat esélyeit bárki előre mérlegelheti. A pályázat eredményét augusz
tus 25-én a budapesti napilapokban tesszük közzé

Jelen pályázatunk célja az. hogy az igen tisztelt vevöközönségUnk 
saját maga tegyen tanúságot áruink rendkívüli olcsóságáról, mivel 
augusztus hó 21-től szeptember 30-ig bezárólag országos gyermek- 
lskolaruha- és cipőakciót rendezünk.

Kedvező fizetési feltételek!
A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, 

Termelő és Értékesítő Szövetkezete 
Ruházati Áruházai:

Budapest, V., gr. Tisza lstván-utca 18. 
Budapest, IX., Mester-utca 15 17.

ORSZÁGOS gyermekrviia és cipóakció

PÁLYÁZATI SZEEYÉYYE.

Pontos cím:
Az I» minőségű fiukoszlüm ára

6-os nagyságban P .......................................................
Beküldendő 1929. VIII. 20-án üzletzárásig a Magyar Köztiszt

viselők Szövetkezetének Ruházati Osztályába, Budapest. 
V, grót Tisza István-utca 18.

CSAK ALG1SZTI S 31-1G!
Pettyes foulnrd selyem .. ....................................
Nehéz minőségű crepe 4e chine P 6.50, P 7.50 
| Mintás ayersselyem |................- ....................
Műhelyem, príma minőségben, sima e’ aiirtás sínekben 
1.40 cm. széles eredeti angol kasba i<* minőségben

P 
P
P 
P
P

4.30
9.-
3.60
1.98

12.—

Férfi zefir ing komplett nagyságban, két külön,

P

1.40 cm. széles tiszta gyap/u gara-iíáltan la 
minőségű nőikabát divaSkwíme ................

gallérral ...............................................................
Angol batlst chiffon kiváló minőségben..........
| Kemény gallérok fa minőségben |....................
la tehénbŐr bakancsok, croupon talppal .. ■

Az egyes pár cipők 6O’A> árengedménnyel!

5.20
2.40
0.50P 

P 18-20

1.40 cm. széles flaush női kabűt kfc’ne 
la kásán .......................................................

P 
P 
P

6.—
15.—
4.60

| Míiselyem női reform nadrágok] .. 
Végig bélelt női átmenetf kabát .. ..

P 
P

1.90
32.—

1,40 cm. széles divat creppe minden divat- 
színben, női kabátokra................................. 24.—

Double kabát szövet .. .. i .. P 16. — , P 18.80,
Sötétkék kamgarn

P
P 24.-
P 14. -

| Férfi divat zokni |..........................
Férfi felöltők, esőkabátok és ruhák

lényegesen redukált árakban.
Női mosóruha és pongyola .. .. ■■ 
| NŐI esőkabát | ....................

P

P
P

1.20

3.20
39.

| őszi férfidivat szövetek j P 9. ■f P ll.-«i P 1.20
Készpénzfize-ésmtél 5°/o árengedményt nyújtunk.

Mozgófénykép előadásunk a. Gróf Tisza István-utca 18. szám alatti RvházMf Áruháznak kirakatában 
díjmentesen megtekinthető.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Válogatott boxolóink legyőzték 

Itália legjobbjait, 
de tisztázatlan maradt a kérdés: melyik a jobbik 

Az osztrák és a cseh pontozóbirák az utolsó mérkőzés 
előtt az olaszok kívánságára visszaléptek 

Magyarország—Olaszország 9 : 7
Végignéztük Irhát a magva 1 

ére«t»égi vizsgáját. A matúra tárgy: 
•rág nagyszerű ökölvívó sportjának 
Az érettségi sikerüli;

válogatott ökUlvIvóluk kifejezésre Juttatva 
a magyar sportember minden

9:7 arányban legyőzték az. olaszokat.
Sikerült. Nem rajtuk mullolt, hogy a nagy

szerű fegyverténynek nem tudunk szivünkből 
örülni. Nem pedig azért, mert a dicsőség má
morán keresztül érezzük, hogy

■ győzelem nem reális.
Az olasz sportvezérekkcl együtt valljuk mi 

magyarok elfogulatlanul, hogy o kft semleges 
nemzetbeli ponlozóbiró kedvezni akart nekünk, 
magyaroknak, vagy legalább is tévedett akkor, 
izmikor a magyar egyenlő ellenfélnek mutat
kozó Bokodynak ítélte oda a győzelmet az 
olasz versenyzővel szemben. Erezték ezt ma
guk is, mert amikor nz olaszok kifejezésre 
juthatták azt a kívánságukat, hogy

a nemleges pontozóbirókat magyarokkal 
cseréljék ki, ők visszaléptek a birásko- 

dástól.
Az utolsó mérkőzést már magyar bírák pon

tozták. De. talán az. is az isteni igazságszolgál
tatáshoz tartozik, hogy dolguk nem akadt. Az 
olasz versenyző a küzdelmet felnőtti és igy a 
mérkőzést mi nyertük meg

A reális eredmény azonban 8:8 arányú 
döntetlen lett volna.

A mieink részéről Széles, hclbai, Bokody 1. 
é* Vóry aratlak győzelmet, Énekes, Bokody //. 
*a Héti vereségei szenvedtek, mig Tokaji dön
tetlenül végzett.

A programon még otl állott Kocsis Antal vi
lágbajnokunk neve, Fájdalom, öl már elvesz
tettük. Ám helyettese, Széles János jól vereke
dett és igy Kocsis súlycsoportja mégis a ma 
gyáruknak hozta meg 11 győzelmet.

Az üllői-uti pályán mintegy 3000 főnyi kö- 
xönség jelent meg. A mérkőzést félórai késés
sel kezdték, mert az olas/ követség urai kés
tek. A kezdésig gramofónzcnél továbbított r. 
mrgafón.

Fél 6 óra tájban felvonullak a két csapat 
tagjai. Előbb körüljárták a pályát, majd föl
lépve a ringbe, balkezükéi felemelve, felhang
zott n fasiszta üdvözlés:

— Eja, Eja, Állata!
Fölcsendül előbb a Marcin su lloma pattogó 

dallama, majd nyomában az imádságos Him
nusz. Mindkettőt állva hallgatja végig a pub
likum.

A két csapat tagjai átölelték egymást, majd 
Kankovszky Artúr elnök üdvözölte a vendé
geket. Az üdvözlést Marin Marzctli ujságiró- 
kollégank, a bolognai // Littoriale és a torinói 
II Paese Sportivo budapesti szerkesztő1- tol 
mácsolta.

Ezután megkezdődön a mérkőzés.
l/'gsuly:

Crsare Sarnclnl (Olaszország) 50.80 kg. — 
Énekes István (.Magyarország) 50.25 kg.

Az első menetben az olasz a jobbik! — Ez 
nz egyhangú megállapítás, ütései tisztábbak, 
magatartása önludatosabb, higgadtabb. A má
sodik menet közepén a magyar ílu is balélcn- 
dül. A harmadik menetben a közönség bizta
tására a vérző arcú Énekes támadásba megy át, 
de nz olasz ügyesen védekezik.

Győz Saracinif 
7:0 Olaszország javára.

Banlamsuly:
Rodrigurz Edclwels (Olaszország) 
— Szélen János (Magyarország)

Következik Kocsis Antal utóda: 
sut

bo&oló&porl 
a Olaszor- 

legyőzése.

erényit,

menetben fölényben van és alaposan kiismeri 
ellenfele repertoárját. A második menetben ta
pasztalatait értékesítve lelépi az azúrkéket. A 
harmadik menetben az olasz „finisei." Hiába:

Győz Széles. 
2:2.

Pehelysúly:
Portaleone Argco (Olaszország) 56.25 kg. 

- - Bokody TI. (Magyarország) 56.50 kg.
Az első mcnclben egyenlő 

sodik menetben már kialakul 
tett fölénye. A barin: 
megsérül és nz. orvos leléptél:. Az 
megnyc. volna, meri jobb volt.

Győz; Portaleone.
4.2 Olaszország javára

Könnyüsuly:
Dcliorutils Amllcare (Olaszország)
— Gelbai Miklós (Magyarország)
Két rutinié. Gelbai ütései tisztábbak, de az 

olasz az erősebbik A második menetben az 
olasznak felszakad a szemhéja. De tovább 
mtgyl A második menetben is Gelbai a jobbik. 
A harmadik menetben az olasz már csak véde
kezik.

ellenfelek. A má- 
az olasz elöresej- 

ladikbun Bokody a szemén 
úgyisolasz

60.50
68.25

k«- 
kg-

Győz: Gelbai.
4:4.

Weltersuly
Foglla Armando (Olaszország 64.10 kg. — 

Tokaji Lajos (Magyarország) 65 kg.
Nagyon puha meccsnek igérlt**?ik. A harcot 

gondosan kerülgeti miuQ a kalló. Simogatás. 
időhúzás. Sehogyan sem Akar menni. Az olasz 
technikája primitív, taktikája rendszertelen, de 
Tokaji ezt sem tudja ellensúlyozni.

Eldöntetlen!
5:51

Középsuly.
Piazzn Odone (Olaszország) 69.75 kg. — 

Bokodi I. Lajos (Magyarország) 71 kg.
A nagy Bokodi nem ..kukoricázik". Szapora
Bokodi I. Lajos (Magyarország) 71 kg.

A nagy Bokodi nem „kukoricázik". Szapora 
ütései egy-kettőre elborítják az olaszt, akinek 
azonban csakhamar sikerül behozni a magyar 
ellenfél fölényét. Kemény mérkőzés. A má
sodik round a mienk. A harmadik 
mind a kellő „elkészül". De a 
kiírd keményen végig.

Győz: Bokody I.
7:5 Magyarország javára.
Az olaszok méltatlankodnak, 

tartják a bírói Ítéletet, 
nincs is véleményeltérés.

Döntetlent kellett volna ítélni!
Az olaszok azt mondják, hogy nem kell to

vább a cseh ponlozóbiró. Ók megbíznak a ma
gyarokban. Követelik, hogy váltsák fel őket. 
De a magyarok szabadkoznak, mert ez ellenke-

menetre 
két ellenfél

Igaztalannak
Köztük és köztünk

Zálogjegyet 
étterekről « n-áa árukról Ir legmagasabb árban vesz 
Aranyat, ezOsiöt bevált „MetTtpo.- 85k00Zi-Ul 51. t8Zl 7.

52.50 kg. 
52.75 kg.

................................... a felsőbb 
ilycsoporlból „lefelé higitolt" Széles. mérkő

zés élénk és az invenciókban dús Széles az első

zen sikerül őket Iccsillapilnni és 
a következő meccs.

Klsnehéuuly:
Merőn! Clemente (Olaszország)
— Réti Sándor (Magyarország)

Az első roundban egyik sem produkál sem
mit. A második menetben az olasz valósággal 
lelépi magyar ellenfelét. A harmadikban az 
erődiirerenciára való tekintettel Rétit lelépte
tik.

Győz: Meroni.
7:7

76.75 kg.
77.75 kg.

Nehézsúly:
Mulatesln Lodovlco (Olaszorszáég) 98 kg. — 

Várj- Sándor (Magyarország) 85.70 kg.

FIÓKOK. CEGLED• KZTERQOIi• KAPOSVÁR• KECSK£^tT*P£CS*

órainkat-. eqi/téqá rakta!

•'7
.TfllTldcn urUfunkben
ÖSSZES cikkeinkből . ,

aiigiiszlusban

A kél neutrális ponlozóbiró az olaszok és 
köztük felmerült konlraverziák következmé
nyeként visszaléptek. Helyüket a magyar bí
rák foglalják cl. Dolguk azonban nem akad, 
mert Váry az első menetben tönkreveri és Ma- 
latcsta a küzdelmet feladja.

Győz: Váry.
Ezzel azután cl is dől a magyar—olasz mér

kőzés sorsa.

Győztünk 9:7 arányban.

Hihetetlen lelkesedés a magyar, lesújtó han
gulat az olasz táborban.

Az esti banketten azután minden felejtve 
lett!

A budai svédstaféta 
legyőzte a charlottenburgi együttest

Farkas 723 cm.-rel, a fennálló rekordnál jobb eredménnyel 
nyerte a távolugrást. — A 21'5 mp.-cel győző Kőmig mögött 
Raggambi 200 méteren beállította a magyar rekordot. — 
Marali ts 4612-ös diszkoszdobása, Barsi 49’9 mp.-es négyszázasa

A BBTE-nek a külföldi atléták tömeges rész
vételével megrendezett kétnapos atlétikai via
dala a nagysikerű válogatott versenyek méltó 
folytatásának bizonyult. A magyar versenyző 
gárda mellett

öt német, egy amerikai, egy csehszlovákiai 
magyar és egy romániai magyar atléta 

igyekezett minél sikerültebbé termi a versenyt s 
hogy némely számban mégsem értek el olyan 
eredményi, mint ezt az indulók után várni lehe
tett, az csupán az első napi rekkenő hőség és a 
második napi nagy szél rovására írandó.

Ily körülmények között született meg a szom
bati napon

Karlovlcs 391 cm-es nagyszerű rúdugró re
kordja, Késmárki és Sztnniszlay pompás 
magasugró eredménye, meg a 100-as mezőny 

szenzációs versenye.
De a második nap eredményei sem szégyen

kezhetnek az első mögött. Rekorderedmény is 
akadt, amely Farkas Mátyás nevéhez fűződik.

Farkasnak már régen esedékes volt ezen 
eredménye s hogy éppen nemzetközi diadalt 
aratott vele, kétszeresen értékessé teszi azt.

Marvalits komoly ellenfél hiányában ért el 
nagyszerű eredményt s a BBTE staféta is kitett 
magáért: a rekordnál kél tized mp-el rosszabb 
eredménnyel aratott értékes győzelmei a néme
tek fölött.

Eddig a magyarok. De a külföldiek sem ma
radlak el azért a 'második napon sem. Kömig 
Magyarországon még el nem ért nagyszerű idő 
jdalt győzött 200-on; Schlösske I. és Cummings 
■s magáért; Böcher 1500-on is fölényesen
győzött ... és itt álljunk meg egy pillanatra. 
Furcsának találjuk ugyanis, hogy 800-on Barsi, 
1500-on pedig Szabó és az utána legjobb Gyulay 
tért ki a Böcherrel való találkozás elöl így 
mindkét számban, — hol egyenlő erejű magyar 
ellenfelet állíthattunk volna Böcherrel szem
ben, — fölényes és elég gyenge időkkel elért 
külföldi győzelemnek lehettünk a tanúi. Egy 
gyenge Wiesc feletti győzelménél bizony többel 
ért volna, ha Barsi — aki talán még sosem volt 
ilyen jó formában — Böcherrel vette volna fel 
a küzdelmet.

A versenyen a magyar—lengyel-mérkőzésen 
j.d bt vált mogafónos eredményhirdetés v 
Hálásak vagyunk érte a BBTE-nek.

Részletes eredmények:
I. osztályú versenyek.

200 m síkfutás. 1. Kömig (S. C. Charlotlen- 
burg) 21.5 mp. 2. Raggambi (BBTE) 22 mp. 
Országos rekord beállítva. 3. Cummings (USA) 
22.1 mp. — Odri, Cummings, Raggambi, Kömig 
sorrendben startolnak s 50-nél már csak ez 
utóbbi három fut. Odri feladja, mig Kőmig a 
külső pályán futva is előnyt szerez s két méter
rel elsőnek fordul a célegyenesbe. Innen mái 
csak Raggambi és Cummings küzdelme érdekes, 
miután Raggambil Cummings a finisben na
gyon szorongatja, de Raggambinak kétségbe
esett küzdelem után sikerül fél méterrel meg
verni az amerikait.

400 m síkfutás. 1. Barsi László (BBTE) 49.9 
mp. 2. Wiése (S. C. Charlottenburg) 51.4'mp. 
3. v. Szalay (BBTE) 51.8 mp. — 200-ig Wiesc 
ugv megy, mintha legalább is meg akarná szo
rítani Barsit. De Barsi a fordulóban már mel
léje nyomul s a finisben könnyen, megszorítás' 
nélkül győz. Wiesc a finisben nagyon vissza
esett, de még igy is biztosan verte a gyengén 
futó Budapest-bajnokol.

1500 m síkfutás. 1. Böcher (S. C. Charlotten
burg) 4 p. 09.6 mp. 2. Belloni (MAC) 4 p. 12.4 
mp. 3. Ferihegyi (MTK) 4 p. 17.8 mp. 4. Pálffy 
(UTE) 4 p. 18 mp. — Sem Szabó, sem Gyulay 
nem indult, igy már a startnál elveszett minden 
kilátásunk a versenyre. Az 1100 m után élre 
vágó Böcherrel Belloni ugyan föl próbálta venni 
a küzdelmet, -de hát mai formájával még csak 
jó idő kifutására sem tudta késztetni.

2000 m bajnokok kizárva. 1. Belloni (MAC) 
5 p. 58 mp. 2. Schiissler (MTK) 6 p 00 6 mp. 
3. Juhász (UTE) 6 p. 01.2 mp. — Előbb Her
mann. majd Schiissler vezetett. Schüsslcr el is 
húzott mintegy 10 méterrel Bcllonitól, aki azorv- 
ban a finisben biztosan győzött az összeroppa
nó Schüsslrrrel szemben.

Távolnyrás. 1 Farkas Mátyás (MAC) 723 cm. 
Országos rekord! 2. Schlö^kt I. C. C.) 712 
cm. 3. Gnda (MAC) 699 cm. -- Schlösske elég 
gyengén egy 604 cm-es ugrással kezdett, de 
utána 708, majd 712-es eredményével már biz
tos győztesnek látszott, mikor a pompásan küzdő 
dekátlonbajnok remekül sikerült ötödik ugrá
sával •nemcsak alaposan lulugrotla, de a fenn
álló rekordot is két cm-rel megjavította. Far
kasnak ezenkívül esek egy érvényes ugró 
volt; 707. A többinél belépett.

(BTC)’
3. Tóth 
látszik

Diszkoszvetés. 1. Marvalits Kálmán 
4612 cm. 2. Bertalan (BBTE) 4190 cm. 
(Törekvés) 4000 cm. — Marvalits úgy 
végleg visszanyerte két év előtti nagy formáját. 
Az első dobása még nem sikerült: ki is lépett. 
Másodikra azonban már 4422-t dobott, majd 
4312 és egy 44-cs dobás következett. Ötödikre 
már messze a 40 cs vonalon túl, 4595 cm-re 
szállt a diszkosz, ami idei legjobb eredményé
nél csak egy cm-rel rosszabb, hatodik dobása 
pedig még ennél is nagyobb: 4612 cm.! Legkö
zelebb akár rekordot is javíthat.

Gerelyvetés. 1 .Búd tvári Márton (BBTE) 5502 
cm. 2. T Szabó (MAC) 5220 cm. 3. Farkas 
(MAC) 4890 cm. — Budavári fokozatosan javít
va negyedik dobásra érte cl fenti eredményét. 
Szabónak volt egy 54-es kilépett dobása.

Svédstaféta. 1. BBTE (Odri, Raggambi, Szalay,- 
Barsi) 1 p. 58.2 mp. 2. SCC (Schlösske I., Kör- 
nig, Schlösske II.. Böcherí 1 p. 69.4 mp. 3. MTK 
(Szabóki, Bánóczi, Mártonfalvi. Sugár.) — Odri 
és a távolugró Schlösske körülbelül egyformán 
mennek, Kömig azonban ir.’.r három és fél mé
ter előnyt visz Schlösske Il-nek, aki ezt elke
seredett küzdelem ulán megtartja. Szalayval 
szemben. így Böchernek már nincs hálás fel
adata a pompás formában levő Borsival szem
ben, aki 48.8 mp-es futásával győzelemre viszi 
a magyar csapatot.

Egyéb versenyek.
100 m. II.osztályú: 1 Németh (BSE) 11.4 mp. 

2. Clementis (Postás) 11.5 mp. 3. Sugár (MTK) 
11.5 mp. — 400 m. junior: 1. Zsurbey (MTE) 
54.9 mp. 2. Károly (Törekvés) 55.1 mp. 3. Mé
száros (MÁV) 55.1 mp. — 200 m. gátfutás: II.
o. : 1. JShn (MTK) 26.4 mp. 2. Kárpáti (BTC) 
27 mp. 3. Szalóki (MTK) 27 mp — Jahn ideje 
kiváló. — Svéd staféta II.; 1. FTC (Kertész, 
Büki, Keuschhv, Aczél) 2 p. 07.2 mp. 2 BTC 2
p. 08.8 mp. 3 MOTE 2 p. 08.9.

Előnyös öeussÉflís emelt az 
ön torsaiméi es nyereséget i

Ezért látogassa meg
1920 augusztus 25-ÍÖI 31-15

Leipzigi őszi vásári 
amely kedvező bevásárlási lehetőséget 

kínál Önnek
Nagy vasúti kedvezmény, indulás aug. 
23-án a Keleti pályaudvarról a normális 
gyorsvonattal 20 óra öOperckor. átszállás 

Drezdában.
Ingyen német és cseh vizűm. Útlevelek 
átvétele ezen 2 vízum beszerzése végett 
legkésőbb aug. 17-ig. Lakásbejelentések 
aug. 16-ig. Közelebbi felvilágosítást nyújt 
a tiszteletbeli képviselő Guhrauer 
Ottó igazgató, Budapest, Vl., Teréz- 
körut 46. I. em. 2. Telefon. Aut 239—81

Hivatalos idő 9—3-ig és a
LEIPZIQER MESSAMT, LEIPZIO.

Alapittxtott (8*4

LEGJOBRPAP.. bEOOLCSÓB*PAP^
Kárpitosam, vas* 
és rézbutorgyéra 

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és a«»- 
talterltők minden kivitelben kaphatók 

.JÁ.VOW 
Butlapost. ErzsMa:-:wrut 20.

I ÉM7 MWöfurt 40 ttu •llenében poat<n Mnwalve tMi
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A magyar főiskolások kikaptak 

az olaszoktól
és vereségre állanak a lengye

lekkel szemben is
A diák világkongresszussal kapcsolatban meg

rendezett olasz—lengyel—magyar főiskolai vá
logatott mérkőzés nem sok sikert hozott fő
iskolásainknak. Bár egy-két atlétánk a várako
záson felüli teljesítményt nyújtott, mégis fő
ként futóink gyenge szereplése révén nemcsak 
az olaszokkal szemben vesztettük el meglehetős 
nagy különbséggel a pontversenyt, de a len
gyelek is egy pont előnnyel kezdik holnap a 
küzdelmei.

Részletes eredmények:
100 m. tikfutás. 1. Piva (O) 11.2 mp. 2. Pornak 

(L) 11-3 mp. 3. Brignole (O) 11.4 mp.
400 m. síkfutás. 1 Magdics (M) 50.3 mp. 2. 

Piechocki (L) 50.3 mp. 3. Kostrzewski (L) 50.4 
mp. — A finisben elkeseredett küzdelem utón 
centiméterekkel győz a hátulról előretörő Mag
dics a lengyel rekordtól csak egy tizeddel el
maradó lengyellel szemben.

800 m. síkfutás. 1 Tugnoli (O) 2 p. 05.2 mp.
2. Svampa (0) 2 p. 06 mp. 3. Remecz (M). — 
Az olaszok gyengén futottak, de a magyarok 
még rajtuk is tulleltck.

1500 m. síkfutás. 1. Tugnoli (O) 4 p. 20 mp.
2. Buday (M) 4 p. 21 mp. 3. Ghennandi (0) 4 p. 
26 mp.

Magasugrás. 1. Orbán (M) 180 cm 2 4 holt
versenyben Stumpf (M), Novak (L) és Palmicri 
(O) 175 cm. — Orbán biztosan győzött, meg
lepetés Palmicri gyenge ugrása.

Távolugrás. 1. Novak (L) 729 cm. Lengyel re
kord! 2. Tommasi (0) 719 cm. 3. Balogh (M) 
693 cm. — Novaknak sikerült Bnloghon revan- 
got vonni a magyar—lengyel-mérkőzésen el
szenvedett vereségért. Balogh fáradtan ugrott.

110 ni. gátfutás. 1. Travaglia (0) 15.8 mp. 2. 
de Ncgri (0) 16.8 mp. — Boross gátdöntés miatt 
diszkvalifikálva.

Sulydobás. 1. Bácsalmási (M) 1325 cm. 2. 
Baran (L) 1281 cm. 3. Síinek (M) 1219 cm.

Diszkoszdobás. 1. Regös (M) 4212 cm. 2. Ba- 
ran (L) 4200 cm. 3. Bácsalmási (M) 4123 cm.

Gerelyvetés. 1. Palmicri (O) 5643 cm. 2. Szak- 
máry (M) 5358 cm. 3. Dobrovolski (L) 5235 cm.

400 m. gátfutás. 1. Kostrzewski (L) 56.3 mp.
2. de Ncgri (0) 56.6 mp. 3. Ferenczy (M) 56.7 
mp. — Ferenczy, bár pompásan küzdött és élete 
legjobb eredményét futotta ki, félinélerrel a 
harmadik helyre szorult.

Olimpiai staféta. 1. Olaszország 3 p. 36.6 rop.
2. Lengyelország 3 p. 37.4 mp. 3. Magyarország 
3 p. 55.4 mp. —- Csak az első kettő közöli volt 
küzdelem.

Pontversenyben;
1. Olaszország 64.5 pont. 2. Magyarország 

54.5 pont. 3. Lengyelország 46.5 pont.
Lengyelország—Magyarország 46.5—45.5 pont 

állással a versenyt holnap folytatják.

A középiskolás Liszkay magas
ugrása és a MAC 4 x 200-as ifjú
sági stafétájának teljesítménye 

szolgáltatták a MAC ifjúsági 
versenyének eseményeit

Kizárásos cs II. osztályú számokból állították 
össze a MAC vasárnap délelőtt rendezeti ifjúsági 
versenyének programját. A tikkasztóan forró 
időjárás ellenére is kicsúszott néhány jó ered
mény. Akár a középiskolás Liszkay 175 cm-es 
magasugráseredményét, akár a MAC 4X200-as 
stafétájának idejét tekintjük, kielégítő ered
ménnyel zárult a verseny. A rendezés ellenben 
vontatott volt, amely körülmény a MAC-versc- 
nyeknél szokatlan.

Részletes eredmény:
110 m. gátfutás II. oszt. t. Szabolcs (MAC) 

17.8 mp. 2. Szabó (BBTE) 19 mp. 3. Vikár 
(BBTE) 22.8 mp. — Távolugrás II. oszt. 1. Ko
vács (BBTE) 632 cm. 2. Vízvári (KISOK) 621 
cm. 3. Szabó (BBTE) 602 cm. — Sulylökés II. 
oszt. 1. Virág 0. (MTK) 1119 cm. 2. Füzesi (MAC) 
1109 cm. 3. Virág Z. (MTK) 1072 cm. — 300 m. 
síkfutás 1 oszt. 1 Nagv Géza (MAC) 36.7 mp.
2. Beliczay (UTE) 37 mp. 3. Nagy Kálmán (Tö
rökszentmiklósi MOVE) 37.2 mp.

400 in. síkfutás 11. oszt. 1. Nádujfalvy (MAC) 
56 mp. 2. Pctrik (MAC) 56.4 mp. 3. Kovács 
(FTC) 57 mp. — 1500 m. síkfutás előnyverseny.
1. VerbŐczi (BBTE) 4 p. 21.2 mp. (előny nélkül).
2. Gulyás (KAOE) 4 p. 23 mp. (80 m. előny).
3. Cserháti (MTK). — 4X200 m. staféta. I. oszt.
1. a MAC csapata (Duka, Füzesi, Nádujfalvl, 
Nagy) 1 P- 34.7 mp. 2. az UTE csapata (Dlnd- 
hofTer, Beliczay, Madarász, Fuchs) 1 p. 36.4 mp.
3. a BBTE csapata 1 p. 38.4 mp.

Diszkoszuetés 11. oszt. 1. Balatoni Levente 
'(MAC) 3402 cm. 2. Kőszegi (MTK) 3300 cm. 3. 
Szász (MAC) 3252 cm. — Rúdugrás junior. 1. 
Zoltán (MTK) 290 cm. 2. Szabó (BBTE) 280 cm.
3. Szász (MAC) 280 cm. — Magasugrás kizárá
sos. 1 Liszkay (KISOK) 175 cm. 2. Magyar 
(MTK) 172 cm. 3. Kakovics (BBTE) 172 cm. — 
Gerelyvelés II. oszt. 1. Gyuiay (BBTE) 4590 cm.
2. Kovács (BBTE) 4333 cm. 3. Háda (RAFC) 
4080 cm.

Halasy uj 800-as rekordja
a szolnoki kongresszusi uszóverseny eseménye

Bárány 50 méteren 26 rnp.-et úszott
Szolnok, augusztus 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Fényes külsőségek közt tartották 
meg a X. országos uszókongresszust s a vele 
kapcsolatos kongresszusi versenyt. Szolnok 
egész társadalma, Tóth Tihamér dr. polgár
mesterrel az élén lelkes odaadással munkál
kodott a verseny sikeréért, ami teljes mér
tékben kielégített. A rendezés kitűnő volt, 
uz eredmények is jók. Külön említést érde
mel

vitéz Halasy Olivér ujabb pompás re- 
kordtcljesitménye és Bárány István leg

jobb országos eredménye 50 m-en.
Részletes eredmények:
Magyarország 1929. évi 800 méteres gyors- 

nszó bajnoksága (Las-Torrcs emlékverseny.) 
Bajnok: vitéz Halasy Olivér (UTE) 11 perc 
15.6 mp. Országos rekord! 2. Bozsi Mihály 
(UTE) 12 perc 03.2 mp.

100 m. országos hölgy mclluszóverseny: 
1. Bárány Magda MESE 1:30.2 mp., 2. Dan
iiéi- Gizi SZUE 1:30.2 mp. 3. Tóth Ilonka 
TSE 1:42.0 mp.

100 m. háluszás: 1. Herendi SzUE 1:18 
mp.. 2. Nagy Károly OTK 1:18.8 mp.

50 m. gyorsuszás: 1. Bárány István dr.

Siófok
az ősi brit vizípolósport legújabb Szedánja
Az exviiágbafnok vízipolócsapat kikapott a II. osztályú 

MUE csapatától
Siófok, aug. 11.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Miként a 
többi sportágaknak, úgy a vizipólőnak is Anglia 
a hazája. Az angolok két évtizeden keresztül 
legyőzhetetlen világbajnokok voltak s éppen a 
magyar válogatóit együttes volt az, amely a pá
risi olinipiász alkalmával háromszori lucgliosz- 
szabbitás utón 7.6 arányú vereséget mért rájuk 
s ezzel a büszke világhegcmóoiának is vége 
lelt. Azóta Bolognában 7:2-re vertük Ökot, 
majd

szombaton a Császár-uszodában 13:1 
arányú kolosszális vereséget szenvedtek el 

a magyar együttestől.
Az angoloknak szinte elállt a lélekzetük a ma
gyarok nagyszerű játéka láttán s bár nem fu
karkodtak elismerésükkel, mégis bőven találtak 
mentséget is. Így többek között azt a nevetsé
ges kifogást találták ki: „Meleg volt a viz...l" 
Vasárnap Siófokon vendégszerepeltek az an
golok s egy kombinált csapatot kaplak ellen
félül, melynek tagjai nagyrészben a magyar 
bajnokság II. osztályában szereplő MUE játé
kosaiból kerüllek ki. Hát ugylátszik a Balaton 
is meleg! Legalább azt kell hinnünk, mert n 
derék britlck wccck-cndjc ezúttal is balul vég
ződött. Az angolok ellenfele a Ferenctfy — 
Braun, Senyel •— Szabó Masányszky, Matlya- 
sovszky, László összeállítású csapat volt, mely

6:3 (3:3) arányú vereséget mért az ango
lokra,

akik rcndikivül nehézkesen, nyugalmazott tábla- 
biró módjára mozoglak. A magyar fiuk fürgén, 
nagy lelkesedéssel verekedték ki a jólmegérdc- 
melt győzelmet. Mindenesetre hisszük, hogy az 
angolok a Klóbelsberg-kupa küzdelmében sok
kal jobban fognak játszani s az eddigi szégyen
letes kudarcaikat feledtetni fogják.

A 2000 méteres Balatoni bajnok
ságot Házy Ferenc FTC nyerte

A MUE propaganda versenyénei? második 
napján a következő eredmények voltak: A 
Balaton 1929. évi 2000 m-es hosszutdvu úszó
ba] noka Házy Ferenc FTC 32 p. 26 mp. 2. 
Szabó MTK 33 p. 11. mp. 3. Hullman FTC 33 
p. 42. mp. Csillag Beszkárt 32 perc alatt első
nek érkezett be, azonban a zsűri diszkvalifi
kálta, mert többszöri megintés ellenére Is csó
nakkal vezettette magát. — A Balaton 1929. 
évi 3-as csapatbajnoka az FTC (Házy, Hull- 
mann, Hasis) 14 ponttal, második az UTE 
(Körmöt, Fankő, Máté) 16 pont, 8. MTK 
(Szabó, Hollósv, Hoffmann) 23 pont. — 
Balaton 1929. évi h.’gy 2000 m-es bajnoka: 
Koch B. MUE 42 p. 10 mp., 2. Székely Kató 
MUE 49 p. 58 mp., 3. Grün F. FTC 51 p. 24 
mp. — junior 2000 m-es: 1. Házy FTC 32 p. 
26 mp. 2. Hullman FTC 33 p. 42. mp. 3. Szegő 
MUE 37 p. 05 mp. — A Balaton 1929. évi hár
mas hölgycsapatbajnoka: 1. MUE (Koch, Szé
kely, Kocura), 7 pont. — Levente 100 m-es 
mellúszás: 1. Vécs 1:43.2 p. — 50 m-es gyors
uszás gyermekek részért: 1. Zólyomi (Sáros
patak) 41 mp. — Hölgy 100 m-es gyorsuszás: 
1. Tóth I. MUE 1:20.2 p. 2. Tuszág FTC 1:46 p. 
— 100 m-es mellúszás hendikep: 1. Schfarlz 
FTC 1:39.6 2. Mclchner FTC 1:40.8,, Lantos 
1:41.2 p. — 100 m-es hölgy mellúszás hendi
kep: 1. Korányi FTC 1:51.4, 2. Köváósy MUE 
1:52.8 p. 3. Guttmann FTC 1:53 p. — Levente 
100 m-es gyorsuszás: 1. Kovács 1:37.8 p. 2.

Az arisztokrácia és a pesti előkelő társaság 
találkozóhelye a

BAGOLY VÁR
Augusztus 14-ón osto nyitja meg Margit- 

kürut 20. szám alatt

Gróf Nyári Gusztáv
Francia és magyar konyha. Saját termésű 

nemes borok és bárltalok.
Asztalrendelés: Aut. 512—29. Cigányzene

MESE 26 mp., 2. Wannie II. SzUE 27.4 mp.,
3. Boros SzUE 28 mp.

200 m. mellúszás: 1. Heller ETE 3:08.8 
mp., 2. Szalay Pécsi UE 3:10.8 mp„ 3. Ta- 
polczay PSC 3:11 mp.

100 m. hölgyhátuszás: 1. Vermes Magda 
FTC 1:33 mp.» 2. Komáromi Bözsi UTE 
1.48.8 mp.

Országos gyermekverseny 3-szor 50 méte
res vegyesstaféta: 1. BBTE 1:54.2 mp., 2. 
MAC 1:56.6 mp., 3. JOSSZE-KISOK 2:04 
mp.

100 m. hölgy gyorsuszás: 1. Siposs Manci 
NSC 1:20 mp., 2. Stieber Lotti MAC 1:20.8 
mp., 3. Sághy Ilus DAC 1:30.6 mp.

5-ször 50 m. gyorsuszóstaféta: 1. SzUE A) 
csapata 2:24 mp., 2. BESzKÁRT 2:28.6 mp.
3. SzUE B) csapata 2:36.8 mp.

3-szor 50 m. hölgy vegyesstaféta: 1. TSE 
2:13.2 mp., 2. UTE 2:18.6 mp.

100 m. ifj. mellúszás: 1. Jónás MTK 
1:26.2 mp.

100 m. ifj. gyorsuszás: 1. Kánásy MAC 
1:10.2 mp.

100 m. ifj. hátuszás: L Mistyák SzUE 
1:25 mp.

Vizipóló bajnoki mérkőzések; MESE— 
SzUE 3:2 (1:2), ETE—PUES 6:1 (3:0.)

Noszvcda 137.8 p. 3. Delcság 1:41 p. — 100 
m-es gyorsuszás Porzsolt emlékverseny: 1. Mé
szöly BBTE 1:06 2 p. 2. Szabados UTE 1:10.6 
p 3. Zentay FTC 1:10.8 p. — 100 m-es hát
uszás, előnyverseny: 1. Vékony MUE 1:39.8. 2. 
Molnár MUE 1:43 p. 3. Rébolt MUE 1:47.8 p.
— 200 m-es mellúszás: 1. Hild UTE 3:14.2. 2. 
Feuchtinger FTC 3:20.6 p. 3. Kopler MAC 
3:23.4 p. — 100 m-es gyorsuszás előnyverseny: 
1. Vargha MAFC 1:17.4 p. 2. Képcssy Ilii. kér. 
TVE 1:19 p. 3. Gárdonyi MUE 1:19.4 p. — 100 
m-es hölgy mellúszás: 1. Somogyi FTC 1:41.8 
p. 2. Breuer MUE. — 100 m-es hátuszás I. oszt. 
1. Ulrich UTE 128.6 p. egyedül. — 100 m-es 
ifi- gyorsuszás: 1. Nagy FTC 1:14.6 p. 2. Prcisz 
FTC 1:20.8 p. 3. Mészáros BBTE 1:24.6 p. — 
3-szor 100 m-es vegyes staféta: 1. UTE (Hild, 
Ulrich, Szabados), 3:56.6 p. 2. BBTE 3:58.2 p.
— 100 m-es hátuszás, hölgy: 1. Mállást G. FTC 
1:43.6 p. 2. Kovács MUE 1:48 p. 3. Wagner 
FTC 1:68.2 p. — 3-szor 100-es staféta levente: 
1. A. csap. (Béldy, Nagy Manncr.) 2. C. 8. B.
— 3-szor 100 m-es gyors staf. hölgy rész.: 1. 
MUE (Kraszner, Takács. Tóth), 5:53 p. 2. FTC 
(Tuszág, Förstnor, Szajkó.) —• 3-szor 100 m-es 
vegy. staf. II. oszt.: 1. FTC (Feuchtlger Vencel, 
Zentay), 5:10 p. 2. MUE 5:30 p. — Hölgy mű
ugrás: I. Mailász f». FTC 45:1.3 p. 2. Főrstncr 
FTC 32. p. — Férfi műugrás: 1. Nngy K. MTK 
52 p. 2. Béldy MUE 40 p. 3. Nagy L. MUE 
39.3 p.

Kezdődik!
Szerdán Magyarország és Svéd
ország mérkőzésével megindul

nak a Kiebelsberg-kupa 
küzdelmei

Szerdán, augusztus 14-én, nagy napra virrad 
Budapest. E nappal veszi kezdetét az a nagy és 
nemes vetélkedés, amely Európa hat legkiválóbb 
vizipóló nemzetének csapatát gyűjti egybe, 
hogy a gróf Klcbclsberg-kupáért folyó hatos
torna keretébon eldöntse:

melyik nemzet fial a világ legjobb vízi- 
pólőzól?

A hatos-torna máris túlnőtt a megszokott válo
gatott mérkőzések keretein s ar iránta mutat
kozó érdeklődés máris olyan nagy, hogy a le
gyeknek több mint kétharmad része már elő
vételben gazdát talált s nagyon valószínű, hogy 
a versenyek kezdetén az a helyzet áll majd elő, 
hogy nem lesz pénztár.

Szerdán, az első napon a következő páros! 
tussal szállnak vízbe a csapatok:

Németország—-Belgium 
Svédország—-Magyarország 

Franciaország—Anglia.
Ha jelentőségben csekélyebb is, de érdekes

ségben mindenesetre méltó kiegészítői a vlzi- 
póló-tomának a kisérő uszószámok. így mind
járt az első napon

két Bndapest-bajnokság vár aj gazdát.
Az egyik a 100 m. gyorsuszás, ahol a védő Gá- 
bor ff y nem sok reménnyel stáll küzdelembe 
Mészöly ellen, a másik pedig a 100 m. hátuszás. 
A többi számok pedig: 100 m. ifjúsági mell
úszás, 100 m. hölgy gyorsuszás, 50 m. gyors
úszás, 4X50 m. ifjúsági gyorsuszó staféta és 
végül bemutató torony-műugrás. Ezek mind
egyike a verseny érdekességét fogják szol
gálni.

Lehet tippelni! 
Halberstadt: Németország le- 

győzte Svédországot
A világ figyelme néhány napra Budapestre 

terelődik ismét. A létező hat legjobb vizipőlőcsapat 
gigászi küzdelmének színhelye lesz a Császár
uszoda. A Kkbelsbcrg-serlcg mérkőzései előtt he
tekkel megindullak a tippclések.de minél közelebb 
jutottunk a kezdethez, annál bizonytalanabbá 
váll a helyzet. A világbajnok németekről érke
zett hírek két vereségről szóltak (a belgáktól

MYILT-TÉR
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelős* 

séget a szerk.)

Kereskedőink útján tudomásunkra jutott, 
hogy illetéktelen személyek magánosokat ke
resnek fel és mint a PHILIPS RÁDIÓ SER
VICE műszerészei, állítólag munkát vállalnak.

Amidőn igen tisztelt vevőink szíves ügyei
mét felhívjuk arra, hogy

a Philips Rádió Service ma
gánosokat csak a rádióké- 
reskedők útján szolgál ki,

a Philips Rádió Service mű
szerészei kizárólag hívásra 
mennek ki,

a Philips Rádió Service mű
szerészei fényképes igazol
vánnyal vannak ellátva,

kérjük, hogy

a Service nevében jelent- 
kezőket minden esetben igazoltas
sák le és ha a műszerész nem tudja 
magát kellően Igazolni,az őrszemes 
rendőrnek adják át, mert a Philips 
Rádió és Villamossági Rt. Service
osztálya minden felelősséget elhá
rít magától.

Philips Rádió és Villamossági 
Részvénytársaság.

3:2, a franciáktól szintén 3:2 arányban.) A 
franciák és a belgák találkozása viszont döntet
lent (3:3) eredményezett, nini nz előző meccsek 
realitását Igyekszik erősíteni. A legújabb ered
mények:

Budapest: Magyarország—Anglia 13:1 (9:0.)
Halberstadt: Németország—Svédország 6:3

(3:0.)
A németek a Rademacher fivérek- nélkül biz

tosan győztek tegnap.

A Szegedi Üsző Egyesület 
nyerte a Kongresszusi dijat

Szolnokról jelentik: A kongresszusi uszóver- 
scnyekkel kapcsolatosan természetesen minden
kit az érdekelt elsősorban, hogy

ki nyeri a Kongresszusi dijat?
amelyért Immár tizedik éve folyik a vetélkedés 
a vidék uszőogycsülclek között. A kérdésre * 
vasárnapi második versenynap adta meg a vá
laszt:

Győzött a Szegedi (Jszrt Egyesület, 
amely 25 pontjával inaga mögé utasította a 
MOVE Egri Sport Egyletet.

X A francia vizfpólócsapiit 13-án, kedden 
este 9 óra 20 perckor érkezik Parisból Buda
pestre. A franciáknak a cschekkt 1 tegnanrn ler 
vezett pozsonyi mérkőzése ismeretlen okból el
maradt.

X Sebréderné kikapott a német bajnokságo
kon. Hamburgból jelentik: Schrédcrné a némát 
bajnokságok tegnapi küzdelmei során 6:3, 7:5 
nrányban vereséget szenvedett az angol Collicr 
Lce-től.

Szén! Ishán lieta útiköltsége mtgléfiil!
Rendkívüli árleszállítás! 

Igen kedvezd vásárlási alkalom! 

Síernber^ 
királyt udvari hangszergyAr

Budapest, VII., Rákóczi út 60. sz.

tippcl%25c3%25a9sek.de
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A Sabaria legyőzte 
a Pécs-Baranyát

Elsőosztályu csapataink 
próbagaloppja

A futballsporl tilalmi ideje még változat
lanul tart, a futball hadserege azonban már 
régen befejezte pihenőjét és megkezdte a ko
moly munkát. Az első ligában küzdő csapatok 
vasárnap már valamennyien talpon voltak. 
Eredményeikről az. alábbi tudósításunk szól
nak:

Hungária—Kispest 5:2 (1:1).
A kispesti pályán lejátszott tréningmérkőzé- 

sen a Hungária már Nehadomát és Ticskát is 
s/xjrcpeHcttc. Az újdonsült kék-fehérek moz
gása kelemes benyomás! kelleti.

Budai .13 as— III. kér. I C. 2:1 (2:0).
A harminchármasok csapatából hiányzott a 

Híúr a Hungáriához átlépett Ticska, ám a csa
pat még igy is maga alá gyűrte régi riválisát, a 
111. kerületieket.

Sabaria— Pécs-Baranya 3:2 (2:0).
Pécsről jelentik: A fővárosi közönséget bizo

nyára érdekelni fogja a fenti eredményben 
rejlő pikantéria:

• az rlsőosztályból kiesett Sabaria a tegnapi 
meccsen legyőzte az. ő helyére beosztott

’ második llgabcll bajnokot: a Pécs- 
Baranyát.

még pedig a vendéglátó csapat székhelyén. A 
gólokat Jancsii, Hollós és Mészáros, illetve 
l-'oór és Trilz lőtték.

Bocskay—Attila 5:0 (1:0).
Miskolcról jelentik: A debreceni csapatnak 

idegenben elért nagy gólai ánvu győzelme azt 
igazolja, hogy ■< Bocskay sok baja ellenére job
ban fel van készülve régi riválisánál. A gólok 
közül bánnal Markos, egyel-cgycl Mertln és 
Scmlcr szerzett.

Bántva—Zrínyi KAC. éa SzAK kombinált 
0:1 (4:0).

Szegedről jelentik: A fenti meccsnek a szén 
zárdája, hogy nz újpesti Péter próbajátékára 
nyújtott egyben alkalmat. Az újpesti futballista 
nagyon tetszett. A gólokat Sclimarcz (3) Posták 
(2). Korongi, Valii, Stemlcr és Bogdán lőtték.

Hungária, Újpest és Ferencváros Inrtalék- 
kombinált — Soroksár 4:3 (1:3).

Az első félidőben még Soroksár vezetett 
3:1-re, szünet után azonban a soroksáriak 
kénytelenek voluk magukat megadni.

Szíics (MTK) országos rekor
dot javitoít a kerékpáros 

Grand Prix-n
A BSE versenyének keretében dőlt cl a kerék

páréi Grand Prix s kétszeres meglepetést ho
zott: Szekeres várt győzelmével szemben Szült s- 
nck, az MIK krekkjének a győzelmét hozta s 
hogy a siker teljes legyen, országos rekordot is 
javított. Ideje 1:12.0 inp. s ezzel Uhcreczky 
IfliS-ban jclállitott 1:14.2 rekordját javította 
meg.

A miting lobbi számai közül a lérelőnyver- 
Bcnybcn nz előny nélkül induló Zakariás (BSE) 
győzött, a 25 km. páros kerékpárversenyben a 
Jurcna (KAC)—Pelt>ássy (MTK) pár, a kezdők 
versenyében Jurcna (KAC.) győzött, inig a len- 
demversenyben az összeszokott ANizák—Lovas 
(MTK) pár lett nz első.

Vasárnapi sporthírek
X Az újságírók kegyeidé Terstyánszky sír

jánál. Vasárnap délben kegyelcles ünnepség 
folyt le n farkasréti temetőben. A napilapok 
sportrovalvezclőinek szindikátusa megjelent 
vitéz Terstyánszky Ödön sírjánál, hatalmas ko
szorút helyezett cl abból nz alkalomtól, hogy 
ma egv esztendeje nyerte meg a tragikus körül
mények közölt elhunyt Terstyánszky alezredes 
Amsterdamban a kardvívás világbajnokságát. 
A sírnál Kiss Géza tartott cmlékbcszédel. A 
szindikátus tagjai testületileg megjelentek.

X Nem találtuk uj atlétatchctségckct. Az. 
MTK-pólyán rendezte meg tegnap délelőtt a 
Vasas a szokásos propaganda atlétikai verse
nyét. Az indulók számával ezúttal sem lett 
volna semmi baj. annál inkább nz eredmények 
kel, úgyhogy nz agilis egylet aligha nyeri csak 
egy valamire való tehetséget is.

X Salamander—Divatcsarnok 2:0 (0:0). Az 
eredmény megfelel nz erőviszonyoknak.
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Az amatőr kerékpáros világbajnokságot Mazzera, 
a profit Michard nyerte

A magyarok már az előfutamokban kiestek
Zürich, aug. 11.

(A Hellói Napló tudósilójától.) A kerékpáros
világbajnokságok ezévi küzdelmei Zürichben 
folynak le. Az. amatőr-világbajnok a holland 
Mazzena lelt, második az angol Gcrsi. A ma
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Holubán pompás győzelme 
Naber ellen

A Huhtanen Prohaska-meccs döotetlen
Vasárnap folytatták a nemzetek „Arany

övéért" folyó küzdelmeket a városligeti sport
arénában. Egymást követték a .szenzációsnál 
szenzációsai)!) küzdelmek. Telt ház élvezte vé
gig tegnap is a párharcokat, amelyeknek ered
ményei a következők voltak:

Holubán remek munka után győzte le a jó- 
képességű N'abcrl.

Huhlaucn Prohászkával eldöntetlenül mér
kőzött, 

mig az Európabajnok Regiin legyőzte Petrilsct. 
Utolsó párként Stcinkc és Budrus léptek a sző-1 
xjegre. A győzclemrctörő Budrus mindent elkö
vetett, még szabálytalanságokat is, hogy övé 
tegyen a pálma. Nagy igyekezete közben egv 
pillanat alatt kel vállra lelte Stcinkc.

AUTÓNAPL3
f
Érdekes adatok 

a KMAC kétnapos turautjáról
A Királyi Magyar Automobil Club évenként 

megrendezett turánijai mindenkor az autósport 
nagy eseményének számítollak

A klasszikus turaversenyt a KMAC az Idén 
technikai okokból ősszel, szeptember 7-én 

és 8-án rendezi meg 
vidéki karlclklubjai nz egri „Heves vármegyei 
Automobilotok Egyesülete" és a székesfehérvári 
Pannónia Automobil Club közreműködésével. A 
megbízhatósági versenyt, — amelyet a turaut 
keretében rendeznek. 800 kilométeres útvonalon 
tartják meg ás azon benzinüzemű luraulomobi- 
lok vehetnek részt.

A Királyi Magyar Automobil Klub a napok
ban megjelent füzetben adta ki a Balaton— 
Mátra turaut szabályait, amelyekben az érdek
lődők minden adatot megtalálnak, amelyek a 
luraulra, a megbízhatósági versenyre, illetve az 
ezekkel kapcsolatosan megrendezett parádi he
gyiversenyre vonatkoznak. A fontosabb adatok 
a következők: nevezési határidő augusztus 27.. 
délután fí óra, az utónevezés határideje: 1929 
szeptember 2. A kétnapos turaversenyt a ma
gyar nemzeti túrakocsi szabályzat szerint rende
zik meg és azon részlvchct minden normális 
turaautomobil, amelynek vezetője szabályszerű 
versenyvezetői igazolványt tud felmutatni.

Az első nap útvonala Budapestről Alcsuton 
át Székesfehérvárra vezet,

majd Balalonfürcd érintésével Keszthelyre vo
nul az nutókaraván, ahonnan ebédszünet után 
Sümegen, Pápán és Bicskén keresztül vezet 
vissza a turaut első napjának útvonala Buda
pestre.

A második napon Eger az ebédállomás. 
Egerbe Gödöllőn és Hatvanon át visz a túrázók

e o » p # r j e
nagy népszerűségre tellek szert. A Moon-ko- 
csik képviseletét az Aulich-utca 7. szám alatti 
Általános Motor cs Autókereskedelmi Rt. vette 
ál, amely egyben a Slewart teherautókat is 
képviseli. Az uj részvénytársaság eladási osz
tályának egyik igazgatója Kelemen Lajos, az 
ismert sportember, aki már hosszú idő óla 
tevékenykedik az aulószakmában. A Moon- 
kocsik külön érdekessége a motor állal eszkö
zölt önműködő olajozás.

)( Rendkívül olcsón vehet részt minden 
mitoinobllista n MAC és a Touring Club 
osztrák-olasz túráján. Rövid idő választ 
már csak el a MAC és a Touring Club 
ausztriai és olaszországi turnutjátől. 
amelybe újabban a Lancia vándorutja is 
belekapcsolódott. Nagyban folynak az elő
készületek és a Turaut vezetőségének Deák 
Eercnc-utca 10., I. emeleti helyiségeiben a 
résztvenni szándékozók sorra leadják ne
vezéseiket. A rendező clubbok minden igye
kezete arra irányul, hogy a Turautat minél 
olcsóbbá legyék é.s ezérl az ultraniondain 
szállók állag napi 10 pengős árai mellett le
hetővé telték 2—3 pengős napiáron az egy
szerűbb, de egyébként feltétlenül tiszta é.s 
kifogástalan turistaszobák igénybevételét is. 
A Turaut vezetősége gondoskodott arról, 
hogy minden éjjelezési állómáson szemé
lyenként 4—0 pengős áron bősége® és ízle
tes tabló d'liole álljon rendelkezésre. Az elő- 
készitöbizoltság felvilágosítása szerint a 
Túra szállodai és étkezési költségei a 14 nap 

alatt a különböző igényeknek megfelelően 
200 400 pengőt fognak kitenni, a borrava
lókkal együtt. Az igénylések naponta vál
toztathatók, azaz aki ma luxiisszállásl vett 
igénybe, az holnap az egyszerűbb turista
hotelben szállhat meg és fordítva.

)( l j részvénytársaság kezébe kerül a Monti 
" indsor személyautók magyarországi képvl- 
vlsclctc, A Moon gépek, mint ismeretes, Ma- 
gvarorxzág legelső kvalitású autói közé tartoz
nak cs bár nálunk csak nemrégen létesítettek 
Ki pv is<-|elet. mégis rövid idő alatt aránylag

gyarok már az előfutamok folyamán kieslek, 
Győrfyt az angol Coscn csupán egy hosszal 
verte ki.

A professzionista-világbajnokságot a francia 
Michard nyerte.

Döntő fontosságú küzdelmek 
a héttői programon

Az „Aranyőv" birtokáért küzdő internacio- 
nális birkózómezőny hétfői párosilása szenzá
ciós versenyeket Ígér

Mindjárt a megnyitó mérkőzés:
Schwarz, a többszörös világbajnok és 

Ahrcns, a fiatal német mesterblrkózó 

összecsapása már régen várt nagyszerű küzdel
met fog elénk tárni.

Hulitanem, a finn birkózó-fennmen Holu- 
bánnal, n közönség magyar kedvencével 

fog előreláhatóan kemény harcol vívni Nem 
kevésbé érdekesnek ígérkezik a néni, i Wolke 
és a porosz Naber találkozásából \arhato pom
pás küzdelem. A nagyszerű birkózó < stet

az Európa-bajnok Kéglin és a cseh 
Prohaska

küzdelme zárja be.

útja, majd onnan Kápolnán és Gyöngyösön ál 
lérnek vissza Budapestre a résztvevők.

A nevezési dij t.l literig 80, két literig 100 és 
két literen felül 120 pengő. A verseny intézői 
meghatározták egyes kategóriák szerint a köte
lező átlagsebességeket is. Eszerint 1.1 literig 
30—40, két literig 35—50 és két literen felül 
40—50 kilométer a kötelező átlagsebesség.

A meybizhatósági verseny kapcsán a részt 
vevő jármüveket gyorsítási és fékezési próbának 
vetik alá. A kocsik rugózását rossz utón fogják 
kipróbálni.

A megbízhatósági versenyen az elfogyasz
tott üzemanyag mennyiségét is pontozzák.

A kél napos futóverseny útvonala összesen kö
rülbelül 800 kilométer

A turaut kérőiében bonyolítják le a parádi 
szerpentineken az 1929 évi automobil, mellék
kocsis motorkerékpár és motorkerékpár baj
nokság utolsó előtti fordulóját is. E mectingcn 
a verseny cs sportkocsikra a nemzetközi szövet
ség szabályzatai, túrakocsikra pedig a nemzeti 
túrakocsik szabályzatai irányadók.

A parádi begyivers-nyen több vándordíj sor
sa is eldől, igy a verseny után kiosztják báró 
Wolfner Tivadar, gróf Zichy Béla Rezső, a 
Tiszántúli Automobil Club és a Toldy Szabó 
Lászlóné állal alapitolt vándordíjakat is

A turaut, a megbízhatósági verseny, — amely
nek főcélja az, hogy a szériában gyarlóit tur’a- 
. ulomobilokat megbízhatóság tekintetében bí
rálja el — és a bajnok: forduló egyaránt a ma
gyar automobilisták legnagyobb érdeklődésére 
tarthat számot.

Kálmán Sándor.

Autó-pneumatik, felszerelési 
cikkek, Citroen és Chevrolet 

alkatrészek
NAGY JÓZSEF

VI., Andrássy-ut 34
Telefon: 221—91,2115—63

)( Gyárat épít Varsóban a Ford. A detroiti 
Ford-Müvrk vezérigazgatójának közlése sze
rint. Föd Lengyelországban uj hatalmas 
autógyárat építtet. Az uj gyár építkezése már 
n napokban megindul s az. uj Eord-üzcm, 
amely naponta 50 automobil előállítására ren
dezkedik be, hal-hélszáz munkást szándéko
zik foglalkoztatni. A jövő évben Ford maga is 
ellátogat Varsóba.

)( A székesfehérvár—siófoki útszakasz 
augusztus 15-ikc körül nyílik meg. Az autósok 
addig a következő útvonalat használhatják: 
Budapest - Székesfehérvár — Inota — Vár
palota — Balalonfőkajár. Itt kell rátérni n ba
latonkenesei útra, amely azután Bólyánál for
dul Siófok felé.

Meránban startoltak ma 
és Lugano felé haladnak 

az alpesi turaut résztvevői
Lugano, aug. 11.

(A Hétfői Napló távirati jelentése.) Az. alpesi 
luraut résztvevői tegnap Meránban startollak és 
Lugano felé haladnák. A Mercedes-, Benz és 
IVonderer-kocsik kiválása után a küzdelem a 
Hansa és a svájci Ford-leam között fog eldőlni,

Dely Lajos (Ratco—James) és 
Molnár Ferenc (Challorpe) a 

motorkerékpáros derby 
győztesei

A BSE vasárnapi kerékpárversenyének ki
egészítéséül a 250 és 350 kcm.-cs gépek részére 
kiirt

motorkerékpáros-derby 
szolgált.

A 250 kcm.-cs kategóriában 5 ki.i.-es távon 
első Dely Lajos (Ratco James) 3 p. 41.5 mp.

A 350 kcm.-cs kategóriában 10 kir...-es távon 
első Molnár Ferenc (Challorpe) 7 p. 40.5 mp.
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1 ÓUTÓBUSZOKAT ÉS Ü TEHERAUTOmOBILOKAT 
minden speciális célra alkalmas, minden tekintetben a 
legmodernebb kivitelben és minden nagyságban gyárt a 

magyar Magson- es Gépgyár Rt 
AutomoPiigyéra, Győr

Központi igazgatóság: Budapest. Deák Ferenc* utca 18. Telefon : 818-50. 818 - 59.
Budapesti javítóműhely és alkatrészraktár: Kerepesi* ut 20. szám Telefon: J. 453—84.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek 

Palotás nyerte az Uonavölgyi 
dijat

Az Uonavölgyi dij és az Istvántelki dij emel
kedtek ki a vasárnapi versenyek programjából, 
s amig az előbbiben a nagyhírű Palotás impo
záns győzelmet araiolt, az lstvántelki dij reás 
favoritja, a Szent István dij és az Erzsébet ki
rályné dij egyik legesélyesebb lova, Rum, kri
tikán alul szerepelt. Rum ugyanezt csinálta ta
valy is és azután nem átalotta a legmagasabb 
formákat kifutni, tehát mai futása ellenére sem 
szabad megfeledkezni róla. A program első fe
lében mérsékelt mezőnyök indultak, a második 
fele azonban nívós sporttal és népes mező
nyökkel pótolta azt a szépséghibát. A részletes 
eredmény n következő:

I. FUTAM: 1. Nordwlnd (5) Esch, 2. Kitartás 
(2) Linch, 3. Rum (B/to reá) Csuta. Fm.: Büsz
ke, Vacak. 1 hosszal, 8 hosszal 3-ik. Tót.: 10:67, 
19, 17. — II. FUTAM: 1. Borcsa (3) Hulmc, 2. 
BogdáníTy (1%) Blaskovics, 3. Flippant (4)' 
Szokolai. Fin.: Factum, Problcm, Felhő Rózsi. 
Nyakhosszal, 1 hosszal 3-ik. Tol.: 10:49, 22, 17. 
III. FUTAM: 1. Palotás (1%) Esch, 2. Fogj meg 
(pari) Gulyás, 3. Lobogó (10) Szokolai. Fm.: 
Captain Nat, 2 hosszal, 2 hosszal 3-ik. Tot.f 
10:22. — IV. FUTAM: 1. Corlina (4) Csuta, 2. 
Ideál (6) Csillag, 3. Tam diu (8) Linch. Fm.f 
Bizalom, Horace, Paródia, Cipou, Ki tudja, 
Fabula, Pilykés, Adria, Portó. Félhosszal, l’/ti 
hosszal 3-ik. Tót.: 10:64, 26, 32, 30. — V. FU
TAM: 1. Amatőr (3) Gutái, 2. Gyöngyike (1%)’ 
Szokolai, 3. Kucikoka (6) Fodor. Fm.: Da- 
miano, Árendás, Lalique, Kalamajka, Rontó 
Pál, Bankámé, Gondtalan, Franciska, Barna 
babám, Szirén. Félhossz., ötnegyedhossz. 3-ik. 
Tót.: 10:38, 13, 13, 15. — VI. FUTAM: 1. Kom
biiéra (3) Csapiár, 2. O. M. (12) Blaskovics, 3. 
Nur fiir mich (5) Bözödi. Fm.: Ready, Hévíz, 
Bokros, Varázsló. Szamovár, Patrona, Fair 
Play, Ámen, Pásziorlüz, MacDonald, Apor. Fej
hosszal ölncgyedhosszal 3-ik. Tót.: 10:53, 25, 
134, 30.

Bécsi versenyek
Á Baltazzi emlékverseny volt n vasárnapi 

bécsi versenyek pseményc s eredménye Wenck
heim Dénes gróf színeinek hozott dicsőségei 
Embassy győzelmével. A bécsi versenyek rész
letes eredménye a következő: I. FUTAM: 1* 
Pás de Calais (2 reá) Szabó L. II., 2. Luxor 
(2’/») Slircula. Fm.: Marschnll, Mürchenprinz, 
Apachc, Ciccllc. — II. FUTAM: 1. Dlscus (2 r.) 
Szabó L. II, 2. Hokobál (5) Slircula. Fm.: Os- 
culum, Sörei. — III. FUTAM: 1. Rosencavaller 
(4) Müllcr, 2. Gallione (3’/») Valentin, 3. Ara
bian (2) Szilágyi. Fm.: Pergola, Sára, Arnus, 
Schneerose. — IV. FUTAM: 1. Embassy (16:10), 
Schejbal, 2. Komorad (1’4) Szenté. Fin.: Lieb- 
ling, Ncslor. — V. FUTAM: 1. Pollit (2%) Szi
lágyi, 2. Bony Rosc (1) Szabó L. II. Fm.J 
Chaplin, Elisa, Fraucnlob. Hippos. — VI. FU
TAM: 1. Nimród (4) Guttmann, 2. Wilhelminc 
(1) Holubck. Fm.: Gescllc, Orlow. — VII. FU
TAM: 1. Hlslrlo (l'/t) Slircula, 2. Misilcloe (6), 
Weckcrmann, 3. Fanlast (5) Szilágyi. Fm.1 
Ezerév, Piz Palü, Horthy, Mcvisla. i

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr, ELEK HUGÓ

Kiadja :
..A Hétfői Lapok" UJságvállalat.


