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Letörik a kenvérdrágitasl 
mozgalmat

A kormány minden törvényes eszközzel megokodaiyozza a kenyér aranak fel
emelései - A lovaros is ereiyesen lep lel az indokolatlan árdrágítás ellen - 

Kis pekozemek Harca az aremeie kenyérgyárakkal
A pékek ármegállapitó bizottság kiküldését kérik ma 

a kereskedelmi minisztertől
A szombaton reggel megjelent úgyneve

zett gabonarendelet meglehetős izgalmat 
keltett a fogyasztóközönség körében. Nyom
ban a rendelet megjelenése után bizonyos 
oldalról felmerült az az aggodalom, hogy 
a malmok és ezzel kapcsolatban a pékek 
is a gabonarendelefnek a boletta áremelé
sére vonatkozó intézkedéseit kenyérdrági- 
fásra fogják felhasználni.

Most már meg lehet állapítani, hogy a 
kenyérdrágitás terve itt van a küszöbön, 
mert hiszen

a sütőiparosok nyomban a bolettaren- 
delet megjelenése után már kijelentet
ték, hogy kénytelenek a kenyérárakat 

felemelni,
szombaton délben már küldöttség járt 
Vargha Imre pénzügyi államtitkárnál és ez 
a küldöttség már hangot adott annak, hogy 
fel fogják emelni a kenyér és sütemény 
árát. Ma. hétfőn délben pedig a kereske
delmi minisztériumot keresik fel, ahol egy 
ármegállapitó bizottság szervezését kérik, 
amelynek feladata lenne, hogy megállapítsa 
a bolettafelemeléssel előálló helyzet követ
keztében szükségessé váló áremelést, mert 
a sütőiparosok nem akarják vállalni semmi 
körülmények között a felelősséget az ár
emelésért és azt teljesen át akarják hárítani 
— ha mindjárt hallgatólag Is — n kor
mányra, illetőleg a gabonarendelet intézke
déseire.

Beavatott forrásból szerzett értesüléseink 
szerint a kereskedelmi miniszter hozzá fog 
járulni a sütőiparosok azon kSréséhez, 
hogy az ármegállapitó bizottság megalakul
jon,

de az a felfogás, hogy ennek a bizott
ságnak sem lesz módjában olyan kal
kulációt összehozni, amelynek alapján 
meg lehetne Indokolni n beharangozott 

hcnyérdráffltást.
A liszt ugyanis — hacsak a liszfkartell nem 
erőszakoskodik — most sem lehet drágább, 
mint volt a múlt évben a hárompengős 
bolettával, mert hiszen akkor a búza ára 
ezzel a hárompengős bolettával is ugyan
annyi volt, mint most a tizpengős, illetve 
hatpengös bolettával. Ilyenformán nincs 
indokolva a kenyér árának felemelése, an
nál is inkább nincs,

mert a buzn árának csökkenése alkal
mával nem jutott eszükbe a sütőiparo
soknak, hogy leszállítsák a kenyér árát, 

hanem még az olcsóbbodó búza ideiében is 
kísérletet leltek arra, hogy felemeljék azt. 
Ilyen körülmények között, ha valóban ob
jektív ármegéllapitó bizottság kerül össze, 
nem lesz módja arra sem a lisztkartellnek, 
sem a sülőiparosoknak, hogy megdrágítsák 

a kenyeret, 

aminthogy a kormány — biztos Infor
mációnk szerint — semmi esetre sem 
járul hozzá n drágításhoz, sőt minden 
törvényes eszközt Igénybe fog venni 

arra, hogy azt megakadályozza

és etekintetben nem zárkózik el, még a bün
tetőjogi konzekvenciáktól sem retten visz- 
sza és konkrét esetekben majd alkalma lesz 
a bíróságnak is foglalkozni a pékek árdrá
gításával.

Annyi bizonyos, hogy a kenyér árának a 
frontját az úgynevezett sütő-nagyüzemek 
akarják elsősorban áttörni u fogyasztók ro
vására, azonban maguknak a sütöiparosok- 
nak is számolniok kell azzal, hogy újból 
akadni fognak üzemek, amelyek a mester
séges és indokolatlan árdrágitási törekvé
sekbe nem kapcsolódnak bele, hanem meg- 
elégesznek azzal, hogy most nem fognak 
annyit keresni, mint kerestek a boletta egy

A német kormány izgalmas 
éjszakai tárgyalásai

---- ——II 
Amerika és Olaszország érvényesnek tekinti a Hoower-tervet, 

ha Franciaország nem is ratifikálja
Berlinben sorsdöntő tanácskozások foly

nak szombat óta, éjjel-nappal, hogy a nagy 
német birodalmat átvezessék a mostani 
pénzügyi és gazdasági krízisen.

A német követek székhelyükön egymás
után jelennek meg az egyes kormányoknál, 
és közvetlen felvilágosításokat aduak a né
met helyzetről.

Párizsban a hangulat nagyon éles Né
metország ellen és ez az ellenzés különösen 
fellángolt Luther párizsi tanácskozásul al
kalmából, úgy hogy francia politikai kő 
rökben tudni vélik, hogy

Luther tanácskozásai a 
francia kormánnyal egyál
talán nem vitték közelebb 
a német-francia megegye

zés ügyét.
A francia közvélemény — minden jel arra 
mutat — a Icgmercvebb elbánást kívánja 
Németországgal szemben, bár a fruncia 
kormány eddig még engedékeny volt. Előre
láthatólag azonban a politikai nyomás oly 
erős lesz, hogy

vagy megbukik n kormány, 
vagy Pe d • K ■ maga részéről 
mereven elzárkózik minden 

esztendeje alatt, amikor a búza ára állan
dóan lefelé csúszott.

Az áremeléssel szembeszálló sütőüzemek 
között elsősorban a községi kenyérgyár fo^f 
állni a vezető helyen, amely semmiesetre 
sem fogja indokolatlanul felemelni a ke
nyér árát. Borvendég Ferenc alpolgármes
ter — kijelentése szerint —•

gondoskodni fog olyan Intézkedések
ről, amelyek lehetővé teszik, hogy Bu
dapest lakossága legel-sőbbrendü élelmi
szerét: a kenyeret a mai viszonyokhoz 
mérten megfelelő áron tudja beszerezni.

Beavatott helyen tudni vélik azt is, hogy 
éppen a községi kenyérgyárnak lesz az a 
feladata, hogy esetleg megalakítsa a drági- 
tókkal szembenálló frontot, azokkal a sütő
üzemekkel együttesen, amelyek nem haj
landók a sütőipartestület minden alkalom
mal megnyilvánuló árfelemelő törekvését

komolyabb engedménnyel 
szemben

Németország válságos helyzete különben 
siettetni fogja a londoni konferencia dön
tését, mert ez a konferencia — hir szerint 
—elsősorban a német kérdéssel foglalko
zik majd. Ezen a konferencián résztvesz- 
nck mindazok a nagyhatalmak, amelyek a 
Young-egyezményt aláírták.

Magyarország még nem ka
pott meghívót a londoni 
konferenciára, de valószínű, 
hogy a német kérdés I e tár- 
g y a I á s a után ml Is meghí
vót kapunk, hogy a magyar 
jóvátétel fizetésének ügye 

Is rende ztessék.
A német kormány Izgalmas tárgyalásairól 
és a külföldi állumokhan megindított ak
ciókról a következőket jelenthetjük:

Julius 15-én már nem fizet 
Németország

Berlin, julius 12.^ 
A birodalmi kormánynak a pénzpiac

teljes mértékben támogatni.
Mindenesetre Vargha Imre pénzügyi Ah 

lamiitkár megakadályozta máris a hétfőre 
beígért árdrágítást azzal, hogy tizenkét na* 
pót engedélyezett a sütőiparosoknak, amely 
idő alatt még bolettanientesen dolgozhatják 
fel lisztkészletüket és csak tizenkét nap 
múlva kötelesek már a fölemelt gabona
jegyet megfizetni. Ez a tizenkétnapi idő arra 
szolgál, hogy ezalatt a sütők által kért ár- 
megállapitó bizottság befejezze működését 
és akkor a kormány előtt is tiszta legyen a 
helyzet arra vonatkozólag, vájjon van-e ja* 
gosultsága egyáltalában a kenyér megdrd* 
gitásának. Mindenesetre a kormány az Ar- 
megállapitó bizottság működésén kívül 
maga is elkészített bizonyos szakszerű szá
mításokat, amire annál is inkább szükség 
van, mert a kormány mostani álláspontja 
határozottan az, hogy semmiféle jogosult* 
sága nincs a kenyér megdrágításának.

konszolidálására teendő belső Intézkedé
sekre vonatkozó tárgyalásai ma délelőtt 11 
órakor a birodalmi kormány jóvátételi bi
zottságának ülésével megkezdődtek.

A tegnap éjszakai ülésen, amely csak
nem nyolc óra hosszat tartott és »/<2 óra 
tájban ért véget, a bankok vezető képvise
lőinek jelenlétében megvitatták a javaslatba 
hozott belső intézkedéseket, azonban semmi
féle határozatot sem hoztak. Minthogy a 
bankok képviselői ma délelőtt maguk is 
külön tanácskoznak, fennáll annak a lehe
tősége, hogy a jóvátételi bizottság ülésére 
is bevonják őket. Mint jól informált helyről 
Ilire jár,

mindenesetre arra törekszenek, hogy 
alkalmas Intézkedésekhez nyúljanak, 
amelyek már holnap hatásosak lehet
nek orra, hogy további aranyklözönlés- 

nek gátat vessenek.

A hitelkénlést magát a Birodalmi Bank 
elnöke, Foeke tanácsos maga szorgalmazza, 
aki ma délelőtt u Nemzetközi Fizetések 
Bankjának ülésére Baselba ment, még pe
dig azon a külön repülőgépen, melyet 
Luther dr. részére tartottak készenlétben.
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Amerika nem törődik a franciák állásfoglalásává]
London, julius 12.

A Newyork Time* washingtoni levelezője je- 
lenti, hogy tekintettel a francia magatartásra, 
•i Egyesült-Államok kormánya Rogers al- 
államtitkár utján újra kijelentette, hogy a 
moratórium-tervei már holályban levőnek te
kinti és

hogy Németországnak nem kell majd a 
Julius 15-én esedékes riaaleteket fizetni, 
még akkor aem, ha Frandaország nem ra

tifikálná az egyezményt.
Hozzátette Rogers, hogy a washingtoni kül
ügyi hivatni nem kapott semmiféle olyan érte- 
illést, amely arru mutntna, hogy Luther dr. 
kőlctönlárgvalásai meghiúsultak.

A Reuler iroda ncwyorkl levelezője szerint 
amerikai körükben nz n meggyőződés uralko
dik, hogy a Németországnak nyújtandó segít
ségnek a Federal Keserve Banktól és a vele 
összeköttetésben álló bankoktól kell jönnie, 
nem pedig a kormányoktól, annál is inkább, 

mert amerikai kormánykülcsOnhőz a kon
gresszus felhatalmazása volna szükségen, 
amely pedig csak decemberben ül össze, 

így azt hiszik, hogy a túrgyalósok súlypontja a 
Wallstreelbe fog eltolódni. Pierpont Morgan és 
más nagybefolyásu nemzetközi bankárok el 
vannak tökélve, hogy megoldóit fognak találni 
a nehéz helyzetre.

Az olaszok előre 
lemondtak az Idei 
német jóvátételről

Róma, julius 12.
Hivatalos helyről nyert értesülés szerint 

ar. olasz kormány altban a reményben, hogy 
a julius 17-ére Londonba összehívott pénz
ügyi szakértők tanácskozásán sikerül a lloo- 
ver-ajánlat gyakorlati alkalmazásában meg
egyezni,

lemondott a julius 15-én esedékes né
met jóvátétel! fizetési részletről, épp 
úgy, ahogy már előzőleg a julius else

jén esedékes részletről is lemondott.
Ezt a határozatot az olasz pénzügyminiszter 
tudomására hozta a nemzetközi fizetések 
bankja igazgatóságának, a külügyminiszter 
pedig közölte az érdekelt hatalmakkal.

Róma, Julius 12.
Az olasz kormány válaszolva az angol 

kormány meghívására, közölte, hogy elfo
gadja a meghívást és abban a reményben 
vesz részt a pénzügyi szakértők julius 17-én 
kezdődő londoni tanácskozásán, hogy sike
rül megfelelő javaslatokat kidolgozni a 
lloover-ajánlat általános gyakorlati alkal
mazásáról és hogy az értekezlet az erre vo
natkozó indítványokat eljuttatja az egyes 
kormányokhoz.

Bezárták a párisi tőzsdét
Párizs, Julius 12.

A párizsi tőzsdét három napig zárva tartják. 
Ez az intézkedés azért váll szükségessé, meri

a tőzsdén az utóbbi napokban w 
egyre nyugtalanabb és nyugtalanabb volt 

a hangulat
• remélik, hogy ezalatt' a háromnapos szünet 
alatt a párizsi vezető pénzügyi köröknek sike
rül olyan megoldást találniok, amely újra 
megnyugtatná a tőzsdét.

Ezzel kapcsolatban állítólag arra a tervre 
gondolnak, amelyet Franciaország a német hi
teligények kielégítésére dolgozot ki. Ezt a ter
vet azonban, mint később kiderült, Németor
szág semmi szín alatt sem hajlandó elfogadni. 
Ilyen körülmények között nem lehet tudni, 
milyen sikere lesz a párizsi tőzsdével kapcso
latos intézkedéseknek.

A római német követ 
látogatásai

Róma, julius 12.
Vou Schubert római német követ vasár

nap délelőtt jelentést tett az olasz kormány 
előtt Németország helyzetéről, rámutatott 
azokra a nehézségekre, amelyek a legutóbbi 
napokban súlyos válságot Idéztek elő.

Párizs, julius 12.
Von Hoesch párizsi német követ vasár

nap délelőtt a birodalmi kormány megbízá
sából látogatást tett a francia külügyminisz
tériumban, ahol a távollevő külügyminisz
ter helyettese, Bcrtholet főtitkár fogadta.

Von Iloesch vázolta Bertholet előtt azt a 
kritikus pénzügyi helyzetet, amelyben Né
metország e pillanatban van és megemlítette 
azokat az Intézkedéseket, amelyeket Né
metország alkalmasnak tartana arra, hogy 
megoldja a pillanatnyi válságot. E célból 
Németország a Young-lervvel kapcsolatban 
érdekelt államok közötti akciót tartja szük
ségesnek.

A német kormány 
kiáltványa

Berlin, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A két nap óta folyó izgalmas tanácskozá
sok eredményekép ,

• német birodalmi kormány vasárnap ki
áltványt bocsátott ki,

amelyben közli a német néppel a súlyos vál
ságra vonatkozó rendelkezéseit és intézkedé
seinek morális jelentőségét.

Függetlenül ezektől a belpolitikai intézkedé
sektől,

a külföldi tanácskozósok tovább folynak 
s azok anyaga kerül majd a londoni konferen
cia döntése alá.

ben belekapcsolódjék Bécbodro, vírmegje él 
Baja város életébe.

Vannak még kombinációk arra, hogy né
hány megyében ugyahesak változás lesz a fő
ispáni tisztségekben, azonban elsősorban az 
említett két személyi változás történik meg a 
legközelebbi időben.

íonjiia a a 
Biö»aöaMtwjam 
Vll.,DoMnyu.l

(•trófea

Vasárnap Budapestre érkezett 
Hearst amerikai ujságkirály fia

Vele jött két amerikai rádióvezér Is
Vasárnap hajnali öt órakor egy remek 

Packard-kocsl állt meg a Dunapalota előtt. A 
kocsiból

három ur és egy hölgy szállt ki: John R. 
Hearst, az amerikai ujságkirály huszon- 
kétéves fia, felesége: Dorothy Hart Hearst, 

Sámuel Paley, a Columbia Broadcasting tár
saság elnöke, valamint Lavrence Wise Lotv- 
niann, ugyanennek a rádiótársaságnak al- 
elnöke.

A Hétfői Napló munkatársa ma este beszél
getett a Dunapalota halijában a fiatal Hearst- 
tal ás Mr. Lowmannal.

— Feleségemmel együtt junius 3-án szálltam 
partra az angliai Southamptonban, — mon
dotta a szőke, leékszemü, rokonszenves fiatal
ember.

A továbbiakban elnitndolta, hogy öten van
nak testvérek, ő a harmadik fia az ujságfeje- 
delemnek. Különben az összes Hearst testvérek 
fiuk, egyetlen nővérük sincs.

— Én — mondotta tovább — a Hearst ma
gazinok elnöke vagyok.

— Hány magazint ad ki a Hearst-trŐszt? —

kérdeztük.
Kicsit elgondolkozik és habozva válaszolja:

— Tizenkettőt.
De Mr. Lowmann közbeszól:

— Tizennégyet.
Mondani sem kell, Budapesttől el vannak 

ragadtatva. Nagyon
dicsérik a bécs—budapesti uiai la, 

amely mint mondják, igazán elsőrendű.
Ezután Mr. Lotvman közli velünk, hogy ö 

nem szórakozásból, hanem üzleti okokból vél. 
lalkozott az európai útra. Mint az egyik legna
gyobb amerikai rádiótársaság exponense, tár
gyalásokat folytat az európai rádiótársaságok
kal a műsorcsere rendszeresítése érdekében. 
Ebben az ügyben egyébként

kedden fog megbeszéléseket folytatni ■ 
magyar rádió Igazgatójával.

Unisono állapítják meg, hogy nagyszerűen 
érzik magukat. Négy öt napig feltétlenül Buda
pesten maradnak, aztán Velencébe rándulnak 
le, onnan pedig Salzburgba utaznak, hogy Je
len legyenek az ünnepi játékokon.

A szombaton kiadott rádió
körözés alapján 

vasárnap már elfogtak egy szélhámosnöt
Simonovits Lenkét, a „hű nevelőnőt** 

őrizetbe vette a rendőrség

Nagy változások lesznek 
a főispáni karban

Aigner szegedi is Balku bajai főispánok rövidesen megkapják 
felmentésüket

A főkapitányság tegnap rádiókörözést 
adott ki Simonovits Lenke huszonnyolcéves 
veszedelmes szélhámosnő ellen és a sik
kasztó, tolvaj, csaló nő ma már a rendőr
ség kezére is került.

Simonovits Lenke régi ismerőse a rend
őrségnek. Most is egy egész sereg ügyben 
folyt ellene az eljárás. Befurakodott jómódú 
pesti családok bizalmába, ahol

sorozatos szélhámosságokat követett el, 
de néhány házmester is Följelentést tett el
lene, hogy tőlük állásszerzés ürügye alatt 
kisebb-nagyobb összeget csalt ki. Simonovits 
Lenke különben mint „nevelőnő" is műkö
dött. Nyergesujfalun Glaser Edéné föld
birtokosnő alkalmaztatásában állott és egy 
szép napon

feltörte úrnője szekrényeit, négyezer 
pengő értékű ékszert kilopott onnan 

és megszökött.
A rádiókörözés alapján bejelentés érke

zett ma délelőtt a rendőrségre, hogy Simo

novits Lenke Budapesten a Margit-körut 52. 
számú házban álnév alatt rejtőzködik. 
Azonnal detektívet küldtek ki előállítására, 
azonban a szélhámosnő nem 'tartózkodott 
odahaza. A detektív, aki régebbi ügyeiből 
kifolyólag jól isméi te,

lesbeállt a kapu előtt
és négy órakor fel is tartóztatta a gyanútla
nul hazafelé tartó nőt. Simonovits Lenke 
eleinte

magából kikelten tiltakozott az ellen, 
hogy őt szélhámosságokkal gyanúsítsák, 

a főkapitányságon azonban, ahová a detek
tív előállította, hamarosan megtört és be
ismerő vallomást tett.

A szélhámosnöt
vasárnap délután a rendőrség őrizetbe 

vette,
hétfőn kihirdetik előtte a letartóztatást 
végzést, azután pedig átkisérik az ügyész
ség Markó-utcai fogházába.

Galambot lopott premierjén 
a lágyszívű betörőjelölt

Az uj országgyűlés a jövő hétfőn összeül és 
kedden Horthy Miklós kormányzó jelenlétében 
ünnepi ülést túri, majd utána következik a 
Ház tisztikarának megválasztása, a mandátu
mok benyújtása, a különböző bizottságok, osz
tályok megalakulása. Az uj országgyűlés ezen 
formnságok elintézése utón nyári szünetre 
megy és körülbelül október második felében ül
nek ismét össze a képviselők s megkezdődik 
a törvényhozás érdemleges munkája.

Polilikni körökben bizonyosra veszik, hogy 
inég az Őszi ülésszak megkezdése elölt a kor
mány bizonyos rekonstrukciója is megtörténik.

Mélyreható személyi változások lesznek a 
főispán! karban is. Egyelőre annyi bizonyos,

hogy Aigner Károly, Szeged város ffils-

Magyar Légiforgalmi Rt.

pánja és Balku Gyula, Bácsbodrog várme
gye és Baja város főispánja megválik ál

lásától.
Aigner távozásának oka. hir szerint, az a 

különbözet, amely a szegedi képviselőválasztá
sok alkalmával a kormánypárti ajánlások és 
a kormánypártra leszavazottak száma között 
van.

Mini ismeretes, az ajánlóknak alig a fele 
szavazott a kormánypártra, ami mindenesetre 
éppen n kormánypárti listánál feltűnő. Balku 
Gyula főispán távozásának pedig — mini a 
Hétfői Napló már jelentene — az nz oka, 
hogy Bácsbodrog vármegye öl kerületében há
rom ellenzéki képviselő került be és a bajai 
és Jánoshalmái kerületben, ahol a kormány je
löltjei győzlek, csak óriási küzdelem árán ju
tott a kormánypárt mandátumhoz. Ez minden
esetre azt jelentheti, hogy a főispán nem törő
dik kellőképpen a reábizotl törvényhatóságok 
polilikni hangulatával és ezt azzal is magyn- 
rózzák, hogy — bár maholnap tiz esztendeje 
lesz annak. hogy főispán! állását elfoglalta — 
még mindig Budapesten lakik. Baján, n •.•Ár
megyeházán csuk beszálló lakást tart és Így 
nem volt módjában sem, hogy teljes mérték-

Betörésre kényszeritettek a társai egy fiatal gyereket
A főkapitányság bűnügyi osztályán ma le

tartóztatlak egy tizenöléves kifutófiut lopás 
büntette mialt. A fiatal gyerek különös előz
mények után került redőrkézre.

A fiú régebben egy péküzletben volt alkal
mazva. Később megismerkedett két húsz esz
tendős fiatalemberrel. Ezek a fiatalemberek 
alkalmi munkával foglalkoztak,

de nem vetették meg a lopást és betörést 
sem — ha egyéb elfoglaltságuk nem volt.

A fiatalemberek kiszemeltek betörés számára 
egy budai tyukfarmot. A lyukfarmban értékes 
baromfiakat nevelnek. Az volt a tervük, hogy 
éjnek idején, mikor a baromfiak az állásokon 
alszanak, behatolnak a farm területére, égy 
sereg baromfinak kicsavarják a nyakát, azután 
a Dunaparton, a nagycsarnoknál eladják.

Terfpssemlét tartottak
és ekkor megállapították, hogy a farm kerí
tésén rés van, ez a rés azonban olyan kicsiny, 
hogy egy felnőtt ember nem tud keresztül
bújni rajta.

A fiút éjszaka kicsalták a farmhoz
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A megrémült gyerek ellenkezett. Barátai azon
ban nem tágítottak,

pofonok és rúgások Ígéretével kényszert- 
tették,

hogy másszon be a kerítésen. Meghagyták neki 
azt is, hogy' csak értékes, minél szebb barom
fiakat fogjon.

A flu végül is bemászott a farm területére 
és zsákmány után kezdett keresni. Pár percig 
motoszkált azonban csak, mert

az éjjeli őr felébredt és megfogta 
a galambdúcok körül. Mikor megfogta, 

a kis betörő éppen egy galambot szoron
gatott a kezében.

Az éjjeli őr lármát csapott, mire a kint vára
kozó fiatalemberek megszöktek. A fiút az
után rendőrnek adták át, aki a főkapitány
ságra kísérte.

Mikor megkérdezték tőle,
miért éppen ■ galambokat akarta ellopni, 

igy válaszolt:
— A fiuk azt parancsolták, hogy a legszebb 

állatokat válasszam ki. Nekem galambok tet
szenek legjobban ... Én nagyon szeretem • 
galambokat ...

A lágyszívű betörő-jelöltet letartóztatták éi 
átadták a fiatalkornak bíróságának, 

barátait pedig keresi a rendőrség.

CIPOSZAKÜZLETE
KALVIN-TÉR 6 • RÁKÓCZI-UT 47
IFenyves áruházzal wemhen.l

— Meghalt dr. Papp rendőrtanicsos. Dr- 
Papp Rezső 40 éves rendőrtunácsos, a X. 
kerületi kapitányság vezetője, Rákócziiéi 
16. szám alatti lakásán vasárnap este rtefl* 
halt. A rendőrlanácsos néhány nappal e«- 
előtt hivatalában hirtelen rosszul lett s ■ 
kihívott mentők megállapitottók, hogy sú
lyos agyvérzést kapott. Azóta állap”** 
egyre rosszabbodott s vasárnap este rtiéf?' 
halt.
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Titokzatos motorcsónakot 
taiaitak a Dunán

Vasárnap délelőtt a bajai rendőrség egy 
budapest. festőművész rejtélyes eltűnéséről 
értesítette a budapesti főkapitányságot. A 
távirati értesítés szerint szombaton délután 
Baja közelében az érsekcsanádi hajóállo
másnál

egy gazdátlan motorcsónakra bukkan
tak,

amelyben több ruhaneműt találtak. A mo
torcsónak budapesti rendszámú volt és a 
betétlapján
Nagy Károly festőművész, Zsigmond- 

utca 68. szám alatti lakos
.volt feltüntetve tulajdonosként.

A halászok, akik felfedezték a gazdátlan 
motorcsónakot, azonnal értesítették a bajai 
rendőrkapitányságot, ahonnan bizottság 
jszállt ki a Dunapartra és nyomban megin
dították a vizsgálatot, mert a külső jelekből 
Ítélve, arra következtettek, hogy

a motorcsónak tulajdonosa fürdés köz
ben a Dunába veszett.

IA rendőrség átkutatta az egész partvidéket, 
több fürdőzőt és csónakázót kihallgattak, 
azonban nem tudták megállapítani, hogy 
tulajdonképpen mi is történhetett a motor
csónak tulajdonosával.

Az esti órákban sorra járták a detektívek 
a bajai szállodákat, a bejelentőhivatalban 
is utánanéztek, hogy Nagy Károly hol van 
bejelentve, «, azonban ez a nyomozás sem

vezetett eredményre,
a budapesti festőművésznek nem akad

tak nyomára.
Ezután vált szükségessé a budapesti főka
pitányság értesítése.

A főkapitányságról vasárnap délelőtt 
detektív ment ki Nagy Károly Zsigmond- 
utca 68. számú lakására. Nagy Károly fele
ségét találták odahaza. Az uriasszony a 
rendőrség embereinek az érdeklődésére el
mondotta, hogy férje egy ismerőse társasá
gában, akinek a nevét ö nem tudja,

5-én azzal távozott el hazulról, hogy 
motorcsónakklrándulásra mennek és 

utjuknak Baja lesz a végállomása.
Kilencedikén levél érkezett a festőművész
től, amelyben közli feleségével, hogy sze
rencsésen megérkeztek Bajára és két-három 
napi ott tartózkodás utón visszatérnek a fő
városba.

Ez az utolsó nyom
a festőművész sorsát illetően, azóta nem 
adott életjelt magáról. A budapesti főkapi
tányság a bajai rendőrséggel karöltve foly
tatja a nyomozást annak a megállapítására, 
hogy

a festőművész és barátja tragikus sze
rencsétlenség áldozata lett-e

vagy eddig ismeretlen okból hagyták gaz
dátlanul a motorcsónakot a Dunaparton.

főkapitányság szakértőkkel vizsgáltatta meg 
a speciális gyártmányúnak föltüntetett kör
téket. Az Elektromos Müvek delegált tiszt
viselőiből és városi mérnökökből álló bi
zottsága rövidesen

megállapította, hogy a villanykörték 
régi gyártmányúak és sokkal silányabb 
minőségűek, mint a Magyarországon 

készült körték.
A nyomozás során csakhamar megállapítot
ták, hogy a Nagymező-utcai Ldnp-cég hozza 
forgalomba ezeket a drága és rossz minő
ségű villanykörtéket a közönséget megté
vesztő trükkel.

Vasárnap délelőtt detektív állította elő 
Láng Gyulát a főkapitányságra és nyom
ban megkezdte kihallgatását. A műszaki 
kereskedő érdekes védekezést adott elő. 
Azt hangoztatta, hogy az utóbbi időben 
teljesen megcsappant üzleti forgalma és 
hegy valamiképpen felvirágoztassa üzletét, 

kénytelen volt ehhez a trükkhöz folya
modni.

Négv ügynököt alkalmazott, akik nagy 
buzgalommal járták végig a pesti házakat 
és pár hét alatt többezer villanykörtét sike
rült forgalomba hoznia. Beismerő vallo
mása után

kihirdették előtte az előzetes letartózta
tásról szóló végzést 

és még a délutáni órákban átkisérték az 
ügyészség Markó-ulcai fogházába.

Majdnem olyan szent
a muzulmánnak a babkávé, mint a 
mecset. Egyik csészét a másik után 
issza amellett pedig nyugodt és meg
elégedett. Alii, pörköltkávé-keverékünk 
zacskóján látható a mecset 

V4 kg ára P 2.34 
Ezenkívül tartunk finomabb avagy 
olcsóbb fajtákut is.

Meinl Gyula rt.
A cég ügynökeit is kihallgatta a rendőr

ség s miután megállapítást nyert, hogy 
azoknak a visszaélésekről nem volt tudo
másuk, elbocsátották őket a főkapitányság
ról.

Nagy rendőri razziát tartanak 
a budapesti fagylaltfronton

Weisz Lipótné halálos mérgezése adott okot a tisztifőorvos 
erélyes intézkedéseire

Borzalmas tüzhalál 
az égő pipa miatt

Pipával a szájában elaludt és halálra égett
A pest megyei Érsckcsanád községben teg

nap este fatális körülmények között lelte 
halálát egy földmives. Tamás Mihály 40 
éves gazda

pipájával a szájában lefeküdt ágyába, 
ahol egy ideig olvasott. Az. álom lassan el
nyomta és az égő pipa kiesett a szájából, 
u8J’hogy

az ágy és a közelben lévő egyéb bútor
darabok tüzet fogtak.

Az égő bútorok recsegésére a földmives fel
riadt álmából, menekülni próbált, de akkor

a szoba már egyetlen lángban állott.
A falubeliek figyelmesek lettek az égő szo
bában szorult ember segélykiáltásaira, a 
ház. előtt percek alatt csődület támadt. Az 
éjszakai álmukból felriasztott emberek meg
kísérelték vödrökkel és baltákkal oltani a 
tüzet, de a gyorsan hurapódzó lángok ak
kor már elborították az egész házat.

Idegtépő volt a bennszorult ember 
kétségbeesett jajveszékelése.

A parasztház úgyszólván percek alatt le
égett és tulajdonosa a lángokban halálra 
égett.

Sgengácíós jiisíízmord 
derűit hí Svájcban

Mérgezés gyanúja miatt husz*husz évi {egyházra Ítéltek 
egy orvost és szerelmesét
Bázel, julius 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelen
tése.) Hasábos cikkekben számoltak be 
1926-ban a lapok annak a nagy svájci 
mérgezési bünpernek a tárgyalásáról, amely
nek végeztével a bíróság dr. Iliedl orvost 
és szerelmesét, fíualc Antóniát, gyanuokok 
alapján

mérgezés utján történt emberölés miatt 
husz-husz évi fegyházra ítélte.

Ez az ítélet már annak idején nagv izgal
mat keltett Most szenzációs fordulat tör
tént az ügyben.

Több svájci orvos véleményével megtűz
delve ujrafelvételi kérelmet szerkesztett a 
vádlottak védője, dr. fíoth és iratában oly 
feltétlen meggyőző érveket sorolt fel az el
ítéltek ártatlansága mellett, hogy még az 
illetékes fórumnak az ujrafelvétel ügyében 
megtörtént döntése elölt

a főügyész maga tett indítványt uj fő
tárgyalás kitűzésére.

Valószínű, hogy nz uj főtárgyalásra még az 
ősz folyamán sor kerül. A két vádlottat 
minden bizonnyal a legközelebbi jövőben 
újra szabadlábra helyezik.

Nagy feltűnést keltett Budapesten nz a hir, 
hogy a Telepi utcai kórházban nehánynapos 
gyötrő szenvedés után meghalt egy üvegessegéd 
felesége, mégpedig

tugylaltmérgczés
nyomán bekövetkezett komplikációk miatt. 
Weisz Lipót üvegessegéd feleségének halálát a 
Telepi utcai kórház hivatalosan jelentette a fő
kapitányságnak, ahol ezzel kapcsolatban, ter
mészetesen megindították a meglctelő nyomo
zást.

Az irtózatos kánikulai hőség a város egész 
lakosságát úgyszólván a fagylalt élvezetére szo
rította és lépten-nyomon találkozni az. utcá
kon férfiakkal és nőkkel, gyerekekkel és öre
gekkel, nkik egv-egv utcai fagylaltárusnál vásá
rolt hűsítővel védekeznek Ideig óiéig az abnor
mális meleg ellen. A nagy hőség

tízszeresére emelte n város szokásos, 
julius! fagylaltfogyaszlúsát

és az óriási kereslet természetesen ugyan
ilyen arányban növelte a fagylaltkészítéssel és 
fagylalt árusítással foglalkozók számát. A szak
mabelieknek: cukrászoknak és fagylaltárusok
nak régi panasza, hogy

hozzá nem értő emberek az egészségre ká
ros hatású anyagokból kotyvasztanak össze 

fagylaltot és azt árusítják.
Mivel pedig

az utóbbi Időben a fővárosi kórházakba 
fagylaltmérgczés miatt több esetbeu szállí

tottak be betegeket,
a főkapitányság elhatározta, hogy erőteljes 
razziát rendez a budapesti fagylaltfronton.

Ez a razzia azonban csak a tiszti főorvosi 
hivatal javaslatára és közben jöttével történ
hetik meg a szabályzatok értelmében. Éppen 
ezért, értesülésünk szerint,

ma délelőtt Bezegh-Huszágh Miklós főkapi
tány és Csordás Elemér, Budapest főváros

tisztifőorvosa, megbeszélést tartanak, 
amelyen a fagylalt razzia részleteit határozzák 
meg. A razziát a legközelebbi napokban tartják 
meg és ennek során felülvizsgálják valamennyi 
alkalmi fagy Iáit gyáros műhelyét, valamint azo
kat az üzleteket, almi fagylaltot kiszolgálnak. 
Megvizsgálják az edényeket, amelyekben a 
fagylalt készül, mert

a fagylaltmérgezéscket sok esetben ezek
nek az edényeknek tisztátalunsága Idézi elő. 

Nagy súlyt lógnak helyezni a razzia során arra 
is. hogy milyen anyagokból készítik Budapesten 
eladásra kerülő fagylalt mennyiség eket, inért az 
eddig eljárások során több esetben bebizonyí
tást nyert, hogy

a különböző fagylaltokat mérges festék
kel színesítették meg, '

igy lelt azután a málna fagylaltnak szép piroa, 
a vaniliafagyloltnak pedig szép sárga szine.

A razziával egyidőben a lisztifőorvos felhí
vással fordul Budapest lakosságúhoz, amely
ben flgyelmezlt ti a fagylaltmérgezések káros 
következményeire és arra, hogy mindenki jól 
nézze meg, hol és milyen fagylaltot vásárol.

Azokat a gyárosokat, vagy árusokat, akiknél 
a razzia szabályrendeletbe ütköző visszaélést 
állapit meg,

igen szigorúan fogják megbüntetni. 
Természetesen a razziától függetlenül folyik a 
nyomozás annak megállapítására is, hogy

Weisz Lipótné hol vásárolta a halálát 
okozó fagylaltot,

A sorczatcs budapesti fagyhiltmérgezésekkcl 
különben ma foglalkozik a főváros közigazga
tási hizoltsága is, amelyen Csordás tisztifőor
vos javasolni fogja, hogy a budapesti fagylalt
fronton kívánatos intézkedésekben vegyen részt 
a polgármester is, h >gy az eredmény annál 
biztosabb legyen.

Hölgyeim
már nincs sok idejük

Csalás miatt letartóztatták 
Láng Gyula műszaki 

kereskedőt,
aki drága pénzért silány villanykörtékkel 

árasztotta el Budapestet
Vasárnap délelőtt a főkapitányság intel

lektuális osztályán csalás miatt előzetes le
tartóztatásba helyezték Láng Gyula har- 
minchétéves műszaki kereskedőt, akinek 
a Nagymező-utca 58. számú házban van az 
üzlete. A kereskedő letartóztatásának érde
kes előzménye van.

Az utóbbi időben sorozatos följelentések 
érkeztek a főkapitányságra és n kerületi 
kapitányságokra ismeretlen ügynökök ellen, 
akik házról-házra járva, külföldi gyártmá
nyúnak feltüntetett villanykörtéket kínál
tak eladásra azzal, hogy

ezek a villanykörték egyncgyedrésszel 
kevesebb áramot fogyasztanak, 

mint a Budapesten eladásra kerülő egyéb 
körték.

Három pengő hetven fillért kérlek ezek
írt a „különleges" gyártmányú körtékért

és amikor a vevő érdeklődött, hogy miért 
van ilyen nagv differencia a Budapesten 
eladásra kerülő villanykörték ára és az 
ügynökök által kínált villanykörték között, 
azt válaszolták, hogy azért kerül épp a 
duplájába, mert nem csak hogy megtakari- 
ritóst jelent a fogyasztónak, hanem 

sokkal hosszabb Ideig tart, 
mint az egyéb körték.

Az ügynököknek többezer darabot sike
rült eladni és a vevőközönség legnagyobb 
bosszúságára csakhamar kiderült, hogy 
ezek a körték

sokkal silányabbak, mint a Budapes
ten eddig forgalomba került egyéb 

gyártmányok. •
1 bbcil a feljelentéssel egyidejűleg a rend 
őrségen bemutattuk több villanykörtét s u

cég detailüzleio
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Agyonlőtte magát parisban 
egy magyar diák

Háromévi küszködés után, betegsége miatt 
menekült a hatéiba

Megdöbbentő diáköngyllkossúg történt 
Párizsban. Egy magyar diák, Gross Ferenc 
alg ebra-kémin-flzika szakos bölcsészhall
gató agyonlőtte magát a párizsi diáknegyed 
egyik kis szállodai szobájában.

A fiatalember ezelőtt három évvel utazott 
ki Franciaországba, Párizsba, ahol

beiratkozott a Sorbonne bölcsészeti fa
kultására.

Tanár szeretett volna lenni. Az egyetemen 
ismerkedett meg Kelemen Sándor orvostan
hallgatóval, akivel együtt béreltek szobát. 
A kél magyar flu együtt

küzdött és nélkülözött az idegenben u 
diplomáért.

Három év alatt szépen haladtak előre.
A M>k nélkülözés azonban Groas egész

ségét aláásta 
ét barátjának folyton fájdalmakról panasz
kodott.
. .................... ........... ■■■............. — ■ i . .....

Kelemen rábeszélésére végre elment a kli
nikára és megvizsgáltatta magát. Hogy az 
orvosi vizsgálaton mi történt,

nem árulta el barátjának.
A vizsgálat után napokig szótlanul járt, 
nem beszélt senkivel, szinte búskomor
ságba eseti.
A múlt hét egyik napján azután, mikor 
egyedül maradt a közös lakásban,

fejbelőtte magát.
Mire lakótársa hazaért, már halott volt. 
Az íróasztalán egy cédulát talált, amelyre 
csak ennyit irt:

tbc-ém van.
A szerencsétlen sorsú magyar diák holt
testét már el is égették a párizsi kremató
riumban. Szülei egyik veszprémmegyei fa
luban élnek. Egyetlen fiukat siratják az 
öngyilkos diákban.

„Sokkal jobban fáj, 
hogy nem tudom 

mi történt a kisfiámmal"
A rákoscsabai autóbuszgázolás hároméves kis áldozatát 

vasárnap eltemették
Nagy megdöbbenést keltett nz egész vá

rosban az a szerencsétlenség, amely Rákos
csabán történt, ahol

■ strandra Igyekvő autóbusz balálra- 
gázolta dr. Lengyel Endre rákoscsabai 

gyógyszerész háromesztendös kisfiát 
és életveszélyesen megsebesítette a gyógy
szerész feleségét, akit a mentők a Verebély- 
klinlkára szállítottak.
A tragédia egyik fázisa vasárnap délelőtt 
befejeződött, amikor a

rákoshegyi temetőben nagy tömeg rész
vétele mellett örök nyugvóhelyére he
lyezték ■ kis lengyel Bandi csöppnyi 

•’ koporsóját.
Kétségbeesett zokogással csak az apa ha
ladhatott egyetlen gyermeke koporsója 
után, nz anya nagy élet halálharcát vívja a 
klinika kórágyán.

Dr. Lengyel Endréné, n szerencsétlenség 
pillanatában elvesztette az eszméletét és 
csak

vasárnap délelőtt tért magához.
A szerencsétlen asszony, akinek fejbőrét 
valősággnl leskalpolta az autóbusz,

nem tudja még. hogy rajongásig szere

Tizenötnapí fogságra ítélték 
az iskolásleányt, aki 
tanítónőjét ínzultálta

Apjának szorgalmasan segített a mezei munkában a kislány, 
aki durva volt az iskolában

Nagykanizsa, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósttójától.) Szomba

ton mondott Ítéletet a fiatalkorúak bírósága 
abban a szokatlan ügyben, amely hetekkel 
ezelőtt élénken f< glalkozlnlta n nyilvános
ságot.

A felháborító kinos incidens a zalamcgyei 
Szentpétcrur községben történt.

Langer Irén tanilónő egy napon, előadás 
után, sírva ment haza iskolájából, ahol 
olyasmi történt vele, nini példátlanul AU a 
magyar iskolatörténet annnleseiben:

ax egyik tanítványa hátbavágta, meg
rugdosta és ocsmány szavakkal axldal- 

mazlu At.
Ez a lány már hosszabb idő óta engedet- 

lenkedett vele szemben. Egv alkalommal 
bejött az Iskolába és a gyermekek szokás 
szerint felállással köszöntötték a tanítónőt 
1 gyedül a renitens kislány nem ukart fel- 
állani és amikor a tanilónő ezért kérdőre 
vonta, a gyermek egyszerűen azzal torkolta 
le a Antal kisasszonyt, hogy káromkodott és 
rákiáltott

Dr. Morlsson 
szörtelenitöie 

minden ■»*kü»,e<t*nkR hMA fo’v»-,ek te •, 
Szén- (ubun) ♦" norswbnn 

Eflrnktár

tett gyermeke meghall, 
természetesen olyan állapotban van, hogy 
az orvosok nem mondhatták még meg neki.

A V'ercbé/y-klinikn első emeletén, a 2. 
számú kórteremben fekszik Lengyel End
réné, n vérveszteségtől halottsápadt arccil.

A sok fájdalomcsillapítói bódultán, nlig 
tud beszélni. Fejét vastag kötés pólyálja.

— Kisfiámat nz ölemben tartottam, — 
mondja nlig hallható halk hangon — a tö
meg nz autóbusz orra felé sodort, mikor a 
sofTőr elinditotta a kocsit. Én

rémülten akartam hátraugrani, de nem 
sikerült.

Elsötétült előttem a világ s hogy azután 
mi történt velem nem tudom. Itt tériem 
eszméletre ... Fáj, fáj, de

sokknl jobban fáj, hogy nem tudom, 
ml történt a kisfiámmal.

az istenért... Hogy van? Olyan furcsa 
válaszokat kapok, ha érdeklődöm utána...

A riporter nem tehet mást, mint hogy 
megnyugtatja a szerencsétlen anyát — a 
kis Randinak nincsenek már fájdalmai.

Boldog mosoly szalad a nagybeteg asz- 
szony arcára ...

Te nem parancsolsz nekem!
Egy másik alkalommal a tanítónő meg
hagyta neki, hogy zárja be a tanterem abla
kát. A lány ekkor sem engedelmeskedett és 
amikor a tanítónő felelősségre vonta, dur
ván feleselni kezdett vele, majd amikor 
erre a tanilónő fültövön legyintette, 

dühében a hajába kapott a tanítónőnek, 
hátbavágta, megrugdosta és ocsmány 

szavakkal illette.
Langer Irén a bíróságnál kért védelmet 

a kis nőstényördöggrl szemben. A renitens 
iskoláslány felháborító magaviseletéről eskü 
alatt tanúságot tettek iskolapajtásai is, akik 
mindenben alátámasztották Langer tanitó- 
kisasszony vádjait.

A bíróság már egv ízben tárgyalást tűzött 
ebben az ügyben, de mert n lány idézés da
cára sem jelent meg, a fiatalkorúak bíró
sága elő vezol leiénél rendelte el, A mára ki
tűzött tárgyaláson azután önként megjelent 
édesapjával együtt a kislány. A tárgyalást 
dr Mutschenbacher Edvin főtárgyalási el
nök vezette, aki elölt a vádlott lány 

tagadta a terhére rótt cselekményt.
Egész lényéből valami különös vadság su
gárzott ki. A tárgyalás talvárnán kisült, 

lágszekrönveit 
'F«‘.ihh Mr’alhen. nlr«A ^rtnnI mosKoviTz

hogy a renitens, durva lány egy szegény 
munkás ember gyermeke, aki

apjával megy súlyos mezei munkára, 
hogy segíthessen ő is kenyeret keresni.

És amikor más lónyok a vakációnak örül
nek, <5 gyenge kezével segít a mezőn. A bíró
ság is ezen a szemüvegen át nézte az egész 
cselekményt, megállapították, hogy a sze
génység odvábán felnőtt lány nem is volt

Gyújtogatás okozta a sárvári 
selyemgyári tüzet

A visszatért munkások közé férkőzött kommunistákat 
gyanúsítja a hatóság

Szombathely, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A sárvári 

müselyemgyárhan pusztító tűzvész ügyében 
most tartották meg a hivatalos vizsgálatot, 
amely megállapította, hogy

a tüzet gyújtogatás okozta.
A tűz keletkezése kizárja, hogy akár rövid
zárlat, akár más ok folytán keletkezhetett. 
A tűz helyszínén azonnal megjelent a tűz
oltóság nyomban megállapította, hogy a 
helyiségben a tűz keletkezése után is égtek 
a lámpák s igy rövidzáilat nem okozhatta 
a tüzet. Az épületben gyúlékony anyagok 
nem voltak felhalmozva és semmi olyan 
holmit nem tartottak benne, amely akár 
öngyulladással, akár más módon tüzet idéz
hettek volna elő. Minthogy a bizottság két

Elválasztották az urától, 
meri huszártiszttel járt 

a cukrászdába
A bíróság kimondotta, hogy es a házastársi kötelesség 

szándékos és súlyos megsértése
Nem mindennapi érdekességü bontópör- 

ben hozott ítéletet a minap a bíróság. Egy 
budapesti vállalkozó bontókeresetet adott 
be a felesége ellen. A keresetben több más 
dolog előadása mellett azt is fölhozta 
bontóokul, hogy felesége a nyilvánosság 
előtt többször mutatkozott egy huszártiszt 
társaságában, aki öt gyakran kisérgelte. 
Fölhozta azt is, hogy

az asszony a huszártiszttel cukrász
dába járt

és cukorkát is elfogndott tőle. Kérte a há
zasságnak az asszony hibájából való föl
bontását, mert szerinte

ez az eljárás alkalmas volt arra, hogy 
felesége női hírnevét homályba borítsa 

és ezzel a férj becsületén Is csorbát eitsen.
Az asszony nem Is tagadta, hogy cuk

A rendőrség erélyes akciója 
a heresó szabad forgalma ellen

A Rókus-kórház hírhedt öngyilkos-termé
ben a kórtáblákon egyre sűrűbben látható 
ez a szó:

heresómérgezés.
Az utóbbi fél esztendőben ijesztően elsza
porodott a hercsótnérgezések száma. A he
resó az öngyilkosságok terén átvette a 
lugkö szerepét. Azelőtt könnyen lehetett 
lugkőhöz jutni és az egyszerűbb emberek, 
különösen cselédlányok között, valósággal 
..divat” volt a lugköves öngyilkosság. A ha
tóságok azonban nemrégiben

betiltották a lugkö szabad árusításit 
és ezt a mérget most csak utalványra sza 
bnd kiszolgálni.

Azóta a lugkö öngyilkosságok meg is 
szűntek, helyette

• heresó „divatja" kapott lábra.
Ax idén tavasszal Obitz, a neves futballista 
felesége karlshndi só helyett véletlenül he
resót vett be. amely megölte. Akkoriban so
kat foglalkoztak a lapok ezzel a szerencsét
lenséggel és azóta

nz Ongyllkosjclöllck rákaptak a here
sóra.

Ezt a rendkhül veszedelmes, csaknem ki 

tudatában cselekménye súlyosságának, azért 
mindössze

15 napi fogházzal sújtotta.
A lány sírva fakadt és jobbulást ígéri.

Fogadást tett, hogy soha többé nem fog 
tanítónőjével szemben tiszteletlenül vi

selkedni.
Apa és lánya könnyek között hagyták el a 
főtárgyalási termet.

séget kizáró módon megállapította, hogy 
a tüzet gyújtogatás okozta, ebben az irány
ban széleskörű nyomozás indult meg.

A gyanú n külföldről hazatért sárvári 
munkások közé férkőzött komunlstákra 

irányul.
Az utóbbi időben hivatalos körök biztos 

értesülést szereztek arról, hogy a két év
vel ezelőtt kivándorolt és a tavasz óta mind- 
nagyohb tömegekben visszaözönlő sárvári 
munkások közé megbízhatatlan elemek fér
kőztek be.

A hatóságok ugyan erős ellenőrzés alá 
vették a visszatérő hiunkó sokai, ennek el
lenére úgy látszik, nem sikerült a megbíz
hatatlanabb rész visszatérését meggátolni. 
Ezek között keresik a gyújtogatás tettesét,

rászdába Járt volna a huszártiszttel, 
de azzal védekezett, hogy ez még nem váló* 
ok. A huszártiszttel való ismeretsége a tár* 
sadalmi keretek között maradt, már pedig 
a férjes asszony semmiféle kötelességszegést 
nem követ el akkor, ha ismerőseivel egyéb
ként megengedett összekötetést tart fenn.

A bíróság ezt a védekezést azonban nem 
fogadta el és a házasságot

az asszony hibájából felbontotta.
Az ítélet megokolása szerint férjes asszony* 
nak nem szabad magát huszártiszttel ki* 
sértetni, vele cukrászdába járni és tőle cuk
rot elfogadni. Aki ezt megteszi,

házasság! kötelességét szándékosan és 
súlyosan megsérti 

és a házasság felbontására okot szolgáltat.

vétel nélkül haiáltokozó mérget szabadon 
árusítják a drogériákban, gyógyszertárak
ban és

bárkinek recept nélkül kiadják.
De nemcsak az öngyilkosságoknál jut sze
rep a heresónak, hanem mostanában egész 
sereg véletlen szerencsétlenséget is okozott. 
A heresó kristályos, tökéletesen olyan, 
mint a karlsbadi só és gondatlan háziasz- 
szunyok sokszor összekeverik és eltévesztik 
a kettőt. Mostanában aránylag

rövid Idő leforgása alatt két halálos 
baleset történt, szombaton pedig Ismét 
bereaóval mérgezte meg magát és meg

hűlt egy ügyvéd elvált felesége.
Ezek n feltűnő jelenségek arra késztették a 
rendőrséget, hogy akciót indítson a heresó 
szabad forgalmának megtiltására. A rend
őrség szerint ezt még a lugkőárusitásnál is 
szigorúbban kell mcgrendszabályozni és

hercaót csak gyógyszertárbrn. orvosi 
receptre szabadna kiadni.

amivel lényegesen csökkenne nz öngvHkos- 
ságok száma, ii balesetek pedig teljesen 
megszűnnének.
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H®ro.r?8JeL5en90 Készpénz uoit 
az Alsűgodon eltűnt budapesti 

szobraszmester zsebeben
Schmldt József ismeretlen Kísérőjét keresi a rendőrség

Abban a nyomozásban, amellyel a buda
pesti rendőrség és a főváros környéke köz
ségeinek csendőrsége lázasan kutatja az 
alsógödi strandról rejtélyes körülmények 
között eltűnt Eötvös-utcai szobrászmestert, 
a vasárnap sem jelentett fordulópontot. 
Most már

negyedik napja hiába keresik a rend
őrök és csendőrök Schmidt Józsefet, 

s mivel a legkisebb nyomát sem találják 
annak, hogy a szobrászmester saját akara
tából ment volna el valahová,

mind valószínűbbnek látszik __ ___
levés, hogy Schmidt József vagy ön
gyilkosságot követelt el, vagy pedig 

bűntény áldozata lett.

megjelent a szobrászmester s elmon
dotta, hogy elaludt a homokban, azírt 

késett el.
Felöltözött és elindult nz állomás felé, hogy 
visszautazik Pestre. Minthogy azonban már 
nagyon késő volt, több vonat nem indult 
aznap Pestre, elhatározta, hogy felkéredz-

kedik egy Budapest felé hajtó autóra. Ki
kanyarodott az országúira és azóta nyoma- 
veszett.

Az alsógödi csendőrörsön különben szom
baton és vasárnap több tanú jelentkezett, 
akik előadták, hogy

látlak egy Schmldt Józsefhez hasonló 
azemélyleirásu embert, amint egy má
sik férfluval gyalogosan Budapest felé 

haladt az országúton.
Schmidt kísérőjét nem ismerik, de meglehe
tősen pontos személyleirást adtak róla. A 
nyomozóhatóságoknak az a feltevésük, hogy 

ennek az ismeretien kísérőnek jelentős 
szerepe van a szobrászmester eltűnésé

ben
és éppen ezért felkutatására nagy eréllyel 
indult meg a nyomozás.

az a fel-

Az öngyilkosság lénye mellett azonban 
semmiféle bizonyítékot nem tudott produ
kálni eddig a nyomozás. Schmidt József, 
mint ahogy ezt a nyomozó detektívek meg
állapították,

Igen rendezett anyugi körülmények 
között élt,

különösebb gondjai nem voltak. Családi 
élete is a legharmonikusabb, semmi oka 
nem lett volna arra, hogy önkezével pró
báljon véget vetni életének. A szóbanforgó 
napon a legnagyobb egyetértésben búcsúzott 
el hozzátartozóitól, a legjobb hangulatban 
volt és üzleti ügyeire vonatkozó utasításo
kat adott, amelyek olyan programmal vol
tak kapcsolatosak, hogy Schmidt még az
nap este okvetlen visszatér a fővárosba. 
íróasztalában, de sehol a lakásban

semmiféle búcsúlevelet nem találtak, 
igy tehát úgyszólván százszázalékosan meg
dőlt az a feltevés, hogy Schmidt József ön
gyilkosságot követett el.

Az eddig Lefolytatott rendőri és csendőri 
nyomozás eoatai szerint azonban mind 
több valószínűség szól amellett, hogy

■ budapesti szobrászmester rejtélyes 
eltűnése mögött bűnügy húzódik meg.
A családtagok előadása szerint Schmidt 

'Józsefnél legalább
háromezer pengő készpénz volt, 

amikor eltávozott hazulról. Ezt a pénzt 
Schmidt tárcájában őrizte magánál. Ez a 
tárca megvolt még, amikor az alsógödi 
strandra ment. Este féltiz órakor ugyanis, 
amikor a strand fürdömestere megtalálta a 
kabinban Schmidt ruháit, kabátjában 
hiánytalanul megvolt a tárca. A fürdömester 
ekkor azt hitte, hogy Schmidt a Dunába 
fulladt és értesítette a csendőröket. Mikor 
a csendőrök a Schmidt ruháiban talált ira
tokból próbálták megállapítani Schmidt sze
mélyazonosságát,

„Rettenetes meleg van, 
vetkőzzön le mindenül!"

Egy elmebeteg művezető fiüíönös fialandja
Nagy riadalmat keltett vasárnap délelőtt 

a kispesti utcákon egy gyanúsan viselkedő 
férfi, akiről azután hamarosan kiderült, 
hogy e/mebeteg. A napsütötte Jókai-utcában 
a középkorú, elég jól öltözött férfi sorra

odalépett a járókelőkhöz 8 mindenki
nek arról panaszkodott, hogy — milyen 

melege van.
— Rettenetes meleg van! Óriási hőség! 

Megbolondulok! — kiáltozta az ember.
Az örszemes rendőr csendesíteni próbálta, 

azonban a férfi csak tovább folytatta zajon
gását.

— Le kell vetkőzni mindenkinek ebben 
a melegben!

— kiáltozott tovább és hogy a többieknek 
jó példával járjon elöl, azonnal hozzálátott

a vetkőzéshez. Mielőtt még megakadályoz
hatták volna, egy szempillantás alatt ledobta 
magáról ruháit és cipőit és

teljesen ruha nélkül állott
az utca közepén.

A rendőr, aki ezután rögtön sejtette, hogy 
elmebeteggel van dolga, kihívta a kispesti 
mentőket, akik tényleg megállapították, 
hogy

a ruhanélkiili ember, aki különben 
Wagner József 40 éves művezetővel 
azonos és Pesterzsébeten, az Iskola-utca 
18. számú házban lakik — ön- és köz

veszélyes elmebeteg.
Azonnal be is szállították az elmegyógyin
tézetbe.

Vilmos excsászár kínos 
támadása Franciaország 
és a Hoover-terv ellen

„Németország nemsokára újra a Hohenzollern- 
liázé lesz“ — mondja a volt császár

A Neues Wiener Journal vasárnapi száma 
szenzációs nyilatkozatot vesz át a berlini 
Teznpo-ból.

A cikk szerint a párisi „Paris Midi" egyik 
tudósítója, amerikai riporternek adva ki 
magát,

bejutott Vilmos excsászár dooml kas
télyába

és hosszabb beszélgetést folytatott a csá
szárral a Iloover-tervről.

Vilmos excsászárnak

Igen rossz véleménye van
Amerika óriási jelentőségű gazdasági és 
világpolitikai tervéről.

— En nem várok sokat ezektől a gesztu
soktól — mondotta az excsászár — és

túlságosan üzleti szaga van az egész- . 
nek.

Az amerikaiak nem ismerik Németországot. 
Németország valamennyi nemzet között a 
legszebb és legnagyobb és remélem, hogy

ez a mai kritika végrcvalahára ki fogja 
nyitni a szemüket . . .

A jövőre terelődött ezután a szó. Arról 
beszélt a riporter és az excsászár, hogy; 
vájjon mi lesz Európával?

— Én már öreg vagyok, de a Hohenzol* 
temek vére mindig rendelkezésére áll 
Németországnak, ha Germánia szebbé é» 
nagyobbátételéről van szó! — mondotta 
nagy pálhosszal az excsászár, aki azután 
kijelentette, hogy Amerikának és Európának 
fogalma sincs azokról a veszélyekről, ame« 
lyek Németországot fenyegetik — elsősor* 
bán n kommunizmust, másrészt pedig * 
sárga veszedelmet kell ezalatt érteni.

A franciákra igen haragszik az ex
császár.

Szerinte ők a bűnösök abban, hogy Európa 
idáig jutott, mert ahelyett, hogy erősítenék 
Európát, széttagolják a népek erejét. Pénz 
utáni hajszájukban éhínségbe kergetik a 
nemzeteket. Franciaország és Relgium a 
fehér faj békéjének örök ellenségei . . ■

— De
majd mi még meglcckéztetjük őket!

— fakadt ki végül is Vilmos excsászár —« 
én naponta fogadok fontos delegációkat, 
nemsokára Németország újra a Ilohenxoh 
lerneké lesz és Nagy Frigyes utóda, a pos 
rósz király, tudni fogja kötelességét.

Vilmos excsászár harcias, kardcsörtetŐi 
nyilatkozata természetesen óriási és

kínos feltűnést keltett
a világsajtóban.

A Neues Wiener Journal szükségesnek 
tartja a közölt interjúhoz azt a megjegyzést 
fűzni, hogy a nyilatkozat valódiságáért a 
Paris Midi-l, illetve a Tempo-l terheli a 
felelősség. Ezt tesszük mi is!

Figyelemreméltó ajánlatok
g.9O
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Hetvenéves asszonyt Ütött le 
és rabolt ki a kértyavelö 

clgányasszonv
Gaispachi zeiieis-rendszero 
orvosi rendelőao 81

Nagykanizsa, julius 12.
(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Altbán/a 

községben egyedül lakik házában özvegy 
fíuzics Istvánná jómódú 70 éves birtokos 
asszony. Tegnap este, amikor az öreg asz- 
szony már lefeküdni készült, beállított hozzá 
egv csinos, fiatal cigányasszony és arra 
kérte, hogy engedjen neki kártyát vetni. 
Bnzicsné tiltakozott ez ellen, nzt mondotta, 
hogv ilyen bolondságra ő nem ad semmit. 
A következő pillanatban a Halni cigánynő

nekltúmadt a matrónának, 
ogyba-főbe verte, majd amikor nz nsszony

Mrs Boulter, Hofer Kunó 
merénylője, elmondjad gyilkosság 
előzményeit a mai főtárgyaláson

Párisi is bécsi újságírók a szenzációs
Az utóbbi idők egyik lcgmisztikusabb, 

legérdekesebb szerelmi drámája kerül ma 
végre bíróság elé, amikor a svájci churl es
küdtszék tárgyalni kezdi n St. Mórit: bán 
meggyilkolt Iiojer Kuno gyilkosának, Mrs. 
Boulternek ügyét. Ismeretes, hogy Hofer 
Kuno magyar írót és földbirtokost ez év ja
nuárjában

néhány revolvcrlövéssel megülte egy lon
doni gyáros dúsgazdag özvegye.

A gyilkosság egy hotelszobában játszódott 
le szemtanuk jelenléte nélkül. Mire a lövé
sek zajára ii személyzet berohant, Hofer 
Kuno már halott volt — ö tehát nem tehe
tett már vallomást.

A merénylő asszony pedig mlndezldelg 
hallgatott

a gyilkosság okairól.
A churl esküdtszék előtt mn kezdődő 

Künperl óriást érdeklődéssel kisérik egész 
Svájcban és

a zürichi meg basell nagy lapok tudó
sítóin klvlll Párisiiéi, de különösen 
Bécaböl érkeznek újságírók a főtárgva- 

hlsra,
mert Hofer Kunét, aki német nyelven Irta 
munkáit, Ausztriában igen előnyösen ismer
tek. A nagy érdeklődéssel kisért bűnügynek 
magyar tanul is lesznek. Két budapesti ta
nul hallgatnak ki, akik állítólag igen érde
kes, de eddig ismeretlen részleteket mon
danak majd el Hofer Kuno és Mrs. Boulter 
első találkozásairól, de szerepel az iratok 
között néhány Írásbeli vallomás is Buda
pestről. így írásban tett vallomást Stella

Deák Ferenc pipája, Rózsa 
Sándor bilincse, tizenötezeréves 

fenyőfa és más szenzációk
a Kiskun Múzeumban, amelyet nem tudnak megnyitni 

a közönség előtt, mert nincs megfelelő hely 
Még a szakemberek közül is kevesen 

tudják, hogy Kiskunfélegyházán van
Magyarország leggazdagabb vidéki nép

rajzi gyűjteménye.
1 gyanls a Kiskun Muzeum, bár évtizedes 
múltra tekinthet vissza, még mindig nem 
nyilvános gyűjtemény, mcrt a város nem 
tud erre megfelelő helyet biztosítani. Ez 
nagy vesztesége nemcsak Kiskunfélegyházá
nak, de nz egész országnak és éppen ezért 
« muzeum Igazgatójának, Szalag Gyulának 
kezdeményezésére a város vezetősége most 
felterjesztéssel fordult Pest vár megyéhez, 
amelyben az úgynevezett kun kerületi ház 
átengedését kéri a muzeum céljaira.

l’zidő szerint
a Kiskun Múzeumnak 20.000 darab lel

tározott tárgya van.
amelyek szakszerű elrendezésben várják a 
bemutatást. A gazdálkodás, halászat, vadá
szni és pászlorkodás minden ősi eszköze el
vínul ebben a gyűjteményben. Különös ér- 
í'ekiődésre tarthat számot a muzeum fokos- 
gyűjteménye és a céh emlékek, valamint

15.000 darab

Gramofonlemez 
atnaimi eladásai 
csak néhány napig!

I. í As .1 nen«6» *rt»*n. CI«áfflreM. -rhrsm*n»1., tánc • 
ifaagvar-,oiaser cár*. Aruii A, legrvi 7 to|.
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Mikor érkeznek 
a magyar óceánrepülök 
Amerikából Budapestre?

Ez az a kérdés, amely az utóbbi időben a leg
gyakrabban vetődött fel, és amelyre senki sem 
tud határozott választ adni, még maguk az ér
dekeltek sem. Tavaly, Szent István óla, számta
lanszor hire járt annak, hogy végre startolnak 
a magyar óceánrepülők, de az utolsó pillanat
ban le kellett lenni tervükről. Most megint úgy 
hírlik, hogy a közeljövőben mégis csak átrepü
lik az Óceánt és rövidesen Budapesten száll
nak 1c.

A magyar óceánrepülők vállalkozása valóban 
megérdemli az érdeklődést, amelyet azonban 
messze felülmúl az a várakozás, amely a 
Magyar Divatcsarnok akcióját előzte meg. Ma- 
gyarorszák egyik legnagyobb és legelőkelőbb 
áruháza ugyanis szombaton nyitotta meg 14 
napos nyári vásárát, amely méreteiben messze 
fclülhaladja az eddigieket. A Magyar Divatcsar
nok startja nagyszerűen sikerült és egy pilla
natig sem volt kétséges, hogy a közönség köré
ben lelkes fogadtatásra fog találni.

A 14 napos nyári vásár elindítását, mintegy 
300 főnyi kiszolgálószemélyzet, dekoratőrök, 
festők, asztalosok, szerelők becsületes és lelki
ismeretes munkája előzte meg. A Magyar Divat
csarnok erre a 14 napos útra ellátta magát 
mindennel, ami egy ilyen vállalkozáshoz szük
séges. A raktáraikban felhalmozódott áruk min
den egyes darabja a legszebb, a legjobb, a leg
kitűnőbb és mind a mellett olyan olcsó, hogy 
ilyenre még a Magyar Divatcsarnok történeté
ben nem volt példa. Itt nem fordulhatnak elő 
„géphibák1" például a női selyemharisnyáknál, 
mert az áruház vezetősége, akárcsak a múltban, 
úgy most is ejak prima árut bocsát a vásárlók 
rendelkezésére, mii különben nem is kell külön 
hangsúlyozni, mert erről a népszerű helyről 
mindenki tudja, hogy sohasem volt kapható se
lejtes áru.

Példa nélkül álló az a ragaszkodás, és érdek
lődés, amellyel a nagyközönség a Magyar Divat
csarnok startját fogadta. A siker azonban tel
jes mértékben érthető, mert a Magyar Divat
csarnok páratlan áldozatkészséggel sietett a 
magyar közönség segítségére, hogy csekély ösz- 
szegekért mindenki megszerezhesse magának 
azt, amire szüksége van. A 14 napos nyári vásár 
megnyitójának közönségét valósággal frappi- 
rozták az árak, amelyek olyan alacsonyak, mint 
amilyen magas a Magyar Divatcsarnok általá
nosan Ismert és elismert nívója.

Ezt a hatalmas és minden tekintetben kiváló 
áruházat valóban egy repülőgéphez hasonlíthat
nánk, amely mindig messze túlszárnyalja a töb
bit és rekordot állít fel minden téren. Ennek az 
egyedülálló teljesítménynek az a titka, hogy az 
áruház „gépezetének" legapróbb csavarja is a 
végletekig precíz és megbízható. Hogy ez való
ban így van. azt sajátmagunk vizsgáltuk felül.

Itt van például az egyik legfontosabb „alkat
rész", a fürdőruha-osztály. A legkitűnőbb tiszta 
gyapjúból készült trikókat láttunk és ezeknek 
egységára 2 pengő 90 fillér, mig a fürdőnadrá- 
goké 88 fillér. A legprímább gumiból készült 
fürdőcipők meglepően olcsó árban, mindössze 
1 pengő 48 fillérért kaphatók.

A selyem-osztályon a legnagyobb szenzáció az 
a kelme, amely 285 féle mintákban, illetve szín
ben kapható és métere 88 és98 fillér, viszont n 
mintás és sima crepe de schine métere 4 pengő 
50 és 4 pengő 80 fillér. Ezen az osztályon a leg
nagyobb meglepetést a mosó voál keltette, 
amely az eddig 1 pengő 10 filléres árral szem
ben most csak 58 fillér.

A következő teremben árusítják az elképzel
hető mindenféle színben a burett komplékal 19 
pengő 80 fillérért, mig a mosópongyolákut 2 
pengő 18 fillérért, a selyemfényű pouplinbluzt 
4 pengő 98 fillérért.

A fehérnemű-osztály sztárjai azok a kombi- 
nék, amelyek szintén minden színben kaphatók. 
Ezek a legdivatosabb hímzéssel és széles csipké
vel vannak ellátva és mégis csak 1 P 88 fillérbe 
kerülnek. A Igtökéletesebb női selyemnadrágok 
ára 1 P 38 fillér, mig a bármely ruhához hasz
nálható hímzett crepe de schine gallérokért 
1 P 48 fillért kérnek.

Az áruház egyik legfontosabb „alkatrésze" a 
cipőoszlály. Itt nyilvánul meg leginkább, hogy 
a Magyar Divatcsarnok áldozatkész vezetősége, 
mennyire szivén viseli a magyar vásárlóközön
ség sorsát, akinek olcsó áron a legjobbat 
nyújtja. 4-félc fazonban készüli, rámán varrott 
férllcinőkcl látunk itt, amelyeknek kidolgozása, 
felsőrésze és a talpa egyformán kiállja a leg
erősebb kritikát is. Ezeket o cipőket valósággal 
ingyen kapja a közönség, miután 11 P 80 fillé
res egységár nem pénz értük.

A nőlcipők ugyancsak hasonlóan olcsónk. 
10 P 80 fillérért a legkitűnőbb női antilop- és 
lakkcipőket kaphatják a hölgyek, amelyek a 
legkényesebb ízléseket is teljes mértékben ki
elégítik. Ezzel szemben a női sandolet ára 7 P 
80 és 8.80 pengő.

A férflfehérnemü-osztálvon egy kitűnő oxford- 
anyagból készüli pijama ára 5 P 48 fillér. Ennél 
is nagyobb sláger azonban a különböző divat
színekben kapható kótgnlléros, tilólérhelellen 
■ninÖM'gü selyem puplinlng, mely mindenütt 
kői ulbelul 10 pengőbe kerül. A Magyar Divat 
csarnok azonban a 14 napos nyári vására Alatt 
ezeket az ingeket 4 P 98 fillérért árusítja. A leg
tartósabb és legszebb tiszta gyapjú férfi 
kamgárnkelmék métere viszont II P 80 fillér. A 
Magyar Divatcsarnok elismerten kiváló női 
hniisnyaoszlályu most |M nagy láloaalollságnak 
örxend. Ez érthető is, mert a nagyközönség na- 
«vnn jól tudja, hogv ebben az áruházban soha 
sem árusítottak és árusítanak selvemharhnvá 

V!R'’Arl .hiWvn,‘ " M',s‘ " leflökélete- 
sebh és leprim.tivcbb seh < n harisnyák kerültek 
III forgalomba, nmrlvckcl n» eddigi 2 p flO GHó 
rtk és I p 68 filléres egységéi bán buisálitnak n

véresen eszméletlenül összeesett, a cigánynö 
feltörte n szekrényeket és abból

nagyszámu ruhát és ékszert rabolva, 
elmenekült.

Mikor később Iluzicsné magához tért, fel- 
lárinázta n szomszédokat, de azok már csak 
liült helyét találták a vakmerő rablónőnek. 
A csendőrség csnkhamnr megjelent a hely
színen és megállapította, hogy n tettes La
katot Jánosné fiatal petőhennyei cigánynő
vel azonos, aki az ottani cigánysoron lakik 
és csak nemrégen került ki a nagykanizsai 
fogházból, ahol másfél évi büntetését töl
tötte ki. Most országosan körözik.

per tárgyalásán
Adorján, az Ismert színműíró, akinek az 
irodalmi körökben jártas angol uriasszony 
Budapesten vendége volt. Mrs. Boulter a 
PEN Club egyik vezető funkcionáriusának 
ajánlólevelével jött annakidején Budapestre 
és Stella Adorján kalauzolta őt a magyar 
fővárosban. Az angol uriasszony akkor, 
Pesten jártakor, Hofer Kunóval is érintke
zést keresett és talált. Arról

nincsen hir, hogy Hofer Kuno özvegye, 
gróf Dcssewffy Ilona, szintén elutazott 
volna a svájci esküdtszék előtt megtar

tandó tárgyalásra, 
úgyhogy minden valószínűség szerint csak 
írásos vallomását fogják felolvasni.

Hofer Kuno merénylőjének ügyvédje a 
főtárgyalóit megelőzően olyan nyilatkoza
tot tett, amelyről arra lehet következtetni, 
hogy

a vádlott uriasszony, aki eddig mélyen 
hallgatott az okokról és előzményekről, 
“melyek miatt a feavvert Hofer* Kunó
ra emelte, a mai főtárgyaláson eddigi 

álláspontját megváltoztatva, már — 
beszélni fof |

Ha a gyilkos asszony tényleg vallani fog 
és részletesen elmondja mindazokat a motí
vumokat, amelyek a misztikus gyilkosság 
mögött meghúzódnak, hosszabb tárgyalás 
lesz, mert számos tanú kihallgatását is el- 
yndelte az esküdtszék. Abban az esetben 
azonban, ha Mrs. Boulter, úgy mint eddig, 
továbbra is hallgatni fog, ügyében talán

már holnap ki Is hirdeti az ítéletet 
az esküdtszék.

egyes kivesző iparágak munkaszerszámai, 
így

■ gyertyaöntők, fésűsök, stürszabók, 
magyar szűcsök szerszámai 

hiánytalanul megtalálhatók. Sok népies 
hangszer, börduda, tekerős hangszer Is nö
veli a gyűjtemény értékét.

Érdekes a muzeum régészeti része Is, ahol 
nemcsak a népvándorlás koráig találunk 
emlékeket, hanem

őrlsnek egy fenyőfát Is, amely szakér
tők megállapítása szerint a jégkorszak 
előtti idők maradványa és így legalább 

16.000 éves.
Gazdag n muzeum unikumokban Is. Itt 
őriznek egy bilincset, amellyel Rózsa Sán
dort megvasalták. Deák Ferenc pipája is a 
Kiskun Múzeumban látható. A vidéken leg
jobban elterjedt szélmalmok emlékeit is ki
állítják és Szalag Gyula igazgató hatalmas 
monográfiát készített ezek ismertetéséről.

A kultuszminiszter, aki szintén nagy elis
meréssel nvilatkozott n Kiskun Muzeum ha
talmas értékű nnyagáról, maga is sürgeti a 
gyűjtemény nyilvánossá tételét. Most tehát 
Pest vármegyétől függ,

meg lehel-e nyitni a múzeumot ■ nagy- 
kösöiuég előtt

és valószínű, hogy a vármegye vezetősége 
nem fog elzárkózni a szükséges épület ren 
dclkezésre bocsájtása elöl.

rektntse mr« FUtdra iei» 
Vtctorla BÚTOR -$ia!ón|ái 
«•.. rital,.«l. üru.. |k:

hölgyközönség rendelkezésére.
A legtartósabb és legdivatosabb férfi cérna

zoknik ára 1 P 28 fillér, amelyek minőségben 
messze felülmúlják a sokkal drágább férfiharis- 
nyákat is.

Akinek kalapra van szüksége, az is a legprl- 
mábbat vásárolhatja ebben az áruházban. A női 
szalmakalapok 1 P 98 és 2 P 98 fillérért, mig 
a férílgyapjukalapok mindössze 3 P 90 fillérért 
kaphatók.

Feljegyeztünk egész sereg olyan apróságot, 
amely a hölgyeknek elengedhetetlenül szüksé- 
ges. Ilyen például az a kitűnő mosókesztyű, 
amelyért a Magyar Divatcsarnok a legteljesebb 
garanciát vállalja. Az árak 4 P 20 fillér. A ki
tűnő pipereszappan kiiogramja 1 P 28 fillér. 
Csodálatosan olcsó a kézzel varrott vatta
paplan, amelynek 13 P 70 fillér az ára. A futó- 
szőnyegek métere 98 fillér, mig a nagyméretű, 
gyönyörű szobaszőnyegekért 23 P 80 fillért kér’ 
nek. Az eddig 1 P 08 fillérbe kerülő frolir-löriil- 
közŐ darabja kerek 1 pengővel lett olcsóbb és 
98 fillérért kapható.

A férfi- sárga mosóbőrkesztyük, amelynek 
minden egyes darabja minőségben, tartósság, 
bán utólérhetetlen, 6 P 60 fillér. Az otthon bo- 
rotválkozókról is gondoskodni kívánt a Magyar 
Divatcsarnok, akkor, amikor egyenesen Sollin- 
génből hozatott prima borotvapengéket és 1.— 
pengőért árusít 10 darabot.

A legnagyobb szenzációt azonban a férflrulia- 
osztályon találtuk. A leggyönyörűbb és legdiva
tosabb világos vagy sötét színű készöltönyök 
kaphatók itt, amelyeknek a kelméje elsőrangú 
és a fazónja nem a szokásos „kész kidolgozás", 
hanem olyan, mintha egy előkelő férfiszabóság
ból került volna ki. A leglaikusabb vásárló is 
rögtön észreveszi, hogy ezek a gyapjusers- 
bélésű öltönyök fazónja más helyen többe ke
rül, mint itt az egész öltöny, amelynek eddig is 
két egységára volt, még pedig 48 és 58 pengő. A 
Ma gyúr Divatcsarnok 14 napos nyári vására 
alatt ezt az öltönyt és egy 12.50 pengőbe kerülő 
kiváló burcttruhát ad 48.—, illetve 58.— pen
gőért, azaz 2 ruhát 1 árban. Olyan hihetetlen ár 
ez, amely mellett nem csodálható, hogy már ed
dig is rengeteget adtak el belőle.

Meg kell említenünk a Magyar Divatcsarnok 
gramofonleinez-osztályát. Az áldozatkész veze
tőség egyedülálló akcióra határozta el magát. 
Az eddig 7.— pengőbe kerülő 25 cm-es lemeze
ket ugyanis 3 P 50 fillérért árusítják. A valami
vel kisebb 18 cm.-es gramofonlemezek árát pe
dig 1 P 40 fillérben állapította meg. Mindkét le
mez természetesen 2 oldalas, amelyeken kitűnő 
énekesek előadásában hallhatjuk a legszebb 
opera- és operettáriákat, magyar nótákat és 
jazz-slágereket. Annak ellenére, hogy ezek a le
mezek Ilyen fantasztikusan olcsón kerültek for
galomba, a Magyar Divatcsarnok mindenkinek
2.— pengő értékű lemezalbumot is ad, aki bár
melyfajta lemezből 6 darabot vásárol.

A felülvizsgálatot ezzel be is fejeztük és amint 
ezekből a néhány kiragadott tételekből látható, 
a Magyur Divatcsarnok teljesítménye egyen
rangú az óceánrepülőkével, mert sokkal na
gyobb dolog a drágaságot meghódítani és le
törni a vásárlóközönség Javára, mint ahogy ezt 
a Magyar Divatcsarnok tette, mint a levegőt 
meghódítani.

Labdarazziákat 
rendez a rendőrség 

a fővárosi tereken
Rendelet készül a parkok 

és terek védelmére
A kerületi .kapitányságokra az utóbbi hóna

pokban igen sok panasz érkezett a tereken és 
parkokban hancurozó és labdázó suhancokra. 
A terek környékén lakó emberek elpanaszol
ták, hogy

nyugalmukat és pihenőjüket Kavarja a 
féktelen hancúrozás.

A főkapitányság ennek következtében az el
múlt héten több repülőrazziát rendezett és a 
suhancok közül többet bekísértek a kerületi 
kapitányságokra, ahonnan erélyes figyelmezte
tés után elbocsátották őket.

Ilyen 
repülőrazziát rendezett a rendőrség 

a múlt hét folyamán a Hunyadi-téren és a Ti
sza Kálmán-téren. A Hunyadi-teret este nyolc 
óra tájban

két szakasz rendőr vette körül és vngy 
tizennyolc-husz labdázó gyereket fogtak 

össze.
Hasonlóképpen a Tisza Kálmán-tércn Is v®gy 
harminc suhancot vittek be általános feltűnés 
közben a VIII. kerületi kapitányságra.

A terek és parkok védelmére egyébként a 
közel Jövőben

különleges rendelet készül.
A főváros költségvetésében Igen Jelentős össze
get Jesz ki a purkok és terek fenntartása és 
ápolása. Éppen ezért a közel Jövőben a rend
őrség több tisztviselője közös tanácskozást 
folytul majd a főváros illetékes ügyoszlólyfii' 
val a készülő törvényrendelet egyes pontjaira 
vonatkozólag.

Ettől függetlenül a főkapitányságon elhatá
rozták, hogy

a repülőrazziákat n jövőben rendszeresí
tik

és Ilyen módon Igyekeznek visszatartani s »«• 
hnncokal attól, hogv a jórókelőket és pihenő
ket zavarják.

Cy&nraatl irft 
Maííeino
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Fejesugrás közben nyakcsigolya
törést szenvedett vasárnap 

a palicsi strandon esv zongoraművésznő

V<fs<fr van most Itt Is, ott Is, 
Do Fonyvosnél vasatok most Is !

Szabadka, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Megdöbbentő fürdőszerencsét- 
Jenség történt vasárnap délután a palicsi 
tónál. Az óriási hőség miatt úgyszólván 
Szabadka egész lakossága a palicsi tó mel
lett fürdözött, közöttük

a 19 éves, feltűnően szép Révay Gab
riella zongoraművésznő, 

aki fiatal kora ellenére jelentős művészi 
múlttal rendelkezik.

A palicsi tó strandján Révay Gabriella a 
mólóról

fejest ugrott a sekély vízbe.
A szép ugrásoknak nagy nézőközönsége 
volt. Az egyik ugrás után azonban hiába 
várták, hogy a fiatal zongoraművésznő fel
bukkanjon a viz alól Mikor már hosszú 
másodpercekig semmi életjelt nem adott

A sátoraljaújhelyi evangélikus 
főesperes kétségbeesett élet-halál 

harca a vasúti síneken
Egy pályaőr az utolsó pillanatban mentette meg 

dr. Dómján Eleket
Sátoraljaújhely, julius 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Izgalmas küzdelem játszódott le 
vasárnap este félnyolckor Sátoraljaújhelyen 
a bodrogközi vasút átjárójánál, ahol

a vonat majdnem halálra gázolta dr.
Dómján Elek evangélikus főesperest, 

aki Kisvárdáról hazatérőben kocsin hajtott 
városi lakására. Amikor a kocsi a vasúti 
átjáróhoz ért, hirtelen szembetalálta magát 
a közeledő bodrogközi vonattal.

A föesperes, hogy életét mentse, 
kiugrott a kocsiból, 

azonban olyan szerencsétlenül, hogy ruhája

Nagyobbarányu sikkasztást 
követett el egy vidéki körjegyző
Eltűnt, de azután cinként jelentkezett a gálosíaí körjegyző

Kaposvár, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele főnjeién 

tése.) A kaposvári járás körjegyzőségeiben a 
múlt héten kezdődtek meg a szokásos szám
vizsgálatok. Gálosfa község pénztárügyeit csü
törtökön kezdte átvizsgálni vitéz Barlha Ba
lázs vármegyei számvizsgáló. A rovancsolás 
során már az első napon kiderült, hogy

dr. Györkös Géza körjegyző a község pénz
tárkönyvelt meghamisította, 

illetve a pénztárkönyv és a napló adatai nem 
egyeznek. Amikor vitéz Barfha Balázs másnap 
folytatni akarta a rovnnesolást, kiderült, hogy 
dr.' Györkös Géza nem található a községházán, 
sőt a faluból ia

eltűnt.
A vármegyei számvizsgáló azonnal jelentést 
tett Barcsai/ Ákos főszolgabírónak, akinek in 
tézkedése nyomán azonnal megindult a nyomo

Rendőrtisztviselők izgalmas 
életmentése a Dunán

A Dunába ugrott egy öreg ember, de percekig tartó 
viaskodás után kihúzták — Az öngyllkos'eiölt mikor 

kimentették, újra a vizbe akarta vetni magát
Vasárnap délelőtt tíz óra tájban Izgalmas 

életmentés! jelei el játszódott le a Dunán az 
óbudai Dunaparlon. A kora délelőtti órákban 
" Rendörtisztviselők Atlétikai Clubjának klub
háza közelében egy idősebb, kopollruhás férfi 
Bétáit Izgatottan a Duna alsó partján, majd

egy tutajra rohant és a vízbe vetette magát.
Az öngyilkossági kísérlet Időpontjában két 
fiatal rendőrtisztviselő, dr. Lévárdy István és 
dr. Csernó Aladár a Duna partján tartózkodtak 
és éppen csónakjukba akartad szállni hogy 
kirándulásra induljanak. Amikor észrevették 
B Duna vizében vergődő életuntat.

Kondolkodáa nélkül vízbe ugrottak és M 
életunt ember segítségére siettek. 

Izgalmas jelenesek következtek. A viz n tulaj

~ Hidege lesz 
„AMIIVIO“ 
rndacakávnl érinti arcAt.

Drogériában. I.latszertarbsn 1 és 2 pengő. 
Főraktár: Kozmochemía rí Budapest 
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magáról, többen utána ugrottak a vízbe. 
Eszméletlenül,

mozdulatlan testtel emelték ki a 
fenékről.

Miután a közelben sehol nem volt orvos, 
Szabadkáról hívták ki Palicsra a mentőket, 
akik megállapították, hogy

a szerencsétlen fiatal leány nyak
csigolyatörést szenvedett 

és az összes végtagjai megbénultak. Élet
veszélyesen súlyos állapotban szállították 
kórházba.

Városszerte óriási részvétet keltett a fia
tal leány tragikus szerencsétlensége. Emeli 
a részvétet az a körülmény, hogy Révay 
Gabriella édesapja, aki gazdag fakereskedö 
volt, később azonban tönkrement, alig né
hány héttel ezelőtt követett el öngyilkossá
got.

beleakadt az egyik kerékbe, ö pedig rázu
hant a közeledő vonat elé a sínekre, óriási 
pánik keletkezett a járókelők között, a 
nagy sikoltás és jajveszékelés közepette 
azonban egy pályaőr, aki nem vesztette el 
lélekjelenlétét, odaugrott és

az utolsó pillanatban elkapta a köze
ledő mozdony elől a főesperest.

Egy másodperccel később a vonat elszágul
dott mellettük.

Az ijedtségen és kisebb horzsolásokon 
kívül a föesperesnek nem történt komo
lyabb baja. Kocsin szállították haza laká
sára.

zás az eltűnt körjegyző után. Dr. Györkös Imre 
háromnapos távoliét után azonban önként 

jelentkezett
Barcsay főszolgabírónál, aki azonnal kihall
gatta.

A körjegyző elmondotta, hogy már múlt év 
január eleje óta folytatja bűnös űzelmeit és 
ezalatt

körülbelül 7500 pengőt sikkasztott.
Hangsúlyozta, hogy bűntársat nem voltak, az 
Összes hamisításokat ö maga követte el. Kihall
gatása után azonnal letartóztatták és vasárnap 
reggel már átkisérték a kaposvári törvényszék 
fogházába.

A vizsgálat ettől függetlenül tovább folyik 
annak n megállapítására, vájjon a hiányzó ösz- 
szeg nem tesz-c ki többet annál, mint ameny- 
nyit a körjegyző bevallott.

nlá sodorta az életuntat és a rendőrllsztviselők 
életük kockáztatásával tudták csak mcgközeli- 
leni. Lélegzetüket visszafojtva,

■ víz alá merültek
és sikerült megközelíteni a tutaj alatt lévő em
bert. Derékon fogták éa pór perc múlva partra 
vitték.

A Dunaparton óriási tömeg nézte végig az 
életmentést jelenetet és

hangosan megéljenezték a bátor rendőr
tisztviselőket.

Az daléit férfit egy pndra fektették és mes
terséges légiest alkalmazlak Az életunt csak
hamar eszméletre tért * elmondotta, hogy 
Raiimyartner Káro’ynnk hívják, hatvan eszten
dős ácssegéd, Budafokon lakik több gyerme
kével. Hónupok óla munkanélkül van és 
végső elkeseredésében határozta cl az öngyil
kosságot. Kijelentette, hogy

öngyilkossági szándékáról nem hajlandó 
lemondani

és ha most meg Is mentették, r legközelebbi al 
kálómmal bizonyára sikerülni fog meghalnia.

A klubházból értesítették a mentőket az ön 
gyilkossági kísérteiről. Pár perc alatt megér 
kertek a mentők a hel/színre de amikor ka 
ronfoglák és elindultak vein a mentőautó felé,

1
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1
1
1
1
1
1
1
1

méter Mintázott Musselíne
valódi BembargBelyembói..............................   P

métcrMintázott Müselyem v. Grenadin
a legdivatosabb mintákkal ......................................................... P

méter Egyszínű Műselyem
a legújabb divatsziuekben ......................................................... P

mélerUjniintázatu Mosódelén
szavatoltan színtartó anyagok ....................  P

méler Jóminöségü Burett
a ledháásabb ruhaanyag................................................  P

darab Finom Női Fürdőtrikó
csikós felsőrésszel, külön nadrággal ..........................................P

pár Női vagy Férfi Kesztyű
svéd- vagy szarvasbőr-utánzat, elegáns kivitelben .......... P

darab Női Tenníszpullover
igen csinos kivit iben ................................................................... P

darab Férfi Zefiring
divatos mintás zeflrbő', 2 külön gallérral

daigb Férfi Japán f ormosa Kalap, SSrn"T‘
vagy 1 darab gyapjú Kalap, divatos színekben .................. P

darab Pongyola (Kimono)
gyönyörű mintázott mosókelméből ..............................................P

darabNői Házi Ruha
mintázott mosókelmékból, csinos faz.ónokban....................... P

darabNői szandál Bőrcipő
valódi (flexibel) rámánvarrutt, divatszlne\bon ................... P

darabVászon Fiuöltöny
bőrerös pamutvászonból, 8-10 évesig, bármelyik1

nz újból meg akarta kísérelni az öngyilkos
ságot.

Kiszakította magát az ápolók karjaiból és 
Ismét a Duna felé futott.

Fér/ és feleség elkeseredett 
Háborúsága a rendőrségen 

és a bíróságon
A férj bejelentette, Hogy eltlint a felesége, 
a fii visxont a rendőrség védelmét tlérte

A főkapitánysúg különös ügyben folyta
tott néhány napig nyomozási, amely az
után hirtelen befejezést is nyert. Egy kór
házi orvos bejelentette a főkapitányság el
tűnési- osztályán, hogy

felesége eltűnt 
közös lakásukról. A főkapitányság delek- 
tivjei a bejelentés nyomán kutatni kezdtek 
az eltűnt urlasszony után, aki meglepelés- 
szerüleg

néhány nap előtt személyesen jelentke
zett a főkapitányságon, 

egyúttal ügyvédje után nyilvános botrány
okozásért följelentést tett férje ellen és 

testi épsége megvédése érdekében kérte 
a rendőrség védelmét.

A szokni lan ügv hátterében egy bonyo
lult nőlarlási per húzódik meg. Az orvos és 
felesége már két esztendeje

klllönváltan élnek
egymástól és az asszony n Főherceg Sán- 
dor-utcában vett ki albérleti lakást, Hat 
héttel ezelőtt az asszony ideiglenes nőtur- 
lási pert indított férje ellen és a rendőrsé
gen tett följelentésében különösen azt pa
naszolja, hogv

mióta a nőtartási pert megindította, 
férje minden eszközt megragad arra, hogy 
olyan adatokat gyűjtsön ellene, amelyek 
valódiság cselén döntő érvénnyel bírnának 
a bíróság előtt a nőlarlási per elulr.hl’rt«ára. 

Elmondotta többek között, hogy nz

Farkaarét, BB-ei vili rmot mivrg-u. 1.Tel.S?S«M 1 
KliUnö magyar konyha AttandA ctzAnvanne 
(ijUnyörU kllAIA». KUlUti aaobAk TekepAlya |

P

p

2.90 
-.05 
-.75 
-.50 
-.90
2.90
-.05
1.35
3.00
3.00
3.35
1.00
4.90
3.50

Többen utánnvclctték magukat és az utolsó pil
lanatban sikerült megakadályozni az ujahb ön
gyilkosságot. Rauingartnrrt ezután a Rókus- 
kórházba sz Aliitól tó k.

meg a lakása előtt és kihivalla n folyosóra 
azzal, hogy Szombathelyen lakó édesanyja 
küldte hozzá üzenettel. Abban a percben, 
amikor kilépett a folyosóra,

az Idegen férfi kísérletet tett, hogy át
ölelje és ugyanabban a másodpercben 
a lépcsőház felől magnézium lobbant 

fel: valaki lefolografálta ■ Jelenetet.
Egy más nlkalommnl, mikor több ismerősé
vel egy magánautóban utazott, több férfi, 
akik közölt férjét is felismerte,

szürketaxin követték,
majd a vendéglőben, ahová betértek, gú
nyos megjegyzéseikkel megbotránkoztatták 
a közönséget. Az asszony elmondotta, ho'-v 
a házban, ahol lakik, már vulósággal 

tűrhetetlen a helyzete
nz állandóan mégis ' ’ődÖ és botrányt 
okozó jelenete k miatt.

A bejelentések utón n főkapitányság 
megszűntette a nyomozást és a különös ügy 
most n polgári blró'ág elölt nyer végleges 
elintézést, ahol a férj beadványában

a nőfartásl per elutasítását kéri, 
részben mert nem rendelkezik olyan jöve
delemmel, amely lehetővé tenné számára, 
hogy feleségének havi 100 pengős nőtnrlási 
dijat fizessen, másrészt pedig olyan adato
kat sorol fel, anvlvck állítása szerint í. Je
légének nőlarlási Igényét nem támasztják 
alá.

utóbbi napokban egy idegen férfi jelent
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HÍREK
Véres éjszakai közelharc 

a dunaparti halász
csárdánál

A mulatság vége: három sebesült
A vasárnapra virradó éjszaka két óra tájban 

véres csata játszódott le a Bodor-utcai vasúti 
átjóró közelében. Nyolctagú, munkásokból álló 
társaság mulatozott egy dunaparti csárdában 
és a késői éjszakai órákban

Ittas állapotban
igyekeztek hazafelé. Útközben valami miatt ősz- 
szevesztek és

előkerültek a kések a zsebekből.
A verekedésnek három súlyos sérültje van: 
Sznbá Sándor harminckilcncévcs, Németh Kál
mán huszonhétévé^ és Dénesi András huszon
hat esztendős munkás, akiket társaik több 
lyen összeszurkáltak. A verekedők közül

ölnek sikerült elmenekülni,
mire a mentők megérkeztek, csak a három 
lyosan sérült ember maradt a helyszínen,
mentők első segélynyújtás után a három sebe
sültet

■ Kun-utcai kórházba szállították.
A rendőrség megindította a nyomozúrt annak 
n megállapitásárn, kik voltak azok a vereke
dők, akik áldozataikat hátrahagyva, elmene
kültek.

he-

SÍI-
A

— Meleg Idő. Vasárnapra elállt - a szél, 
ujra beköszöntött a szabályos, bágyasztó 
kánikula. A Meteorológiát Intézet prognó
zisa szerint továbbra is meleg idő, a felhő
det és a szél lassú csökkenése várható.

— A magayr Mackenscn-huszárok Ünne
plés fogadtatása Drezdában. Drezdából je
lentik: Mackensen tábornagy szombat este 
ünnepies külsőségek között fogadta a ma
gyar Mackenscn-huszárok küldöttségét. A 
négytagú magyar küldöttség tagjai voltak: 
leveldi vitéz Kozma Miklós, a Mngyar Táv
irati Iroda elnökigazgatója, Szőts Ernő, a 
rádió üzemvezető igazgatója, Margiltay őr
nagy és Gyöngyösig főhadnagy. Az ünnep
ségen megjelentek a jelenlegi német lovas
ság tisztjei is. Deckens tábornok ünnepi be
széde utón a volt császár és a szász király 
üdvözlő táviratát olvasták fel. Rex gróf 
lovasgárdakapitány kastélyában dinét adott 
a delegátusok tiszteletére.

— Orvos és állatorvos autókarambolja. Teg
nap délelőtt Újpesten a Deák Ferenc- és a Ber- 
cséni/l-ntcn kereszteződésénél motorkerékpár
os aulóknrambol történt. Dr. Jeszenszky Imre 
huszonkilenc esztendős állatorvos, aki Rákos
palotán a Batthyány-ulca 13. szám alatt lakik, 
n Bp. 88—ifíO. rendszámú oldnlkoesis motor
kerékpárján a Deák Fcrcnc-utcán keresztül n 
Bercsényi ut felé haladt, nmikor ellenkező 
Irányból közeledett a Bp. 28—860. rendszáma 
unió, amelyet tulajdonosa, dr. Bauer Dezső 
harminckétévcs orvos vezetett. Az utca keresz
teződésénél eddig meg nem Állapított okból 
összeszaladt a motorkerékpár az autóval. Az 
összeütközés következtében dr. Jeszenszky le- 
zuhnnt ii motorkerékpárról, arcán, jobbkarján : 
és jobbtérdén szenvedett sérüléseket. A magán 
autó vezetője, dr. Bouer sietett elsőnek a sze
rencsétlenül járt motorkerékpáros segitségéro, « 
majd autójára tette és az újpesti mentők közeli 
székházáhn vitte, ahol kötésekkel látták el. 
Megállapították, hogy a fiatal állatorvos álla- j 
nóta szerencsére nem súlyosabb kimenetelű és ; 
igy kórházi ápolásra nem szorul. Első segély , 
után n lakására szállították. A gázolás ügyében 
nz újpesti kapitányság megindította a vizsgá
latot. !

— Három helyen volt tűz Szeged határé- ' 
bán. Szegedről jelentik: Vasárnap virradóm . 
Szeged környékén három helyen tűz ütött 
ki. Földeákon, a szérüskertben kigyulladt ’ 
több kaznl szalma és a nagy erővel fólián- í 
golt tűz veszélyeztette az egész szérüskert- 
ben felhalmozott kalászos terményeket, mig 
'égre n tűzoltóságnak sikerült megfékezni 1 
a lángokat. A kár igyis több ezer pengőre . 
rúg. A Csanádi erdő mögötti területen ugyan- 
csa któbh gazda összehalmozott terménye 
gyulladt ki és itt is csak nagy erőfeszítéssel 
sikerült elhárítani a nagyobb pusztítást. A 
Goda-diilöben pedig a nagy melegtől kigvul- ' 
ladt a száraz fű. amlcy óriási területen égett , 
és veszélyeztette a közelben felhalmozott 1 
kazlakat.

— Bezárták a berlini egyetemet. Azokra , 
a verekedésekre való tekintettel, amelyek j 
kommunista és nemzeti szocialista diákok I 
között folytak, a berlini egyetemet szom- 1 
hat délután újból bezárták. I

i A tátrai mftingnek mindenkor a legvonzóbb 
száma volt a Tátrai hendikep. A klasszikus 
küzdekmszámba menő verseny vasárnap is 
nagy közönséget csalt ki a pályára. A nap 
eseménye nagyszerű és hatalmas mezőnyével 
méltó is volt az élénk érdeklődésre. A közön
ség a legjobb klasszisba tartozó Kapitányt fa
vorizálta, a verseny eredménye azonban ez
úttal a hendikcpjellegnek adott igazat s Kapi

tányt megverte a nála gyöngébb klasszisu, de 
jobb papirsúnszu Tékozló. Tékozló mint a 
mezőny egyik legnagyobb autszájderc startolt 
s győzelmére csaknem negyvenszeres osztalé
kot fizetett a lotalizatőr. Ugyancsak nagy meg
lepetést okozott a double-fogadások második 
részében, a hendikepben. Pezsgő győzelme. 
Természetes, hogy a két ló győzelmére a ket
tős fogadások kvótája is szenzációs volt és 
csak néhányan részesültek benne. Az első he- 
lyen egyedül egy vendéglős találta cl a doublét 
s ő is különös szerencsével jutott hozzá. A 
második futamban ugyanis megfogadta

a tizenkétszeres osztalékot
fizető Sandbergct, amire egyik sportsman ba
rátja pezsgőt akart vele fizettetni.

— Csak a tékozlók isznak ma pezsgőt — 
felelettel tért ki a vendgélős az unszolás elől.

— Amilyen szerencséd van most, még a 
doublét is kimondtad — volt a válasz. A double 
első részében fut Tékozló, a második részé
ben Pezsgő, mind a kettő a bransodba vág, 
fogadd megl

A vendéglős hajlott a csábiló kabalára és 
igy jutott

5 pengőre 32S7 pengőhöz.
A pezsgős áldomás ennek ellenére továbbra is 
elmaradt, mert a vendéglős semmiképpen sem 
akart tékozló lenni, sőt hamarosan ki sem 
megy a pályám. Neki són igaza.

A favoriinknnk egyébként sem volt jó nap
juk. Kikapott Rendes Torontóitól, Bellevue pe

— Halálragázolta a saját kocsija. Hu
szár János inikosszéplaki kocsis elbóbiskolt 
nz országúton baktató kocsiján. A hegyes 
vidéken a szekér lejtőre került és a kőcsis 
a lovak és a szekér közé bukott. Az eséstől 
a lovak megijedlek elrántották a szekeret, 
mely keresztülment a szerencsétlen embe
ren. A szekér pedig néhány lépéssel arrább 
felborult. Igv találtak rá később az arra- 
járók. A kocsisban még volt élet, amikor 
ráakadtak. De még mielőtt orvoshoz szál- 
lithatták volna, kiszenvedett. A vizsgálat 
megállapítása szerint a szerencsétlenségért 
a kocsis maga volt felelős.

4-80Gyapjú 
fürdőruha
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— Hirtelen meghalt ■ vonaton. Vasárnap 
reggel a Délivasutről induló nagykanizsai sze
mélyvonat egyik másodosztályú fülkéjében 
hirtelen összeesett és meghalt Kolosy Mihály 
hetvenhatéves nyugalmazott kultuszminiszteri 
tisztviselő. Rendőri bizottság szállt ki a halál
eset színhelyére. Megállapították, hogy az 
idősebb úriember, aki a Lózár-utca 5. számú 
házban lakott, már hosszabb Ideje orvosi ke
zelés alatt állott szívbaja miatt. Vasárnap reg 
gél Bnlatonfüredre akart utazni, hogy ott 
syógykezellesse baját és útközben elérte a ha
lál. Holttestét a törvényszéki orvostani inté
seibe száilitot Iá k.

TFLKFO.NBESZÉLGETÉS.
— Hol töllM ai idei nyarat Margitkóm?
— A Tátrában, « fenyvesek kórt. és te Olikám?
“ s Kálvin téren, a Fenyveséknél, oda járok fel- 

üdülni # Fenw-sék olcsó Araitól. Idén as égést nvarn- 
' Athénemet elvásároltam. de nem hónom, mert 

tf-bb ArómAm van belőle, mint a legstebb nyár:dósból.
~ As óriást ilker. amely n mérlóksrcrint P ttJüt-ért 

htssiiló Korma ingek tdi nyórusitós t kísérte, arra kész
tette est as Asrégi céget, hoay Assses cikkeit hasnuló 
mértékben less Vilitőlt óron horsa forintomba és hmt* 
eren remlkhou Arakat még rgen n bé’en érvén.vben 

I .”■*** . ’ásároljon délelőtt. Korma. Kórolj -kArat S 
I 's síi kon).

— Meinl >Ukól»álsásat. lük mindaxon tnüvéu
urakat. aktk a Meinl-phkólrólyátalon réi«tvM«k. hocy 
l-ukótali mun’ ólukat kA»p<”'tl Irodánkban M na^on 
I'. IÁI tehót julius 21 ló átvenni Mlvcakrdjenek mert 
«»en időn lul arokai rlraklóiowuk Meinl Gyula rl

_ |»r. Murl*«un aiárlelmllále minden atakórtelben 
kapható. (oljsdék (tel» erem ítubus) K mr alakban

- Télen meleg van.
* lehűtheti niaaót. bu ANIM > rudaeakóval simítja hóm- 
lókét.

A Széchenyi-fürdő gyilkossági'í/Z ~~ '__ ..«-x«_ központi tej csarnok
miatt körözött építészét vasár

nap Bécsben letartóztatták
naponta friss

Yoghurt
A tlzenAt évre Ítélt Kőmives Géza a fogházból szökött meg

Szekssárd, julius 12.
Bécsben a szekszárdi ügyészség 1920-ban 

kiadott körözőleveie alapján gyilkosság gya
núja miatt letartóztatták Kőmives Géza 53 
éves építészt. Kiadatása érdekében 
indult az eljárás.

Kőmives Géza, aki a tolnamegyci 
kónyiban született, igen kalandos 
ember. Annakidején

6 vezette a budapesti Széchenyi-fürdő 
építését.

majd Berlinben, Párisban és Buenos-Aircs- 
ben dolgozott. Amerikából a háború előtt 
visszakerülve, a fiumei pályaudvaron folyó 
építkezéseknél kapott alkalmazást.

A kommün idején Dombóváron beállt vö
rös katonának és abba a terrorcsapatba volt

mcg-

I beosztva, amely
■ környékbeli falvakba járt fosztogatni. 

Ezzel a csapattal Tamásiba ment az ellen
forradalom leverésére és ő is benne volt 
abban a szakaszban, amely az ellenforra
dalmárokat agyonlőtte.

A kommün leverése után 1919 decem
berében letartóztatták

és a szekszárdi törvényszék gyorsított eljá
rás szerint működő ötös büntetőtanácsa 

gyilkosságért, rablásért és lázadásért 
15 évi fegyházra Ítélte el.

A f egyházak akkori túlzsúfoltsága miatt 
ideiglenesen a szekszárdi fogházban ma
radt, ahonnan 1920 október 8-án megszö
kött. Akkor adták ki ellene a körözést, 
amelynek alapján most Bécsbcn elfogták.

A kabala 5 pengőre 3257pengőhöz 
segített egy vendéglőst

Budapesti lóversenyek
adig Nótástól s egyedül Árosa felelt meg 

hozzáfűzött bizalomnak a favoritok közül.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Schiller M. Torontói (ltf) 

Blackburn, 2. Rendes (p.) Csuta, 3. Bármikor 
(10) Klimscha. F m.: Corinthia, Nordwind. 
Tót.: 10:26. 13, 12. - II. FUTAM. 1. Mihályi 
K. Sandberg (6) Schejbal, 2. Héra (12) 
Teltschik, 3. Árboc (6) Balog. F. m.: Passat, 
Alvinc, Simple Simon, Péter, Pilyke, Mára- 
maros, Vallomás, Vadóc Fuvolás, Szigliget, 
Funny, Takarodó, Csatlós. Tót.: 10:34. 39, 52. 
— III. FUTAM. 1. Borbényi T. Tékozló (12) 
Fodor, 2. Kapitány (254) Schejbal, 3. Admirá
lis (6) Teltschik. F. m.: Corvus, Gyöngyhalász, 
Példás, Hortobágy, Betyár, Iola II., Csak 
előre, Siker, Néni, Pici, Süsü, Bosnyák, Hűm
mel, Fababa. Tót.: 10:396. 59, 16, 48. —
IV. FUTAM. 1. Mr. Corncr Árosa (6:10) Esch,
2. Hajnalka (2) Csuta, 3. Splendid (16) Hevesi. 
F. m.: Snow White, Gracia. Tót.:' 10:21. 15, 
£7- — V. FUTAM. 1. Lázár K. Pezsgő (12) 
Rózsa, 2. Rejtély (254) Gulyás, 3 Kereső (2) 
Schejbal. F. m.: Zsivány, Pali Mail, Bon soir, 
Farsang, Pálma, Sárkány, Petár, Fogd meg, 
Suta. Tót.: 10:150. 33, 22. 16. — VI. FUTAM. 
1- Gr. Pejacsevich A. Nótás (254) Gutái 2. 
Bellevue (4) Teltschik, 3. Nimole (254) Csap
iár. F. m.: Csak rajta. Helga, Vadőr, Vadvirág, 
Rebecca, Eloile Filante, Toreador, Baka 
Tót.: 10:36 13. 13. 13,.

Pázmán kimúlt. A magyar lótenyésztést 
súlyos veszteség érte. Pázmán, a kiváló és 
világviszonylatban is elsőrangú apamén, a 
fenéki ménesben kimúlt. Hat éven át Páz
mán ivadékai nyerték a legtöbb versenyt 
Magyarországon. A legjobb fia Naplopó 
volt.

— Halálos szerencsétlenség a sárhegyi 
kőbányában. Szombaton délután halálos 
szerencsétlenség történt a Szob közelében 
lévő sárhegyi kőbányában. Kunya József 
huszonötéves lőmcster egy harminc méter 
magas falra mászott fel, hogy a fúráshoz 
szükséges tömlőt leemelje. Amikor mintegy 
harminc méter magasságban volt, a bizto- 
silókölél, amelyre kapaszkodott, elszakadt 
s a szerencsétlen ember lezuhant a mély
ségbe. Fejét egy kőrakásba zúzta és nyom
ban meghalt. A bányaigazgatóság és a szobi 
csendőrség nyomozást indított annak a 
megállapítására, hogy a szerencsétlenség
ért terhel-e valakit felelősség.

— Kifogták a megyeri csónakszerenesétlen- 
ség áldozatit. Vasárnap délelőtt a megyeri 
strandfürdő közelében egy munkásember holt
testét fogták ki a Dunából. A helyszínre ki
szállt rendőri bizottság átkutatta a halott zse
beit és a benne talált iratokból megállapítot
ták, hogy a halott Simon Árpád huszonkilenc- 
éves napszámossal azonos, aki e hó 10-én 
pusztult a Dunába. Pénteken a korn délutáni 
órákban a megyeri vízmüvek tizenkét munkása 
indult el egy csónakon az óbudai partok felé. 
A Duna közepén a csónak fölborult és mind 
a tizenkét utas a vízbe esett. Tizenegy munkást 
a közelben tartózkodó hajósoknak és halászok
nak sjkerült kimenteni a vízből, de a tizen
kettedik munkás, Simon Árpád időközben a 
víz alá merült. A holttestet az újpesti halottas
házba szállították.

— Szabadon engedték as őrizetbe vett jugo
szláv pilótát. A múlt hét folyamán Rostélyos 
dombé köreiében kényszerleszállást végzett az 
1183. számú, jugoszláv hadi repülőgép, ame
lyet Jogovtcs Péter pllótaőrmester vezetett. A 
kényszerleszállásról dr. Boronkay Gábor 
szolgnbiró jelentést telt Budapestre a ' 
delml minisztériumunk és jelentésében 
dotta n kényszerleszáltós körülményeit, 
védelmi minisztérium intézkedett, hogy 
zelbe veti jugoszláv pilótát bocsássák 
dón. Jognvics vasárnap délelőtt féltizenegykor 
föl is szólít •» Knstélvosdomhó közelében el
terülő mezőn s útját a Jugoszláv halór irá
nyába vette.

tó- 
honvé- 
clmon- 
A hon
át őri- 
szaba-

— Rosszul lett a rendőr az őrhelyén. R6 
vcsl Gábor 30 éves rendőrörmester vasé/ 
nap délután a kispesti Erzsébet-téren hir', 
telén rosszul lelt és összeesett. Azonnal kb 
hívták a mentőket, akik megállapítottá/ 
hogy a szerencsétlen rendőr epekőrohamot 
kapott. Eszméletlen állapotban szállították 
a Mosonyi-ulcai rendőrkórházba.

— Vázsonyi János a Demokrata Kör el- 
nőké. A Központi Demokrata Kör szómba, 
tón este rendkívüli közgyűlést tartott, me
lyen uj tisztikart és választmányt válasz- 
tott. A kör elnöke dr. Vázsonyi János, eb 
nökhelyettesei Gáspár Fülöp és Nobel Árpád 
ügyvezető elnökei Gömöri Elek, Pusztau 
Károly és dr. Várkonyi Kálmán, főtitkára 
dr. Scháffer Zsigmond lett. A választás után 
dr. Vázsonyi János megköszönte a belé he
lyezett bizalmat: a nagyszámban egybe
gyűlt tagok öt és a többi megválasztott 
•tisztviselőt meleg ünneplésben részesítették.

— A szombathelyt repülőtér két alkalmazott
jának szerencsétlensége. A Szombathely hatá
rában fekvő Gyöngyösszőllős község felé ha
ladt tegnap motorkerékpárján a repülőtér két 
alkalmazottja. A gépet Novolits József vezette. 
A gyöngyösszőllösl országúton a gép ismeret- 
len okból nekiszaladt az egyik villanyoszlop, 
nak és a rajta ülők nagy ívben repültek ki a 
gép nyergéből. Novolits olyan szerencsétlenül 
esett ki a gépből, hogy súlyos sérüléseket szen
vedett a fején. Egy arra haladó teherautó 
talált rá a szerencsétlenül járt emberekre. 
Felvette őket és a motor roncsaival együtt be
szállította Szombathelyre. A vizsgálat a szeren
csétlenség ügyében megindult.

— M. klr. osztálysorsjáték. A 4-ik osztály 
húzása holnap, kedden kezdődik. Figyel
meztetjük a résztvevőket, hogy a megújítási 
betét Vi = 24 P, >/, = 12 P, í/4 = 6 P, 
Vb == 3 P és az. előirt 30 fillér költség a hu* 
zás előtt megfizetendő, ellenesetben az eset
leges nyereményre való igény valamint 
minden a sorsjegyek összefüggő jog meg
szűnik.

a^U6n‘, BERLINBEN
akkor k * r e r b e f

— Schmeling a Weisz-csárdában. Max Schme
ling. a boxólás világbajnoka, egyszer Farkas 
Miklós fllmoperatőrrel a Weisz-csárdában va

csorázott. Weisz mester a látogatás emlékére, 
most,, amikor Schmeling is világbajnok lett, 
Schmeling bifszteket kreált és olcsó árban for
galomba hozta. A vendégek nagy része Schme
ling bifszteket eszik most a Weisz-csárdában 
és ezt Schmeling, aki telefonon mindennap be
szél Berlinnel, meghallotta. Kábelezett a Weisz- 
csárdába és megköszönte a figyelmességet.

— öngyilkosságot kísérelt meg a rend
őrőrszobán egy előállított ember. Szomba
ton éjszaka a VI. kerületi kapitányságra 
botrányokozás miatt előállították Hartinger 
Márton ötvenkétéves raktárnokot. A rak- 
tárnok nagyobb társaságban mulatozott és 
hajnal felé ittas állapotban duhajkodott az 
Utcán. Az őrszobán, mialatt jegyzőkönyvet 
vettek fel a személyi adatairól, öngyikos- 
súgot kísérelt meg. Zsebkésével balkarján 
a csukló felett felvágta az ereit és eszmélet
lenül esett össze. A kerületi kapitányságról 
azonnal értesítették a mentőket, akik a su* 
lyos állapotban levő embert a Rókui-kón 
házba szállították.

— Tűz az Országház-étteremben. Szombaton 
éjszaka két óra tájban az Országház-élterem- 
ből tüzet jelentettek a központi tűzoltóságnak. 
Az V. kerületi tüzŐrség vonult ki az Országház 
pincéjébe és csakhamar megállapították, hogy 
komolyabb veszedelemről szerencsére nincsen 
sző. Rövidzárlat következtében keletkezett a 
tűz és a kivonult tűzoltók pár perc alatt el* 
oltották.

— A mezőőr rejtélyes halála. Szekszárdi 
ról jelentik: Bak Áriám 62 éves paksi mező
őrt ma éjszaka lakásán felakasztva holtan 
találták. A járásbíróság telefonon jelentette 
az esetet a szekszárdi ügyészségnek és azt is 
közölte, hogy a holttest szája zsebkendővel 
volt bekötve. Erre való tekintettel Gál De
zső dr. vezető királyi ügyész elrendelte ■ 
holttest felboncolását és nyomozást indított 
annak megállapítása végett, hogy Bak ön
gyilkosságot követett-e el vagy pedig bűn* 
tény áldozata.

— Megloptak a villamoson egy német diákot- 
Rlttmeister Pál huszonhároméves erfurti diák, 
aki pár nap óta tartózkodik Budapesten, be
jelentette a főkapitányságon, hogy vasárnap 
délelőtt egy 6-os jelzésű villamoson a Nagy* 
körúton ismeretlen tettes ellopta tárcáját, 
amely száz schlllinget és száz pengő készpénzt, 
valamint több iratot tartalmazott. A zsebtolvaj
lás ügyében megindult a nyomozás.

— Vége felé kftreledlk ■ 14 napos Fenj vet-vásár, nsCT 
bánat ura azoknak akik megismerték ezt a pórMljnsl 
ktdverA bevásárlást kh.tósécet. de már elvásárolták s 
pénzeket. Már csak 2 finnig tart a vásár, amely 
ér vétfrt. tiélfón a mosókéin,éknek lesz nagy keletjük, 
ezek kóxfttt Is frtlént annak n kitünően mosható min
tázott anvugu strandknHI-kelmének. an elvnek I-2" 
pengA mó'ere. Nagv idénvár et mostan és éppen e»er« 
gnr/tag válasz ékhan és elegendő menyisógben áfl a vet* 
közönség rendelkezésére.
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— Lemond ar. osztrák pénzügyminiszter. 
Bécsből jelentik: Itteni poltikai körök

ben elterjedt hírek szerint Redlinq József 
pénzügyminiszter a napokban benyújtja 
lemondását. Redling az utolsó napokban 
elkedvetlenedett, mert kitűzött programm- 
ját megvalósítani nem tudja.

— A nagykőrösi mandátum átadása. 
Hagy kőrösről jelentik: Ráday Gedeon gróf
nak, a város országgyűlési képviselőjének, 
vasárnap adta át a mandátumot a polgár
ság nagy tömegének jelenlétében Jalsoviczky 
László dr. választási elnök. Délben a Szé- 
chenyi-kcrtbwi ezerteritékes diszebéd volt, 
amelyen a főispán képviseletében megjelent 
jVey Géza főjegyző a kormányzóra mondott 
felköszöntőt.

— Képviselőtestületi választások Makón. 
Makóról jelentik: Ma tartották meg a vá
rosi képviselőtestületi választást, miután az 
1929. évi választást a közigazgatási bíróság 
megsemmisítette. A mai választáson 54 
képviselőtestületi tagot választottak. Ezek 
pártállásuk szerint a következőképpen osz
lanak meg: polgári egységespárt 28 (a múlt 
választáson 14 volt), szociáldemokrata 5 
(8), Kossulh-párti, illetve egyesült ellenzéki 
21 (82). A szociáldemokrata jelöltek sorából 
kibukott a párt vezére, Kotroczó József is, 
aki a mulban nagy szerepet játszott a város 
életében.

— A gyorsvonatból kipattanó szikra felgyúj
totta Novák földbirtokos bnzatáblált. Vasárnap 
délben az egyik gyorsvonat, amint elhaladt 
Kovák János v. országgyűlési képviselő, nagy
kanizsai földbirtokos gabonaföldje mellett, a 
mozdony szikrája felgyújtotta a lábon álló bu 
zatáblát. A száraz gabona pillanatok alatt ha
talmas lánggal égett, úgy, hogy észrevették a 
nagykanizsai állomáson a vasutasok is, akik a 
színhelyre sietlek, ahol a tüzet oltani kezdték. 
Időközben értesítették a nagykanizsai tűzoltó
ságot is, amely teljes felszereléssel kivonult, 
de addigra a derék kanizsai vasutasok már el
oltották a tüzet. A tűz alapos pusztítást vég
zett Novák földbirtokos búzaföldjén. A kárt 
még nem lehetett megállapítani.

— A buskomor flu öngyilkossága majd
nem elpusztította a falut. Kölnből jelentik: 
A Köln melletti Lindenscheidben súlyos 
tűzvész pusztított. A tűz a biró szérűjében 
keletkezett és hamarosan átterjedt a szom
szédos épületekre is. A tűz a falu állatállo
mányában is nagy kárt tett. Rengeteg me
zőgazdasági gép és eszköz teljesen tönkre
ment. Az anyagi kár igen nagy. A megin
dított nyomozás során kiderült, hogy a tü
zet gyújtogatás okozta. A biró huszonhét
éves fia, aki már hosszabb idő óta búsko
morságban, szei^ye^ett, bezárta magát apja 
szérűjébe és* refgyujfótta az épületet. Még- 
szenesedett holttestét megtalálták a szérű 
romjai alatt.

— Konyhakés-párbaj vadházastársak között. 
Szegedről jelentik: Vasárnap délután Szegeden 
a Kerek-utca 19. számú házban Gábor József 
negyvenhétéves iparos összeveszett vadházas- 
társával, Masics Máriával, akivel különben na
pirenden voltak a civakodások és összeszólal- 
kozások. A vasárnap délutáni összetűzés azon
ban komolyabb fordulatot vett, amikor mind a 
ketten konyhakést vettek a kezűkbe és azzal 
támadtak egymásra. A konyhakés-párbaj óriási 
lárma mellett ment végbe, úgyhogy előkerültek 
a szomszédok és házbeliek is, akik azután 
megakadályozták a vadházastársak vérengzé
sét. A férfi a homlokán kapott egy nagyobb vá
gást, míg az asszonyt egy tiz centiméter hosszú, 
csontig ható szúrás tette harcképtelenné, úgy
hogy az előhívott mentők eszméletlen állapot
ban szállították kórházba, mig a férfit köny- 
nyebb sebesülésével a rendőrség őrizetbe vette.

— Munkában a betörők. A vasárnapra vlr- 
raddó éjszaka betörők jártak az ügynök-utca 
Ifi. számú házban, Schreiber József gyógysze
rész lakásán. A gyógyszerész jelenleg külföl
dön tartózkodik és a betörést a házfelügyelő 
fedezte fel. A betörők álkulccsal hatoltak be a 
lakásba, feltörték az összes szekrényeket és 
fiókokat, azonban, hogy mit vittek magukkal, 
azl nem lehet megállapítani mindaddig, amíg 
a lakás tulajdonosa haza nem érkezik. A te- 
törés ügyében megindult a nyomozás.

Zeileis 
gyógymódjának 

nagy sikere!
Nem tagadhatja most mór a gallspachi 

Zeileis legádázabb ellensége sem a rendkívüli 
gyógyeredményckel, amiket n gyógymód al
kalmazásával elértek- A legjobb bizonyítéka 
fnnek, hogy mindenfelé utánozzák a gépeket 
ás ezen utánzatokat „Zeileis rendszorü keze
lés" címen reklámozzák, dacára annak, hogy 
Zeileis gépe utánozhatatlan, mert olyan gyár
tási titkni vannak, amelyeket eddig senki sem 
tudott kifürkészni. Ilven eredeti Zellels-géppel 
gyógykezeli a betegeit dr. Blechner Barna 
orvos, Andrássy nt 82. arám alatt (Oktogon
térnél), ahol mór nngy számban vannak olyan 
betegek, akik soha nem remélt javulásukat és 
gyógyulásukat érték el u Zeileis kúra által. Az 
Ideges tünetek, izületi fá|dalmak, Idcgtsábák. 
reuma, isehiás, valamint számtalan belső be
tegség csökken napról napra, a mindenre ki 
♦erjedő alapos orvosi vizsgálat után végzett 
besugárzások következtében. Hogv a szerény 
keresetű betegek is élvezhessék e gyógymód"! 
és annak gv/gvitó hatását, a kezelés dl’a ese 
tönként 3 pengő.

Emberélet eseti áldozatául 
a zeppelin bécsi látogatásának

Bécs, julius 12.
A Gráf Zeppelin vasárnap délelőtt menet’ 

rendszerűén Bécsbe érkezett, majd elindult 
ausztriai kör repülő útjára.

A Zeppelin ausztriai útja kitünően sike
rült. A léghajó München. Linz és Alsó- 
ausztria fölött repült és %6 órakor hajnal
ban ért először Bécs városa fölé, ahonnan 
folytatta útját Pozsony felé. Innét délkeleti 
irányban szállott Nyugatmagyarország fö
lött és kört irt le Sopron fölött. Nyolc óra 
tájban a Zeppelin ismét Bécs felé közeledett, 
majd fél 9 órakor

programszerűen leszáilott az asperni 
repülőtéren.

Itt Eckenert, a léghajó vezetőjét maga Mik
lós szövetségi elnök, az osztrák kormány 
tagjainak élén Buresch szövetségi kancellár, 
Bécs város küldöttsége, a diplomáciai kar 
számos tagja és óriási közönség fogadta és 
üdvözölte.

Eckener válaszában hangsúlyozta, hogy . 
nem tekinti magát politikai személynek, 
mégis meg kell állapítania, hogy

a fogadtatásból kiérzi a nép hangulatát, I

Ónként jelentkezett 
agrunewaldi leánygyilkos

Mostohaapja Ülte meg a szép Gerda Kaliseht
Berlin, julius 12.

(A Hétfői Napló tudósit jónak telefon
jelentése.) Néhány nap óta egész Német
országot izgalomban tartja az a titokzatos 
gyilkosság, amelynek áldozata Gerda Kalisch 
tizenhétéves szép leány. Gerda Kalischt a 
múlt hét egyik napján holtan találták a 
gruneuraldi erdőben. Nyakán horkolástól 
származó nyomokat fedezett fel a rend
őrség.

Már a ryomozás első stádiumában
a leány mostohaapjára Irányult a rend

őrség gyanúja.
Amikor keresni kezdték, Kalisch eltűnt a

— A Dunába ugrott egy fiatal lány. Va
sárnap este az összekötő vasúti hídról a 
Dunába vetette magát Wagner Kató' 2Ö éves 
urilány, aki Szigetvári-utca 17. szám alatt 
lakik. Az utolsó pillanatban sikerült ki
menteni a habok közül. A fiatal lány beval
lotta, hogy tettét szerelmi bánatában kö
vette el. Súlyos állapotban a Rókus-kór- 
házba szállították.

— Elgázolta a motoros a biciklistát. A 
Bajza-utca és Andrássy-ut kereszteződésénél 
tegnap délelőtt Szabó László harminchárom
éves főpincér a Bp. 82—592. rendszámú motor
kerékpárral elütötte Paulik Géza harminckét 
esztendős műszerészt, aki kerékpárjával ha
ladt az úttesten. Paulik leesett a kerékpárról, 
jobbláb-töréssel szállították a mentők a Rókus- 
kórházba. A gázolós ügyében a vizsgálat meg
indult.

— Elütött az autó egy kisgyermeket. Vasár
nap délután megdöbbentő autószerencsétlenség 
történt Pesterzsébeten. A Határ utca 42. számú 
ház előtt játszadozott Habai Klára másféléves 
kisleány, egy villamoskalauz leánykája., Lement 
a járdáról s az úttesten egy teherautó kerekei 
alá került. Súlyos sebesüléssel szállították a 
Szent István-kórházba.

— öngyilkos lett a Szent Lászlő-kórház ápo
lónője. Vasárnap délután a Szent László-kór- 
házban Pajnylk Ilona ötéves ápolónő ismeret
len méreggel megmérgezte magát. Mire rátalál
tak, a méreg már felszívódott szervezetébe, 
úgyhogy a kórház orvosai nem tudtak segíteni 
rajta. Haldokolva szállították a Rókus-kór- 
házba.

— Felakasztotta magát egy öreg munkás. 
Barta Gyula hatvan esztendős betonmunkás 
Pesterzsébeten, az Előd-utca 5. számú ház ud
varán felakasztotta magát, s mire sz öngyil
kosságot észrevették, meghalt. Az idős ember 
búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben megírja, 
hogy anvagl gondok miatt válik meg az élet
től. Holttestét a pesterzsébeti halottasházba 
száilitották.

— Betiltott lap. Münchenből jelentik: A 
birodalmi belügyminiszter kérelmére a mün
cheni rendőrség három hétre betiltotta ü 
Münchenben megjelenő Völkischer Beobach- 
lert.

— Az öreg gazda öngyilkossága. Gyömrő- 
ről jelentik: Blaskovics Mihály 84 éve* 
ecseri gazdálkodó felakasztotta magát s 
mire rátaláltak, hnlolt voll. Hátrahagyott 
levelében megírta, hogy tízért lett Öngyilkos, 
mert nem akart terhére lenni családjának.

— Tűzvészt okoaott az éjszakai eséplés.
Belgrádból jelentik. Artesurl macedón faluban 
szokatlan okból keletkezett tűzvész. A balkár 
félszig len uralkodó rettenetes hőség miatt a 
cséplési munkálatokat csak a sötétség beáltá 
val. lámpafény mellett végzik. Az egyik láni|» 
eltört és fölgyujlotla a csépiéire váró gabonái 
A tűz nngv s.bessséggel tovaterjedt és csakha 
mar a falu házait is felgvu itatta. A lakosság 
teljesen tehetetlen voll a lángtengerrel szem j 
ben, nrnelv csakhamar 24 házni és mrlléképíl 
letet pusztítóit el és elpuszln”. a falu teljes I 
éllatállamánya is. I

amely szerint Ausztria és Németország 
népei együvé tartoznak.

A léghajó egyórai tartózkodás után Ismét 
felszállott, hogy körrepülést végezzen 
Ausztria felett. Fedélzetén többek közölt 
magával vitte Buresch szövetségi kancellárt, 
Heinl kereskedelmi és XVinkler belügymi
nisztert.

A körrepülés közel nyolc óráig tartott és 
a léghajó útja a Scmmering felett Klagen
furt felé, a Dráva völgye fölött, majd visz- 
sza Gráo és Kismarton városok felelt veze
tett. Este l/tl órakor a Gráf Zeppelin ismét 
leszállóit Aspernben, ahonnét 25 perc 
múlva indult vissza Friediichschafenbe.

A nagy melegben százan lettek a hőségtől 
rosszul. Eddig egy halálos balesetet jelen
tettek a városból. Egy fiatalember, aki a 
Zeppelint a hajnali órákban már látni 
akarta, lakóházának tetejére mászott, ahol 
érintkezésbe jutott az erősáramvezetékkel

Holtan zuhant az utca kövezetére.
Az eddigi jelentések szerint más jelentő

sebb baleset nem történt a Zeppelin látoga
tásával kapcsolatban.

városból, néhány napi bujkálás után azon
ban önként jelentkezett a rendőrségen.

Vallomása során elmondotta, hogy mos
tohaleányával már két év óta viszonyt foly
tatott. A múlt héten kiránduláson voltak 
és hevesen összevesztek.

A leány arcul ütötte, mire Ő hirtelen 
Indulatában zsineggel megfojtotta.

Vallomása szerint a zsinegre azért volt 
szüksége, mert kerékpáros és e célból állan
dóan zsineget hord magánál. A rendőrsé
gen természetesen ezt a védekezést nem 
fogadták el és egyelőre tovább folytatják a 
nyomozást a bestiális gyilkosság hátterének 
és körülményeinek tisztázására.

— Bányabeomlás két halottal. Lipcséből 
jelentik: Az Érchegységbcli Oelsnilzböl je
lentik, hogy péntek este kilenc óra felé a 
„Deutschland“-tárnában súlyos szerencsét
lenség történt. Leomló kövek maguk alá 
temettek két bányászt és annak ellenére, 
hogy a mentési munkálatok azonnal megin
dultak, mind a ketten meghaltak.

— As utazók uj egyesületbe tömörültek. Az 
alkalmazott kereskedelmi utazók és ügynökök 
néhány hónappal ezelőtt egyesületbe tömörül
tek. A belügyminiszter a napokban hagyta 
jóvá az egyesület alapszabályait, úgyhogy a 
vezetőség, amely minden utazót és ügynököt 
csatlakozásra hiv. fel, október 4-re tisztikar
választó közgyűlést hivott egybe, amikor a 
szakma összes fontos kérdéseiben is állást 
foglalni és mozgalmat indítani kivan.

— Felgyújtottak egy falut. A vasmegyei Ma- 
gyargencsen hatalmas tűzvész pusztitott tegnap 
éjszaka. A tűz Moosl István gazda pajtájában 
keletkezeit, ahonnan rövidesen átcsapott a 
szomszédos lakóházukra ,is. Annak ellenére, 
hogy nem volt szél, a tűz rövidesen hat lakó
házba kapott bele és porig hamvasztotta. A 
vizsgálat megállapította, hogy a tüzet gyújto
gatás okozta. A csendőrség lázasan keresi a 
letteseket. A tűz okozta kár mintegy 20 ezer 
pengőre rúg.

— Nyomdászjublleum. Vasárnap délelőtt lé
lekemelő ünnepség színhelye voll a nyomdász
szervezet Kölcsey-utcai nagyterme. A Glóbus- 
nyomda igazgatósága és technikai személyzete 
nagyszámú közönség jelenlétében ünnepelte 
ötvenesztendei munkássága alkalmából Frech 
Sándor, Hirschkovttz Jónás és Kaupy Salamon 
nyomdai munkásokat s ebből az alkalomból 
kedves és ériékes ajándékokkal lepték meg a 
három derék munkást. A jubilánsok nevében 
Hirschkovitz Jónás mondott köszönetét az 
üdvözlőbeszédekért s a kedves ajándékokért.

— Sós Endre: Ml lesz Európával? A Cobden 
Könyvtár most jelentette meg Sós Endre Mi 
lesz Európával? című tanulmányát. Sós Endre 
a nemzetgazdász tudásával és a publicista ér
dekességével irta meg müvét, amelyben részle
tesen foglalkozik az egyes európai országok 
költségvetési bajaival. A munkanélküliség le
küzdésére európai közmunkákat ajánl, ame 
lyekben az országok egy része tőkével, az or
szágok másik része pedig munkával venne 
részt. Ilyen európai közmunka lenne a vasúti 
kocsik mai kapcsolási rendszerének antoina- 
likus kapcsolási rendszerre való kicserélése.

iOISÓ INGEMET IS ODAADOM
-MÉRTÉH SZER'NTK=k±p 

már P ».80-tól Még ezen n héten !
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— Kornfeid Zslgmond (Radnóti József köny
ve), Most jelent meg Radnóti József könyve. A 
cim semmitmondó. Ha látod, arra gondolsz: 
megint egy életrajz, ezúttal egy bankvezérről. 
De ha végiglapozod, látod: ez egy kőngV. 
Könyv, a szó igazi értelmében, irodalmi valu
tában. Radnóti József a pénz avatott tollú kró
nikása, könyvet irt Kornfeid Zsigmondról. 
„Tudott örülni, de nagyon ritkán volt elragad
tatva. Nem kedvelte a szélsőségeket, nagyon 
harugudni sem tudott, mindenesetre mérsékelt 
volt, mértéktartó és ceremóniás. .. Nappal ki
bocsátott, forgatott, konvertált, keresett, ki
egyenlített, egy nagy bank, szinte egy egész 
ország gazdasági sorsát intézte, este költemé
nyeket olvasott és költeményeket irt. Anélkül, 
hogy bármilyen tekintetben szélsőséges lett 
volna, benne magában találkoztak a legnagyobb 
szélsőségek." Ezt a néhány mondatot kell csak 
ideiktatnunk, hogy lássuk, milyen tökéletes, 
biztos meglátás vezette Radnóti ecsetjét, mikor 
megalkotta nz állam bankárjának portréját, aki 
mint a Rotschildok megbízottja jött Magyar
országra, de magyarrá telte a pesti tőzsdét, aki 
Wekerlével megteremtette az nranyvalutát, de 
Spinozától tanult gondolkozni és két bankügy
let között Petőfit fordította németre. Erről az 
emberről nem voll könnyű munka könyvel 
Imi. Ennek nz embernek a portréjához váloga
tott színek, nem mindennapi tónusok kellettek. 
Színek és tónusok, amelyeket a fotográfus 
iparos nem ismer, amelyek csak n festőművész 
palettáján születnek. Es Radnóti József meg
találta mindezt: tökéletes könyvet irt, szépet, 
érdekeset. Szebb, értékesebb emléket nem is 
lehetett volna állítani Kornfeid Zsigmnndnnk. 

fS. P)
— Feltárták n nyírbátori Bálliory-kriplát. 

Debrecenből jelentik: A Műemlékek Orszá
gos Bizottságának javaslatára vasárnap dél
előtt bizottság szállott ki Nyírbátorba, hogy 
az ősi református templom befalazott Bá- 
f/iory-kripláil felnyissa, annak megállapí
tása végeit, hogy az évszázados kripták mit 
rejtegetnek. Kertész K. Róbert államtitkár, 
Möller István műegyetemi tanár és I.echner 
Károly múzeumi igazgató jelenlétében nyi
tották fel a kriptákat Az egyikben semmit 
sem talállak, a másikban három darab ko
ponya volt. Minden valószínűség szerint 
a Bdfhory-nemzetség tagjaié.

Az autó nekiment n szekérnek. Czédula 
György sármelléki gnzda Keszthelyről hazain- 
dult kocsijával, amikor utolérte őt egy gép
kocsi, amely bclerohant szekerébe, azt teljesen 
összetörte, a bakon levő Czédula pedig úgy 
esett ki nz úttestre, hogy hátgerinctörést és 
agyrázkódást szenvedett. Haldokolva szállítot
ták be a keszthelyi kórházba.

— Beomlott a tűzfal. Felsőfakospuszlán dr. 
Plósz Sándor uradalmában n magtár építése 
közben leomlott n hatalmas tűzfal, amely ép
pen az n|atta dolgozó Palánki Károly 20 éves 
kőművest agyonütötte. Szigorú vizsgálat indult, 
a halálos szerencsétlenségért kit terhel felelős
ség.

— Felöklelte a falu bikája. Pál Gyula 27 
éves lüskoszentpélcri lakos a község bikáját 
akarta kivinni a legelőre, amikor a hatalmas 
állal vnlnmltől feldühödött és nekiment Pálnak, 
szarvaival felöklelte és megtiporta, úgy, hogy 
a szerencsétlen embert haldokolva szállították 
be a zalaegerszegi kórházba.

— Felborult egy motorkerékpár a Váci-uton. 
Nagy Károly 30 éves gazdatiszt, aki Káposztás* 
mc gyérén lakik, vasárnap este a Váci-uton ha
ladt motorkerékpárjával. A motorkerékpár egy 
helyen hirtelen nagyot zökkent és felborult. 
Nagy Károly kizuhant a nyeregből és köny- 

nyebb sérüléseket szenvedett. A Gróf Károlyi* 
kórházba száilitották.

A „Duna-dij“ és a „Mezőhegyes 
ktipa“mérközéseivel befejeződött 

a lovaspóló-szezon
A nemzetközi mlling zárónapja szép spor

tot hozott. Két döntő került lebonyolításra 
szépszámú, előkelő közönség előtt. A Slühmer 
Frigyes által adományozott „Duna Kupá"-M 
a „Canaries"' (1. Lenhard József őrnagy, 2. 
Tólhvárady Asbólh A. szds, 3. Sorg Jenő, 4. 
Lieut. Col. F. N M. MacFarlane) és a fél gól 
előnnyel induló „Blue boys" (I. vitéz Sibiik 
Sándor ezr., 2. vitéz Lipcsey Márton ezr., 3. 
Hohenlohe Ferenc herceg, 4. Mihályi Ivón 
fhdgy) küzdöttek A „Canaries** 8:2K arányú 
győzelmével a dij birtokába jutott.

A föklmhelésügyi miniszter által adományo
zott „Mezőhegyes Kupa" mint amerikai hen
dikep került lejátszásra. A ..Redskins" (1. 
gróf Wenckhelni József, 2. Mr. M. N. Kcarns,
3. ifj. gróf Bethlen István, 4. Mecklcnburgi 
herceg), a „Blue birds" (t. Fuggtr György her
ceg, 2. gróf Bethlen Gábor, 3. Depóid Miklós 
őrnagy. 4. Kovács Dezső fhdgy, 3. vitéz Lip
csey Márton ezrd., 4 gróf Károlyi Lajos) j. t- 
szollak egymás ellen három bárom rh’’kkert. 
A „Redskins" mindkét ellenMe ellen győze
delmeskedett és a szép dij hirtokábH jutott, 
melyet Carola mecklenburgi hercegné nyúj
tott ót.

Végül egy négv-ebukkercs gyakorlójáték kö
vetkezel!. melynek befejezésével lezárult Ml 
Magyar Póló Club Idei nemzetközi szezónja.
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szmiÁz - nozi 
Hathónapos szezont terveznek 

az Operaházban
Nagy Ijedelem az operaházi tagok között, akik egziszten
ciájukat és a magyar zenekultúrát féltik a különös leépítéstől

Ax állami színházak szanálásával rnegbi- 
zott miniszteri biztos. Mészáron helyettes ál
lamtitkár minden erőfeszítéssel azon dolgo
zik, hogy n költségvetésben megállapított 
keretek közé szorítsa az Operaház büdzsé
jét. Ez azonban sehogy sem sikerült, mert 

nkárhová nyul, mindenütt olyan érde
kekbe Ütközik, amelyeket a szigorú, pár
tatlan és minden operaházi klikk fö
lött álló államlilvatalnoknak Is méltá

nyolni kell.
ftórmi! érint, ahol leépítést lehelne keresz
tülvinni, olyan váratlan akadályokba ütkö
zik, amelyek megoldhatatlanná teszik az 
Operaház immár nkut problémáját. Az ál
lami színházak költségvetésében ugyanis 

félmillió pengőre nincs fedezet.
Mint teljesen beavatott helyről értesü

lünk, a napokban bizalmas tanácskozás 
volt erről a kérdésről a kultuszminiszté
riumban, ahol Mészáros államtitkár oly 
szanálási eszmét vetett föl, amely azonban 
nemcsak egyes klikkek és érdekcsoportok, 
hanem az egyetemes magyar zeneélet nagy 
visszatetszésével találkozott. A terv az, hogy 

az Opcruliáz a jövő szezónban csak 
félévig játsszék és eszerint csak hat 

hónapra szerződtesse tagjait.
rA másik hat hónap alatt a tagok fizetésnél- 
Küll szabadságot „élveznek" és „módjuk
ban van" más zenés színházuknál, esetleg 
külföldön elhelyezkedni.

Ez n tirv a magyar zene* körök szerint 
rendkívül veszélyes. Egyrészt nem képzel
hető cl hathónapos, intenzív munka az

BÁRSONY RÓZSI ÉS PIDDOCK
ÚJRA ÖSSZEKERÜLTEK LIPCSÉBEN

Berlini és lipcsei apróságok
Bársony Rózsi Lipcsében gőzerővel pró

bálja a Hawaii. Partnere Steiner lesz, aki h 
Viktóriában „Jancsit" alakította nagy siker
rel. Bársony Rózsi táncszámait Piddock ta
nítja be. aki a pesti emlékek hatású alatt 
állandóan magyarul beszél a lipcsei magyar 
kolónia nagy derültségére. A Király Szín
ház voltangol tánctanára és Bársonv Rózsi 
■ Király Színház szőke emigránsa tehát új
ból összekerültek — Lipcsében. _

Lipcsében egyébként már készen áll a 
'darab, de persze még sok munka van hátra 
* premierig.

Ábrahám nnponta 20 órát dolgozik 
<és titkára, Kemény Egon, aki maga is tehet
séges zeneszerző. 5 kilót fogyott a lipcsei 
próbákon. Ahrahámmal alkalmunk volt be
szélgetni, aki elmondotta, hogy tizenegy 
slágere lesz a darabnak, amelyet jobbnak 
tart a Viktóriánál.

A legnagyobb sláger a „Rcrlits Hawai" 
clmü fox-lrntt lesz.

Még egy sereg magyar van Lipcsében. 
Magyar az igazgató-rendező Práger Miksa

is, azonkívül Szepes Lona, akinek 2 nagy 
táncszáma van. Ilusz magyar kórista is van 
a darabban. Ezeknek nagy része Berlinből 
rándull le Lipcsébe.

Visszatérve Berlinre, Székely Ibolyáról 
kell megemlékezni, aki egy nagy UFA-film 
főszerepére szerződött le. A volt pesti szép
ségkirálynőnek nagy gázsija van és most 
!’cRg.V Norman-nak hívják. Azért, mert a 
fllmkőrőkben állandóan „Csekélinek" hív
ták.

Szőke Szakáll javában dolgozik első 
nagyszabású, saját vállalkozásu filmjén 
amelynek

főszereplője egy majom lesz.
Hagcnbeck már leszállította a hamburgi ál
latkertből a „főszereplőt", amely Szőke Sza- 
kállék villájában „lakik".

Ambrus Irén, aki most fejezett be egv 
nagy filmet, Párizsba utazott a Paramount- 
hoz, ahová két filmre szerződött le.

Gordon Pál rendező Anny Ondrával és 
Georg Alexanderrel az ősz folyamán Buda
pesten fog vendégszerepelni.

• P’

Fedák Sári lemondta az összes 
vidéki vendégszerepléseit
A rossz gazdasági viszonyok miatt nem látogatta 

az Idán a vidéket
Mint anniik idején nz AnldiMual, később 

a Seybolddat én Ixv tovább crv sereg nngy 
Fedák-sikcrrel, Zsuzsa minden éviién végig
látogatta a vidéki nagy színházukat ég ven
dégszereplésével felélénkítette a nyári me
legben különösen tespedö vidéki színházi 
életet. Tavaly is még nagysikerű vendégsze
replés! sorozatot abszolvált Fedák Sári, pi
henés nélkül utazta végig a nagy vidéki vá
rosokat és azután még volt Ideje arra is, 
hogy a híres ötszázéves rna^vur dalciklusá 
val a hangversenvpódiumon arasson soro
zatos sikereket Ar Idén azonban

ASZTA LRENDELÉS: A. 662-34. UJ VEZETÉS. _

SVÁBHEGYI TEBRACE ÉTTEBE®
(a fogaskerekű végállomásnál)
Budapest legújabb szenzációja!

SZÍNHÁZI napló

Operaházban, másrészt nem hiszik, hogy 
az Operaház eminens tagjai ilyen feltételek 
mellett szerződnének az Operaházhoz. Újra 
megindulhatna az invázió kifelé, amely 
mérhetetlen károkat okozna a magyar ze
nei életnek és megfosztaná Budapestet attól, 
hogy európai nívójú zer.ei müintézete le
gyen, amelyről a külföldiek is mindig a leg
nagyobb elismeréssel beszélnek. Ez a terv 
pedig rendkívül komoly, mert ezzel aztán 
keresztülvihető az, hogy

az Operaház egész évi szubvenciójával 
féléven át jól megéljen és prosperál

hasson,
valamint a tagok megkaphatják azokat a 
fizetéseket, amelyekből eddig a pillanatig 
egy jottányit sem akarnak engedni. Értesü
lésünk szerint vagy ezt a tervet akarják 
keresztülvinni tüzzel-vassal a minisztérium
ban, vagy — vérszemet kapva a bécsi pél
dától —

nálunk is rendeletileg fogják hatályta
lanítani az operaházi szerződéseket és 
az uj szerződéseket legalább husz-har- 
mlncszázalékos gúzsirediikcióval fog

ják megkötni.
Mind a két terv nagy elkeseredést szült az 
operaházi tagok között, különösen azok kö
zött, akiknek nincs módjukban külföldre 
menni és ott elhelyezkedni. Ez a tény telje
sen elrontotta nz operaháziak nyári pihené
sét, mert félnek Budapestről eltávozni, már 
csak azért is, hogy a késői augusztusi szer
ződtetés! kampánynál kéznél legyenek és 
idejében tárgyalhassanak.

Előkelő vendége van Zalaszentgrótnak.
Németh Mária, a bécsi állami operaház 

nagynevű sztárja, akivel a bécsi opera a 
gázsik rendeleti leszállítása után is fenntar
totta szerződését, most odaérkezett és szülei 
házában tölti el nyári vakációját. Németh 
Mária teljesen visszavonult életet él és csak 
a pihenésnek szenteli minden idejét.
T7annak még karriérek Pesten. Például Si-
* inon Zsuzsi kisasszony nevét egyelőre 

csak a színházigazgatói irodákbap ismerik, 
dehát ez az ifjú színésznő valószínül eg~ egyike 
azoknak, akik minden nehezebb küzdelem 
nélkül jutnak Thália kegyeibe. A kislányról 
tudni kell, hogy semmiféle sziniiskolát nem 
végzett, soha színpadon semmiféle szerepet 
nem játszott, mégis négy pesti színház szer
ződése között válogathat. Ez a kislány elő
ször beállt azoknak a sorúba, áklk a szezón 
elején reménytelenül üldögélnek a színigaz
gatók előszobáiban. De neki a szerencse ked
vezett, őt meghallgatták: szavalt és győzött. 
Az Uj Színház már tagjának szerződtette, a 
Magyar Színház is megkínálta szerződés
sel és bizonyos számú estére az Andrássy-uti 
Színháznak és a Terézköruti Színpadnak is 
tagja. Lehet, hogy ez az ifjú színésznő még 
komoly fejfájást fog okozni a pesti naivák- 
nuk.
T Ígylátszik, Sebestyén a színházával együtt 
U visszakapta a jókedvét is. A fiáról, akit 

titkárként alkalmazott a Budai Színkörben, 
igy nyilatkozik:

— A Pista valóságos marathoni alma.
— Hogy-hogy? — kérdi Hát kai. 
flát nagyon messze esett a fájától...

TLfégis megindul a filmgyártás, ha nem 
* A olyan mértékben, mint kellene, de leg
alább látunk valamit. Egy pesti vállalkozó 
humoros hangosfilmet készített, amelynek 
főszereplői Kun Magda, Verbőczy Ha, Sziklai 
József és lladó Sándor lesznek. Rendkívül 
ügyes trükkös felvételek készülnek a film 
keretében. Ez lesz az első hangosfllm-szkeccs, 
amely három filmrészből és három színpadi 
részből áll. A felvételek nagyban folynak és 
20-ára befejeződnek, apukor a négy művész 
először a fővárosi filmszínházakban, majd a 
vidéki városokban mutatja be a magyar 
hangosfilmgyártás legújabb termékét 
Góth meséli a következő viccet: A karzaton 

Pollacsek a kisfiával bámulja nz előadást. 
Az apát nagyon idegesíti, hogy 0 gyerek állan
dóan izeg-mozog és fészkelőink a helyén.

— Vigyázz, fiacskám, — szólt Pollacsek in
gerülten, Honthy és Detly nagy jelenete köz
ben — le ne ess véletlenül a földszintre, mert 
ott drágább.

Sebestyén Géza nyári direktor megfogja egy 
ismerősét a Körúton és azt mondja neki:

— Kisérjen el egy jó darabig!
Mennek, mendegélnek, egyszer csak azon

is

Pünkösdi
gyümölcsös keverék<yi,*'7^/F4^g^nyári újdonsága
AUTÓNAPLÓ

)( A TTC. csillagturája. A Terézvárosi 
Torna Club motorkerékpárszakosztálya a 
jövő vasárnap Tatatóváros fürdőre csillag
túrát rendez automobilok, cyclecarok és 
motorkerékpárok részére. A csillagtura 
célja a tóvárosi Esterházy-strandbejárat 
előtt lesz julius 19-én. A versenyen részt- 
vehet mindenki, akinek gépjárművezetői 
igazolványa van. Az a résztvevő, aki r ki

elmarad a Fedák-turné. amelyet az 
„Okos mamával" terveztek.

Nem azért, mintha Fedák kifáradt volna és 
nem i«nn elég energiája a kánikulai ’ita- 
tikokra. hanem a vendégszereplések elmu 
rudási okH egyszerűen

Hz a rendkívül súlyos és nehéz, gazda
sági helyzet, amely az Idén soha nem 
látott mértékben nyomja, különösen a 

vidéki városok életét.
Fedák Sári egyetlenegy vidéki városban 
vendégszerepelt: Miskolcon, többre nem is 
volt hallandó, bér a vidéki színigazgatók az 
idén is biztosan számítoltak vendégszereplé
sére. amely mégis pénzt hozott volna a ret
tenetesen nélkülöző vidéki színházaknak. 
Fedák Sári menedzsere szerint az dén 
nincs értelme a vidéki vendégszereplések 
nek és azoknak a vidéki városoknak a kö 
zőnsége, ahol az idén Is biztosan várták 
Zsuzsát, most csalódottan fogiák olvasni art 

" hirt, hogy 7.xnzsn vidék helyeit kíllftildri 
utazik és vnldstiniilen rov bécsi szinházhm 
lóg vendégszerepelni.

tél kívánni

nagy- ^abrono.

l.letol’

Fuo*~.T. “6"UT’Í

MEGNYÍLT
Erdélyi Dolly zongora-hangversenye 
Francia-magyar konyha. Családi menü 3.50 

veszik észre magukat .hogy Budán a Színkör 
előtt vannak.

— Nohát, nem gondoltam, — mondja a di. 
rektor ismerőse, — hogy ilyen messzire kist, 
rém el.

— De hiszen én erre kértem magát, 
mondja méltatlankodva Sebestyén.

—
— Hát megígérte, hogy egy jó darabig elkí

sér. Hát itt véletlenül jó darab megy.

Bútorok áruházamban lpReIőnyft«eb. 
ben beszerezhetők rtoz’etreli 
FOldesBertalin 
VII., Kéroly-körut 11. ti,

Premier után
VIHAR A BALATONON: tapsvihar a Bu

dai Színkörben. Ez a teljes ciine, talán 
prognózisa is ennek a kedves, vidám bohó
ságnak, amely a Budai Színkör hagyomá
nyos nyári slágereként foglalja el az első 
helyet a budapesti színházi életben. Góth 
Sándor és Bús-Fekete László szerencsés tár
sulásából született ez a darab, amelyhez 
hangulatos, kedves, szivhezszóló és vérpezs
dítő muzsikát Losonczy Dezső részint sa
játjából, részint külföldi slágerekből állított 
össze, Szenes Andor jóhurnoru, frappáns 
verseire. Az uj budai darabnak talán leg
főbb erénye ez a lolakodásnélküli, hangu
latos és sohasem durván mulatságos szel
lem, amely szerencsésen uralkodik a szín
padon és elhatalmasodik természetesen a 
nézőtér fölött is. Honthy Hanna mintha le
tette volna magáról azt a súlyos terhet, 
amellyel eddig a nyári darabokat tehetségé 
és fizikuma minden erőfeszítésével vin
nie kellett, most csak vidám, egyszerű, bá
jos és mulatságos. A humor nagyrészét ter
mészetesen az a két utolérhetetlen kedves 
mulattató, a Góth-pár és egyéniségében is
mét zseniálisan alkotó Rátkai Márton kép
viselik. A Góth-pár régi orfeum-karikatu- 
rái biztosan pótolják a nyári slágerek nagy 
tangóját, amelyből szintén van egy: Honthy 
és Delly számára. Két pompás bonviván: 
a reprezentáns Delly Ferenc és a nagy fej
hosszal kiugró llékássy István, néhány re
mek epizód, igy Tamássy Lívia, Simon Mar
osa, Szász Lili teszik teljessé és egésszé a 
sikert, amelyből oroszlánrészt kap Lóránlh 
Vilmos kitűnő rendezői munkája. Nincs 
baj, meg van mentve a pesti nyár: Buda is
mét kitette a szalmaözvegyek asztalára a 
nagy adut. (s- *•)

* A régi Budapest — egy éjszakára. A régi 
Budapest varázsos éjszakáinak gondatlan, de
rűs hangulatát hozza vissza a Jardin e hó 
16-án, csütörtökön tartandó kerti ünnepélye. 
A káprázatos színekkel kivilágított kertben tű
zijáték, szépségverseny, pezsgőkirályválasztás 
és táncverseny lesz maradandó értékű dijak
kal. Az utóbbit kizárólag a nagyközönség ré
szére, hivatásosak kizárásával rendezik.

tűzött időben a célszalag alatt áthalad, ■ 
TTC emlékserlegét nyeri.

)( A Hungária Automobil Club legköze
lebbi túrája vasárnap lesz Balatonaligára.

)( Cordatic — a rekordpneumalik. A Corda- 
ffc-gummiabroncs dicséretét zengik állandóan 
autósaink. Klubvacsorákon, nyári összejövete
leken, a balatoni strandon — ahol a magyar 
autótulajdonosok vasárnaponként találkoznak, 
mindenütt a Cordatic márka szerepel a napi
renden. Tartósságban, teljesítményben, mintá
zatban egyaránt a Cordatic vezet. A márka mai 
hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Uj rekorddal nyerte a BBTE 
a 4x400-as staiétabajnokságot

Az uj stafétarekord: 4 p. 20‘8 mp. — Az ifjúsági Koller 722 cm.-t 
ugrott — Donogán 1 centiméterrel maradt el a 48 métertől

Néhány meghivási válogató versennyel 13. UTE (Bajor, Sajó, Remetz, Beliczay) 3 p. 
' egészítve vasárnap rendezte meg az atlé- 32;8 mp. — Kovács a finisbe lelassítva iskiegészítve vasárnap rendezte meg az atlé
tikai szövetség budapesti staféta bajnoksá
gait. A négy bajnokság közül kettőnek már 
eleve volt gazdája — 4X400-on a BBTE 
4X1500-on pedig a MAC személyében

csak 4 100-on és az 5000-es csapat
versenyben volt kilátás küzdelemre.

De még ezt is sajnálták az égiek a közön
légtől. Mert 4X 100-on

a BBTE Raggambl nélkül is bebizonyí
totta, hogy a legjobb sprintére nélkül 

is az övé a sprlnthegcmónla.
Az 5000 méteres csapatversenyben pedig 

az agilis pincéregyesület jutott nem várt 
fölénnyel bajnoksághoz. Hosszú évek ki
tartó munkájának jól megérdemelt ered
ményeként nyerte el végre az ESC a baj
noki címet, miután évekig a második hely
igei kellett megelégednie.

Egy rekord is díszíti a stafétabajnoksá
gok eredménylistáját.

A BBTE Javította meg a saját 4X400 
méteres rekordját 3:20.8 mp.-re, pedig 
Kovács, a 110 méteres gátfuló rekorder 

nem is futotta ki magát.
Annál jobban kitett azonban magáért 

másik három s
különösen Zsitval futott nagyon jól. 

Hajdani nagyságának csak árnyékát nyúj
totta a MAC. Az 500 méteres csapatverseny
ben szánalmasan gyengén futottak, sprint
stafétájuk pedig nem játszott szerepet.

A meghivási versenyszámok közül ki
emelkedik a magasugrás eredménye.

Régen volt együtt Ilyen jő magasugró 
gárda és régen történt meg az, hogy 
valaki 182 cm-el csak — negyedik 

legyen.
Késmárki végre visszanyerte két év előtti 

formáját és Bácsalmási is rehabilitálta ma
gát a bajnoki 178 cm-ért. No és Orbán is 
elérte idei legjobb eredményét, az ifjúsági 
Rovó pedig, némi megilletödéssel bár, de 
egyéni rekordot ugrott. Szép verseny voltt 
Jöhetnek a berlini magasugrók!...

a

világhírű Karfikpfirok. 
uarrűgfipek reszlatra is a 

„DIADAL" THÖKBIy-Ut 26.
(Keleti o. n.köxeléb.) Kérjen díjtalan kénes nagy Arjsuyzéket.

A diszkoszvetés a szokott nagyszerű ke
retek között mozgott. Szót nem is igen le
hetne vesztegetni, mert az elmúlt hetek 
eredményei után csak ismétlésekbe lehetne 
bocsátkozni. Elég talán annyi, hogy

Donogán 4790 cm-es dobással nyerte 
a versenyt és 43 méteres dobással ki

estek a négyes döntőből.
A távolugrás sivár mezőnyéből üdítő 

oázisként emelkedett ki az ifjúsági Koller. 
Csodálatos, hogy távolugró gárdánk meny
nyire megtelepedett a 67 cm. körül. Es ha 
Koller nem volna ilyen jó formában, most 
főhetne a fejünk, hogy ml lesz Berlin el
len f

Koller a 722 cm-es nagyszerű ugrásá
val nemcsak az Ifjúsági rekordot javí
totta meg jelentősen, de jelenleg leg

jobb távolugrőnkká lépett elő.
Részletes eredmények:

4X100 m es staféta.
Bajnok: BBTE (Harst, Kovács. Szalay. Paitz) 

43 mp.. 2. MTK (Daubner. Antal. Gerő 111. Gye- 
nesl 43.6 mp. 3. UTE (Győri. Forgács. Be-

Amatormunhíit meguarhatla
Förster MkrwíBío.B1Te)etonnJ6x8et »»-«•

liczay. Fekete) 43.8 mp. — Az előfutamok meg
lepetése volt, hogv a MAC stafétája kiesett. A 
dflntőlten a BBTE biztosan, fölényesen győzött. 
A második pályán futó Barsl nagyszerűen futva 
már behozta az MTK pályaelőnyét, Kovács meg 
alaposan r^ert Antalra, úgy, hogy Gerő mar 
reménytelenül indult Szalay után. Nem Is so
kat hozott Szalayn és Poltz hat méterrel gyö 
zött.

4X400 m-es staféta.
Bajnok: BBTE (Kovács. Szalay.

Barsy) 3 p. 20.8 mp., országos rekord. 2. MTK 
(Daubner, Ant al, Sugár, Torbágyi) 3 p^MjjnjK.

Panama (apacs) J.9O 
Sporting *
OlAHlYÍÍ MW-nrwK'"szemző

mintegy nyolc méter előnnyel váltja Szalayt. 
aki ehhez még hozzászerez nyolcat. Most 

Zsitvay jön a BBTE-böl, 
írni azt jelenti, hogy a 
BBTE különválik a má
sik két csapattól. Mert 

Zsitvay 48.8 mp-et 
fut

ezzel egyszerre 50 
méterrel nő a BBTE 
előnye. Barsl már nein 
Is futja nagyon ki ma
gát, egyrészt mert nincs 
ki ellen, másrészt meg 
az előny már úgyis nagy 
és Barsi 49.4 lup-es ideje
hetven méteres 
győzelmet jelent a 
nek.

4X1500 m-es staféta.
Bajnok: MAC (Cser, Szerb, Belczy,

17.20.4 mp. 2. Vasas (Krizsán, Franz, Pro- 
hászka, Lendvay) 17 p. 35 mp., 3 MTK (Ju
hász, Halász, Thuza, Végváry) 17.37 mp. Az első 
futóknál jó 15 méterrel veri Csert, A MAC-bóI 
most a bajnok Szerb következik és azt hinné 
az ember, hogy ezzel el is tűnik a Vasas előnye. 
De néni, mert az elején még Franz azt még 
növeli is és Szerb csak a finisben tudja vissza
állítani az előbbi helyzetet. Bctczy azonban 
már rögtön élre megy (és biztosan meg is tartja 
vezető helyét, mig mögötte felnyomul a Juhász
szál nagyon lemaradt MTK Is. Szabónak azután 
már könnyű dolga van, annál nagyobb küzde
lem van azonban a helyekért. Az UTE-bőI 
Leichtag, a Vasasból pedig Lendvay megy mint 
utolsó ember és mögöttük mintegy tíz méterrel 
az MTK-ból Végváry. flabót már nem nézik. 
Minek, hisz a MAC már biztosan nyer. A töb
biek azonban küzdenek. 1300 méternél azon
ban Leichtag megunja a dolgot és feladja. A 
megmaradt Lendvav és Végváry azonban an
nál nagyobb küzdelmet viv, amely elkeseredett 
finis után a Vasas-futók győzelmét hozza.

5000 m-es ötös csapatverseny.
Bajnok: ESC (Eper 2, Hegedűs 4, Maforossy 

5, Galambos 6, -Gégény 7.) 24 pont, 2. MAC 
(Szabó 3, Cser 8. Kulcsár 9, Bellonl 13, Varjass 
14.) 47 pont, 3. MTE 49 pont. Egyénileg 1. 
Németh MTE. 15:57 1.6 mp. 2 Eper ESC 
16:04.4 mp. 3. Szabó MAC 16:15 mp. Az elején 
még ugylátszott, hogy nagy küzdelem lesz az

biztos 
BBTE-

Szabó)

elsőségért. Az öt ESQ futó mellett ugyanis a 
MAC is szépen képviselve roll az élcsoportban, 
ezer méter után azonban Szerb a szokott mó
don visszaesett, a többi MAC futók Is mind 
hátrább kerültek, mindössze Szabó tartotta a 
tempót a többiekkel. At ESC lelkes gárdája 
ezután végig együtt Is maradt és fölényes győ
zelemmel sikerült végig is elragadni a távfutó 
hegemóniát a MAC-tól. Szerb a 17. helyre fu
tott be.

MEGHIVÁSI VERSENYSZAMOK
Magasugrás. 1. Késmárky BBTE 188 cm. 2. 

Bácsalmássy TFSC 188 cm. 3. Orbán BBTE 
185 cm. 4. Rovó MTK 182 cm. Az imént nagy
szerű tonnában lévő magasugró gárda nagyon 
szép küzdelmet vivőit. 174 an-nél ugylátssott, 
hogy az ifjúsági Rovó kiválik a küzdők közül, 
de harmadik ugrásra megemberelte magát. Még 
pedig annyira, hogy inig Késmárky is és Orbán 
is csak harmadszorra Jutottak át a 182 cm-en, 
Rovó elsőre ugrotta ezt at egyéni legjobb ered
ményét jelentő magasságot. A 185 cm azon
ban egyelőre magas volt neki. Ezt Bácsalmássy 
másodszorra vitte át, mig A két BBTE ugró el
sőre jutott át rajta. A 188 cnvt Késmárky miután 
először csak a kezével húzta le, másodszorra 
njngnsan fölötte ugrotta, mig Bácsalmássy har
madszorra jutott át ezen & magasságon. A 191 
cm-rel egyikük sem boldogult, bár a magasság 
mind a keltőnél megvolt. A döntésnél azután 
Bácsalmássy visszalépett Késmárky javára.

Távolugrás. 1. Koller BBTE 722 cm, országos 
ifjúsági rekord. 2. Goda MAC 679 cm. 3. Bátky 
TFSC 674 cm. Az ifjúsági Koller nagyszerű 
formában van. Első ugrása 710 cm volt, fenti 
idei legjobb magyar eredményt jelentő ugrását 
másodszorra érte el. Ezután háromszor belé
pett — mindegyik hét méteren felül volt, mig 
utolsó ugrással 713 cm-t ugrott.

Siilydobás. 1. Kiss E. K. 1380 cm. 2. Horváth 
KISOK 1368 cm. 3. Cserenyey BTC 1323 cm. 
Darányi nem indult és a többi sulydobóink 
pedig nincsenek valami kitűnő formában. Kiss 
1286 cm-rel kezdett és ötödik dobásra érte el 
legjobb eredményét.

Dlszkoszvetés. 1. Donogán BTC 4799 cm. 2. 
Kuliczy TFSC 4479 cm. 3. Bácsalmási TF8C 
4366 cm. 4. Kiss 4329 cm. — Donogán kiváló 
formában van. Bár csak ez az egy dobása sike
rült igazán, ezzel is bebizonyította, hogy még 
a jó diszkoszvető gárdában is első hely illeti 
meg. Fenti eredményét második dobásra érte 
el, a többi dobása 44 m körül volt. A verseny 
magas nívójára jellemző, hogy Rózsa 4303, 
Horváth 4187 és Bertalan 4088 cm-rel kiesett.

Gerelyvetés. 1. Takács, Postás, 5665 cm. 2. 
Boros TFSC 5685 cm. 3. Wennesz GyAC 5576 
cm. — Takács első dobásával nyerte a ver
senyt. A győri Wennesz fővárosi Lv...ui..:kó 
zásá — ámbár elmaradt a multheti 58 méteres 
dobásától — sikerültnek mondható. Első do
básra ugyan volt még egy kis lámpaláza, amit 
39 méteres dobása is jellemez, később azonban 
fokozatosan belejött és legjobb eredményt a 
hatodik dobásra érte el.

UJ-pest-UJ-pest-UJ-peatt t
aztán rázendít a MAC:

EM A-CÉ-MAC.-MAC-MAC-DIrr-Durr Be’'-*
A közöniég extázisbán utánozza őket, órié'l < 
zsivaj, még nagyobb az Izgalom, amikor gy 
pillanat alatt halotti csönd támad: Schlenker 
bíró füttyén! .Hát benne vagyunk! Halasy ér 
először labdát, győri passz, aztán Halasy fél
pályáról lő. fölé. A következő pülanatban ki
derül, hogy <

as l'jpert taktikát változtatott, Németh • 1 
hátvéd s a többiek harcolnak előL

Ez a taktika a MAC-ot egészen megzavarja. 
Az újpestiek . úszkálnak jobbra-balra, látszik, 
hogy ma délután a tempót ők diktálják, aztán 
szabadrúgás. Csorba fautolta Vágót, ez gyor
san rBozsi elé pöccent, aki habozás nélkül be-

Halasy

Az UTE megugrott
Az újpesti bombacsapat nyerte a derbyt — A ÜL kér. TVE 

könnyen győzte le az MTK-t
nem jelenik meg Székely, ellenben a nézőtéren 
idestova imbolyog. Nem érti a közönség az 
ügyet, annál inkább az uszókorlfeutok. A 
MUSZ kémei ugyanis jelentik, hogy Székely 
Lenkey Magda és még néhány Ismert uszónagy- 
ság kíséretében szombatról vasárnapra virra
dóra hajnalig — szórakozott. At egyik város
ligeti mulatóhely volt a műsoron és itt is a 
lecsúszás... Jó tréning Póris és az olimpiász 
előtt. Szóval Székely nélkül indulnak a száz
méteresek. 1. Boros UTE 1.02.6 mp. 2. Szabados 
UTE 1.028 mp. 3. Csepela BBTE 1.07.7 mp.

100 m I. o. hátuszds (Donáth-vándordlj): 1. 
Nagy UTE 1.1® mp. 2. Ulrieh UTE 1.10.6 mp. 
3. Haby BBTE 1.21 mp.

300 m I. o. mellúszás (Donáth-vándordij): 1. 
Iliid UTE 289.2 mp. 2. Forray FTC 3.04.6 mp. 
3. Lantos FTC 3.06.2 mp. Ezt követi

• MUSz bosszúja.
Székelynek le kell vetkőznie és progratnmon 
kivül egyedül időre kell úsznia 200 métert. 
Úszik is, csak éppen lassan. Ez még a klubtér- 
sainak sem tetszik, úgyhogy amikor 224.8 
mp-ces Idővel kiszáll a vízből, nem nagy elis
merésben van része.

3x50 m leánygyermek mellussó staféta: 111. 
kér. A) 2.83 mp. 2.MUE 2.862 mp. 3. HL kér. 
B) 2.41.2 mp.

100 m I. o. hölgyygotsustds: Nyolc amazon a 
startnál, köztük Lenkey, aki bekötött csukló
val jelenik incg. A sérülés ssombflton még nem 
volt meg... 1. Lenkey HL kér. 1.18 mp. 2. 
Sípos FTC 1.16 mp. 8. Mállást FTC 116.4 mp.

5x50 ni gyorsuszó staféta: 1. UTE A) 2.21.8 
mp. 2. FTC 2.28.2 mp. 8. BBTE 2.86.2 mp.

Műugrás: Nagy ovációi Hódi/ MTK egyedül 
Indul és megnyeri a versenyt.

Győzött a tempó a taktika 
UTE-MAC 6:4 (3:3)

ITE, B«rl« — K».m, BarM — HalMa, — 
VAart, Bont J

MM-.. C—*• — KlaM,
— HaHu. KeMrtl 1U VirtMl.

Csőd,. ho,y n«n forr a »l». K/l cupal n<« 
farka,„emu e|rym*,»«l. lOrrlmrtlenül lopor- 
Okolnak .képre nem ki, létríl r,n ,ró « 
mai nnp , ba|nok,á«ot Jelenik Fehér „pH 
hnn »r VTF. kékben ■ MAC l,pnl mep , kapu- 
nfil Hirtelen fhlbangrlll a llla-fehéeek r,ala- 
klállám.

A III. kerületi TVE-n volt a sor vasárnap 
ismét, hogy versenyével az úszás közönségét 
szórakoztassa és az úszókat foglalkoztassa. Ez 
teljes mértékben sikerült is, aminek az a legter
mészetesebb magyarázata, hogy

a vlzlpólóbajnokság legizgalmasabb vasár
napját fogta ezzel ki.

Két derbymeccs is adódott erre a délutánra, 
amely az első négy csapat helyezését volt hi
vatva eldönteni.

A döntés megtörtént, kinek fáj, ki örül 
rajta, már ahogy ez általában akkor szo
kott megtörténni, amikor lefutották a baj

nokságot.
A bajnok erre az évre minden valószínűség 
szerint az UTE csapata lesz ismét. Legyőzte a 
MAC-ot, jónéhány ponttal vezet, szóval sok 
gondja már nem lehet.

Nagy nézőtábor üli körül a Császár meden
céjét és izgatottan várja, hogy az uszószámok 
mihamarabb leperegjenek s jöjjön az izgalmas, 
egyelőre kétséges nagy harc: az UTE és a MAC 
csatája. A szamok simán peregnek, egy-kettő 
ki is marad közülük s amikor a műugrásnál 
hirdetik, hogy csak egyetlen induló van, óriási 
örömrivalgásba tör ki mindenki, ami fokmé
rője a nagy türelmetlenségnek és izgalomnak.

100 m II. o. hölgy mellúszás: 1. Bécsi III. 
kér. 1.40 mp. 2. Schön III. kér. 1.40.2 mp. 3. 
Bosngákovlts III. kér. 1.40.8 mp.

kanássy bravúrja
100 m ifjúsági gyorsuszás: 1. Kánássy MAC 

1.02-6 mp. 2. Strausz MÜE 1.07.4 mp. 3. Zó
lyomi 108.4 mp. Kánús 
sy eredménye jelenleg 
versenyen kivül áll.

Ha tovább Javul, if 
Joságl létére tagja 
lehet a 100 méteres 
olimpiai stafétának.

Szinte beledöbben
ember, ha arra gondol, 
hogy Halmay egykori 
világrekordja 1.05 mp. 
Hja! Csakhogy akkor 
még nem ismerték a 
crawl-t. Kdndssy

mulatunk hajnalig...
Most jön, amit erősen várnak: Székely l.id 

fát szereplése. 100 m gyorsiisrás. A startnál

Keserű II.
vágja. 1:0. Az UTE elemében van. Kezdés után 
újra szabadrúgás. Halasy tálalja a tisztán álló 
Bozsi elé. aki leúszik,

aztán elég merész szögből remekül íveli • 
labdát, amely lankadtan hull a magasból 

a háló sarkába. 20).
Ez már a második gól, amely szabaddobásból 
esett. Az újpesti drukkerek örömmámorban 
úsznak, pláne, amikor megszületik a harmadik 
gól.

Köves—BomI—Vágó—Halasy-akció követ
kezik s az újpesti triton remekül fejezi be 

ezt • mértani. 3:0.
Mintha vége Is lenne ezzel. Hanem azán jön a 
MAC! Barna indokolatlanul faultolja Keserű 
IL-őt, Schlenker kiküldi a vízből, négyméterest 
dobat s Keserű II. csúsztatott labdája hálót ér. 
3:1. Tovább támad a MAC. amelynek Achilles- 
sarka ma Vértesi. Nagyon gyenge, szinte hat 
emberrel játszik csak a MAC. Ez viszont Vér
tesi kedélyét nem lohasztja, mert mindvégig 
nagy derültséggel szemléli a derbyt. Most Né
meth fut le a vizen, gyönyörű lövése csattan 
a kapufán. Aztán Vértesi dob Keserű ll.-hez, akt 

Barna alatt fuldokol, mint a léket kapott 
hajó, de van még annyi ereje, hogy elme- 

’femulni’k’o- >“’•> *’ «á" >'2-
Most tőr ki aztán igazában az Izgalom, hisren 
még nem veszett el semmi. Csorba szabaddobást 
küld előre. Vértesi kiugrik, egyméterről lő, de 
Barta kiüti, aztán ott terem Keserű, aki Né
methiül nyomva is beemeli a labdát. 3:3.

Ezt se hlttrf volna senki!
Még a MAC-nak van helyzete, de ezt Keserű 
fölédobja, aztán egy rövid Időre elsimulnak a 
nehéz harcok a Császár vizében. Szünet.

A második félidőben már
Németh Ismét a csatársorban van

s az UTE a támadásra rendezkedik be. Rögtön 
van eredmény. Halasy kiugrasztja Némethet, 
aki a sapkáját igazitó Keserű mellett elhúz, lő, 
Ludvig kiüti a labdát, most Ivády és Németh 
harcol a labdáért, ami közben

Ivády Jameal hullámslrba rakja.
Négyméteres: nincs vita, Németh bevágja. 4.-J. 
Ettől azután egészen harcbalendül az UTE, 
szörnyen szorongatja a MAC torkát a egyik lö
vés a másikat éri. Barna labdájába Németh 
dopplerét. 6/3. Azután Halasy úszik végig, a 
tisztán álló Bozsihoz passzol, Bozsi ismétel s « 
labda bepottyan a hálóba. 0:3. Egyre tart az 
UTE-ostrom. Süvítenek a lövések, de csak 
mellé és fölé. Aztán enged az Iram, ezt a MAC 
kihasználja s amikor Keserű szabaddobása 
Vértesihez kerül, hosszú közelharc után sike
rül az eredményen szépíteni. 6:4.

A mezőny legjobbja Halasy volt.
aki elejétől fogva végig lankadatlanul, mint egy 
motorcsónak dolgozott. Utána Bozsi követke
zett. Feltűnő vall a két újpesti bekk javuló fór- 
tnaváltozása és aránylag fair játéka A MAC 
nem birta a tempót és főleg Vértesi nem volt 
formában. Schlenker biró kifogástalanul vezette 
a nehéz mérkőzést.

HL kerületi TVE—MTK 4:1 (2:6)
Hát er a derby már jóval gyengébb ügy volt 
az előzőnél. Főoka persze az MTK-ban rejlett. 

Aa MTK ma úgy néz ki, mintha hét város 
válogatott csapata lenne, 

mindegyik játékos mást játszik, röviden: az 
MTK nagy múltja már csak a ködös távlatban 
látható, mai csapatában ennek még a nyomai 
sincsenek. Úgy is indul a mérkőzés. Brandy lő 
először rettenetes magasságokba. —- Ugylátszik, 
Brandy bandita! — állapítja meg egy dühös 
drukker. Az bizonyos, hogy a lövései imponá
lóan messzi kerülik el a kaput. Nem igy a ÜL 
kerületé. Az MTK uj taktikájából egy Hl. ke
rületi mindig tisztán állhat a kapu előtt s igy 
azután nincs sok gondjuk. Előbb Dezső passzol 
a tisztán álló Musllz hoz, 1:0, aztán Musitz De
zsőhöz: 3.O. Az elsőnél Szabó hagyta ott a 
maga emberét, a másodiknál llomonnay. Az 
MTK szendereg.

Szünet után Homonnay lesz a csatár és 
Brandy a bekk. Ezzel azután fel ven adva a 
lecke a válogató bizottságnak. Tizhuzásos III, 
kerületi akció vezeti he a második félidőt, vé
gül Is Ctelle megunja a remek taktikázást ék 
Irgalmatlanul bevágja a harmadikat le. 3.0. 
Utána Rajky kerül, csodák csodájára, tiszta 
helyréibe nz óbudai kapu dől), de Rródy nngy 
ncic ugylátszik megijeszti, mert húrom méter-
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röl is mellé dobja a labdát. A továbbiakban 
Ctelle ts Dezső játszik össze, nmlbfíl újra gól 
lesz. 4:0. Siirányl lankadatlan erővel küzd, tö
mi labdáival a társait, de .ezeknek már elég a

Bródy Surányt
4 0 Is. Lefújás előtt még kidobásból Brandy 
kap labdát s végre sikerül elérni nz egyetlen 
gólt. 4:1.

Szeged
kontra

37:31
Dr. Bárány István

Bárány 59.8 mp.-fi Idővel esak elkesere
dett küzdelem után tudott győzni Wannle 

II. elkn.
Kitűnő Időt úszott Wannie 11. Is, de Wannle 
dr. sem sokkal maradt el mögötte.

Két kerületi rekord — Mihályffy 400-as és a 
SzUE 3il00-as eredménye — telte még emlé
kezetessé a szegedi versenyt.
.Eredmények:
100 m. gyorsuszás. 1. Bárány dr. MESE 59.8 

mp. 2. Wannie II. SzUE 1.00.8 mp. 3. Wannie
1. SzUE 1.01.2 mp. — Bárány nagy küzdelem 
után győzött.

100 m. hátuszás. 1. Bitskey MESE 1.15.2 mp.
2. Herendy SzUE 1.16.2 mp.

400 m. gyorsuszás. 1. Mihályffy SzUE 5.24 
mp., déli kerületi rekord! 2. Pleplár Szeged 
5.33 mp. 3. Baranyai MESE 6.44 mp. — 150 
méterig Baranyai vezetett, de ezután vissza
esett.

3x100 m. staféta. 1. SzUE (Mihályffy, Wan
nie I-, Wannie II.) 3.10 mp., déli kerületi re
kord! 2. MESE (Baranyai, Bitskey, Bárány) 
3.22.8 mp. — Mihályffy 5 méter előnnyel vál
totta Wannie I.-et, aki 15 méterre növelte, úgy, 
hogy Bárány rnár fel sem vette a reménytelen 
küzdelmet.

Bárány István: 
59’8 rop.
Szeged, julius 12. 

ő tudósitájának telefonjclcn- 
rült uszóversenyt rendezett 
rnnp az egri úszók részvéle- 
lásodlk nap fénypontja a 100

Ma délelőtt temetik 
Takács Imrét

Takács Imrét, Magyarország nyolcszoros 
tennisz fedeltpálya-bajnokál, Grosz Emil dr. 
szemészprofesszor fiút, ma délelőtt 11 órakor 
temetik a Kcrepesi-temető halotlasházából.

A MAC elnöksége gyászülést tartott, amelyen 
elhatározta, hogy a margitszigeti klubéletre 
és a pályára gyászsziinctet rendel. A koporsót 
a MAC hat tagja viszi a haloltashúztól a sirig.

„Senki nem veheti el a magyar vizipóló- 
csapat hegemóniáját az augusztusi párizsi 

Európa-bajnokságban" 
— mondja E, G. Drigny, 

a Nemzetközi Uszószövetség elnöke
A francia válogatott vtzipólócsapat nem megy Los-Angelesbe

Pária, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A fran

cia sajtóban élénk feltűnési kellett és rész
letesen kommentálták Pur/ou-nak, u francia
német uszómérkőzes végén telt kijelentéséi, 
snely szerint az 1931-es Európa-bajnokságot 
a francia vizipólócsapat nyeri meg. Érvül az 
1024-es francia olimpiai győzelmet hoztu 
fel.

Drigny ur, aki több ízben volt Budapes
ten és aki nemcsak végtelenül szereli a 
városi, hanem itt — mint mondja — a 
sport, politikai és társadalmi körökben igen 
sok jó barátra talált, szívesen állott rendel
kezésemre, hogy a „Hétfői Napló"-n ke
resztül a magyar sportköröket érdeklő kér
désekre feleljen.

Először természetesen a julius huszon
hatodik! mérkőzést hozom elő.

— Ami n budapesti találkozás esélyeit 
illeti — válaszolja — a francia csapat még 
ha teljes felkészültséggel menne is a küz
delembe, akkor se kerülne ki győztesen. A 
magyar vizipólócsapnt olyan elsőrangú és 
fölényes, hogy elekintelben

■ magyarok hegemóniáját senki el nem 
veheti.

— Részt vesz-e Tarts n versenyen?
— Nem, Taris nem megv Budapestre, ö 

az Európa-bnjnokságra készülődését hozza 
fel okul Valójában ez csak kifogás és 
tulajdonképpen a mull évi párisi „Grand 
Pri.r de paris" alkalmánál Báránytól szen
vedett vereségben Kell távolmaradásának 
az okát látni. Taris akkori attitűdje nem 
voll teljesen sportszerű és én, nemcsak a 
magyarokü iráni érzeti rokonszenvom, 
teljes pártatlanságom szerint is elítéltem

Nyitva az ut Győrön keresztül 
a bajnokság télé

Törekvés - Nyíregyházi K1SE 2:1 (1:1)
A „kies” kőbányai, lihnii ulcni pálya tik

kasztó. trópikus kánikuláin ■'meleg'* szeretettel 
fogadta a kél bajnok-aspiráns csapatot. A jó 
vidékiek már egy urával előbb pályán voltak.

— <Vo e:ck a szegény nyíregyháziak aligha 
szabadulnak meg a nyolc ti: dugótól — nyilat
kozóit egy tuti lőrekvésísla n meccs előtt. Té
vedett. A nagyveréiknrl Xsarnóezay képviseli, 
de jelen van néhány profivérér Is. Nem csoda. 
Közeleg n szabad rnldásl Időszak.

Félórái késéssel feltűnik Bíró Sándor tekin
télyt parancsoló alakja s megkezdődik n biz
tosra vett „hangszerelés**. Múlnak a percek, a 
kialakulatlan, rendszertelen támadások egész 

sora eredménytelen maiad Mindössze három 
pesti kapufa jelenti a veszélyt, egy vidéki elle
nében .4 vendégek hallatlan energiánál rak 
kainak A Törekvés meglehetősen gveng'n jót 
szik s ezt a szokatlan jelenségei már uniók n 
vidékiek Is. Amikor a 39 percet mulatja az

Tarist. Azóta is bizonyos feszültség van 
közöltük.

— Egyébként — folytatja Drigny ur — 
a magyar sprinterek klasszisa olyan nagy
szerű — Bárányon kívül uz újonnan feltűnt 
Székelyt is meg kell említenem —, hogy 
vereségünkön Taris jelenléte se változtatna 
sokat. A Budapestre menő csapat felállítása 
egyébként nem végleges, az biztos, hogy

Dujnrdin és Padou résztvesznek a mér
kőzésen.

— Az Európa-bajnokság esélyeit mikép
pen látja a magyarok szempontjából?

— Újra csak ismételhetem, hogy 
egész biztosan övéké lesz a győzelem. 
Az 1932-es olimpiádra vonatkozólag kér

dem a francia körök terveit.
— Még meglehetősen bizonytalan, mikép 

alakulunk. Egyelőre beadtuk a költségter
vezetet. Az összes sportágakban,

150 allétalétszám mellett 7 millió 
frankra van szükségünk.

Ugv reméltük, hogy a parlamenti szünet 
elölt kerül elintézésre az ügy, de ez el
maradt. Ami az úszást illeti, kétségesnek 
tartom, hogy az olimpiászon vlzipólócsa- 
pattal szerepeljünk... az amúgy is biztos 
vereség kilátásával. Úszásban egyelőre Taris 
és Mile Godard fogja Franciaországot kép
viselni.

Búcsúzóul még hozzáteszi:
— Miután biztosra veszem a magyarok

nak az Európa-bajnokságban való győzel
mét, igen örülnék, ha itt Párisban 
hetném az augusztusi mérkőzésen

„ berg grófot, aki esetleges jövetelét 
de Szintúgy a fiatal Horthyt is.

I Mándy

üdvözöl- 
Klebels- 

beigérte.

Ilona.

óra. Nyíregyháza szabadrúgáshoz Jut,
Hajdú gurulós lövését Szollár kiüti ugyan, 
de a befutó Regncr 1. öngólba nyomja a 

labdát. 0:1.
lilába fogják a kék-fehér védőjátékosok a fe
jüket, nincs mentség Alig van néhány másod
perc hátra a félidőből, amikor

a kis Rcgner egalizálja bátyja súlyos hibá
ját és egyben gólképességét. 1:1.

A szünetben nagy keletje vnn n jó kőbányai 
sörnek s n tippek — nyilván ennek a hatása 
alatt — még ekkor sem nngvon lankadnak, 
mert R:1-es vagy 6:1-es biztos Törekvés-győ
zelmet remélnek. Félóráig ténvleg egy kapura 
játszik a Törekvés, de a nyíregyházai fene
gyerekek nem adják be a derekukat. Potyog
unk :» kornerok, ám - ■
l’/nsrtó hőség . . .’

Ifacsaró bűzét lengeti u szellő..

•redménv nincs. Fojtó, (3:2). _ Laibnch: Hajdúk-Primork 5:0 (2:0). 
A közeli serléshialaló orr — Szabadka: Bácska—SAND 1:1 (pl). — Sze- 

•!* z zzz'.’.‘... A Törekvés Irojevo: Slnvh—JUG (üszkiih) 2 1 (1:1). —

borzalmasan gyengén játszik. Hej, ha ma ját
szana a Bohö-gyárl De a nyíregyháziak is hét
parádés támadás után két nagy ziccert hagy
nak ki. Vezethetnének 3:1-re. Egy öblös kő
bányai hnng vészesen dörög a biró felé:

— Hendsz volt! Nem látja, biró ur?l Hiszen 
tízezer ember látja, csak maga nemit

Az Illető alaposan beborozhatott, mert alig 
nyolcszáz főnyi közönséget tízezernek nézte. 
Veszedelmesen közeleg a meccs vége, már alig 
nyolc perc, öt,

Idegszaggató
négy, bárom ...
perceket élnek át a törek

vésisták.
...a............   megy a játék, dühében átöleli
az egyik nyíregyházi csatárt, majd a másiknak 
nyakába akaszkodik. Végre a 43. percben

Baráth szélsebes lefutására a mindvégig 
hibátlanul védő nyíregyházi kapus kifut, 
úgyhogy a labda az üres hálóba gurul.

Regnernek sem

2:1.

Temesvár, julius 12.
Hétfői Napló tudósítójának telefon-(A . .

jelentése.) Az idei szezon legszebb meccsét 
játszotta a magyar második profigurnitura 
a román profiválogatott néven szereplő 
Ripensia ellen. A magyar profik szép, stí
lusos játékukkal jó benyomást keltettek. A 
jugoszláv Jaksics biró vezette a mérkőzést, 
melyet hatezer főnyi közönség nézett végig.

~ ~ ’ ' .................................... a

A végelgyengülési túra 
utolsóelőtti meccsén is 

győztek a fiatalok

Erős, izgalmas lefutásokkal kezdődött 
meccs. A hetedik percben

Paczolay révén érték el vezető gólju
kat a magyar profik. 1:0.

Hoksári kissé erélyesen szerelte az inhuzó- 
dásos Jakubet, aki később ki is állt s helyét
Hauer foglalta el. A 27. percben

Vámos—Belkó—Kovács-akció után 
utóbbi lőtte a második magyar gólt. 2:0.

Félidőig a magyar profik támadtak többe, 
ám a temesváriak közvetlen védelme dere
kasan állta meg helyét.

Szünet után a 2. percben
Paczolay kornerét Hauer lőtte a román 

profik hálójába. 3:0.
A temesváriak lendültek ezután támadásba 
és negyedóian keresztül fölényben is vol
tak. Több eredménytelen komor után végre 
egy Schmarz—W tízet—Dobny-támadást Do- 
bay góllá értékesít. 3:1. A temesváriak szé
pen finiseinek ezután s az utolsó percben újabb kiegyenlitésre.

Összeállították Berlin válogatott 
atlétacsapatát Budapest ellen

Berlin, julius 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése) Mig a magyar szövetség csak ma este 
állítja össze a budapesti válogatott atléta csapa
tát, a berliniek már vasárnap este a kerületi 
bajnokságok után megejtették a válogatást. A 
válogatott csapatot nézve rögtön feltűnt annak 
igen erős volta s

bizony minden tudására szükség lesi a 
budapestieknek, ha győzni akarnak.

OLASZ GYŐZELMEK 
A KÖZEPEUBÓPAI KUPÁBAN 
AS RÓMA— SLAVIA 2:1 (2:0).

_ JUVENTUS—SPARTA 2:1 (0:0).
Vasárnap két kőzépeurópai kupamérkőzést 

bonyolítottak le. Az egyiket Rómában az
AS Róma 2:1 (2:0) arányban nyerte meg 

a prágai Slavia ellen.
Miután múlt héten Prágában döntetlen volt az 
eredmény, igy a cseh bajnokcsapat kiesett a 

................................................... Kupa-

(0:0)

további küzdelemből. A másik Mitropa 
meccs Torinóban folyt le, ahol

a Juventus a prágai Sparta felett 2:1 
arányú győzelmet csikart ki.

Ennek a mérkőzésnek a revánsa jövő 
Prágában lesz.

ÓRIÁSI FUTBALLBOTRÁNY ÚJVIDÉKEN.
Jugoszláviában megszakítás nélkül folytatják 

a ligamérkőzéseket, mdvek mindenhol oly 
óriási érdeklődést és irgalmat váltanak ki, 
amire még nem voll péld i. Valamennyi város
ban rekord nézők előtt tartják meg hétről- 
hétre ezeket a meccseket s Így nem csoda, 
ha ebben a felfokozott, Idegekre menő atmosz
férában itt olt kirobban egy kis botrány. Kü
lönösen Újvidéken öltött szokatlan arányokat 
a botrányos kilengés, úgy hogv a mérkőzési 
vezető belgrádi bírónak több alkalommal félbe 
kellett szakítani :t mérkőzést s a rendőrség 
közbelépésére kellett bíznia a nyugalom helyre
állítását.

A szolgálatot tévő rendőrség kevésnek bi
zonyult n rend helyreállítására, csak ami
kor segédcsapafok érkeztek, akkor sikerült 
a csata színterét megtisztítani a turbulens 

elemektől.
Az eredmények különben a következői;: 
Belgrádi Jugos/lávin —SASK (Srernjevo) 62

héten

Határtalan az öröm, kalapok lengenek, a la, 
bányaiak boldogan, meghitten csókolgatják 
egymást. Nem kell Ceglédre menni a meccset 
megismételni, hanem mehetnek Győrbe, nz Or. 
szágos bajnoki döntőt lejátszani jövő vasárnaő 
— mondogatták őrömtől repéseő hangon. P

A Törekvés a Tatabányai Sport 
Clubbal kerül össze az országos 

bajnoki döntőben
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen, 

tése.) Nagyszámú közönség jelenlétében iát' 
szotlák le a Tatabányai SC és a Dunakeszi Ma. 
gyarság az országos bajnoki elödöntőinérkő- 
zésl. A meccset a Tatabányai SC nyerte mén 
4:1 (2:0) arányban. a

A bajnoki dönlőmérkjSzést tehát a Törekvés 
játssza a Tatabányai SC ellen a jövő vasárnap 
Győrött. *

Dobog révén sikerül is a minimálisra csök
kenteni a vereség arányát.

A nagyszerű temesvári eredmény után 
azonnal megszólalt a nagyváradiak telefonja 
s keddre Nagyváradra invitálták a csapa
tot. Amennyiben a vezetőségnek sikerül a 
váradiakkal a megállapodást létrehozni, 
úgy kedden ott játszanak, de ha ez nem 
sikerülne, úgy hétfőn délután Temesvárról 
indulnak Budapest felé és este 10 órakor 
érkeznek meg a keleti pályaudvarra. A 
rosszmájuak szerint a fiatalok csapata töb
bet vissza sem tér Pestre, hanem végelgyen
gülésig túrázik.

A Bástya kikapott 
Bukarestben

Juventus—Bástya 4:3 (2:2)
Bukarest, julius 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelem 
tése.) A szegedi Bástya második romániai mér
kőzésén a nagy játékerőt képviselő Juventus- 
tói minimális arányú vereséget szenvedett. Az 
első két román gólt Barbulescu lőtte, a szege
diek Kurunczy és Havas révén még a félidőben 
egalizáltak. Szünet után a románok Figaru és 
Luppu góljaival már 4:2-re vezettek, amikor a 
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az
meccs vége felé Kitti bombalövése szépített 
eredményen, de az időből már nem futotta

II.
A válogatottak a következők:

100 m. síkfutás: Kömig SCC, Schlösske 
SCC. — 400 m. síkfutás: Pöschke BSC. Beyer 
DSC. — 1500 m. síkfutás: Krause Teutonia, 
Wichmann SCC. — 5000 m. síkfutás: Kohn
Teutonia, Molitor Polizci. — 4X.1M m.staféta: 
Kömig, Grosser, Liersch, Schlösske II. — 800 m. 
síkfutás- Danz SCC, Stöckicht DSC. — 110 in. 
gátfutás: Beschetznick DSC, Trossbnch BSC.— 
Magasugrás: Betz DSC, Lángé SCC. — Távol
ugrás: Meicr SCC, Buchliolz SCC. — Sulydobás 
és diszkoszvetés: Hfinchen SCC, Eberle BSC.

vidék: Vojvodlna—Macsva 30 (1:0). — Eszék: 
Slavia—Gradjanski 2:0 (2:0). — Pancsova:
Obilics—TSK 2:1 (10). __

X Bódossy 185 cm-t ugrott Pécsett. Pécsről 
jelentik: A mai atlétikai verseny kiemelkedő 
eredményét Bódossy produkálta, aki 185 cm-es 
ugrással nyerte a magasugrást, mig Bács
almási 11. 5324 cm-t dobolt gerellyel.
TARIS 300 MÉTEREN VILÁGREKORDOT 

ÚSZOTT.
Az itteni uszoda felavatása alkalmával a 

francia Taris részt vett egy háromszázaié- 
teres gyorsuszó versenyben 8 a távot 3 p- 
27.6 mp-es uj vi’ágrckord megteremtésével 
sikerült abszi Iválnia. A verseny többi ered
ménye állagon aluli volt.

X Hölgyek — ingyen! A BTK, az angyalföl
diek boiolóklubja csütörtökön este nemzetközi 
boxolóviadalt rendez a Millenáris pályán. A 
BTK ellenfele a bécsi Wild sportklub boxolö- 
gárdája lesz. A BTK azt az újítást vezette be, 
hogy minden férfllátogatóval együtt ingyen 
enged ba a pályára egy hölgyet.

JÓ EREDMÉNYEK VOLTAK A NÉMET 
KERÜLETI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGOKBA*

Németország néhány kerületében vasárnap 
rendezték meg az atlétikai bajnokságokat. Leg
jobb eredmények a délnémet kerületben vo • 
lak, ahol

a sok jó eredmény közül Is kiemelkedik
J. Metzner 48.6 nip.-es 400-as futása.

Do jó móg SMf/ren 4,01 mp.c 1S00-". 
Kapp 15.06 mp.-es 5000-e és Dürr 715 cm • 
távolugrása. ,

A középnémet kerületben a 10 km es fu1 
bán Krafl 32.42 4 inp.-ct futott, mig a műug
rást Wegencr 388 cm.-el nyerte. 

NYOMATÚIT A W OIIUS NYOMDAI MUINTEZET K. T. KOBTURGOGÉPEIN, BUDAPEST, VI, ARADI UCCA

A szerkesztésért é» kiadásért felel: 
Dr EI.EK HUGÓ


