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Magyar utasok 
szörnyű katasztrófája 

a rúma-itecsi gyorsvonaton, 
tizenkét halott és sok sebesült

■■ —■■nana——»»

Bruck közeliben összeütközött a romai gyors egy tehervonattal - A magyar 
Áldozatok: vaiy Latos es felesege es egy ismeretien noRágós Győző 

debreceni evangélikus lelkész kot lábát amnutoinl kellen 
idegtépő jelenetek a katasztrófa színhelyén

Bécs, augusztus 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap reggel ijesztő hir érkezett 
Bécsbe: a Bruck an dér Mulír vonalon, a 
Jtóma—Bécs között közlekedő D. vonatot 
súlyos katasztrófa érte, összeütközött egy tc- 
hcrvonattal s a szerencsétlenségnek 12 halott
ja, valamint 18 sebesültje van. Külön szomorú 
szenzációja a katasztrófának, hogy uz áldoza-

Hajnali katasztrófa a töltésen
Vasárnap hajnalban 3 óra 50 perckor robo

gott a 288-as számú D. vonal a Villach—Bruck 
an dér Muhr vonalon Hinterberg és Göss állo
mások között. Ez az úgynevezett

római gyors,
amely Rómából Villachon át Bécs felé bonyo
lítja le a forgalmat. A hosszú vonat I., II. és 
HÍ. osztályú kocsikból állt. A legutolsó kocsin 
nz alsóausztriai gyermeknyaraltatási akció vé
dencei utaztak,

nyolvan kisgyermek
egy felügyelőnő vezetésével, a többi kocsikat 
pedig nagyrészt olaszországi és alsóausztriai 
kirándulók és nyaralók töltötték meg,

köztük több magyar utas.
A gössi állomás behaladásl jelzésénél állt a 

í688. számú tchervonal. A D. vonat teljes se
bességgel robogott. Az első pillanatokban még 
nem lehetett megállapítani, miként történt a

Borzalmas pánik, halottak és sebesültek 
a romok alatt

Az utasok közölt szörnyű pánik keletkezett. 
Jajveszékelés, segitségkiállozás, kétségbccscll 
ordilozús verte fel nz éjszaka csendjét. Az alvó 
iilnsok, akik álmukból riadlak fel, hiányos öl
tözékben ugráltak le a kocsikból s

kétségbeesetten jajgatva, jajveszékelve ro
hantak föl és alá a töltésen

s nz épségben maradt utasok rémült kiálto
zása kísértetiesen vegyült össze a sebesültek 
hörgésével, jagalásával.

Fokozta a helyzet súlyosságát és kísérteties 
vóllúl, hogy a szerencsétlenség egy szinte át
tekinthetetlen fordulóban történi, ahol

egyik oldalon meredek sziklafal zárja el 
az útszakaszt, a közel tíz méter magas rag
uit töltés alatt pedig a sebes Mura vize 

folyik.
A sziklafal és a töltés széle közölt csnk egy 
egészen szűk kis gyalogösvény vezet, amelyen 
éppen csak, hogy álvergődhet egy ember.

Az összetorlódott szétroncsolt vasúti kocsik 

tpk között magyarok is vannak:
egy szombathelyi házaspár és egy ismeret
len nő, akiket holtan húztak ki a romok 
alól és egy debreceni evangélikus lelkész, 

akinek két lábát tőből amputálni kellett.
A Bécsben óriási megdöbbenést kellő tragé

dia pontos részleteiről az alábbiakban számol 
be a Hétfői Napló munkatársa: 

szerencsétlenség:
a D. vonat teljes sebességgel belerohant a 

bejárati jelzőnél álló tehcrvonatba.
Az összeütközés irtózatos erővel történt és 
óriási katasztrófát okozott. A gyorsvonat moz
donya, szolgálati kocsija, postakocsija éa az 
egyik III. osztályú személyvagonja kisikiolt. A 
kisiklást az okozta, hogy az egyik személy
kocsi orral bclefuródolt a töltésbe és a mö
götte jövő két vagon,

egy III. és egy II. o. kocsi a nagy zökke
nés következtében összetorlódott és a szó 
szoros értelmében skatulyaszcrUen egy

másba fúródott.
Ugyanekkor a tehervonat négy kocsija Is kí- 
siklolt, egyik a töltés földjébe fúrta magát, a 
másik három pedig, amely déligyümölccscl 
volt megrakodva, egyenesen

a töltés mentén folyó Mura folyóba zuhant 
és azonnal elmerült.

még ezt a kis gyalogösvényt Is elzárták’ és igy 
történt, hogy hosszú időn át

nem lehetett megközelíteni azokat a vagó- 
nokat, amelyekben a sebesültek és halot

tak feküdlek.
A D. vonaton utazott dr. Fiiegei Ottó, a bécsi 

Allgemelncs Krankenhaus egyik egyetemi tanár
segéde.

Fllegel dr. volt az egyetlen az épségben 
maradt utasok közölt, akt nem vesztette el 

lélekjelenlétét,
hanem azonnal a mentésre gondolt.

Feltörle a vonat mentőszekrényét és maga 
köré gyűjtve néhány vasutast, valamint pár 
utast, a szerencsétlenül jártak segítségére sie
tett.

Közben Leobcnböl
megérkezett az első segélyvonal 

s megkezdődtek a mentési munkálatok. A töl
tés szélén ideiglenes kötözőbelyct rendezlek bo 

a sebesültek számára. A mentési munkálatok 
leírhatatlan nehézséggel jártak: az egymásba 
fúródott kocsikból alig lehetett kiszedni a 
bennrekedt embereket. A romhalmazzá vált két 
kocsiból egymásután emelték ki a zúzott testű,

A magyar és osztrák áldozatok pontos névsora
A halottakat lefektették a töltés szélén és 

hozzáfogtak nz agnoszkáláshoz. Az áldozatok 
között a zsebükben talált irnlok alapján első
nek két magyar utast ngnoszkóllak:

Vály Lajos szombathelyt lakost, valamint 
a feleségét és ezenkívül még egy magyar 
halollrn is akadtak, egy nőre, akinek a 
személyazonosságát azonban még nem tud

ták megállapítani.
Ezen a három halotton kivül még kilcnec holt
testet fektettek le.

Az osztrák halottak pontos névsora a követ
kező:

Julius Kollhoffcr mozdonyveztő, Joscf Fuchs 
fütö, Walter Tczncr banktisztviselő (Bécs), An- 
tón Winklcr kereskedő (Lcibnik), Johann Reiss 
Ebncr vasúti hivatalnok (Bécs), Joscf 
(Graz), Anna Spalzer (Bécs), Frida Pirkner 
(Villach), Maria Rctnik (Knltlelfeld). A halotta

Letartóztatták a két állomásfőnököt
Rlntclcn tartományi főnök a szövetségi vas

utak szakigazgatóival együtt maga is megjelent 
a szerencsétlenség színhelyén, ahol

egészen vasárnap estig folytak ■ mentést 
munkálatok.

A forgalmat ezalatt más vonalon kellett lebo
nyolítani. A csendőrség megindította a vizsgá
latot, de még nem leheléit pontosan megállapí
tani,

hibás szcmaforállllás,
vagy pedig a tehervonat néhány kocsijának 
elszakadása okozla-e a katasztrófát. A hinter- 
bergi, illetve gössi állomások vezetői,

Beszélgetés Bécsben az utasokkal
A Héf/őf Napló bécsi munkatársa a vonat 

befutása után beszélgetett a megmenekült uta
sokkal.

Ftlegel Olló dr. egyetem! tanársegéd ezeket 
mondotta:

— Az összetört vasúti kocsikat c»ak nehezen 
lehetett megközelíteni Feltörctlcm a mentő
szekrényt és Igyekeztem lehetőleg gyorsan se
gítséget nyújtani. Ideiglenes kötésekkel láttam 
cl n sebesülteket és

Injekciókat adtam, rr'’
Egy bécsi kereskedő Igy mondja c! a kalasl- 

véresfejü áldozatokat;
rövid pár perc leforgása alatt tizenkét 

halott került elő a romok alól, 
valamint tizennyolc súlyos sebesült.

kat a donnuwitzi halottasházba szállították. A 
tizennyolc sebesültet pedig a leobeni segélyvo
nalra emelték és valamennyinket a leobeni kór
házba vitték. A súlyos sebesültek közöli egy 
magyar is van:

Rapos Győző debreceni evangélikus lelkész, 
akinek mindkét lába eltörött, úgy hogy ti 
leobeni kórházban a két lábát amputálni 

kellett
és most a halállal vívódik.

A szerencsétlenség helyén a félelemtől, 
rémülettől kétségbeesett, őrjöng} emberek 

rohantak föl-alú,
hozzátartozóik nevét kiabálva. Egy nő a folyóba 
akart ugrani és csak az utolsó pillanatban fog
ták le, egv öreg nr pedig őrjöngve, tikollozva 
rohant a töltés mentén, addig, nmig a kimerült
ségtől ájultan nem cselt össze.

Pufz és Honigmr.nn úllomásfőnüköl a csend- 
őrség letartóztatta 

és a kerületi bíróság épületébe szállillalla.
Vasárnap este érkeztek meg az első épségben 

maradt utasok Bécsbe.
A Südbnbnhofon ezrekre menő lámrg szo

rongott,
mindenki kétségbeesel len várta a l:<;.’.’álarlo« 
zóit. Az állomáson a vonat bcfu!i.r,ak< r

az őrjöngésig fokozódó Izgalom tiki ki 
és megható jelenetek játszódtok le a megme
nekült utasok és bécsi hozzátartozóik lalálko- 
kozásakor.

trófa részleteit:
— A vonat végére kapcsolt egyik locsib.m 

utaztam. Mélyen aludtam, mikor hirtelen erős 
zökkenésre ébredtem s leestem nz ülésről. Ntni 
tudtam, mi történt. Kinéztem n- ablakon. A 
látvány rémes volt. Hiányos öltözékben,

kétségbeesett emberek szaladgáltak, slkol- 
loztak.

A tizenkét halottat mind egy kocsiból emel
ték ki

Bécs még a katasztrófa hatása alatt áll. ’l 
j>< - v- Léc a Andor, M
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A pénzügyi és gazdasági 
Intézkedések után kormány

rekonstrukció következik
Búd János és Mayer János véglegesen kiválnak a kor
mányból — Wekerlo a pénzügyminiszterséget felcseréli 
a földml vetési tárcával — Szterényl kereskedelmi-, Schober 

Béla pénzügyminiszter lesz
Politikái körökben én ma már nem csak 

ellenzéki, banánt kormánypárti körökben is 
mind erőteljesebben beszólnék arról, hogy 
a gazdasági kérdések rendezése után a kor
mány beadja lemondását és Delhién István 
«r6f’ miniszterelnökkel az élén meg fog ala
kulni az uj kormány, amelynek feladata 
Imi azután a mostani kormány Által rend- 
Kereslteit intézkedések alapján az ország 
pénzügyi éi gazdasági helyzetének megszl- 
Irírditását véglegesíteni.

Vannak olyan hírek, amelyek arról 
szólnak, hogy a minlMterelnők, a kűl- 
Ugymlnlszter és n honvédelmi miniszter 
személyén kívül n többi tárta mind gaz

dát cseréL
Vannak azután hírek arról Is, hogy csupán 
négy miniszter távozik állásából, etek közül 
Is az egyik csupán tárcát cserél.

Azt azonban a leghatározottabban beszé
lik, hogy

feltétlenül távozni fog a kormányból 
Klebebberg Kunó gróf, Búd János és 

Mayer János,
'A hírek szerint Wekerle Sándor pénzügymi
niszter megválna tárcájától és átvenné a 
fölmivclési tárca vezetését.

Helyébe pénzügyminiszternek Sebober 
Bélát, a Nemzeti Bank Igazgatóját tart* * 

SZEPTEMBER 20-ÁTÓL 
villamos vonat közlekedik 
Budapest-Komárom között

Jók a legpotBcIblllMbb Jelöltnek, míg 
Búd János kereskedelmi miniszter he
lyét és tárcáját Szterényl József báró, 
volt kereskedelmi miniszter venné át.

Klcbelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatás
ügyi miniszter helyére még személyi kombi
nációk nincsenek. Szó van arról is, hogy 
Scitovsky Béla belügyminiszter is megválna 
a kormányból. Belügyminiszter-jelöltje vi
szont több is van a magyar politikai élet
nek, etekintetben éppen ugv szó lehet Sztra- 
nyavszky Sándor belügyi államtitkárról, mint 
Puky Endréről, a képviselőhöz elnökéről.

Beavatott forrásból szerzett értesüléseink 
szerint Búd János távozása befejezett tény, 
sminthogy feltétlenül megválik tárcájától 
Mayer János is, aki az utóbbi Időben telje
sen elkedvetlenedett, mert tudatára jutott 
annak, hogy ő, aki eddig, mint az egységes
párt kisgazdacsoportjának vezetője foglalt 
helyet a kormányban, ma már elvesztette 
maga mögül azokat az erőket, amelyeket 
eddig képviselt, mert hiszen alig öt-hat csiz
más kisgazdaképviselője van a parlament
nek.

A kormány tagjai között várható válto
zásra vonatkozólag érdeklődtünk illetékes 
helyen, ahol a leghatározottabban kijelen
tették, hogy eteknek az elterjedt híreknek 
semmi alapjuk nincs. .

— résztvett a kereszténypárt két tagja Is.
Egyébként Bethlen István gróf miniszter

elnök s két ünnepnapon állandóan hivata
lában tartózkodott él Wekerle Sándor pénz
ügyminiszterrel. valamint Jakab Oszkár ál
lamtitkárral folytatott megbeszéléseket a 
gazdasági válság, Illetve az államháztartás 
pénzügyi egyensúlyának biztosítását célzó 
rendelkezésekről.

Ismeretes, hogy elsősorban a tisztviselői 
fizetések 10%-os redukciójáról van szó, 
vagy pedig a kereseti adó felemeléséről. 
Hogy már most melyik megoldás kerül vég
rehajtás alá, még vitás, erre vonatkozólag 
még a 33-as bizottságot is meghallgatják, de 
valószínű, hogy

a tisztviselői fizetések lineálls esökken- 
iéM fog megtörténni, ami azt jelenti, 
hogy az állami költségvetésben körülbe
lül 50—69 millió évi megtakarítás fog 

előállanL
A pénzforgalomra vonatkozólag egyelőre 
nem várhatók egyéb rendszabályok, mert a 
legutóbbi négy rendelettel legalább is bizo
nyos időre a pengő kérdését nyugvópontra

Almásy László és Zichy Nándor 
gróf szombaton indultak útnak 

repülőgépen Afrikába
Szombaton délután a mátyásföldi repülő

térről egy kétüléses repülőgép Indult útnak. 
Két vállalkozókedvü magyar fiatalembert 
vitt el magával — Afrika felé.

Ismeretes, hogy Almásy László és Zichy 
Nándor gróf elhatározták, hogy

repülőgépen Indulnak expedícióé útra 
Afrikába.

AngolgyArtmányu repülőgépet hoztak ma
gukkal Szombathelyről Budapestre és pén
teken hajnalban akartak útnak indulni. A 
kedvezőtlen időjárás miatt azonban Zichy 
gróf és Almásy László gépe nem startolha
tott s igy

szombat délutánra maradt az indulás.
Szombaton délben már kinn volt a repü

lőgépen Zichy Nándor és Almásy László,

A kormány mindenesetre megvárja ezek. 
,nek a rendelkezéseknek a tényleges eredmé. 
nyelt. A néhány napon át folytatott pénzel, 
rejtési spekulációk a Nemzeti Bank váltó, 
pénzkészletének forgalombahozatalával meg, 
szűnnek, még mielőtt az akció különösebben 
veszedelmes mérveket ölthetett volna.

Tudomásunk van arról, hogy amennyiben 
hasonló eset újból megismétlődne, a kor. 
mány el van szánva arra, hogy

Olyan váratlan és erélyes Intézkedése
ket fog érvénybeléptetni,

I amelyek egysrtr s mindenkorra elveszik a 
kedvét azoknak, akik — mint a legutóbbi 
napokban is — a pénzelrejléssel akartak 
spekulálni.

valamint több hozzátartozójuk, ismerősük, 
barátjuk. A pilóták még egyszer alaposan 
szemügyre vették a gépet. Mielőtt a két Af- 
rika-kutató pilóta útnak indult volna, ezeket 
mondották:

*— Utazásunknak a célja etnográfiai kuta. 
tás Afrikában. Budapestről először

Belgrádiba repülünk, Innen Konstr^tl- 
nápolyba, Konstantinápoly után Kai

róba.
Itt lesz az első hosszabb állomásunk. In. 

nen azután Asszuánba startolunk, ahol csat*  
lakozunk azután ahhoz az autós Afrika-kü. 
tató expedícióhoz, amelynek munkáiét re
pülőgépes felderítő szolgálatunkkal fogjuk 
megkönnyíteni.

Pontban 3 órakor berreg a gép, a leve
gőbe emelkedik és eltűnik Mátyásföld felett,

Egy.lőr. négy elektromos mozdony bonyolítja le a forgalmat
Több ízben Irtunk már a MÁV villamosí

tási tervéről, amelynek első fázisa, próba
képpen a Dudapest—Esztergom közötti vo
nalrész.

Ennek a szakasznak elektromos átalakí
tási munkálatait, már hónapokkal ezelőtt 
meg Is kezdték és elsősorban a felső veszté- 
kék építéséhez fogtak hozzá.

Aki mostanában a Budapest—komáromi 
•rákászon utazott, láthatta

a hatalmas, minimumai befestett vaa*  
osxlopokat éa azok tartóján a kiteszi
tett magasfeszültségű áram vezetésére

A tisztviselői fizetések 
csökkentését is tárgyalják 

a 33-as bizottság hétfői ülésén
Gró! Bethlen István felszólalásában Ismerteti a kormány 
további rendszabályait az államháztartás rendbehozatalára

A 33-as bizottság — mint Ismeretes — 
tulajdonképpen hétfőn tartja első érdemle
ges ülését, amelyen mér a bizottságnak mód
jában lesz foglalkozni a kormány eddig ki
adott rendeletéivel, amelyeknek részleteivel 

Kfitsfig sem 
Nmet már
a ZEILE1S-KEZEI.ÉS nagyszerű gyógyhatA- 
sához. Csodálatos eredmények: neuraszténia, 
hisztéria, álmatlanság, ideges állapotok, neu- 
ralgla, migrén, idegzsába, Ischlás, érelme
szesedés, ideges szív- és gyomorbántalom 
eseteiben. A sok támadás és kételkedés 
onnan származik, hogy éppen a kiváló gyó
gyító hutása miatt sok utánzat van forga
lomban és Zeileis neve alatt hirdetnek olyan 
gépeket, amelyeknek Zcilcishez semmi kö
zük sincs.

Éppen ezért vigyázni kell, hogy ha valaki 
Zeileis-gyógymóddal akarja baját gyógyít 
tatul, csakis eredeti Zeileis-géppel kezeltesse 
magát, mert csakis ez tudja kifejteni a meg 
felelő hatást és ez az, amivel Zeileis és or
voskövetői ii betegek százezreit tették ismét 
egészségessé.

Ilyen eredeti Zeileis géppel gyógykezel 
dr. Blcchner Barna orvos, Andrássy-ut 52. 
szám alatt.

alkalmas huzalokat
Ezekkel a munkálatokkal nagyjában el Is 

készült a MÁV és augusztus eleje óta a sí
nek átalakításához Is hozzáfogtak. A sínek 
különleges elhelyezése is készen van már és 
•mint értesülünk

•zeptember hó tO-án elindítják az eUŐ 
elektromos vonatpárt.

Négy elektromos mozdony készen ts áll 
már a MÁV Kőbányai-uti gépgyárában és 
most a Ganz-gyár elektromos szerelői dol
goznak rajta, angol szakmunkások felügye
lete alatt.

tudvalevőleg a legutóbbi bizottsági Ülésen 
nem Is foglalkozott, hanem generálisan adta 
meg a felhatalmazást a kormánynak a szük
séges intézkedések megtételére. A hétfői 
ülésen — értesülésünk szerint — Slgray An
tal gróf mond nagyobb beszédet és foglal
kozik majd a kormány kiadott rendeletéi
vel, de ezt megelőzőleg válaszképpen

Bethlen István gróf miniszterelnök 
ugyancsak részletesen Ismertetni fogja a 
kormány eddigi rendelkezéseinek a cél

jait és eredményeit.
Információink szerint a miniszterelnök be
szédében már utalni fog nrra, hogy a beté
tek felszabadítására vonatkozó rendelkezés 
általános megnyugvást keltett és az arany
pengő kreálása — amely száz százalékig 
biztosítja a betéteket — a bizalmi krízis lé
nyeges enyhülését eredményezte.

A 33-as bizottság ellenzéki tagjai részéről 
kétségtelen még több felszólalás fog elhang
zani, mert hiszen az ellenzéki bizottsági ta
gok a legutóbbi napokban kétizben Is tartot
tak megbeszéléseket a bizottságban köve
tendő magatartásukra vonatkozólag és ezeken 
a megbeszéléseken — tudomásunk szerint
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Az ügyvédikar erélyes 
tiltakozása az uj zárgondnoki 

rendelet ellen
Beszélgetés Blauner Mór főtitkárral

’Áz ügyvédi kar kebelében a kormány 
egyik legutóbbi rendeletével kapcsolatban 
érdekes mozgalom indult meg. Amint isme
retes, az uj jelzálogtörvény felhatalmazta az 
igazságügyminisztert arra, hogy az ingatla
nokra vezetett végrehajtás szabályait meg
változtathassa. Ezen felhatalmazás alapján 
Zsitvay Tibor lgazságügyminiszeter augusz
tus 9-én az ingatlanok zár alá vételére vo
natkozólag rendeletet bocsátott ki, amely az 
adósok részére bizonyos könnyebbségeket 
állapított meg.

Az ügyvédek nem is ezeket a rendelkezé
seket kifogásolják, amelyeket helyeseknek 
és időszerűeknek tartanak, hanem a rende
let 9. §-át tartják sérelmesnek, amely ki
mondja azt, hogy ha a biróság a zárlati el
járás során azt észleli, hogy a zárgondnoki 
eljárás és a hitelező magatartása a követe
lések behajtása szempontjából szükségtelen 
volt és csupán az adóst terhelő költségek 
fokozására irányult, az esetben a biróság 

köteles hivatalból értesíteni azt a fegyel
mi hatóságot,

amely alá az Illető egyén tartozik.
Ez az intézkedés az ügyvédek között 

__ óriási felzúdulást keltett, 
mert a rendelet szövegéből nyilvánvalónak 
látják, hogy az

csak az ügyvédi kar ellen Irányul.
Nem az elen tiltakoznak, hogy a felesleges 
költségcsinálást az illetékes hatóságok to
rolják meg, hanem azt a beállítást sérelme
zik, amely általánosít és az egész ügyvédi 
kart hivatalosan szipolyozónak tünteti fel 
és habár burkoltan, a törvényes jogszabá
lyokkal való

• visszaéléssel gyanúsítja.
Es a szakasz nem más — érvelnek —

mint ujabb alkalom arra, hogy a sokat meg
próbáltatok és nehéz anyagi viszonyok kö
zölt tengődő ügyvédség újabb és alaptalan 
zaklatásoknak legyen kitéve. Ez a paragra
fus arra fogja indítani a rosszhiszemű adó
sokat, hogy a hitelezők ügyvédjeit fegyelmi 
eljárásokkal tartsák sakkban s őket köteles
ségük teljesítésében ilyen módon akadályoz
zák és terrorizálják. A legsúlyosabb sérelem 
azonban a rendeletben az, hogy hivatalosan 
akceptálja és alátámasztja azt a vádat, hogy 
nz. ügyvédi kar fölöslegesen és szükségtelenül 
költségeket okoz. Ha voltak Is egyes szór
ványos esetek, ezek soha sem maradtak 
megtorlás nélkül és ezért teljesen felestem

volt az ügyvédi kar jóhlrnevét és 
becsületét a rendelet által megtépázni 
Az üggyel kapcsolatban kérdést intéztünk

dr. BLAUNER MÓRHOZ,
a budapesti Ügyvédi kamara főtitkárához, 
aki a következő felvilágosításokat adta:

— A kamara fegyelmi hatósága eddig is rtgo< 
róxusan járt el a hasonló esetekben. Meg kell 
azonban állapítani, hogy efajta panaszok a 
múltban igen szórványosan fordultak elő > va
lahányszor — igen ritkán — alaposak voltak, 
a méltányosság ellen vétó ügyvéd mindannyi
szor megfelelő megtorlásban részesült

— A rendeletre tehát semmiféle szükség nem 
volt, annál kevésbbé, mert gyakorlatilag semmi
féle jelentősége nincsen, s csupán félreértésekre 
adhat alkalmat.

— Különben ts az ügyvéd zárlati költségeit 
a bíróság állapítja meg, amelynek módjában ált 
csupán a szükséges lépések figyelembe vételével 
megszabni a díjazást. Más foglalkozási ágak, 
orvosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, ma- 
guk szabják meg munkájuk díjazását. Az ügy
védek honoráriumát

független fórum, a tárgyilagos bíróság álla
pítja meg

■ éppen síért indokolatlan a rendelet állásfog
lalás*  az ügyvédekkel szemben, akiknek eset
leges túlkapásai amúgy is * biróság és az ügy
védi kamarák kettős ellenőrzése alatt állanak.

— Éppen ezért érthetetlen az, hogy ■ legális 
munkadijak kérdésénél miért kellett az ügyvéd
séget

az ügyfelek előtt kedvezőtlen színben fel
tüntetni?

— A sérelem tehát kétségtelenül fennforog. 
Mivel azonban a kérdés gyakorlati szempontból 
a múlthoz képest túlságos jelentőséggel nem 
bír, egyelőre

a mozgalmat Időszerűnek nem tartom.
At országnak ma ugyanis annyi súlyos és élet
bevágó gondja, baja, nehézsége van, hogy meg 
kell várnunk a nyugodtabb időket, amikor * 
lecsilapull légkörben könnyű lesz az igazságügyi 
kormányzattal megértetni, hogy a rendelet w- 
rclmcs paragrafusa felesleges, mert csak a ke
délyeket izgatja, egy érdemes és dolgos társa
dalmi osztály önérzetét sérti, ’e magát ax ügUfl 
semmiképen sem viszi előre Meggyőződésem, 
hogy alkalmas Időben ezt az egész kérdést ne”1 
lesz nehéz elintézni és az ügyvédi kar rövide
sen meg fogja kapni azt az elégtételt, •P1, < 
megilleti a rendelettel szemben a Igy el 
kerülni majd azt, hogy a rendelet szövegen 
olyasmit is belemagynrázzanak, amit illető 
körök maguk sem helyeselhetnek.
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Budapesti KlstímK hallos KB- 
katasztrófája Ausztriában p-uresfo/z

Harmincmeteros szahadeHöa
Megdöbbentő szerencsétlenség híre érke

zett szombaton Budapestre Linz környéké
ről.

Ltns am See közelében a hegyek kö
rött szerencsétlenség érte Krausz Lajos 

pesti gimnáziumi diákot, 
akit szülei a német szó kedvéért küldtek 
ki Ausztriába.

Linz am See közelében, a hegyek között 
▼an egy diáknyaraló, úgynevezett Jugend- 
helm, ahol a nyári vakáció idején két hó
napon keresztül

a szabad ég alatt táborozik százötven
kétszáz osztrák, német és egy pár ma

gyar lskolásgycrmck.
'A Linz am See-i Jugendheim-ben töltötte 

a nyarat Krausz Lajos budapesti diák is.
A Jugendheim felügyelő tanárai a napok

ban

Az udvarló meg akarta 
ölni a férjet - a feleség 

f elbujtására
Marcali, augusztus 16.

(A Hétfői Wapló tudósítójának telefon- 
Íelentése.) Kegyetlen gyilkosság! kísérletet 
lövetett el vasárnap délelőtt Csűre György 

24 éves somogyudvarhelyi gazdaJegény, aki
▼asbottal támadt szeretőjének férjére.

’A szerencsétlen ember olyan súlyos sérü
léseket szenvedett, hogy a mentők

haldokolva
szállították kórházba.

A gyilkosság! kísérlet után a gazdalegény 
menekülni próbált, azonban

a csendőrök elfogták.
Kihallgatása során Csűre György elmon

dotta, hogy
tettét szerelmi bánatában követte eb 

i Horváth Józsefnével ugyanis hosszú idő 

Az OHE csalárd bufiás miatt 
feljelentett egy ismert belvárosi 

nagyfieresftedőt
150.000 pengőt fietesnefi a tiitelezőfi a salyosan 

megvádolt nagyfierestiedön
r X, utóbbi esztendők rendőrségi króniká- 
fában csaknem példa nélkül áll az a rend
kívül bonyodalmas kényszeregyességi ügy, 
amely szombat óta foglalkoztatja a főkapi
tányság intellektuális osztályát.

Szombaton megjelent a főkapitányságon 
’dr. Weiszberger Imre, az Országos Hitel
védő Egyesület ügyésze és

csalárd bukás büntette elmén feljelen
tést tett Schncider Sándor ismert bel

városi nagykereskedő ellen, 
akinek a Hajó-utca 8—10. számú házban 
▼an selyem- és divatáruháza.

Az ügyész az OHK kötelékébe tartozó ke
reskedők, valamint egész sereg külföldi 
nagy cég, közöttük a St. Etienne-i Dcnigcr 
Brúder et Co., a meisterschawendi Gebrű- 
der Flscher és a drezdai Theodor Steber 
megbízásából tette meg a feljelentést, 
amelynek alapján

szombaton és vasárnap egéss nap foly
tak a kihallgatások a rendőrségen.

Páratlan izgalmak kísérik hónapok óta a 
belvárosi nagykereskedő ügyét. Schneider 
Sándor junius 27-én kényszeregyességet 
kért maga ellen. Könyvei szerint a passzí
vája 806.000 pengő, aktívája 180.000 pengő 
volt. Az Országos Hitelvédő Egyesületben 
megtartott első tárgyaláson a nagykeres
kedő

a rossz viszonyokra hivatkozott 
és hangoztatta, hogy még ilyen körülmé
nyek között sem jutott volna idáig, ha a 
svájci Tcxtilverband-ba tömörült kereske
dők be nem szüntetik cégének az áruhitelt.

Ekkor váratlan fordulat történt. Felállott 
fdr. Barakonyi Jenő ügyvéd, vagyonfel

Szent István ünnepi eldaöások 

UMAR fl BSUTMM 
Minden este ‘,'A óraknr — 20 *n, Szent István napján ős 23-án. vnrármn délután órakor Is 
• teljes esti szereposztással, Hnnthy Hanna, a Góth pár. Orosz Vilma, Rtltkay.

Delly, Bákássy felléptével ’

StMuén.5ft.Xd4. BjqBjAI SZÍNKÖR

esett es Halálra zúzta magét
kirándulni vitték növendékeiket

a tábort környező hegyek közé. A kis 
Krausz Lajos is a kirándulók között volt.

Egy meredek hegyoldalon előre szaladt 
és nem vette észre, hogy a meredek mély 
szakadékban végződik. Mikor a mélység szé
lére ért, már nem tudta lefékezni a futá
sát és

belezuhant a asakadékba.
Megrémült társai a harminc méteres sza
kadék mélyén

már csak borzalmasan összezúzott holt
testét találták meg.

Az osztrák csendőrség megindította a 
nyomozást, hogy a tragikus szerencsétlen
ségért kit terhel felelősség. Értesítették a 
szerencsétlenül járt kis diák szüleit is, akik 
gyermekük holttestét most haza akarják 
hozatni.

óta szerelmi viszonyt folytatott s amikor a 
férj megtudta az asszony hűtlenségét, elza
varta azt a háztól, ö ugyan haragudott 
e miatt a férfire, de nem tervezett ellene 
semmi/éle gaztettet. Az asszony azonban 

addig bujtogatta, hogy tegye el Horváth 
Józsefet láb alól, mig végül hajlott a 

szavára, 
vasbotot szerzet és azzal támadt Horváthra.

Csűre György érdekes vallomása után a 
csendőrök természetesen előállították az 
asszonyt is, aki azt elismerte, hogy szerelmi 
viszonyt folytatott a fiatal legénynyel, de azt 

tagadja, hogy ő hajtotta volna fel a 
gyilkosság elkövetésére.

Előadása szerint, ő csak annyit mondott 
Csűrének, hogy ne térjen ki férje utjából.

A csendőrök úgy az asszonyt, mint Csűre 
Györgyöt letartóztatták.

ügyelő és
súlyos vádakat terjesztett az egybe

gyűlt hitelezők elé.
Megállapította a vagyonfelügyelő, hogy 
Schneider Sándor hamisan vezette a köny
veit. hamis mérlegeket állított fel. a pénz
tárkönyvben utólagos bejegyzéseket eszkö
zölt, több helyütt kivnknrta az eredeti be
jegyzéseket, koholt tartozásokkal és ílktiv 
fizetésekkel operált és igy összesen mintegy 

150.000 pengőt vont el Jogtalanul, bű
nös utón hitelezői elöl.

Óriási vihar tört ki a vagyonfelügyelő be
jelentése nyomán. Mindent betetézett azon
ban a hntóeiiirl hönyvemtírlő /rlentíie. Eb
ben részletesen fel volt sorolva, hogy Schnei
der Sándor körülbelül hatvanezer pengönyi, 
külföldi hitelezőivel szemben fennálló tar
tozását nem állította be a mérlegbe, a pénz- 
tárkönyvben

sógorának, Helsler Istvánnak és anyó
sának, Helsler Samunénnk a nevére 

kamatfizetéseket könyvelt el 
1927-iki lelettel, holott sógora és anyósa 
csak 1928-bnn folyósítottak részére köl
csönt. Utazási költségek és különféle kiadá
sok címén 48.000 pengőt számolt el, ezzel 
szemben megállapítást nyert, hogy mind
össze egyszer utazott Bécsbe és ez alka
lommal, könyvei szerint, összesen 450 P 
költsége volt.

Megállapították, hogy 
anyósának „Asszonykám* jelige alatt 

folyószámla letétje van 
egyik bankban, amelyre azután Schneider 
még a kényszeregyességi ügy megindulása 

a haladó kor kétségtelen 
jele! Ezelőtt a fáradságos 
nagymosás napját kö
vette a sulykolt és agyon
kefélt fehérnemű kijaví
tása. Katóka és a többi 
modern háziasszony ma 
már Radion-nal mos és 
úgy ideje marad neme
sebb szórakozásokra.

RÁDIÓN
■égymé'ga,

PADION 
egymaga mos!

ideién is befizetéseket eszközölt.
órákig tartott a vagyonfelügyelő és az 

írásszakértő izgalmas vádbeszéde, szó ke
rült ennek során arról is, hogy urvanakkor, 

amikor Schneider kénysezregyességet 
kért maga ellen, a felesége üzletet nyi

tott a Ráday-utcában.
A hitelezőket mindez módfelett elkeserí
tette, szenvedélyes kifakadások és viharos

Kifosztották Némethy Géza 
professzor és egy főtisztviselő 

lakását
Az egyik lakásban már másodszor járlak a betörök

Vasárnap értesítették a főkapitányságot, 
hogy az Aréna-ut 86/b. számú ház egyik 
másodikemeleti lakásában nagyobbszabásu 
betörést fedeztek fel.

A II. emelet 3. számú lakásban lakik 
Madarassy Endre, egy olajfinomító rész
vénytársaság fötisztviselője, aki családjával 
együtt külföldön tartózkodik. Vasárnap dél
előtt a házfelügyelő észrevette, hogy a lakat 
hiányzik az ajtóról, gyanúsnak találta a 
dolgot, rendőrt hivott s azzal együtt megál
lapították, hogy

■ lakásban betörők jártak.
A lakatot leütötték, az ajtót álkulccsal fel
nyitották, az összes fiókokat feltörték és 
minden jel arra vall, hogy

az összes értékes holmikat magukkal 
vitték.

A kárt még nem sikerült megállapítani, te
kintve, hogy a lakás tulajdonosa csak pár 
nap múlva érkezik haza. A rendőrség egy 
ismert betörőt hozott gyanúba, aki alig pár 
hónappal ezelőtt szabadult ki a gyüjtöfog- 
hézból.

Különös érdekessége a dolognak, hogy 
ez a betörő három esztendővel ezelőtt, 
Amikor lefülelték, éppen ugyanezen ■

A városházáról ellopott 
iratokkal sarcolta az építkezőket 

egy szélhámos
4 detektívek elfogták a soknevű csalót

Az utóbbi Időben a polgármestert hivatal több 
feljelentést telt a főkapitányságon Ismeretlen 
lettes ellen csalás elmén. A följelentések sze
rint egy fiatalember,

mint székesfővárosi segédhivatal! tisztviselő 
jelent meg

azoknál a személyeknél, akik a fővárosban 
építtetnek és klsebb-nagyobb összegeket vett 
fel építkezési díj elmén.

Mintegy húsz-harminc feljelentés érkezett a 
szélhámos ellen a rendőrségre s most már 
fokozottabb eréllyel indult meg a nyomozás 
leleplezésére. Időközben megállapítást nyert a 
városházi házivizsgálat során, hogy pár hó
nappal ezelőtt egy takarítás alkalmával 

több használt akta és végzés eltűnt, 
valamennyi építkezési ügyekre vonatkozott.

A detektívek szcmélyleirást Is kaplak a vá
rosháza nevében szédelgő emberről és ezen a 
nyomon elindulva, megállapították, hogy a 
csalásokat

°^ó kősó*

Fontos 3 pont!
!• hidegben fel-

X 20 — 30 pardg 
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X először meleg, 
ma|d hideg 
vízben Öblíteni

asztalcsapkodások közben követelték, hogy, 
az OHE hivatalból tegyen bűnvádi fel
jelentést a rendőrségen Schneider Sándor 
ellen.

A rendőrségen nagy buzgalommal láttak’ 
ennek a nem mindennapi esetnek a kivizs
gálásához. Mindeneseire külön érdekességet 
ad az ügynek, hogy a károsultak túlnyomó! 
része angol, francia, svájci és német cég.

helyen tört be
ás mint visszaeső bűnöst, ítélték el súlyo
sabb börtönbüntetésre. Az ismert betörő an
nakidején Madarassy lakásán kivül még 
több aréna-uti lakásban is látogatást tett, 
de a legnagyobb sikerrel ez az utóbbi láto
gatása járt. A detektívek

hajtóvadászatot indítottak a betörő 
kézrekeritésére.

s remélik, hogy munkájukat csakhamar si
ker koronázza.

Vasárnap egyébként 
még egy nagyobbszabásu betörés 

történt.
Némethy Géza dr. egyetemi tanár Ferenc- 
körut 2—4. szám alatti lakását rabolták ki 
ismeretlen tettesek. Az egyetemi tanár a 
Korányi-klinikán fekszik betegen és a lakás 
a szobaleánya gondjaira volt bízva. A leány 
szombaton este egyik rokonával moziba 
ment s amikor kapuzárás után hazatért, 
legnagyobb meglepetésére

a lakás ajtaját nyitva találta
s a szobákban minden fel volt dúlva. A kár 
Összegét itt sein lehetett megállapítani, de 
valószínű, hogy a betörök itt is nagyobb 
zsákmányra tettek szert.

eaztergúlyoMcgéd
követi el, aki már a múltban is volt büntetve 
különböző szélhámosságok miatt. Vasárnap 
reggel megállapították, hogy Deresein Kárpáti 
Zoltán álnéven n Csengcry-utcábnn bérel lakást. 
Detektívek mentek ki erre a címre s olt meg 
is találták a szélhámos fiatalembert és előállí
tották a főkapitányságra. Berczelli a rendőrsé
gen megtört és részletesen előadta szélhámos
ságai sorozatát. Beismerte, hogy

fi lopta el a városházáról a takarítás alkal
mával eltűnt iratokat.

Erre azért volt szüksége, hogv megtudja azok
nak a Jómódú embereknek névsorát, akik a 
mai viszonyok közt épittetnl tudnak és abban 
■ biztos tudatban, hogy ott még nem okoz gon
dot a 15—20 pengő ugynevezelt „szérintezési 
dij" lefizetése, sorra líilogatla őket. Körülbelül 
huszonöt-harminc helyei, Járhatott,

a legtöbb helyen azonnal kifizették A kért 
összeget.

egy-két helyen azonban megtagadták az összeg 
kifizetését. /»•
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Ulabh rnsrönysetet kőimnek el 
a berkn-naselljkopsuonal ellen 

ismeretlen tettesen sortQzat zuűitonak a gyorsvonatra, 
inaid a mocsárba menokOitek

j Berlin, augusztus 16.
r '(A Hétfő! Napló tudósítójától.) Alighogy 
felocsúdtak ez emberek annak a merénylet
nek hatása afól, amelyet • bősei— berlini 
gyorsvonat ellen Jülerbognál néhány nappal 
ezelőtt elkövettek, ma az a hír terjedt el a 
német fővárosban, hogy

ugyanezen a vonalon pénteken délelőtt 
Erfurt kőzetében újabb merénylet tör

tént
la gyorsvonat ellen.

As anhalli pályaudvarra beérkezett hiva
talos jelentés szerint

Blsehleben állomástól mintegy tO km 
távolságra a száguldó gyorsvonatra a 
vasúti töltés melletti bokrokból valósá
gos aortUzet adtak le Ismeretlen (elle

sek.
'A' golyók bezúzták az egyik vágón abln- 

kalt és a fülkék ajtóiba furódtak. Szeren

Sikkasztott egy főtisztviselő, 
mert szerette a jó életmódot
Pár nappal ezelőtt a Magyar Pamuttpar Bt. 

Igazgatósága rovnnesoHst rendelt el ■ a pénz
tári vizsgálat torán 7000 pengő hiányt állapítot
tak meg. A hiány a folyószámlaosztály könyve
lésében mutatkozott, s a házivizsgálat megálla
pította, hogy

a belégek köré több gyónna számla és 
egyéb irat került, 

•melyek arra szolgáltok, hogy a hiányt, amely 
tnár bizonyára hosszabb Ideje mutatkozott, 
kónyveléslleg eltüntesse.

As Igazgatóság ügyésze utján a fökapltány- 
ságho* fordult és ismeretlen tettes ellen csalás 
és sikkasztás elmen följelentést tett. Alig indult 
meg a nyomozás, amikor közölték a rendőrség
gel gyanújukat, hogy

• viMnaéléseket Somorjay fajos M eaatea- 
dós tisztviselő követhette el,

aki hosszabb ideje a folyószámlaosztáyon töl
tött he vezető szerepet. A belégek és a számlák 
ugyanis as ő kezén mentek keresztül és igy

Fantasztikus öngyilkosság 
a Budafoki utón

Fejszével télholtra verte magét egy életunt ember 
és azt hazudta, hogy rablógyilkos merénylet történt

Tegnap hajnalban a Budafokl-ut 114. 
szám alatti beszálló vendéglő Istállójában, 
védrbefagyva, eszméletlen állapotban találták 
Vaczula Péter 45 éves munkást.
I Mellette a földön egy fejsze feküdt. Va- 
I ciula fején fejszceisap.tsoklól eredő sá
la rülésck voltak.
1 A háxbdiek azonnal a mentőket hívták, 
akik Vaczulát a Rókus-kórházba vitték. Itt 
magáhoztért és mikor faggatni kezdték, mi 
történi vele, töredezett mondatokban elme
iébe, hogy

rablótámadás áldozata.
Késő éjszaka — mondotta — egy Isme

retlen férfi megtámadta, fé’Jszével leütötte, 
ezután kirabolta és elmenekült. Vaczula 
vallomásáról azonnal értesítették a főkapi
tányságot, ahol már hajnolban megkezdték 
a nyomozást.

Rendőri bizottság ment a Budafokl-utra, 
kihallgatásokat végeztek és átkutatták az 
egész környéket, hogy nyomára akadjanak 
az elmenekült merénylőnek, de semmi 
nyomra nem akadtak. A bizottság ezután a 
Rókus-kórházba ment és kihallgatta Va
czula Pétert.

A sebesült munkás, miközben a rablás 
részleteit elmondotta, ellentmondásba keve
redett. A bizottság vezetője most már gya

Jfrs Boulter, Hofer Kunó 
gyilkosa eladja mindenét 

és kolostorba vonul
„Soha nem tudom levezekelnl óriási bűnömet"...I 

mény újságok hasábjain és kávéházak törzs-Zürich, augusztus 16.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az euró

pai gazdasági válságon kívül, mely különö
sen Svájc idegenforgalmára érezteti kelle
metlen hatását, a svájci közvéleményt még 
m|ndlg Igen esősen fo,;l:>lk''zlaljn ax ax Íté
let, amelyet n churl esküdtszék mondott ki 
llofer Kuno gvilkosu, uz elegáns Mrs Bouller 
fölött.
. Amíg a megnyugodni nem tudó kön éle-

csére a sróbanforgő vágón folyosóján tartóz
kodók közül a golyók csodálatosképpen seri- 
kit nem scbesifeltek meg, annak ellenére, 
hogy

k vonat zsúfolt volt
Azonnal meghúzták a vészféket, hiába ku

tatták át azonban a töltést, a tetteseknek 
nyomaveszett. A vonatvezető jelentésére a 
csendőrök egész raja kutatta át az Erfurt- 
tói Gotháig húzódó réteket, a tetteseknek 
mindezidáig nem akadtak nyomára. Hosz- 
szns kutatás után

akadtak ugyan egy nyomra, ezt azon
ban nem követhették sokáig, mert as 

egy mocsaras területen megszakadt.
Egyelőre teljesen érthetetlen, hogy a tá

madóknak mi volt a célja a lövöldözéssel. 
A csendőrség a veszedelmes gonosztevők 
kézrekeritésén kívül annak a megállapítá
sán is fáradozik, vájjon ez az uj merénylet 
mennyiben van összefüggésben az előzővel.

neki már régen észre kellett volna vennie, ha 
valamelyik alárendelt tisztviselője követett 
volna cl visszaélést.

Szombaon délelőtt előállították Somorfayt a 
főkapitányságra és kihallgatták az ellene fel
hozott vádakkal kapcsolatosan. Somorjay 
eleinte tagadta, hogy ö követte volna el a visz- 
szaélésekct, később azonban

töredelmes beismerd vallomást tett
Elmondotta, hogy két esztendő óta fokozatosan 
károsította meg a részvénytársaságot klsebb- 
nagyobb összegekkel s állandóan hamis köny
velési tételekkel fedezte magát. Az elsikkasztott 
pénzt saját céljaira fordította. Különösebb 
passziói nem voltak, de

szereti ■ jő létmódot
és ezért nem tndott kijönni fizetéséből. Miután 
a feljelentést nem vonták vissza, kihirdették 
■•lőtte csalás és sikkasztás elmén az előzetes le
tartóztatásról szóló végzést.

núsnak találta a dolgot és faggatni kezdte 
Vaczulát, aki

bevallotta, hogy hazugság volt a gyilkos 
merényletről szóló mese 

és a sebeket önmaga ejtette a fején. Elmon
dotta, hogy súlyos szívbaja van és elkesere
désében öngyilkos akart lenni. Volt egy fej
széje és

az volt a terve, hogy agyonvert saját
magát.

Tegnap éjszaka a Budafokl-utl istállóban 
gyors egymásutánban

6—-10 csapást mért a fejére, 
meghalni azonban nem tudott, mert az 
utolsó (Kés után szörnyű fájdalmak között 
véresen esett össze és Igy

nem hajthatta végre a gyilkosságot — 
önmagán.

’A meglepő vallomás után megkérdezték, 
miért találta ki a mesét a rablógyilkos tá
madásról. Vaczula erre azt válaszolta, hogy 
mikor magáhoztért,

négy ette bevallani, milyen fantasztikus 
módon akart öngyilkos lenni 

és ezért Inkább rablásról beszélt.
A rendőrségen ezzel be is fejeződött az iz

galmasnak Ígérkező nyomozás és Vaczula 
.ügyével most már az életvédelmi osztály 
foglalkozik.

asztalai mellett még mindig a gyilkos sas- 
szony bűnössége vagy ártatlansága ügyében 
xitntkozik — a tettes messze elkerült az 
események színhelyétől, mert családtagjai a 
felmentő ítélet kihirdetése után néhány nap
pal érte jöttek és magukkal vitték.

Mrs. Boulter családja, de mindazok a bí
rósági személyek is, akik erről tudomással 
bírnak, - — j

’Á kartelltörvény végrehajtási utasítása, 
melyet a legutóbbi napok árdrágítást Jelen
ségei lettek sürgősen aktuálissá, ezen a hé
ten meg fog jelenni.

Beavatott helyről szerzett információink 
szerint a végrehajtási utasítás a kormány
nak olyan széleskörű hatáskört biztosit, 
amely lehetővé teszi, hogy a fagyosztóközön
ség , érdekében |

minden drágítást kísérletet megakadá
lyozzon és megtoroljon.

kovAcs 
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Márla-utca tarok, a klinika mellett
AMtaloeVeemi B udapeaá.Vil^ Angol-utca 18.

■ legnagyobb Htokban tartják aa asz- 
szony tartózkodási helyét.

Mégis kiszivárgott a bír, hogy Mrs. Boulter, 
akit először Párizson keresztül

egy franciaországi kis halásztelüké vit
tek a rokonok, 

most, hogy egészsége némiképpen helyre
állott, — Angliába utazott.

Ez az utazása azonban nem jelenti azt, 
hogy Mrs. Boulter fel akarja venni régi 
életmódjának fonalait és vissza akar he
lyezkedni azok közé a keretek közé, ame
lyek a Savoy Hotel dúsgazdag tulajdonosá
nak özvegye számára még mindig rendel
kezésre állanak. Ahogy ezt elutazása előtt a 
churl bíróság tagjainak elmondotta, —

soha életében nem tudja levezekelnl azt 
bűnt, amelyet Hofer Kunó életének ki

oltásával elkövetett.
Vezekelni azonban mégis akar — egész éle
tét ennek kívánja szentelni — éppen ezért 

szilárd elhatározása, hogy amint megint 
testi és szellemi épségének teljes birto
kában lesz, — otthagyja eddigi életét, 
félrevonul a világ kiváncsi szemel elöl 
és felőlire az apácák fátyolét — kolos

torba megy.
Azok a kevesek, akik Mrs. Boulter elha

tározásáról tudomással birtak — bírák, 
védőügyvédek, orvosok és hozzátar
tozók — nem vették túlságosan komolyan 
kezdetben ezt a fogadkozást és azt hitték, 
hogy ez csak az asszony még mindig fel
zaklatott és megnyugodni nem tudó ideg
állapotának következménye. Most azonban 
az a hir érkezett Zürichbe, hogy a lábba- 
doző Mrs. Boulter állja szavát.

Tagja-e Albrecht főherceg 
neje a királyi családnak

Egy masszíroz 6 ní> Igényperében dönti el 
a kérdést a bíróság

Egy teljesen jelentéktelen ügy kapcsán a 
budapesti központi járásbíróság az elé a fel
adat elé került, hogy az aktuális közjogi 
problémák legnehezebbikét döntse el.

A tényállás szerint egy iparos ellen egyik 
hitelezője végrehajtást vezetett. Az eljárás 
során lefoglalták az adós lakásában található 
összes bútorokat és berendezési tárgyakat.

Az iparos feleségo a hitelező ellen erre 
igénykeresetet adott be és azt állította, hogy 
a lefoglalt ingóságok az ö tulajdonát képezik, 
miért is kérte azoknak a zár alól való felol
dását.

A központi járásbíróságon az ügy dr. Gla- 
ser Géza járásbiró elé került, aki kihallgatta 
a személyesen megjelent asszonyt. Ez elő
adta, hogy a bútorok jelentékeny részét a 
házasság tartama alatt, de

saját keresményéből vásárolta.
ö ugyanis masszlrozónő, aki igen szépen ke
res, mert a legelőkelőbb családokhoz bejára
tos. Ügyfeleitől nem ccsak pénzbeli ellen
szolgáltatásban részesül .hanem igen gyak
ran ajándékot h kap. így a lefoglalt ingósá
gok között is több olyan holmi van, amelyek 
ilyen eredetűek, amennyiben ezeket

Albrecht főherceg feleségétől kapta
még abban az időben, amikor a főherceg 
neje Rudnayné Lelbach Irén volt. Ragaszko
dik hozzá, hogy ezeket a tárgyakat is men
tesítsék a foglalás alól, mert azok ránézve 
már csak az ajándékozó személyénél fogva is 

nagy értéket jelentenek.
A hitelező ügyvédje tagadta az asszony ál

lításait, amire az asszony kérte a bíróságot, 
rendelje el a bizonyítást és

hallgassa ki tanult, többek között Al
brecht főherceg felségét Is.

Az egyszerű asszony nem is sejtette, hogy

E héten megjelenik akartell- 
törvény végrehajtási utasítása
Széleskörű hatásköre lesz a kormánynak az Indokolatlan 

árdrágítások megakadályozására

Egyik rokona minden anyagi és keres
kedelmi relációit az asszony megbízásá

ból likvidálja 
és Mrs. fíoulter Ingó és Ingatlan vagyonát 
pénzzé teszt,

Az igy származó jelentős nagyságú össze* 
get

Mrs. Boulter annak a rendnek fogja 
adományozni, amelynek soraiba lép.

Állítólag már kedvező eredménnyel is vég* 
zödtek azok a lépések, amelyek ebben az 
irányban megtörténtek és Mrs. Boulter neve 
a legközelebbi jövőben egyszersminden* 
korra letűnik a társadalmi élet napirendjén 
ről és a gyilkos asszony egy imádkozó apáca 
uj neve mögé rejtőzködve próbálja leveze* 
kelni nagy bűnét..■

ezzel a kérelmével milyen nehéz feladatot 
rótt a bíróságra. Nem elég ugyanis az, hogy 
a bíróság a tanubizonyitást elrendelje, hanem 
ennek módját is el kellett dönteni. Ha 
ugyanis Lelbach Irén a házasságkötés által

a főhercegi család tagja lett, 
abban az esetben nem idézhető egyszerűen 
a bíróság elé, hanem kihallgatását vagy 

a főudvarnagyi bíróság, vagy a kúria el
nöke utján kell foganatosíttatni.

Abban az esetben viszont, ha az Albrecht fő* 
herceggel kötött házasság a főhercegné köz* 
jogi állásán semmit sem változtatott, vagyia 
csak polgári egyénnek tekintendő, éppen úgy 
meg lehet idézni a járásbíróság elé, mint 
bárki mást. A jelentéktelen igényperben tehát 
egyszerre

felmerült a magyar közjog jelenlegi leg
nehezebb problémája, 

amikor is azt kellett eldönteni, hogy a "ki
rályt hozzájárulás nélkül megkötött, egyházi 
áldásban nem részesült, csupán polgári ha
tóságok előtt létrejött házasság a főhercegnél 

az uralkodó család tagjává tette-e vagy 
sem.

A váratlanul felmerült nehézségeket a járás* 
bíróság úgy oldotta meg, hogy e tárgyalást 
elnapolta és egyben megkeresést intézett az 
igazságügymini8ztériumhox az iránt, hogy 
közölje, mi a főhercegné ezidőszerinti közjogi 
állása tagja-e a zuralkodó családnak s eu* 
nek következtében

kihallgatását hogyan kell foganatosítani?
A nevezetes átirat ezelőtt két hónappal ment 

át az igazságűgyminisztériumhoz s jellemző 
a kérdés súlyosságára nézve az, hogy a mi
nisztérium válasza a mai napig sem érkezett 
be a központi járásbírósághoz. ......

A végrehajtód utasító. kfilSnlts figyelem, 
mel lesz azokra a cikkekre, nineiyekhek 
megdrágítása a munkalehetőségeket is csők* 
kenti. így az építőanyagok, fa, a réz, a cte 
ment, és szén áruit különösen szigorú véde* 
lemben részesítik. A kormány

gyorsan éa kérlelhetetlenül
el fog járni minden indokolatlan drágítás! 
kísérlet tel szemben.

Érzékeny arcbőrön 
erősebb szakáidhoz 
legjobb a paplrvékoay arád aedlcaode: 

á-bé-cé S-
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vasamé letartúztattáK 
a tóvárosi autobuszmUhelv 

haláláiivánvának építőiét 
és elömunkásat

az ipartamgyeláség szerint gondatlanság történt
Vasárnap délben fejezte be a . kapitány

ság bűnügyi osztálya a vizsgálatot abban az 
ujabb munkásszerencsétlenség ügyében, 
amely ismét két halálesettel végződött.

Mint ismeretes, a Miskolci-ut és Erzsébet 
királgné-ut sarkán a főváros autobuszjavitó- 
mühelyében festési munkálatokat végeztek 
Jóföldi Tibor iparművész felügyelete alatt. 
A munkások tizenöt méter magas állvány te
tején mázolták a mennyezetet. Pénteken este 
az állványzat összeomlott s három munkás: 
Trombitás Lajos 23 éves, valamint öccse, 
Trombitás Antal 21 éves és Pollák Jenő 40 
éves mázolómunkások

a magasból a cementpadozatra zuhan
tak.

Trombitás Antalt koponyatöréssel, comb- 
és kartöréssel, Trombitás Lajost csigolyatö
réssel

életveszélyes állapotban szállították 
az Uzsoki-utcai kórházba, mig harmadik 
társuk csak könnyebb sérüléseket szenve
dett.

A két testvér rettenetes kínszenvedés után, 
mintegy órával a kórházbaszállitásuk után

meghalt.
A főkapitányságról és a kerületi elöljáró

ságról bizottság szállt ki a halálos szeren
csétlenség helyére s a vizsgálat egészen a 
kora hajnali órákig tartott. Kihallgatták az 
összes ott dolgozó munkásokat, a festési 
munkálatokat vállaló iparművészt és a jegy
zőkönyvek felvétele több órát vett igénybe. 

’A rendőrség ugyanis az uóbbi időben oly sű
rűn előforduló állványösszeomlások határa 
alatt a legszigorúbb vizsgálatot folytatja le 
minden egyes esetben és

kímélet nélkül a legnagyobb szigorral 
jár el

azokkal szemben, akiket a munkások ka
tasztrófájáért felelősség terhel.

Megállapították, hogy az állványzatot Ma
kovszky László állványozási vállalkozó ké
szítette, Legéndi István előmunkás segítségé
vel. Makovszky pénteken reggel Balatonsze- 
mesre utazott és ezért nyomban érintke
zésbe léptek az ottani csendőrörssel, hogy

Rejtélyes módon eltűnt 
Szőke Béla osztálytanácsos 
feleségének ékszerkazettája

Különös lopási ügyben folytat nyomozást 
szombat óta a főkapitányság lopási cso
portja. Szőke Béla dr. miniszteri osztályta
nácsos aki a Krisztina-körut 165. számú 
házban lakik, ismeretlen tettes ellen tett 
följelentést, 1500 pengős ékszerlopás miatt.

A miniszteri osztálytanácsos pár héttel 
ezelőtt családjával együtt nyaralni ment. A 
nyaralás előtt értékesebb holmiját egy bő
röndbe csomagolta és ezek közt a tárgyak 
között voltak egy kis dobozban

felesége összes ékszerei.
Az értéktáriakat a szobaleány segítségé

vel helyezte el a kofferben, ö zárta be, a 
kulcsot magához vette, mig

■ koffert egy budapesti bankigazgató 
barátja aafejébe helyezte el arra az 

időre, mig távol lesznek.
Szőke dr. mikor hazaérkezett a nyaralás

állítsák elő Budapestre a vállalkozót, 
mert sürgős kihallgatására van szükség. Le- 
géndit, aki Budapesten tartózkodott, még 
szombaton reggel előállították a rendőrségre 
és megkezdték kihallgatását.

Az előmunkás azzal védekezett, hogy sem 
őt, sem gazdáját nem terhelheti mulasztás a 
történtekért, mert az állványzat szabálysze
rűen volt fölépilve. rendes gerendákat hasz
náltak fel és valami

rajtuk kivül álló ok Idézhette elő a sze
rencsétlenséget.

Alig fejeződött be Legéndi kihallgatása, 
megérkezett a főkapitányságra Makovszky 
is, aki értesült a szerencsétlenségről és mi
előtt még a csendőrök előállíthatták volna, 
visszautazott Budapestre, hogy önként te
gyen eleget a rendőrség felszólításának, ö 
is

ártatlanságát hangoztatta
és arra hivatkozott, hogy mint a közelmúlt
ban a Lenke-nti állványösszeomlást is a 
szélvész és talajsüllyedés okozta, úgy itt is 
bizonyára ilyen körülmények játszottak 
közre.

A rendőrség vasárnap sürgősen 
kikérte az iparfelügyelőség szakvélemé

nyét is,
amely a déli órákban érkezett meg Szru- 
bián Dezső dr. rendőrtanácsoshoz, a sérü- 
iési csoport vezetőjéhez. Az iparfelügyelő
ség szerint a vállalkozónak úgynevezett to
ronyállványzatot kellett volna fölépíteni, ezt 
azonban elmulasztotta. A gerendákat nem 
lett volna szabad élére állítani, a padlók ré
gieknek bizonyultak és igy több körülmény 
látszik azt igazolni, hogy

a vállalkozó részéről nem történt meg a 
gondos elővigyázatosság.

Az iparfelügyelői vélemény és a kihallga
tott tanuk vallomásai alapján a főkapi
tányságon

gondatlanságból okozott emberölés vét
sége címén előzetes letartóztatásba he
lyezték Makovszky László vállalkozót 

és Legéndi István előmunkást.
Hétfőn délelőtt kisérik át őket az ügyész

ségre, ahol további sorsuk felett döntenek.

ból, első dolga az volt, hogy hivatali altiszt
jét levél kíséretében elküldte barátjához és 
kérte a koffer kiadását. A bankigazgató 
nyomban visszaküldte barátjának a megőr
zésre átadott bőröndöt. Szőke dr. felnyitotta 
azt s legnagyobb meglepetésére látta, hogy 

az értéktárgyak közül hiányzik a kis 
doboz, amely felesége 1500 pengőt érő 

ékszereit tartalmazta.
A rendőrséghez fordult s annak a gyanú

jának adott kifejezést, hogy az ékszerek bi
zonyosan

a koffer lezárása előtt
tűnhettek el. A rendőrség a rejtélyes lopási 
ügyben

megindította a nyomozást
s az a gyanú, hogy a lopást csakis a viszo
nyokkal alaposan ismerős egyén követ
hette el.

bán. Neufeld Fülöpnének azonban nem le
hetett komoly oka az anyagi összeomlástól 
való félelemre. Férjének jómenetelü üzlete 
van s a fiatalasszony édesapja, Peri Samu 
pedig Újpest egyik leggazdagabb, legvagyo
nosabb kereskedői közé számit ma is.

Vasárnap ujabb és egészen meglepő fai
rek keltek szárnyra Újpesten Neufeld 

Fülöpné tragikus haláláról.
Ezek a hirek igy szóltak?

— A fiatalasszony kisgyermekével Csák
tornyán nyaralt. A négyesztendős kisfiú 
édesanyjával nagyapjánál: Neufeld József 
földbirtokosnál lakott.

A gyermeket Itt állítólag halálos szeren
csétlenség érte:

egy óvatlan pillanatban beleesett a kerekes- 
kutba és megfulladt. A fiatal anyát annyira 
megviselte gyermekének halála, hogy emiatt 
követte el az öngyilkosságot.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap el
látogatott Újpestre s beszélt a családdal er
ről a hírről.

— Nem igaz ez a hir,
a gyermekkel semmiféle szerencsétlenség 

nem történt.
Mi is hallottunk ilyen híresztelésekről, azon
ban ezek nem felelnek meg a valóságnak.

Neufeldné tragédiájáról értesítés ment 
Csáktornyára is, ahonnan

vasárnap Budapestre érkezett Neufeld 
földbirtokos.

Megkérdeztük öt is erről a híresztelésről s 
Neufeld ezeket mondotta:

— Kis unokámnak semmiféle baja nem 
történt Csáktornyán, nem fedik a valóságot 
ezek a híresztelések.

A tragikus sorsú fiatalasszonyt délután fél 
négy órakor temették el az újpesti temető 
halottasházából drámai külsőségek között.

Tréfából a vízbe dobott 
egy fiatal leányt, 
aki belefulladt a folyóba

Szolnok, augusztus 16.
Megdöbbentő körülmények között derült 

most világosság egy fiatal leány rejtelmes 
halálára.

Még tavaly május 25-én történt, hogy 
Jászberényben

Bús Erzsébet 16 éves leányt holtan fog
ták ki a Zagyvából.

Mindenki árra gondolt, hogy öngyilkos
ság történt. Mi volt az oka az öngyilkosság
nak, úgy látszott, örökre rejtély marad. A 
kisleányt eltemették és lassan-lassan fele
désbe 'ment az ügy, amíg most azután szinte 

példátlan fordulat következett be.
Vasárnap a jászberényi hatóságnál jelent

kezett egy Nagy Béla nevű fiatalember, az
zal, hogy hallgassák ki.

— Második esztendeje, hogy szörnyű tit
kot hordozok, — mondotta — nem birom 
tovább elviselni, vallani szeretnék.

Nagy Béla ezután elmondotta, hogy

Változatlan olcsú árakon 
árusítjuk telles arukészietunKetl

Ugyanis abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy hatalmas áru
készleteink vannak, — miután az Idei őszi és téli, bel- 
és kUltöldl rondelményolnk megérkeztek — és 

csak azokat uettllk at, 
amelyeket változatlanul olcsó arakon

Vegyen telket

parcellázásiból i
Látogassa meg Érdligetet, a főváros köi- 
vetlen környékének legideálisabb le- 
települöhelyét. ahol együtt találja a ké* 
nyelmes otthonalapftés, olcsó megélhe
tés, életképes fejlődés összes előfelté
teleit.

ingyen
automasioK

ma és minden nap 
oda-uissza
közlekednek. Indulás 1., Budafokl-ut 71 
alól (Horthy Miklós-körtér közelében) 
vasár- és ünnepnapokon reggel 8, J'álO 
és 11 órakor, délután 2, J44 és ft órakor. 
Hétköznapokon délután & órakor 

kedvezőtlen Utó esetén ts l
Kérje Ingyenes prospektusunkat.

Városi Iroda VII.. RákőczI-ut 24. 
Telefon: 42—3—22

Azérdllgetl telek 
értéke állandóan nő!

leleplezi a tavaly titokzatos módon el
pusztult Bús Erzsébet halálának a tit

kát.
— Bús Erzsébetet ismertem, — folytatta 

— a leány arról panaszkodott, hogy el van 
keseredve, öngyilkosságra szánta magát, a 
vizbe akar ugrani, de nincs ereje hozzá. 
Erre én

tréfásan azt mondottam, hogy majd se
gítek rajta.

Éppen a Zagyva hidján álltunk. Megkap
tam a derekát és a következő pillanatban 
Bús Erzsébet a vizbe esett. Ekkor ébredtem 
tudatára annak, hogy mit tettem. Lerohan
tam a vízhez, az ár azonban már elsodorta 
a leányt. Elsiettem, mert

nem mertem megmondani, mi történt, 
de most már nem tudom tovább magamban 
hordani a titkot.

A meglepő vallomás után Nagy Bélát let 
tartóztatták.

Miért lett öngyilkos 
a dúsgazdag Neufeld Fülöp 
újpesti kereskedő felesége?

Újpesten tegnap is mindenki arról a meg
döbbentő és titokzatos tragédiáról beszélt, 
amelynek egy ismert jómódú kereskedő fe
lesége, a 26 esztendős Neufeld Fülöpné az 
áldozata. Néhány nappal ezelőtt történt, 
hogy az újpesti Király-utca 56. számú ház
ban Neufeld Fülöp fűszer- és gyarmatáru
nagykereskedő fiatal feleségét

ItlMKlH
MARGARH 

kenyérre kenve, sütéshez és 
főzéshez felülmúlhatatlan.

10 dbkAa és y« kiló* darabokban kapható minden jobb 
, élelmiszerüzletben.
BIEN GYÁR, Budapest, VU., Nagydiófa-u. 7.

átlőtt szívvel, holtan találták.
A rendőri bizottság megállapította, hogy 
Neufeldné öngyilkosságot követett el. A fia
tal asszony tragikus halála után hiába ku
tattak búcsúlevél után, hiába kerestek va
lami magyarázó dokumentumot, amely okát 
tudná adni a váratlan tragédiának,

Neufeld FUlöpné a búcsúlevél és egyet
len sor írás hátrahagyása nélkül ment 

a halálba.
Az ismerősök, jóbarátok, a hozzátartozók 
arról beszéltek, hogy talán pillanatnyi ideg
rohamában követte el tettét a fiatalasszony. 
Sokan pedig Neufeldnének egy né? '.ny nap 
előtti kijelentésével próbálták okát adni az 
öngyilkosságnak. Neufeldné állítólag néhány 
nappal a tragédia előtt arról beszélt, hogy 
férje egzisztenciáját is félti a nagy válság-

ajánlhatjuk ffal t. vevőInknek, akikkel szemben tisztele
tünket és hálánkat az át Ital Is le akarjuk róni.

Ennek bizonyítására az idei őszi és t.é 1 i 

lepíiszövet - aüGiúnKat 
korábban már 15-én megkezdjük és 
öltöny-, átmeneti és téllkabátszöveteinket 

rendKivQii olcsó arbau árusítjuk!
Ha azt kérdi: Már most őszi, téli árut? 
Válaszunk: Igenül... őszintén ajánljuk! 

nemzeti Ruhaház
Budapest RáHőczi-ut 7. (Pannonia-szauo menetű
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Autós halsza után elfogtál! a soffört, 
aki gázolt, azután elmenekült

Azzal uadekBZíK, hogy reszeg utasai parancséra hallott tovíbb
Érdekes körülmények közölt került 

rendőrkézre tegnap délután egy gázoló so
főr, aki még ti mull hónap végén " gázolt 
Vccsés határában és az úttesten vérében 
fagyva hagyva áldozatát, nagy sebességgel 
tovább száguldott.

Még julius 26 án, vasárnap délután 4 óra 
tájban történt, hogy n pestszentlőrinci or
szágúton, Vccsés közelében,

egy teherautó elgázolta Flkó Sándor 2(1 
éves tűzoltót, aki éppen szolgálatba 

sietett.
A tűzoltó fején és mindkét lábán szenvedett 
nagyon súlyos sérüléseket, a Járókelők 
akadtak rá és azután az örszemes rendőrt 
értesítenék, aki kihívta a súlyosan sérült 
emberhez a mentőket is. A mentők a Szent 
István-kórházba szállították a tűzoltót, a 
kispesti kapitányság pedig a budapesti fő
kapitánysággal karöltve

széleskörű nyomozást Indított, hogy nz 
elmenekült gázoló! mielőbb kézre ke

rítsék.
Rádlóértesitést küldött a főkapitányéig az 
összes vidéki rendőrhatóságoknak és csend
őrőrsöknek és Igy csakhamar értesült a 
gázolásról az üllői csendőrőrs is. Az értesí
tés vétele után az őrs tagjai fokozottabb 
figyelemmel kísérték az országúton el
haladó autókat és igy

feltűnt nekik egy zöldszlnü teherautó, 
amely Bp. jelzési! volt és a megenge
dettnél jóval nagyobb sebességgel ro

bogott.
Felszólitotfák, hogy álljon meg, azonban 
az nem tett eleget a felszólításnak, ellenben 
niég gyorsabban hajtott tovább. A csend
őröknek sikerült feljegyezni a teherautó 
első két rendszámát és azt azonnnl közöl
ték a budapesti és pestkörnyéki rendőrkapi
tányságokkal.

Tegnap délután öt óra tájban Kispesten, 
az Üllői-uton

éppen aa a rendőr teljesített szolgála
tot, aki julius 2ö-án a gázolás alkalmá

val intézkedett.

Budapesten keresik 
Lőrinczi Mózest, a kolozsvári 

mágnások bankárját 
aki fólmillió pengő sikkasztás 

után mogszökött
A budapesti hatóságokhoz vasárnap meg

keresés érkezett annak a nagyszabású izél- 
hámosságnak az ügyében, amelynek elkö
vetésével egy ismert erdélyi bankembert 
gyanúsítanak. Lőrincit Mózes, a kolozsvári 
Kereskedelmi Hitelintézet Igazgató ja ellen 
adtak ki elfogatóparancsot, amelynek ulup- 
JAn a megszökött igazgatót Budapesten is 
keresik.

Lőrincit Mózes nyolc esztendővel ezelőtt 
került a kolozsvári pénzintézethez, ahol 
gyors karriert futott be: a fiatal tisztviselő
ből csakhamar főkönyvelő lett, majd

Igazgatóvá nevezték ki.
Az intézet vezetőinek és részvényeseinek

uj

uarstonui hiimiv
legújabb hangosfilmje

mzaróiagoBsági joggal

az
haj-

to-

Elénk emlékezetében volt még az eset és 
fel volt nála jegyezve az a két rendszám, 
amelyet az üllői csendőrség annak idején 
megállapított. Az őrszemes rendőr egyszer 
csak arra lett figyelmes, hogy Pestszent- 
lőrinc felöl egy zoldszinü teherautó köze
ledik az országúton a megengedettnél jóval 
nagyobb sebességgel. Amint közelebb ért a 
teherautó, nem kis meglepetéssel állapította 
meg, hogy

rendszáma egyezik azzal a számmal, 
amelyet a gázolás után feljegyzett. 

Alljt kiáltott a sofőrnek, azonban 
mintha mitsem hallott volna, tovább 
tott.

A rendőr autón vette üldözőbe a 
vóbb száguldó teherautót 

és rövid hajsza utón sikerült a sofőrt 
állásra bírni. Előállította a kispesti 
tányságra, ahol nyomban megkezdték 
hallgatását. Béni Bálint 25 éves képkocsi- 
vezetö nevére szóló igazolóirásokka! iga
zolta magát és azt hangoztatta, hogy hosz- 
szabb ideje Hódmezővásárhelyen tartózko
dott gazdája megbízásából. Először hallani 
sem akart arról, hogy ő követte volna el 
julius 20-án a gázolást a vecsésl országúton, 
később azonban azt vallotta, hogy emlék
szik ugyan arra, hogy valaki áthaladt az 
úttesten, de

neki nincs tudomása arról, hogy ő aa 
Illetőt elgázolta volna.

Amikor látta, hogy tagadásának semmi ér
telme nincs,

beismerte a gázolást és azzal védeke
zett, hogy az autón több utas ült, akik 
Ittas állapotban voltak és azok biztat
ták, hogy hajtson tovább, mert úgysem 

less semmi kellemetlensége.
kispesti kapitányságról a főkapitányságra A . . , ____ _________

kísérték a gázoló gépkocsivezetőt, ahol va
sárnap délben gondatlanságból okozott sú
lyos testi sértés miatt kihirdették előtte az 
előzetes letartóztatásról szóló végzést és még 
a délutáni órákban átkisérték az ügyész
ség fogházába.

teljes bizalmával rendelkezett és igy 
hetö, hogy milyen kínos feltűnést keltett 
néhány nappal ezelőtt a most leleplezett 
bűncselekménye. Lőrinczi nemrég szabad
ságra ment és ezalatt az történt, hogy a 
Hcrmannstádter Allgemclne Sparkassa egy 
hatszázezer leiről szóló betétkönyvet pre
zentált a Kereskedelmi Hitelintézetnek. A 
bankban megdöbbenve állapították meg, 

a betétkönyv eredetileg hatvanezer 
szól és
as összeget Lőrinczi hatszázezer 

leire javította ki.
mór utánanéztek mindazoknak az

ért-

hogy 
leiről

est

Most 
ügyeknek, amelyek Lőrinczi kezén mentek 
keresztül és egyik szélhámosság a másik 
után derült ki. Kiderült az is, hogy Lőrinczi 
saját számlájára nagyobb összegeket vett át 
gyümölcsöztetés végett. Számos kolozsvári 
és erdélyi mágnás adott át Lőrinczinek nagy 
összegeket és

a bankigazgatót úgyis Ismerték, mint a 
kolozsvári mágnások bankárját.

Az egymásután érkező feljelentések ügyé
ben a rendőrség széleskörű nyomozást in
dított és ennek során kihallgatták Lőrinczi 
hozzátartozóit is, akik azonban nem tudtak 
felvilágosítást adni a bankigazgató tartóz
kodási helyéről. A megszökött bankigazgató 
ügyeire vonatkozóan kihallgatták azokat a 
bankembereket is, akik Ismerték öt. A 
bankemberek vallomása szerint Lőrinczit 
megbízható, komoly embernek tartották, 
akinek

nem voltak különösebb szenvedélye! éa 
passziói,

úgy tudták róla, hogy szerényen él, igy 
valóságos rejtély a bankemberek elölt, hogy 
hová tűnt el az a Sok millió lei, amelyet el
sikkasztott Lőrinczi ügyfelei közül

egy sem kapta viasza eddig a pénzét, 
de a kamatokat pontosan fizette. Most azon
ban a szökés utón kiderült, hogy a kama
tozásra át. dőlt tőkék eltűntek. Az eddigi 
mcgállnplláaok szerint 

körülbelül félmillió pengőre rúg az az 
összeg, amelyet Lőrinczi bankigazgató, 
a kolozsvári mágnások bankárja elsik

kasztott a banktól és ügyfeleitől
A megkeresés alapján most a magyar ha

tóságok is nyomozást indítottak Lőrinczi 
Mózes felkutatására, mert az a gyanú, hogy 
a megszökött bankigazgató Budapesten 
bujkál.

Tartóztassanak le, fél
órával ezelőtt megöltem 

a feleségemet!
Gyilkossággal vádolta önmagát egy nyugdíjas 
postafőtiszt, de kiderült, hogy a gyilkosság csak

rémlátás volt
Tegnap este beállított a főkapitányság 

központi ügyeletére egy dultkülsejü férfi. 
Megállt az egyik ügyeletes rendőrtisztviselő 
előtt és minden bevezetés nélkül igy jelent
kezett:

— Kérem, tartóztassanak le, félórával 
ezelőtt megöltem a feleségemet!

A központi ügyeletén érthető megdöbbe
nést keltett az önként jelentkező ember val
lomása és

nyomban vallatóra fogták,
mondja el mi történt.

A férfi egykedvűen kezdett beszélni. Elő
ször is megnevezte magát: IV. A. nyugalma
zott postafőtiszt volt, azután igy folytatta:

— összevesztem ■ feleségemmel, föl
kaptam egy baltát és addig ütöttem a

fejét, amíg élet volt benne.
A feltűnő egykedvűséget furcsának talál

ták és újabb kérdéseket adtak föl neki, mire 
megmondotta azt is, hogy

Elhalasztják a Duna-hidak 
építését

Julius 23-án Járt le a Duna-hidak meg
építése ügyében kiirt pályázatnak a határ
ideje. A kitűzött terminusig 11 pályaterv 
érkezett a kereskedelmi minisztériumba. 
Ezek közölt öt vagy hat olyan pályázó van, 
akik már építettek hidakat, a többiek ez
úttal először tesznek ajánlatot hídépítéséé. 
A pályatervek felbontása után Búd János 
kereskedelmi miniszter úgy nyilatkozott, 
hogy három héten belül döntenek a beérke
zett pályázatok felett és legkésőbb augusz
tus 15-én megindulhat az építkezés. Időköz
ben azonban annyira súlyosbodtak a gazda
sági viszonyok, hogy illetékes helyen vára
kozó álláspontra helyezkedtek a hídépítési 
munkálatok megkezdése tekintetében. Egy
előre az a helyzet, hogy

a kereskedelmi minisztérium még nem 
döntött a pályatervek felett és a dön
tés előreláthatóan még néhány hétig

Feljelentette önmagát, mert 
gyermekét más nevére 

anyakőnyveztefte
Egy fiatal leány furcsa bűnügyében in

dult nyomozás. Bors Anna csallóközi pa
rasztleány az aratás idején egyik alföldi 
faluban dolgozott. Az aratás ideje alatt a 
leány megismerkedett egy aratómunkással, 
az ismeretségből szerelem lett,

a szerelemnek pedig következményei 
jelentkeztek.

így történt azután, hogy Bors Anna egyik 
klinikán egy egészséges fiúgyermeknek 
adott életet. Szülei és hozzátartozói előtt 
azonban sikerült titokban tartania a Szere
lem következményeit, sikerült távolmarad- 
nia a szülői háztól s amikor már a kliniká
ról elbocsátották, hazament falujába, —- 
mintha misem történt volna. Közben gon
doskodott arról, hogy a szerelem következ
ményének titka soha ne tudódjon ki. Úgy 
gondoskodott erről, hogy a kisgyermekének 
anyjául Ivantcs Mária nevű leányismerősét 
jelentette be.

így lett Bora Anna kisfiából Ivanlca 
József.

Hónapok teltek el s Bors Anna nagy 
titokban keTesta fel a gyermekmenhelyen a 
kis Ivánka Józsefet. A rózsásarcu, pufók 
kisfiú szépen fejlődött és Bors Anna ahány
szor meglátogatta, mindig sírva hagyta el a 
gyermekét. Annyira megszerette a gyerme
ket, hogy most már azon töprengett, hogyan 
vehetné maga mellé, hogyan nevelhetné fel 
a kisfiút. Enyhíteni akart a sorsán, a szivén 
és most

Jégszekrények, 
elektromos hűtőkészülékek, 
zűr ki mérő készülékek 

HENHEFELD 
fégazekrénygyAr rt.

Budapest, VI., ó-utca •• asAta* 
lágyán és bérmentve

■ gyilkosság a Juranlcs-telepi lakásán 
történt.

Erre azonnal rendőri bizottság ment a Ju« 
ranics-telepre, becsöngettek VV. A. lakását 
nak ajtaján és az ajtót egy hölgy nyitotta 
ki:

a postafőtiszt felesége volt; teljes ép
ségben.

Mikor meghallotta, miről van szó, érthetően 
megdöbbent, felvilágosította a detektlveket, 
hogy az ura Idegbajos.

A detektívek visszatértek a főkapitány-- 
ságra, ahol most már

a rendőrorvos megvizsgálta
az önként jelentkező embert. A vizsgálat 
eredménye az volt, hogy kiderült, a posta
főtiszt valóban Idegbajos és 

kényszerképzetei hatása alatt vádolta 
magát gyilkossággal.

A' rendőrorvosi vizsgálat alapján a szeren
csétlen embert idegkórházba szállították.

fog késni.
A Hétfői Napló munkatársának értesülése 

szerint azért késik főként a döntés megho* 
zatala, mert Búd János kereskedelmi mit 
nlszter a legutóbbi napokban kizárólag a 
gazdasági válság szanálásával kapcsolatot 
tárgyalások irányításával és a tanácskozó* 
sokon való részvétellel volt elfoglalva, nem, 
is nyilt tehát módja arra, hogy a hídépítési 
tervek felülbírálásával foglalkozzék. Megnev 
heziti a döntés meghozatalát uz a körük 
mény Is, hogy a pályázók között egyetlen* 
egy sem tett hitelezési ajánlatot — annakj 
ellenére, hogy a pályázati hirdetmény ilyenl 
természetű ajánlat benyújtására is felszólít 
tást tartalmazott. Kormánykörökben tere 
mészetesen nem tartják elejtettnek a hlch 
építések tervét, csupán a gazdasági viszo« 
nyok súlyossága miatt határozták el ag 
építkezés megkezdésének az elhalasztását - • 
egyelőre.

magúnak akarta megszerezni a gyerme
ket, akit saját maga távolított el önma

gától.
Végül is győzedelmeskedett Bors Anna anyai 
szive,

bűnvádi feljelentést tett önmaga ellen, 
amelyben felfedts a gyermek titkát. Az ön-* 
feljelentés ügyében megindult a nyomozás, 
amelynek eredménye alapján Bors Anna 
ellen most már okirathamisátásért folyik a* 
eljárás.

Hisztériás idegességre 
nincs oH, 

mert pénrMrt a rógl loanAllltott olcsá Árban nagy raktá
ramból vásárolhat, amíg a készlet tart 

férfiing
IgasolAaul rtolgáljon alábbi néhány

| nflksaflttM 
nolgAlJon alábbi néhány példát 

la apaos-lng, panama r ***^
Week-end sport trlcolln-lng r
Angol puplift-lng legújabb dlvatsztnskbei _ 

r lijo helyett mftf mindig--------------- p
Angol pupl!n»lng egász príma, legalább 

divataalnakben V IS.- balyett még mindig . P 1WW 
Hálóing, komplett mérat, P #.M helyett ... P 
Flu-tahórnemOehban nagy vAlsaaték ölesé érbe* I 

Állandóan BOOO darabból vÓlaaStfcati 
Ingeim salát műhelyemben gondos kivitelben, 

komplett méretben készülnek.
Vidékre rendeléseket utánvéttel 

rubiüStein ingsaeciaiista 
Klrdhly-ul«M aT, ul

valamint ThOkOly-Ut •T.Öhpl logaksaMv«W«A 
ssövOtt Oa Óét dívátokká* Isg oksóbbaa kaphaUk.
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A színésznő 
kávéházi kalandja

Egy háromhetes házasság története 
10 felvonásban és egy utójátékkal

r.
A belvárosi, tg étzen intim kávé házba járt 

be minden délelőtt egy fiatal, csinos, de egé- 
ízen kezdő tzinétznő. A tort még nem adta 
meg neki, hogy valamilyen nagy tzerep révén 
kiugorjék az ismeretlenségből: kis színházak 
kabarédarabjainak apró szerepeiben tündökölt.

Mondanunk sem kell, hogy anyagilag sem a 
legjobban állott.

2.
A kávéházba nem a mindennapi cocktail, 

'hanem a reggeli haboskávé vonzotta a művész
nőt. Ezt a kávét pedig rendszerint a budapesti 
bohémvilág egyik ismert, jól kereső tagja szokta 
egészen önzetlenül flnaszirozni. Minden mel
lékes szándék nélkül, csak azért, mert tudta, 
hogy a művésznő győngyretlküljében a rúrson 
es a duderes dobozon kivül egyéb értéktárgyak 
nem igen szoktak rejtőzni.

9.
Éppen ez az önzetlenség volt az oka, hogy 

n műbarát egy napon kissé megunta a főúttal 
kapcsolatos pénzműveletek folytonos lebonyo
lítását. Miért nem fizethetné más ezeket a kávé
kat! — gondolta.

És hozzákezdett a tranzakcióhoz.
4.

— Bemutatok neked egy pénzes embert — 
mondta a színésznőnek a legközelebbi alkalom
mal. — Annál szerezhetsz, akár egy kávéüliet- 
vényt is.

Úgy is lön, mert másnap a mecénás őssze- 
, Ismertette a leányt egy fiatalemberrel.
• A fiatalember 25 éves volt, ezzel szemben 

'édesapja egyike a leggazdagabb magyar gyógy- 
szergyárosoknak.

5.
Az udvarlás rendkívül hevesen kezdődött. A 

fiatalember mindjárt egy ezerpengős ajánlattal 
kezdte.

A lány gondolkodási időt kért és titokban 
megkérdezte a műbarátot, hogy mit csináljon!

— Visszautasítani — hangzott a válasz. — 
!4W ezerrel jön, az tízezerig is elmegy.

t.
Harmadnapra megszületett a 10.000 pengős 

ajánlat is. Tény, hogy ezen az összegen majd
nem 20.000 kávét lehet meginni.

Érthető, hogy a leány nagyon izgatott lett.
A mecénás azonban a legnagyobb tartózko

dást javasolta.
7.

Egy héttel később a fiatalember diszpenzácló 
mellett és szülei tudta nélkül feleségül vette a 
színésznőt.

A dolgot csak utólag vallotta meg a papának.
8.

A család egy csöppet sem volt elragadtatva. 
M papa saját készitméngü cstllapitószereket sze
dett. És azonnal megkezdte a tárgyalásokat a 
művésznővel.

Ekkor már az ifjú férj sem volt annyira 
'föllelkesülve.

Már el is költözött a közös lakásból, feléül 
Unnak, hogy neki sincs kifogása a válás ellen.

9.
A lemondó nyilatkozatért a papa már 80.000 

"pengőt Ígért. Háromhetes házasság után nem 
is olyan kicsiny végkielégítés.

A színésznő százezret kér a legújabb jelenté
tek szerint.

Most már nem jár a kávéházba reggeleznl. 
Mint afféle szolid feleség, otthon főz.

10.
Tetszik már tudni, miért drágultak meg a 

gyógyszerek!
Kell a fedezet az egyezséghez.

11.
UTÓ JÁTÉK.

A kávéházba az utóbbi időben feltűnő sok 
ttinésznö jár reggelizni. A bohém mecénás alig 
győzi a sok kávét kifizetni.

V. J.

megrvitú elOgdas
augantoa lMn, szombaton este NI 9 Arakor. 
oienaAetöa mfliorl 

UFERINI
• jelenkor legnagyobb bűvésze és illuzionistája

STEINHARDT
• nevettetés nagymestere

Fényes kabaréműsor! 
Helytrak: SO flllérUM 2 pengOIgI 
‘IMhok luu MtkOaup u, U1 I «nlu».

L1 — MIObWrtM-WSII. *ro* minden résurűl.
*nBo1

időben nyitott, bűvös Időben zárt nésöttr

Gránát robbant a Röppentyű
utcában és leszakította 

egy kisfiú lábát
Ócskavas között találták a veszedelmes játékszert a kisfiúk
— A szerencsétlen gyerek nevelőapja elkeseredésében 

öngyilkosságot kísérelt meg
Szombaton délután 5 óra tájban nagy ria

dalom keletkezett a Röppentyű-utcában. Éles 
detonáció, mennydögésszerü robaj verte fel 
az utca csendjét, ablakok törtek be, házak 
falat repedtek meg s az utcán játs~adozó gye
rekek sikoltozása csak fokozta az ijedelmet. A 
környékbeliek az utcára rohantak és a Röp
pentyű-utca 37. számú ház előtt egy

vérző flucskát találtak, 
akinek jobb alsó lábszáráról foszlányokban 
lógott a hús ,arcát vér borította, kezefejeln is 
sebek tátongtak. A kisflucska mellett egy grá
nát darabja hevert, mig az utcát üvegtörmelék, 
lehullott tégla- és faltörmelék boritotta.

A robbanás hírére csakhamar nagyobb rend
őri készültséget küldtek ki autón a Mosonyl- 
utcai laktanyából Angyalföldre és a helyszínre 
érkező rendőrök elzárták a kiváncsi emberek 
százai elől a környéket. A rendőrséggel egy- 
időben érkeztek a helyszínre a mentők is. 
Megállapították, hogy

gránátrobbanás történt s a felrobbant lö
vedék egy játszadozó,! öt esztendősnek lát
szó fiacska jobb alsó lábszárát térden nini 

leszakította
és azonkívül is több sebet ejtett testén.

Az első pillanatokban még nem tudták meg
állapítani a súlyosan sérült gyermek kilétét, 
ez csak a későbbi rendőri vizsgálat nyomán 
sikerült.

A főkapitányság központi ügyeletéről dr. 
Meinig Gábor rendőrtanácsos vezetésével na
gyobb bizottság szállt ki a szerencsétlenség 
színhelyére. A bizottság tagjai mindenekelőtt 
a közeli házak lakóit hallgatták ki, hogy meg
állapítsák' a kisfiú kilétét. A Röppentyű-utca 
32/b számú ház egyik lakója,

Satek József ötesztendős flucskát Ismerte 
fel a gránátrobbanás áldozatában.

A gyermek szülei a robbanás időpontjában 
nem tartózkodtak odahaza és igy csak később 
kerülhetett sor a kihallgatásra.

A kihallgatás megrendítő jelenetek között 
történt. Már több mint egy félórája tartózko
dott a rendőrség a helyszínen, amikor a rend
őrkordon mögött egy siránkozó férfi és nő 
jelent meg, akik' éppen közeli ismerősüket lá
togatták meg s ott értesültek arról, hogy kis
gyermeküket szerencsétlenség érte. Pavlicsek 
Károly vasöntőmunkás és a vele közös háztar
tásban élő Satek Ilona

szinte őrjöngve tépték magukat keresztül a 
rendőrkordonon

és kétségbeesetten rohantak a rendőri bizott
ság vezetőjéhez.

— Tanácsos url — kiáltott fel az asszony 
— csak egyre kérem, mondja meg, életben 
van-e még Józsika!

A rendörtanácsos megnyugtatta, hogy a kis
fiú életben van és bizonyára sikerül is meg
menteni az életnek. Pavlicsek, aki ugyan ne
velőapja a fiúcskának, de úgy szereti, mintha 
édes gyermeke lenne, annyira szivére vette a 
dolgot, hogy öngyilkosságot akart elkövetni. 
Berohant közeli lakására és ott a konyhában

ÖRÜLJETEK AZ ETETNEK

Z5D.000
JUlt haye***"*- A hirdetett 

olcsó lemezek 
legnagyobb 
választéka.

1. Vliágmáskas aoncoru

600 p-t* 8. A teflVMbb henassev 
Ml*yeknek LANT VÁCIT 

MANDOLIN ________ __________

40 r 18 rJítillás: Meg nen 
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4. TtláfinárMa ctamofónsk
w

tí. KAinidvovó hálósau 
rádió hnacssóróvnl

konyhakéssel szíven akarta szúrni magát.
A házbeliek azonban észrevették az öngyilkos
sági kísérletet, idejébn lerohantak a vas
öntősegéd lakásába és megakadályozták terve 
keresztülvitelében. Kisebb karcolásokat szenve
dett csupán a késtől mellén és orvosi beavat
kozásra sem volt szükség.

Megnyugtatták őt is, hogy a kisfiúnak nincs 
komolyabb baja, mire lemondott az öngyilkos
sági tervről.

A rendőri vizsgálat pontosan megállapította 
a robbanás előzményeit. Satek Jóskát délután 
négy óra tájban egy szomszédban lakó ba
rátja, a kilenc esztendős Kovács Ferenc ke
reste fel, aki elmondta, hogy édesanyja meg
bízásából fiz kiló ócskavasat kelll eladni a 
közelben lévő őcskavaskereskedőnek.

A két jóbarát elindult a Teve-utca 31. számú 
ház felé, ahol Duhony Mihálynak van ócska
vaskereskedése. Egy szatyorban vitték az ócska
vasat, egyik fülét Satek Józsika, a másikat Ko
váéi Feri fogta. El is érkeztek az üzletbe, ki
rakták az ócskavasat és Duhony kifizette a tíz 
kiló ócskavasért járó összeget.

Kinn az udvarban Satek Jóska egy gránátot 
pillantott meg a vasdarabok között. Megtetszett 
neki s arra biztatta Kovács Ferit, tegyék be a 
szatyorba s vigyék haza, hogy játsszanak vele. 
A kisfiú elhatározását csakhamar tett követte,

■ gránát belekerült a szatyorba és vígan 
indultak az „uj játékszerrel** hazafelé.

A Röppentyü-utca 37. számú ház előtt jártak 
már, amikor Satek Józsi kivette a szatyorból a 
gránátot és földhöz vágta. Abban a pillanatban 
bekövetkezett a robbanás. A széthulló gránát
cserepek súlyosan megsebesítették a SateA--flut, 
Kovács Ferinek azonban csodálatos módon 
nem történt semmi baja.

A felrobbant lövedék Biró György szeszke- 
reskedő Röppentyü-utca 35. számú házban levő 
lakásának két ablakát betörte,

e hüvelyben lévő amonál ujabb robbanást 
Idézett elő

és Lasovszkg József szomszédos lakásának fa
lát megrepesztette. Szerencsére a két lakásban 
nem tartózkodott ebben az időpontban senki 
sem, mert ellenkező esetben több áldozatot kí
vánt volna a robbanás. A tüzérségi szakértő 
megállapítása szerint a felrobbant gránát

37 mlllméteres 16-os mintája gyalogsági 
gránát volt,

amelyet mint harctéri emléket hozhatott haza 
valaki.

A súlyosan sérült fiúcska a gyöngyösi-uti 
klinikán fekszik, ahol vasárnap délelőtt őt is 
ki akarták hallgatni a robbanásra vonatkozó
lag, de Satek Józsi nem emlékszik semmire 
sem.

A rendőrség erélyes nyomozást indított an
nak a megállapítására, hogy

honnan került az ócskavaskereskedő birto
kába a robbanó löveg, 

amely most súlyos szerencsétlenséget okozott.

Baracska-Pettend 
telep parcellázása

A telep 200, 300 és 400 négyszögöles par
cellái közvetlen Baracska vasútállomásnál 
kezdődnek és Pettend felé a vasútvonal kél 
oldalán, n balatoni műut mellett terülnek el.

Baracska vasútállomás Budapest Kelen
földtől 38 km-re van. Naponta 7 vonat köz
lekedik és 60 perc alatt elérhető. Havi bér
letjegy nem köztisztviselőknek is P 27.20.

Ingyen utazásra jogosító utalvány a vá
rosi irodában vehető át.

Házhoigek négyszög
ölenként 1 P 20

fillértől kaphatók. A vételárból készpénz
ben fizetendő 10%, a hátralékos összeg 
parcellánként havi 10 pengős részletekben 
fizethető.

Minden anyagi megerőltetés nélkül sserea- 
het tehát értékben emelkedő házhelyet ál
landó letelepedésre.

A telep talaja kitűnő minőségű, 
talajvlzmentes, gyümöcstermelésre és 
kertészetre kiválóan alkalmas. Kitűnő Ivó
víz, villanyvilágítás.

Nyaralásra Is különösen al
kalmas, mert a Velencei tó vasúton 
IS perc alatt elérhető.

Városi Irodai Budapest, L, Horthy Mlklós- 
körtér 3/b. L k, délelőtt 10-1, délután á—7 
óráig. Telefon: A. 694—33.

— Francia vélemény a magyar kölcsönről. 
Londonból jelentik: Az összes angol lapok fog- 
lalkoznak a magyar kölcsön kibocsátásával! és 
a Times megállapítja, hogy a kibocsátásban 
résztvevő piacok akciója nagyban enyhíteni 
fogja a magyar pénzszükséget, ami nemcsak 
Magyarországnak, hanem egész Európának It 
nagy előnyére fog válni. Különösen kiemelj 
hogy a háború óta ez volt az első alkalom, 
hogy Franciaország is résztvesz magyar állami 
kölcsön kibocsátásában és ez a körülményi 
figyelemreméltó és örvendetes oldala ennek-U 
hitelműveletnek.
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HÍREK
Magyarország pénzügyi helyzete 

a Népszövetség elölt
A Ilit jót Napló jelentette, hogy szeptember 

első napjaiban ülést tart Genfben úgy az euró
pai tanulmányt bizottság, mint a Népszövetség, 
amely szeptemberijén tartja meg évi rendes 
tanácsülését, majd azt követőleg közgyűlését Is.

Politikai körökben beszélik, hogy Magyaror
szág is igénybeveszl a Népszövetség közgyűlé
sét arra, hogy onnan kapjon segítséget a gaz
dasági válság teljes megszüntetésére. Mint ille
tékes helyről értesülünk, Magyarország részéről 

semmiféle lépés eziránybnn nem történt
és nincs is szándékában a magyar kormány
nak, hogy Ausztriához és Németországhoz ha
sonlóan a Népszövetség elé bocsássa belső 
gazdasági krízisének orvoslását.

Nincs kizárva azonban, hogy úgy mint 1924- 
ben, amikor a Népszövetség szanálási akciója 
elhatároztatott, most is Ilyen irányban a Nép
szövetség elé kerül a m| ügyünk is,

de ha a magyar kormány a Népszövetség
hez fordul is, as nem less konkrét javas
lat egy uj kötcsűnre, hanem a meglévő kö
veiéinek tekintetében dokumentálni fog
juk a hatalmak előli, hogy Magyarország
nak minden hajlandósága meg van arra, 
hogy eleget tegyen a többi hatalmakkal 

szemben vállalt kötelezettségeinek,
rá fogunk azonban mulatni arra, hogy a hite
lező nagyhatalmak erkölcsi kötelessége gon
doskodni arról, hogy ezeknek a kötelezettsé
geknek teljesítése ne okozzon egyetlen ország
nak s igy Magyarországnak sem súlyos nehéz
ségeket.

— Emlékünnep Tihanyban. Vasárnap dél
előtt nagyszabású emlékünnep volt Tihany
ban Károly király emlékezetére és ez alka
lommal adták át a tihanyi apátságnak a 
Budapest székesfőváros által létesített Kál
váriát és a többi magyar városok által ado
mányozott különböző emlékeket. A felavató 
beszédet gróf Széchényi Emil koronaőr, az 
emlékbizottság országos elnöke tertotta, Se
téd! Jusztinján biboroshercegprimás szent
beszédet mondott és megáldotta a jelenlevő 
közönséget.

— A Nemzeti Valutaletél Alap nagy sikere 
Nagykanizsán. Nagykanizsáról Jelentik: A Nem
zett Valutaletét Alap tervével kapcsolatban a 
Zalai Közlöny megyei mozgalmat Indított. A 
mozgalom már eddig is ssép eredménnyel Járt. 
As Opsteln bútorgyár 1000 dollárt, a Kálmán 
L*ó bankház 2000 ezüst egykoronást, Mechner 
Ede állatszportőr 2000 lírát, a Gydmőrey- 
család értékes családi ékszereket. Szabd Győző 
járásblróiági altlnök 400 pengőt ajánlott fel.

—Nyílt pályán kigyulladt éa elégett Isa- 
aaegnél egy vasúti kocsi. A tegnapra virradó 
éjszaka 12 óra tájban nagy riadalom kelet
kezett az 1520. számú személyvonat utasai 
között. A vonat Budapestről indult ki és 
Isaszcg közelében az egyik poggyászokkal 
teli vagonban eddig meg nem állapított kö
rülmények folytán tűz keletkezett. A tüzet 
a vasutasok vették észre, nyomban megállí
tották a vonatot és megkezdték az oltási 
munkálatokat. Az isaszegi önkéntes tűzoltó
ság segédkezett sz oltási munkálatoknál és 
több mint félórai munka után sikerült a ve
szélyesnek látszó tüzet eloltani. A kár mint
egy tízezer pengőre rúg, amely biztosítás 
révén megtérül. Erélyes nyomozást Indítot
tak annak megállapítására, hogy mi okoz
hatta a veszedelmes tüzet.

Nyaralásból hazajöttem 
Első dolgom - DITRICHSTEIN 
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— Dr. Jedlleaka Jen® budapesti ügyvéd, aki 
rí Odescalchl hercegnő és Póljfy Antal vállal
kozó pőrében a vállalkozót képviseli, annak a 
megállapítását kéri lapunk' egyik legutóbbi 
axámábnn vele kapcsolatoaan megjelent cikkre 
reflektálva, hogy ö a zzóbanforaó ügy bírósági 
tárgyalásán nem mondotta art, hogy a herceg
nő ét Cech altábornagy ellen adóeltitkolás 
vagy adócsalót miatt eljárás folyik — csak azt. 
hogy a pénrügyigazgatóságon valamilyen eljá
rás indult ellenük.

— Bomlás a városházi kormánypártban. 
fA székesfővárosi egységespárti bizottsági ta
gok között — amint Jó forrásból értesülünk 
.— mozgalom indult meg, hogy a városházi 
kormánypárt politikáját mát vágányokra né
zessék, miután n mostani helyzettel sehogy 
sincsenek megelégedve. Ennek a mozgalom
nak az eredményeként a napokban egyik 
nyári vendéglőben a városházi kormánypárt 
számos Ingja bizalmas vacsorán tanácsko
zóit arról, hogy milyen módon vigyék ke
resztül a Kozma-pártban azokat a változáso
kat, amelyek szerintük szükségesek ahhoz, 
hogy a városházi kormánypárti politika 
megfelelően szolgálja a polgárság érdekeit 
is. Arról beszéltek, hogy nem nézhetik to
vább tétlenül Budapest polgársálának a 
tÓnkremonését. Szó volt ezen az értekezleten 
sok minden Jelentősebb és apróbb kérdésről, 
majd elhatározták,hogy magában a pártban 
fogják követelni más várospolitikai Irány 
rendszeresítését. Feltűnő, hagy ezen a bital- 
más vacsorán résztvett Kállay Tibor is, oki 
tudvalevőleg a legutóbbi választások alkal
mával kikapcsolódott a városi politikából és 
nem is vállalt jelöltséget a törvényhatósági

Főnyes nappal Kiraboltak 
as leütötték agy nagvopiműtl 

gazdálkodó feleságat
Zalaegerszeg, augusztus 16. 

Hétfői Napló tudósítójának telefonje-(A . .
lentése.) Vakmerő rablógyllkosság ügyében 
nyomoz a za la megyei csendőrség.

Vida Károlyné 38 éves nagygylmóti gaz
dálkodó lakására vasárnap délelőtt beállí
tott egy munkáskülsejü, toprongyos alak és 
kenyeret és pénzt kért az egyedül otthon 
tartózkodó asszonytól. Az asszony egy da
rab kenyeret és szalonnát adott a kéregető- 
nek és azt mondotta, hogy pénzt nem adhat, 
mert nincs pénze.

Az ismeretlen erre az egyik sarokban álló 
fejszét vette kezébe és azt követelte Vidáné- 
tól, hogy

azonnal nyissa ki a ruhásszekrényt.
Az asszony eleget tett a követelésnek, 

mire n rabló felkutatta az egész szekrényt, 
megtalálta ott Vidáné erszényét, amelyben

Autószerencsétlenség áldozata lett 
vasárnap a lipcsei Kereskedelmi 

Kamara elnöke
Berlin, augusztus lő.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Berlinben vasárnnp sorozatos 
autószerencsétlenségek zajlottak le, a leg
többnek Igen tragikus kimenetele lett.

As első halálos katasztrófa Berlin köze
lében történt, ahol is

Rlchard Schlamm kereskedelmi taná
csos, ■ lipcsei kereskedelmi kamara el
nökének automobilja beleszaladt egy 

előtte haladó villamosba.
A szerencsétlenség következtében a keres-

Budapesti kikapós öregurak furcsa 
és kellemetlen kalandjai kikapós bécsi 

kislányokkal
A bécsi bíróság olyan budapesti férfiak lakáscíme után érdek 

lódik, akiket a randevúkon megzsaroltak
Kényes és kínos ügyben érkezett megke

resés Bécsböl Budapestre. A bécsi országos 
törvényszék ezzel a kéréssel fordult a ma
gyar hatóságokhoz, hogy állapítsák meg né
hány budapesti ur pontos lakáscímét. Azok, 
akiknek a cime után érdeklődnek nagy
részt kereskedők. A megkeresés közölte azt 
Is, miért van szükség a lakáscímekre:

idésést akar küldeni a bécsi törvény
szék a listán saereplő uraknak,

Idézést bűnügyben, amelyben azonban nem 
vádlottak, sőt ellenkezőleg károsultak és ta
nuk.

Ez még rendjén volna, de az ügy, amely
ben ki akarják hallgatni őket, olyan termé
szetű, hogy

aligha örülnek, ha a rendőrség megál
lapítja a elmüket és egy napon megkap

ják az idézést.
Az ügy, amely nz egész dolgot felkavarta, 

az osztrák fiatalkorúak bírósága előtt kez
dődött. A bécsi hatóságok ugyanis

egy túlnyomórészt fiatalkorúikból álló 
veszedelmes zsnrolóbnndát lepleztek le.
A banda tagjai fiatal leányok és fiukból 

verbuválódtak és furfangos trükkel dolgoz
tak. A leányok beültek a kávéházakba, 
ahová az idegenek járnak és viselkedésük
kel alkalmat adtak nrra, hogy magános fér-

— A M. kir. Osztálysorsjáték 5. osztályá
nak húzása holnap, kedden kezdődik és tart 
szeptember 18-ig. Figyelmébe ajánljuk a 
résztvevőknek, hogy a megújítási betét 
(1/1=24 P, ‘/s«=12 P, »/s=6 P, ‘/s=3 P) 
és az előirt 30 fillér költség a húzás előtt 
megfizetendő, elleneseiben a nyeremény
igény, valamint minden a sorsjeggyel össze
függő jog megszűnik.

— Veszedelmes tűz egy sárospataki szeszfőz
dében. Sátoraljaújhelyről jelentik: Szombaton 
hajnalban veszedelmes tűz pusztított Sáros
patakon ■ törkölyfőzőben. A tűz öngyulladás 
következtében keletkezett és az egyik anyag
raktár teljesen leégett. A sátoraljaújhelyi tűz
oltóságnak sikerült kólórni megfeszített mun
kával lokalizálni n tűzet. Szerencsére ember
életben nem esett kár.

— A Mefter Igazgatósága közli, hogy a budn- 
pesl—wlcni vonalon a fülkedijakat f. évi 
augusztus hó 15-étöl kezdve kb. 30%-kal, n 
hálóhely árakat pedig kb. 30—35^-knl mér
sékli.

400 pengő megtakarított pénze volt. Ezt ma
gához vette, valamint az ott talált két ka
rikagyűrűt is. Nagy csomag fehérneműt cso
magolt össze, majd megfenyegette Vldánét, 
hoggy amennyiben egy félóráig egy szót is 
mer szólni, akkor

visszajön és agyonüti.
Alig távozott el az ismeretlen, Vldáné a 

kiállt a kapuajtóba és segítségért kiáltozott. 
Erre a vakmerő rabló tényleg visszatért, fel
ragadta a fejszét és

annak élével majdnem kettéhasltotta a 
szerencsétlen asszony fejét

és azután elment. Körülbelül két óra múlva 
találtak rá az életveszélyesen sérült asz- 
szonyra, akit azonnal beszállitotttak a zala
egerszegi kórházba. A vakmerő rablót nyo
mozza a csendőrség.

kedelmi tanácsos még
a helyszínen kiszenvedett.

Ugyancsak szörnyethalt egy motorkerék- 
párvezető a Karollnenstrassen, ahol gépével 
nekiszaladt egy utszéli fának. A Friedrich- 
strassen

óta motorkerékpárt vezető nő szenve
dett életveszélyes sérüléseket,

rajtuk kivül még tizenöt súlyosan sebesült 
áldozata van Berlin vasárnapi közlekedési 
szerencsétlenség! statisztikájának.

és

as-

fiák közeledjenek hozzájuk.
Legnagyobb előszeretettel öregebb urak

ra vetették ki hálójukat.
Rövid ismeretség után meginvitálták isme
rőseiket a lakásukra. Mikor bizalmas kettes
ben maradtak, hirtelen kinyílt az ajtó és 
egy-két fiatalember rontott be. Rendszerint 
a leány fivéreinek mondották magukat 

felelősségre vonták a „csábítót*.
A megijedt lovagok a botránytól félve 
után szívesen

kinyitották a tárcájukat, 
mikor a fiatalemberek célzást tettek i 
hogy a „csábítást" anyagiakkal jóvá 1 
tenni.

A társaság azonban nem sokáig dolgoz
hatott, mert lefülelték őket. A fiatalkorúak 
ügye már be is fejeződött, de volt köztük 
egy felnőtt, akit most von felelősségre a bí
róság. A vizsgálat során

a leányok megmondották néhány áldo
zatuknak a nevét, 

akik között budapestiek is voltak és igy tör
tént, hogy a bíróság most az illetők lakása 
után érdeklődik, mert

ki akarja hallgatni őket.
Valószínű azonban, hogy hiábavaló lesz 

az idézés: ennek az ügynek a károsultjai 
aligha jeienikexnek vallomásra.

arra, 
lehet

— A nemzetközt bankárkonzorcium tár
gyalása a német kölcsönről. Bázelből jelen
tik: A nemzetközi bankárkonzorcium ma 
délelőtt folytatta tárgyalásait a német kikül
döttekkel. A kiszivárgott hírek szerint hite
lezői körökben hajlandóság mutatkozik arra, 
hogy a Németországban kihelyezett rövid- 
lejáratu hiteleket hat hónappal meghosszab
bítsák. feltéve, hogy a Nemzetközi Fizetsé
gek Bankja, valamint az érdekelt jegyban
kok a legutóbb három hónappal meghosz- 
sznbbitott százmillió dolláros német köl
csönt ugyancsak hat hónappal meghosszab
bítják.

— IJndbergh a Csendes-Óceán átrepfilé- 
aére startolt Neutyorkból jelentik: Lind- 
bergh Nőméből (Alaszka) Tokióba startolt. 
Az időjárás a Csendes-Óceán átrepülésére 
kedvező.

— Állami gépjárómüvezelőképző (sofTőr) 
tanfolyam nyílik meg n m. kir. Technológiai 
és Anyagvizsgáló Intézet keretében szeptember 
0-én este *41 órakor, az intését Budapest, VIII., 
Józscf-körut 6. szám alatti helyiségében. Beírás 
naponta <1. c. 9—1 óra között

ftsz 1 tí pehelypaplant csinálunk belőle 
8».«ttnböl ao penoAért, brokAt-mOMlj ambfll SS pengőért.

PLUntA paptangptr &?*«>•»•!_>«■Kamermaysr Káról , ■ 
l BaarrUa-Ur svt*A«

Flu- éa leány-

intézeti fehérnemilek 
tuh*k, kaMlok, clp«k, popionok, 

f| matracok stb., nagy vOlaaztékban 
\iAbnki Innff n

uZUntíiy JBilC ív. Peiűti sanűoru. 9
— Baltazár Dezső ünneplése Debrecen* 

ben. Debrecenből jelentik: Most van húsz 
esztendeje annak, hogy dr. Baltazár Dezső 
református püspök lett. Az országos ünnep* 
ségek során szombaton délelőtt a presbiteri 
testület ünnepelte Debrecenben a város ér* 
demes lelkipásztorát, óriási közönség gyűlt 
össze az ünnepélyes aktusra és nagy lelke* 
sedéssel, tomboló ovációval fogadták az fin* 
népségén megjelenő püspököt, akit magas 
szárnyalásu beszédben Baja Mihály és dr. 
Juhász Nagy Sándor köszöntöttek fel, mél* 
tatva a jubiláns nagy érdemeit. Az ürívőzlő 
beszédekre Baltazár Dezső meghatoltan 
mondott köszönetét.

— A gyermekvédelem balatoni finnepe. Szom
bat délelőtt folyt le Balatonalmádin a Zsófia 
gyermekszanatórium ez évi közgyűlése, anie- 
lye»t dr. Boti Nándor veszprémi püspök nyitott 
meg. Mészáros János balatonszabadi ref. lel
kész bszéde után dr. óvári Ferenc Indítványára 
Bothermere lordhoz as egyesület védnökéhez 
üdvözlő sürgönyt küldtek. A közgyűlés az évi 
jelentést, amelyet dr. Fodor Oszkár ügyvezető 
Igazgató terjesztett be, elfogadta. Dr. Lichten- 
berg Kornél egyetemi tanár indítványára ez
után kormányelnökké dr. Rótt Nándort, a női 
nagybizottság elnökévé dr. Búd Jánosnét, al- 
elnökké pedig Bákosi Szidit választották meg 
újból. Sülé Antal beszédével ért véget az im
pozáns közgyűlés.

K- *• 'rbutortvásdrol/on a gyárban t,

HOO tehéPbutowár
141-ot 10. aaám
*, tlöuobdk, todnyssobák csakis olsótondO\ 
todsrnobb kivitelben, olcsó d r b a n I— Nem gyilkosság történt, hanem bal* 

eset okozta a Szllas-pataknál talált asszony 
halálát. Napokon keresztül foglalkoztatta a 
mátyásföldi rendőrséget és a pestvidéki 
ügyészséget az a rejtélyes haláleset, amelyet 
szerdán délután fedeztek fel Rákosszent* 
mihályon a Szilas-patak partján. Egy idő* 
sebb asszonyt találtak holtan, akinek a fe* 
jét több sérülés borította és bizonyos kö
rülmények azt látszottak igazolni, hogy a 
halál bűncselekmény következtében állott 
be. A rendőri nyomozás megállapította, 
hogy a halott Zibcsák Józsefné, szül. Horn 
Margit 60 éves háztartásbeli asszonnyal 
azonos, aki Budapesten, a Péterfy Sándor* 
utca 37. számú házban lakott leányánál, 
Zibcsákné leánya, aki Zombory Béla szabó
mesternél van férjnél, bejelentette a rend
őrségen, hogy édesanyjánál egy kofferben 
több értékes holmi volt és ez a koffer el
tűnt. Valószínű — mondotta Zomboryné a 
rendőrségen —, hogy az értékes holmit 
tartalmazó koffert ismeretlen lettes elra* 
bolta édesanyjától s azután végzett vele. A1 
rejtélyesen indult ügy vasárnap délelőttre 
teljesen tisztázódott. A boncolás megállapí
totta, hogy az idős asszony sérülései esés 
következtében keletkeztek és halálát nagy* 
mértékű alkohol fogyasztása segítette elő, 
amely szivbénulást okozott. Zibcsákné még 
szombaton este elesett a Péterfy Sándor- 
utcai ház lépcsőházában. Már akkor nagy 
fájdalmakról panaszkodott. Másnap eltávo* 
zott hazulról, több Ismerősét felkereste, 
sorra látogatott egy csomó kiskocsmát s 
eközben veszthette el a koffert, amely mind 
a mai napig nem került elő. Miután a tör
vényszéki orvosszakértők véleménye és a 
rendőri nyomozás kétségtelenül megállapí
totta, hogy bűncselekmény esete nem forog 
fenn, a pestvidéki ügyészség megadta a 
temetkezési engedélyt és Zibcsák Jőzsefnét 
vasárnap délután hozzátartozói el is temet- 
tették.

— Felravatalozta magát és öngyilkos lett a 
koporsóban. Devecserböl jelentik: Különös mó
don vetett véget éleiének Fehér József Isméit 
helybeli kereskedő. Díszes ravatalt készíttetett 
magának, majd befekűdt a ravatalon elkészí
tett koporsóba s sxlvenssurta magát. Mire rá
találtak, halott volt. Az öngyilkos kereskedő •— 
hir szerint — 40 éjszakán keresztül koporsó
ban aludt s egy ízben már méreggel öngyilkos 
kísérletet követett el, de ekkor megmentették. 
A különös öngyilkosság híre nagy feltűnést 
megdöbbenést keltett az egész megyében.

— A jüterborgi vasntl merénylők nyomá
ban. Hamburgból táviratozzék: A hannoveri 
rendőrség Zewenben — mint a Hamburger 
Fremdenblatt jelenti — egy férfit tartózta
tott le, akire'a jüterborgi merényletnél hasi- 
nált uyM rá,írlöjín»k itemílyleW’" 
nagymértékben ráillik. A gyanúsítottat be
szállították Bremer-Voerdebe. Az ottani 
rendőrség azonnal érintkezésbe lépett a ber
lini bűnügyi rendőrséggel .

Aktnálls ettek elhelyezésére

OgynSKOK sQrgösan felvétetnek.
Könnyít kereseti lehetőség. Jelentkezés hétfőn déle 

0-12 között Bienenstok, Deák Ferenc-utca ___

Dr, FEMVES
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— Nyugtalanság a klstiutviselők között. 

Átokra az elterjedt hírekre, amelyek sze
rint a tisztviselői fizetéseket nem progres
szív alapon, hanem lineálisan fogják csök
kenteni, nagy nyugtalanság támadt különö
sen az alsóbb köztisztviselői kar körében. 
Elsőnek mozdult meg a Segédhivatalt Tiszt- 
viselők Országos Szövetsége, amely azt 
mondja, hogy az ország nyugalma ellen el
követett vétek lenne, ha a kistisztviselők 
nyomorúságos fizetését akár leszállítással, 
akár kereseti adó felemelésével megrövidí
tenék. Amennyiben a 33-as bizottság is 
hozzájárulna a lineális fizetésredukciőhoz, 
az esetben a Segédhivatali Tisztviselők Or
szágos Szövetsége országos nagygyűlést hiv 
össze és ezen nagygyűlés keretében akarnak 
segély kiáltásszerül eg tiltakozni javadalmazá
suk csökkentése ellen.

— Rabíógyllkosmerénylet as országúton — 
70 fillér miatt. Szolnokról jelentik: Néhány 
nappal ezelőtt Fegyvernek és Törökszentmiklós 
között az országúton Vincze Katalint megtá
madta egy ismeretlen férfi, fojtogatni kezdte és 
elrabolta 70 fillérjét. A leány sikoltozására a 
közeli házak lakói odasiettek, mire a támadó 
elmenekült. A csendőrök vasárnap elfogták a 
rablót, Juhász István 29 éves gazdasági cselé
det. Beismerő vallomása után letartóztatták.

— Lakodalom Kispesten — három sebe
sülttel. Vasárnap hajnalban véres háború
ság játszódott le Kispesten az Ibolya-utca 
3. számú házban. Egy munkáscsaládnál la
kodalmi ünnepséget tartottak s a késő éj
szakai órákban a hangulat annyira emelke
detté vált, hogy a vendégek hajbakaptak 
és egymást ütötték-verték. Botok s e?véb 
tárgyak kerültek elő és a háborúságnak 
három súlyosan sérültje maradt vérző fej
jel a csatatéren. Kovács András 33, Beck 
Lajos 31 és Galcstk Mihály 46 éves napszá
mosok, akik valamennyien fejükön szen
vedtek sérülést. A lakodalmas nép, élükön 
a fiatal párral, elsiettek a verekedő embe
rek elől s mire a mentők és a rendőrség a 
helyszínre érkezett, már csak a három sé
rültet találták ott. Valamennyiöket a Szent 
István-kőrházba szállították.

Borzalmas Kettős gyilkosság
Leszúrta szerelmesét ős edesatyiet az elutasított uduariö

Miskolc, aug. 16.
(A Hétfői Napló miskolci tudósitójától.) 

Szombaton délután megdöbbentő kettős 
gyilkosság történt Ond községben. A kiko
sarazott kérő agyonszurta imádottjának az 
apját, majd amikor a leány közbevetette 
magát, őt is halálrasebezte. A kétszeres gyil
kos legényt a leány holttestére borulva, zo
kogva találták meg a csendőrök.

Kardos István 24 éves ondi földmives- 
legény már régebb idő óta udvarolt Nagy 
Eszter 18 éves leánynak, aki a falu legmó
dosabb gazdájának, Nagy Andrásnak volt 
a leánya. Nagy András nem szívesen vette a 
legény udvarlását és állandóan tiltotta is 
tőle a leányát. A szerelmesek azonban ti
tokban sűrűn találkoztak. Legutóbb elhatá
rozták, hogy megpróbálják egyesült erővel 
megnuhitani az apa szivét, hogy egyezzék 
bele a házasságukba.

Kardos István szombaton délután magára 
vette az ünneplő ruháját és felkereste Nagy 
Andrást. Mielőtt utraindult, elszánta magút 
arra, hogy ha nem kapja meg a leányt, 

kegyetlen bosszút áll az idős gazdán.
Élesre kiköszörült konyhakést rejtett a csiz
maszárába az elszánt legény és igy kopogta
tott be Nagy Andráshoz, ahol a leány már 
alig várta érkezését.

— EltUnt egy nyugalmazott rendőr felesége. 
Kovács Zsigmond ny. rendörfőtörzsőrmester, 
aki a Lehel-utca 30. számú házban lakik, beje
lentette a főkapitányságon, hogy felesége, szü
letett Szabó Julianna 44 esztendős háztartás
beli asszony szombaton délután 2 órakor eltá
vozott lakásáról és azóta nem tért vissza. Az 
asszony tizennyolc éves és nyolc esztendős 
leánygyermeke pár héttel ezelőtt egy Romániá
ban élő rokonukhoz utazott vendégségbe, 
ahonnan csak szeptember elején készülnek 
visszatérni. Kovácsné az elmúlt napokban fan
tasztikus tervet hangoztatott ismerősei előtt.

Nagy András csak immel-ámmal állott 
szóba a legénnyel. Amikor meghallotta, 
hogy leánykérőbe jött, elöntötte a méreg és 

durva szavakkal kikosarazta a legényt. 
Kardos Istvánt elöntötte a düh és a szégyen, 
előrántotta a csizmaszárába rejtett konyha
kést és

markolatig döfte a gazda mellébe.
Nagy András megtántorodva öaszeesett. 
A borzalmas jelenetet végignézte a leány, 
aki nem is sejtette, hogy a szúrás halálos és 
valószinüleg attól való félelmében, hogy a 
legény újabb sebeket üt az apján, közbe
vetette magát. A vértöl megvadult Kardos 
István erre

Iniádottjára támadt és összeszurkálta. 
Egyik szúrás a szivét járta át a szerencsét
len leánynak, aki

holtan bukott le a földre, a már halott 
édesapja mellé.

A sikoltozás lármájára figyelmesek lettek a 
szomszédok és értesítették a csendőröket, 
akik nemsokára megjelentek a véres dráma 
színhelyén. A kétszeres gyilkos legényt sze
relmese holttestére borulva, zokogva talál
ták meg. Alig lehetett elválasztani a holt
testtől.

Kardos István részletesen bevallotta a bű
nét a csendőrök előtt, akik letartóztatták.

Azt mondotta, hogy útlevél és vasúti jegy nél
kül átmegy a határon, meglátogatja és haza
hozza gyermekeit. Férje azt hiszi, hogy felesége 
beváltotta kalandos tervét.

— Fegyvertlsztitás közben véletlenül agyon
lőtte ■ testvérét. Szolnokról jelentik: Gulyás 
István jászapáti földbirtokos 23 éves István 
nevű fia a gazdasági udvaron revolverét tiszto
gatta. Már befejezte a tisztogatást és zsebre 
akarta tenni a fegyvert, mikor a revolver elsült 
és a golyó halálra sebezte az udvaron játszó 
7 esztendős öccsét, Vincét. Az eljárást megindí
tották.

szent István netenen 
eddigi olcsd áraimból is 

engedményt nyúltok!
KOtföldtevó márk.Ss hálózati rádió, hang tfifl 

Móróval egybeépítve, ctóvckkel együtt . P IUU.“* 
Helylvevó egy.n vagy váltóáramú háló flE 

tatra, rglhekkel................................... ..... . P HÖ.
Csőkészlet 2+1 csöves készülékhez . . . P 7 40 
Orion hangszóró fényezett faszekrényben . P 1/.— 
Prima 2X2000 ohmos fejhallgató . . . . P 4.44 

ANÓDTF.LEP GARANCIÁVAL;
M voltos P 5 80, 90 voltos P 7.90. 120 voltos P !».»•
Az összes márkás 25 cm-es lemezek 
árát 7 P-röl 5.SO P-re szállítottam le.
0J GRAMMOFÓNLEMEZEK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

20 cm-es mozislágerek..................................P 1.41
25 cm-es tánc- és müvésziemezek . . . P t.8l-tól
30 cm-es müvészlemczek..............................P 4.50-tól
Használt lemezek . .... ................................. p -.40401
MIHINFTTF lá,kaSrdmm°fón to darab. 25 ÖE__III in. HL I IL cm-es lemezzel együtt . P 00.

Resch SVIiklös
rádió-, gramofón- és villamossági nagykereskedése 

Budapest, VI., Vilmos császár út 45. Nagymező o. sarok
A6r/o a lagüjabb f

— Hőemelkedés várható. A meteorológiai 
Intézet prognózisa: Hétfőn délelőtt átmeneti 
javulás és erős hőemelkedés várható.

— Halálos szerencsétlenség a diósgyőri vas
gyárban. Szombaton éjszaka halálos szerencsét
lenségnek esett áldozatul a diósgyőri vasgyár 
kovácsmühelyében Csáki József 60 esztendői 
gyárimunkás. A szerencsétlen embert egy tíz ki
lós vasdarab, amely a gőzpöröly alól repült el, 
fején találta. A hatalmas ütés szétroncsolta a 
fejét, úgy hogy néhány perc múlva meghall. A 
rendőrség megállapítása szerint a halálos sze
rencsétlenséget anyaghiba idézte elő.

— Kocám ázás után agyonszurta a nagybáty
ját. Szolnokról jelentik: Tőrök András 23 éves 
szajoli legény a kocsmában dorbézolt. A nagy
bátyja, Lajkó Pál csendre intette és hazaküldte. 
A legény nem ment, mire nagybátyja erőszak
kal akarta hazavinni. Török dühében előránt 
tóttá a zsebkését és markolatig Lajkó Pálba 
döfte. A szerencsétlen ember belehalt sérülé
seibe. Törököt letartóztatták.

2 egységöru 
férfiöltöny 

a réifl, mogaaokott
Jó ainftsóf? te kivitelben

. 48.—
p58.—

Spárga fntószónjeg 
jó strapaminóeég, 
»«m. széles____ F

2 gallérral, világos éa 
sötét 5.80, 1 gallérral

Höl lakk és 
fekete antilop 400

Eriié metóbér kesztyű
férfi 1 gombos P 8.50
Női 3 gombos — — P

Síién melltartó
kosaras fiuónban. 
esi p kézre ____

Női harisnya 
la Vinkosa mosolyomból, 
garantált hibátlan — P

Scharmeűs női kombiné 
nehéz mosolyomból, 
finom oslpkévnl____ P

Cémarajé lórii bélóiog 
fehér és színéé, 
5 szóp fazónban — P

Kénél unott paplan 
minden színben, 
180X180 nagyság- P

Oxford hálópijama
erős szálú, 
kittinő minőség____P

Színes néi hélóing
szép hlmzéadisozel... P

Tiszta gyapiu-tweed
őszi divatszioekben ... P
95 cm. széles P 5.80

Flaneltakarú
kitűnő minőségben, 
190X^40 nagyBág— P

Színes női kombiné
széles oslpkedlsszel— P

Férfi 
átmeneti 

douhl köböt 
finom fólsnlyenure 

dőljél IV*

F 48e“~

Képér gombos nadrág 
kiváló erős minőség, 
hosszú — —____ P
rövid_______ P 2.80

IP

,14”

5-“

öltöny-szövet
tiszta gyapjumlnőség, 
őszi divatezlnek____ P

Tiszta selyem georgotls 
nehéz minőségben, 
méterje__________ P

Müsalyam georgette 
minden divatazinben, 
méterje____ ___ — P

Tenisz flanelt
alkalmas minden óéira gg

Mosó möselyem
gyönyörű kimintázás- ng
bán_______ P 1.28, ~

Mól müseiymn 

Crepe de Cklne 
rábök 

gyönyörű 
dhrat fazonokban

» 32 •«

Divatos nőt 

filc 
kalapok 

lzl«M 
dtaltómol
, 5 »

140 cm., öezl újdonság

Duplahüdos szoba- 
széojag ££ 
800X200 cm.____ P

hraoiónia sezlonitiolí
modern mintázattal P

Hói és lórii polonr 
léi dint oroszka 

szövött mintázattal — P

Gyermek 
la boikabűt

laplta Mlalva,

Fia tlroll 
nadrág

Postai mesrendelésekot utánvétellel, költsógmantasen szállítunk.

Rákóczi-ut 74a

Férfi fekete 
manasszáru cipő

pénztárca

Tisztít selyem
Crepe de Chine
kiváló finom minőség P

Pongyola- és ruha-flanell 
virágos éa mintás, 
la minőség_______ P

t* Bdaöa^a p«ail 
űgynemüuószon 

.—.98140 aaólM, pamat 
alsölepeöövöszoa 

.1™

Köper. grúdll, 
férfi alsó

nadrágokra
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Véres, revolveres 
botrány a Városligetben

Véren revolveren botrány játszódott le 
vasárnap este 8 órakor a Hermina-ut 47. 
azám alatt lévő Gambrinus-vendéglőben. 
Benedek András 25 éven napszámos egy nö 
társaságában betért a vendéglőbe, amelynek 
egyik <5aszljtlánál llorndt József 19 éves ki
futó ült. l'gylátnzik, hogy llorvát tükrösen 
flxirozla a nőt, mert Benedek, aki időköz
ben nagymennyiségű bort fogyasztott, hirte
len felugrott és Browning-pisztolyával

kétszer a kifutó felé lőtt.
Az egyik golvó Horváth József jobb felső
karjába fúródott. A merénylő kirohant az 
utcára és üldözőire még három lövést adott 
le, de n golyók célt tévesztettek.

lioMzii hajsza után sikerült elfogni, 
majd megkötözve előállították a főkapitány- 
sógrn. A megsérült kifutót a kun-utcai kór
házba szállították.

— Autókulaaztrófo hat halottal és tizenkét 
súlyon sebesülttel. Párizsból jelentik: Rend
kivül súlyos autószerencsétlenség történt a 
Bar le Dúc közelében, Commercv mellett. A 
Ihunimontl zeneegyesület két nagy teher
autón kirándulást rendezett Vcrdunbe. A 
Void felé vezető utón nz egyik autó előzni 
akarta n másikat, eközben elülső kerekei
nek egyik sárhányójóval beleütközött a má
sik autó sárhánvójába és az autó lelökte az 
ul szélén tátongó hat méter mély .szaka
dékba. .Szempillantás alatt az egész autó 
lángban állt. Az autó utasai már a zuhanás
tól oly snlyosnn megsebesültek, hogy csak 
egv részük tudott kimászni a lángoló autó
ból. a többiek élve eléglek. A teljesen tönkre
ment autó romjai alól azonban már csak 
liat megszenesedett holttestet tudtak kihúz..i. 
Tizenkét másik utas rendkivül súlyos égési 
sebeket és csonttörést szenvedett.

— Egész augusztusban zárva marad a 
berlini tőzsde. Berlinből jelentik: A porosz 
kereskedelmi miniszter vasárnap tanácsko
zásokat folytatott a berlini vezető bankok 
igazgatóival. Ennek a tanácskozásnak ered- 
ményekép elhatározták, hogy a 10 százalé
kos kamatlábat egyelőre meghagyják. Mi
után azonban a tőzsde megnyitását csak ak
kor látják szükségesnek, ha újra vissza tud
ják a 8 százalékos kamatlábat állítani, en
nek az intézkedésnek nz lesz a következmé
nye, hogy a berlini tőzsde egész augusztus
ban zárva marad.

SZENT ISTlMH-HETI
CSILLAN- eSRADlOUASARI

Hro'Kcafliárota . .. 14.— P-töl
„Anthos*4 mazMtrekvenciA.u gvóxy-

ke«xttlék ....... .............. ......... P •».—•+t lámpát rádirt.................. P 10.-
RSdlötlkttrötzck nagy vAlasztekbsn I

• ZILÁOYI, NÉPSZÍNHÁZ-UTCA 27.

— Budapesti fiatalember halálos fürdőszc- 
renesétlenségc Szegeden. Szegedről jelentik: 
Szombaton este az újszeged! Tiszaparton 
fürdőruhák férfiholttestet vetett ki a Tisza. 
Reszállilották a Törvényszéki Orvostani In
tézetbe, ahol megállapították, hogy Valarjai
I.ászló  38 éves budapesti fiatalemberrel azo
nos, nki a Zoltán-ulca 7. számú házban la
kik és szabadságát töltötte Szegeden.

— Három jelölt nyújtotta be ajánlásait a 
szombathelyi mandátumra. Szombathelyről 
jelentik: Vasárnap nyújtották be a szombat
helyi választókerületben a jelöltek ajánlási 
iveit. Csckcnlcs Iván gróf (Keresztény Gaz
dasági Párt) 4200, Tóth László dr. (Keresz
tény szocialista) 3900, Kiskos István (pár- 
tonkivüli, keresztény ellenzék) 2000 aláírás
sal nyújtott be ajánlási ivet,

— Endresz György és Magyar Sándor 
előadása. Augusztus hó 18-án este hat órai 
kezdettel a Zeneművészeti Akadémia nagy
termében Endresz György és Magyar Sán
dor. az óceánrepülés magyar hősei, részletes 
beszámolót tartanak bravúros utjukról. Je
gyek kaphatók az összes (Jegyirodákban és 
a Zeneakadémia portásánál.

— Rendőri vesztegzár alá helyezték Deb
recenben a gyemiekparalizlaes bajokat. 
Debrecenből jelentik: Debrecen város tiszti
főorvosi hivatalának kimutatása szerint jú
nius sége óla Debrecenben húsz gyermek- 
pnralizises megbetegedés fordult elő, a kli
nikákra pedig liz vidéki beteget szállítottak 
be. Dr. Láng Sándor lisztifőorvos, egészség
ügyi főtanácsos intézkedésére Debrecenben 
azok elé a házak elé, amelyekben gyermek- 
paralizises beteg van. rendőri őrszemet állí
tottak, aki vigyáb arra, hogy a beteg hozzá
tartozói senkivel se érintkezhessenek. — 
Hajdú vármegye területén is több gyermek- 
paralizises megbetegedés fordult elő. Leg
utóbb Hajdúböszörményből három esetet 
jelentetlek.

— Park-Sslnház, az. Angol-Park bejárata mel
lett, Hermina-ut 55. szám, telefon: Aut. 239—OM 
Minden este előadás H® órakor. Szenzációs 
megnyitó műsor, fellépnek: Alfredo éa Fredy 
llferlnl, Sleinhardt Géza, Ujváry Lajos atb. Va
sár- és ünnepnap két előadás: 5 és %9 órakor. 

Cyánnaíírt
Mattelne fiarST-JJ

A Hétfői Napló beszámolt már arról a csa
ládi háborúskodásról, amely Farkas Elemér 
országgyűlési képviselő és húszéves leánya, 
Farkas Irén közölt folyik. A húszéves leány 
házasságát apja úgy igyekezett megakadá
lyozni, hogy a leányt több magyar és osztrák 
elmeorvosszakértő által kiállított bizonyít
vány alapján a Bécs melletti Túlin város 
elmegyógyintézetébe záratta. Néhány nappal 
ezután Farkas Elemér leányát Tullnból 
Becsbe szállíttatta, onnan Budapestre hozta 
és itt a Schwartzer-féle id.eggyógyintézetben 
helyezte el.

Részletesen beszámoltunk arról Is, hogy 
Farkas Irén nem nyugodott bele apja intéz
kedésébe és szabadságától való megfosztása 
miatt ügyvedje utján

bűnvádi feljelentést tett.
A feljelentést Farkas Irén „ismeretlen tet
tesek" ellen tette meg, személyes szabadság 
megsértésének vétsége címén és a feljelentést 
eljuttatta a királyi ügyészséghez. Mielőtt a 
királyi ügyészség az ismeretlen tettes sze
mélye iránt a nyomozást elrendelte volna, 
szükségesnek látta annak megállapítását, 
hogy a feljelentő

Farka* Irén valóban zárt Intézeti keze
lést Igényel-e?

Ezt azért is indítványozta a királyi ügyész
ség, mert Farkas Irén feljelentésében maga 
is kérte, hogy orvosszakértőkkcl állapítsák 
meg az ö elmebeli állapotát.

Á királyi ügyészség indítványának megfe
lelően a vizsgálóbíró elrendelte, hogy Né
meth Ödön dr. és Minnich Károly dr. tör
vényszéki orvosszakértők vizsgálják meg a 
Schmartzer-intézetben lévő Farkas Irén 
elmeállapotát és vizsgálatuk eredményéről 
záros határidőn belül tegyenek jelentést. 
Amikor Farkas Elemér megtudta, hogy 
leánya elmeállapotát törvényszéki orvos

— Javul Izabella főhercegnő állapota. 
Izabella föhercegasszony állapotáról a Fasor 
Szanatórium ma este a következő közle
ményt adta ki: A beteg hőmérséklete este 
37.6. Közérzete javult. Étvágytalanság még 
fennáll. A kormányzó és felesége ma dél
után személyesen tettek látogatást. A föher
cegasszony állapotáról állandóan sokan ér
deklődnek.

— Hétfőn kezdődnek Lillafüreden a magyar- 
cseh tárgyalások. Miskolcról jelentik: A ma- 
gyar-cseh kereskedelmi tárgyalások folytatá
sára a cseh kormány megbízottai vasárnap éj
szaka érkeznek Lillafüredre, mig a magyar 
kormány megbízottai hétfőn délelőtt érkeznek 
meg. A delegáció tagjai az úgynevezett Mátyás
teremben tanácskoznak • ezek a tárgyalások 
valószínűleg a hét végéig tartanak.

— Megjelent a Magyar Kftzgadaság első 
száma. Rerény Imre közgazdaság ilapja, a Ma
gyar Közgazdaság első száma, érdekes tartalom
mal megjelent. Verető helyen közli Flandin 
francia pénzügyminiszter cikkét a magyar pro
blémáról. A lap ára 20 fillér. Kapható min
denütt.

— Agyonszurta az urát egy aMiony. 
Kunszentmiklósról jelentik: Schmiedt Fe
renc szabadszállási vasutas néhány hétig 
kórházban fpküdt. Hazaérkezése után meg
tudta, hogy felesége megcsalta. A házastár- 
sak között verekedés támadt s az asszony 
konyhakéssel leszúrta urát, aki sérüléseibe 
belehalt. Schmiedtnét a csendörség őrizetbe 
vette.

— Letartóztatták a hajdusámsonl sikkasztó 
tisztviselőnőt. Debrecenből jelentik: Preinesz- 
berger Jenő dr. vizsgálóbíró vasárnap délelőtt 
letartóztatta Krupa Ilona 33 éves hajdusámsoni 
tisztviselőnőt, aki az Országot Központi Hitel
szövetkezet éa egyéb pénzintézetek terhére 
60.000 pengős sikkasztást követelt el. Krupa 
Ilona néhány héttel ezelőtt öngyilkosságot kí
sérelt meg Hajdusámsonban, mikor is revol
verrel melbelötte magát. Tettét azonban még 
idejében felfedezték, nyomban beszállították a 
debreceni klinikára, ahol sikerült is megmen
teni ar életnek. Az öngyilkossággal egyidöben 
Indul meg a csendörség vizsgálat, amelynek 
során a sikkasztó tisztviselőnő beismerő vallo
mást tett. A vizsgálóbíró előtt nyocszor ájult el 
a sikkasztó tisztviselőnő, akit a kórházból 
egyenese* m ügyészségre kísértek át,

Két rejtélyes csontvázat 
találtak Újpesten

Húsz év előtti gyilkosságot árult el a szörnyű lelet
Az újpesti tüdőgondozótelepen folyó épít

kezés, vizvezeléklefektelési munkálatai köz
ben

egy férfi éa egy női csontvázra akadtuk 
a munkások.

A rendőr^ vizsgálat megállapította, hogy a

férfi halántékát revolvergolyó roncsolta szét. 
A két csontváz mintegy

húsz éve lehet a földben.

A nyomozás folyik, hogy nem bűntény ál
dozatait találták-e meg.

Ujabb fordulat Farkas 
Elemér képviselő leányának 

házassági harcában
A törvényszéki elmeorvosszakérfők szerint Farkas Irén 

nem igényel zárt intézeti kezelést
szakértök akarják megvizsgálni, beadvány
nyal fordult a királyi ügyészséghez. Farkas 
Elemér a beadványban azt kérte, hogy szün
tesse meg a királyi ügyészség az eljárást a 
személyes szabadság megsértése miatti ügy
ben. mert Farkas Irént ö helyezte el az ideg
gyógyintézetben, még pedig

jogerős bírói végzés alapján.
A beadványhoz mellékelte az I.—III. kerü
leti járásbíróság jogerős végzését, amelynek 
alapján Farkas Irént felvették az ideggyógy
intézet zárt osztályára. A kir. ügyészség a 
járásbíróság jogerős végzését figyelembe 
véve, tényleg meg is szüntette az eljárást 
Farkas Irén feljelentése ügyében. Az eljárás 
megszüntetéséről végzésilep értesítette Far
kas Irént azzal, hogy az eljárás megszünte
tése miatt jogában áll felfolyamodást be
nyújtani a főügyészséghez, vagy pedig át
venni a pótmagánvádat.

Mielőtt még Farkas Irén ügyvédjének 
módjában állott volna nyilatkozni, hogy fel
folyamodást jelent-e be, vagy pedig átveszi 
a pótmagánvádat,

váratlan fordulat történt az ügyben.

A vizsgálóbíró végzése alapján ugyanis Né
meth és Minnich professzorok ismételten 
meglátogatták a Schwartzer-intézetben Far
kas Irént és a szokásos elmeorvosszakértői 
vizsgálatnak vetették alá. A vizsgálat ered
ményéről elkészítették szakértői jelentésüket 
és ezt beterjesztették a vizsgálóbírónak. A 
hites törvényszéki elmeszakértők véleménye 
nagy meglepetést keltett, mert elleniében 
az I.—III. kerülei járásbíróság végzésével,

a két orvosprofesszor megállapította, 
hogy Farkas Irén nem igényel zárt in

tézett kezelést.
Érdeklődéssel várják most már, hogy mi
lyen uj fordulat történik az ügyben.

— Két legény agyonverte a jászkarajenői 
tanítót. Szolnokról jelentik: A csendörség 
vasárnap különös előzmények után letar
tóztatott két jászkarajenöi legényt. Még 
augusztus elsején történt, hogy Gődér Antal 
községbcli tanító a lakásától 300 méternyire 
összeverve, sebesülten, eszméletlenül talál
ták. Mikor magához, tért, elmondotta, hogy 
két legény: Cseh János és Káposztás József 
támadták meg. A legények azt vallották, 
hogy a kérdéses alkalommal a kocsmában 
egy asztalnál ültek Gődér Antallal, együtt 
indultak haza, összevesztek és eközben tör
tént a verekedés. A vizsgálat azóta folyt és 
szombaton szomorú fordulat következett be 
az ügyben. Gődér állapota hirtelen rosszab
bodott, s a szerencsétlen tanító belehalt se
beibe. Újra kihallgatták Cseh Jánost és Ká
posztás Józsefet, akik most már megmásí
tották vallomásukat. Bevallották, hogy nem 
összeszólalkozás volt oka annak, hogy Gö
dért összevercék, hanem bosszúból támadták 
meg. A két legényt letartóztatták és a szol
noki ügyészség fogházába kisérték.

— Pokolgépes ajándék. Szófiából jelentik: 
Todoroff macedón pópa házában, aki a Pro- 
togeroff párt tagja és ennélfogva Mihajlov 
ellensége, egy esti társasösszejövelel alkalmi
val robbanás történt. A robbanóanyagot könyv
alakba rejtve hozta egy ismeretlen, aki azt 
állította, hogy a könyvet a pópa egy barátja 
küldi. A könyv felnyitásakor a pokolgép fel
robbant. éNgy személy, közöttük Todoroff, 
valamint a csomag vivője súlyosan megsebe
sült. Kórházba szállították őket. A vizsgálat 
megindult.

— A Szent István heti Ünnepségekre fclrán- 
duló közönség figyelmét felhívjuk a Meteor Rt. 
csillárgyár (Podmaniczky-utca 27. éi Vámház- 
körut 11.) mai hirdetésére. A közönség nagy 
bizalommal fordul ehhez a céghez vásárlásaival 
és ez teszi lehetővé, hogy a gyár ma is teljes 
üzemben dolgozik és a régi olcsó árakon tudja 
a közönséget kiszolgálni.

Házhelyparcellázás
TAkAIAn f'dvardy féle Mrtokon. P 1.BMM heti t neurőt 
kamatmeates tArlMittMel. 10 pengő eMlexgel birtokba 
vehetA. Csoportos IndulAs minden vnUnnp 'egael Sómkor

— A vér fölfrlssítése céljából ajánlatos 
néhány napon át korán reggel egy pohár 
természetes „Ferenc József*’ keserűvizet 
inni. Az egész világon rendelik az orvosolt a 
valódi Ferenc József-vfz használatát, mert ex 
szabályozza a bélműködést, erősíti a gyom
rot, javítja a vért, megnyugtatja az idegeket 
és ezáltal új életerőt teremt. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzletekben kapható.

— Titokzatos gyilkosság a nagylátal or
szágúton. Nagyiéta halárában az elmúlt 
éjszaka Vida Ödön gazdálkodó baltával le
ütötte Guba Imre földmivest, aki pár perc 
múlva belehalt sérüléseibe. A csendőri nyo
mozás megállapította, hogy Vida Ödön Guba 
Imre társaságában kocsin indult el egy kö
zeli faluból Debrecen irányába. Az indulás 
(Jött Vida arra kérte Gubát, hogy baltát is 
hozzon magával, mert az utóbbi időben az 
országúton több rablótámadás történt és igy 
nincs kizárva, hogy őket, is megtámadják 
és igy szükség van valami védekező szer
számra. Guba magához vette a baltát, út
közben azonban eddig meg nem állapitolt 
okból — miután Vida nem hajlandó beval
lani a gyilkosság tulajdonképpeni indokát 
— megragadta a baltát s azzal Gubát oly. 
erővel vágta fejbe, hogy koponyarepedést 
szenvedett és rövidesen meghalt. Vida a 
gyilkosság után zsebkésével három helyen 
felkarcolta a homlokát. Ezrei az volt a 
célja, hogy a csendörséggel elhitesse, hogy, 
Guba őt előzőleg megtámadta s önvédelem
ből követte cl tettét. Természetesen csakha
mar rájöttek a turpisságra és megbilincselve 
a debreceni ügyészségre szállították, ahol 
szándékos emberölés büntette miatt letartóz
tatásba helyezték.

MOST UEGVEHI
4 tn«'t iionsebódlO- 4 A 3B 

ö láncú brons ebédlő- 90 80 csillár________ P
Lakásban lelszetelve.

modern csillárok nagy uaiasztemiin 
METEOR RT. Podmantczky- 
ii.27/n. Vámház-kArut 11. Kérie most 
megjelent uj képen árjegyzékünket.

— Jugoszlávia ünnepli királyát. Belgrád
itól jelentik: Sándor király trónralépésének 
tizedik évfordulóját az egész ország nagy, 
lelkesedéssel ünnepelte meg. Az ország 
minden részében lefolyt ünnepségeken a 
nép lelkesedve biztosította hűségéről a ki
rályt.

— Olcsóbb lett a kenyér Nagykanizsán. Nagy
kanizsáról jelentik: A nagykanizsai pékek va
sárnap délelőtt elhatározták, hogy a félbarna 
kenyér árát, amely eddig 38 fillér volt, 4 fillér
rel leszállítják. Dr. Hegyi Lajos polgármester 
helyettes főjegyző akciójára különben hétfőn 
32 filléres olcsó kenyér is forgalomba kerül 
Nagykanizsán. A város vezetősége elhatározta, 
hogy a lius, tej és tojás árának leszállítására 
is mindent cl fog követni.

ERDÉLYI DOLLY 
. Bagolyvárban 

zongorázik.
MargH-körut 20. Telefon : 509 - 07.

— Házasság. Weitzenfeld Lívia és Lukács 
Béla f. hó 15-én házasságot kötettek. (Minden 
külön értesítés helyeit.)

— A fogorvosi praxisok anyagszükséglete biz
tosítva látszik, dacára az árubehozatali nehéz
ségeknek, mert mint a közismert Lakatos Den- 
tal-Depot tulajdonosától, Lakatos Mihály úrtól 
értesülünk, a kereskedelmi zavarok előtt Erzsé- 
bet-körut 4. sz. alatti megnagyobbított helyisé
gébe oly nagy mennyiségű árut hivott le az 
amerikai .angol és német piacokról, hogy azzal 
a régi dumping árai mellett zavartalanul ki tud 
elégíteni minden fogászati anyagszükségletet.

TRKINTSR MEO FÖLDES BÉLA 

Vlctorla BÚTOR "szalónjét 
VILMOS CBASZAR.UT B, ŰrlA.l vtlmtti. Bél.lelr. ü.

Örüljetek az életnek
Zene-hét

Soha ilyen üdítően, idegeket, kedélyeket 
felfrissitően még nem hatott a zenebarátok 
társadalmának a nagyközönséghez intézett fel
hívása.

E felhívással kapcsolatban minden szülőnek 
azt a tanácsot adjuk, hogy gyermeke részére 
most, a „Zene-hét" alkalmával vásároljon egy 
hangszert.

Magyarország legelőkelőbb és legnagyobb 
hangszeripari vállalata, a világhírű Sternberg 
királyi udvari hangszergyár csatlakozott a ne
mes mozgalomhoz és

kötelezte magát, hogy ■ „Zene-hét** alatt 
zongorát, rádiót, gramofönt, hegedűt, trom
bitát és mindenféle hangszert 00%-kai is 

olcsóbban ad.
Ma, hétfőn kezdődik a hangszerek, gramofo
nok, rádiók eddig nem hallott, meglepő olcsó 
áron való eladása. Előreláthatólag nagyon so
kan fogják megragadni ezt a kedves alkalmat 
s megveszik a hangszert, mely egész családokat 
fog az üdítő zene varázslatos szárnyán az 
okos, munkálkodó sereg táborába vinni, ahol 
életet nyer a felhívás Jelszava: örüljetek az 
életnek.

Én is ott leszek a Rákóczi ut 60. szám alatt, 
a Sternberg-fcle zenepalotában.

Kővár/ Sándoft
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S Z I W HÁ/H O Z 1
Fejes^ Terivel megismétlődött 
a Tátrában a Bíller-regény, 

csakhogy nem végződött hapy-enddel
Ujtálrafüred, 1931 aug. 16.

1.
Ugylátszik ez törvény lesz. A pesti szub- 

rettek a külföldem és a liftben hódítják meg 
az előkelő idegeneket. A bécsi lift lassúsága 
miatt lett Biller Irénből Mn. Sámuel Fengler 
__  és az ujtátrafüredi Pa/ace-szanatórium 
liftje majdnem Mikulás Vanicseknét csinált 
az exklusiv gyógyhely mindig vidám, tem
peramentumos enfant terribléjéből — Fejes 
Teriből.

2.
Fejes Teri valaha (no nem olyan régen) 

a Három grácia egyik főszerepébe ugrott be 
és ezzel megalapozta pesti karrierjét. Most 
majdnem a házassági karrierje indult el ab
ból az apropóból, hogy ö a tátrai három 
grácia egyik népszerű tagja. A tátrai három 
grácia, akiket tisztelettel, hódolattal és némi 
irigységgel néznek és talán ünnepelnek a 
legjobb társaságok: Fischer Lajosné, egy 
pesti kereskedő gyönyörű felesége, a szép
asszony húga Gárdonyi Lajosné, a Vígszín
ház kitűnő tagjának felesége és Fejes Teri. 
Elválaszthatatlan három barátnő, akik nem
csak hogy együtt másszák a hegyeket, ha
nem együtt nyerik a legremekebb porcelá

nokat a Palace nívós tomboláján. Hihetetle
nül kedvezett nekik állandóan a szerencse, 
úgy hogy a csodálkozás moraja futott végig 
minden alkalommal a közönségen, amikor az 
egyik vagy a másik dáma a nyerő tombola
lappal egy-egy gyönyörű tárgyért jelentke
zett.

8.
Mikulás Vanicsek ur, egy mérhetetlenül 

gazdag, de ennek ellenére szimpatikus prágai 
gyáros csodálkozását azonban nem a szeren
csének, hanem a művésznő személyének 
adresszálta. De sehogyse tudottt az intim és 
meghitt társaság közelébe jutni, amelyhez 
időközben Lakatos László és Roóz Rezső fő
szerkesztő családja is csatlakozott A társa
ság a maga elkülönített életét élte ezzel a 
felirattal: Idegeneknek tilos a bemenet. Va
nicsek ur hiába próbálkozott a hoteligazga
tónál, titkárnál, többre nem mehetett, mint 
naponkénti táviratokkal gratuláljon a mű

Alpár Gitta fellép a Gésákban
Szőke Szakáll esetei, Munkácsy Márton felgyógyult és egyéb 

berlini hírek a színházi és filmtrontról
(A Hétfői Napló bertini tudósítójától.) 

'Alpár Gittának a jövő héten már pre
mierje lesz az „Admiral Theater”-ben, ahol 
• Madame Dubarry címszerepét alakítja. Az 
eddigi tervektől eltérően a Dubarry után a 
„GéxdF'-ban fog fellépni. Azután filmek 
következnek.

♦
Szőke Szakáll előfizetett egy újságkiadó

irodánál arra, hogy a róla szóló híreket meg
kapja. A vállalat a leglelkiismeretesebben tesz 
eleget feladatának és a napokban a következő 
magyar újságból kivágott hirt küldötte el Sző
kének:

Holnap lesz a 
„Szőke"-vény 
premierje.

*

Szőkének egyébként ezen a héten mutat
ják be uj filmjét, amelynek a „Varsót unoka
nővér" a elme. A napokban egy boy jelent 
meg Szőke villájában, Szőke anyása nyitott 
kaput és megkérdezte a bogtól, hogy mit 
akar. A bog megmondotta, hogy őt a „Vnr- 
tói unokanővérért" küldötték el. Az Idős 
uriasszony nem tudta, hogy a szövegköny

Bzezonmegnyno xumjo,

Öljön meg, kérem!
nary Ilikért aratott — Nagy meglepett, volt a kttata- 
eég „imára az az uJlUa.hogy minden előadáaon 

rövid szimloniKus hangversenyt
adunk, melyet a Western én Klang Bzabadalmal 
alapján készül legújabb, tökéletes hangoagép, 

az URhhifl hangversenygápe««.

vésznő egyre barnább arcszinéhez. Végre 
segítségére jött a lift. Egyik délután ugyanis 
hatalmas vihar tombolt a Tátrában. A lom- 
nici csúcs felől olyan orkán száguldott végig 
a hegyek felett, hogy a novysmokoveci vil
lanytelep jónak látta az áramszolgáltatást 
beszüntetni. Hirtelen kikapcsolták a kötele
ket — és sötétség borult a Palócéra is.

4.
Ebben a pillanatban a második és har

madik emelet között — megállt a lift. 
Könnyű kitalálni, hogy kik voltak a liftben, 
amely a szerelmesek mentsvárává kezdi ki
nőni magát. Teri művésznő és Vanicsek ur. 
Szerencsére ott volt a liftboy is, — sietek 
hozzátenni, hogy a merészebb fantázia szár
nyát kissé lenyessem. Pokoli sötétség lelt a 
liftben és a művésznő hangosat slkoltott. 
Olyan hangosat, hogy a csendes Palaceban 
a zárt liftből is hangos visszhangra talált. 
Vanicsek ur természetesen igyekezett meg
nyugtatni a művésznőt, de nem sok ered
ménnyel.

Mivel a percekből tizpercek lettek, Vani
csek ur merész lépésre határozta el magát. 
Észrevette ugyanis, hogy a lift történetesen 
a két emelet közti mentőablak közelében állt 
meg. Vanicsek ur korát meghazudtoló fürge
séggel kimászott a liftből, dörömbölt az ab
lakon és néhány perc múlva a gyertyák kí
sérteties fénye mellett kisegítette a liftből az 
alaposan megijedt szubrettet.

TerízkOriill Színpad!
6.

Vanicsek ur azóta köszönhetett a művész
nőnek, sőt rővidebb sétákra el is kísérhette. 
A fürdőhelyen mindig gyorsabban élnek az 
emberek. Vanicsek ur, akit a lift a Fejes 
Teri társaságába segített, gyorsan nyilatko
zott: Hajlandó-e a feleségem lenni?

Teri elnevette magát. Eszébe jutott a pesti 
elmaradt esküvő és a lift, amely Biliért a 
házasság boldogságába segítette. Imigyen 
szólt tehát a prágai úrhoz.

— Nézze barátom, én mindig önálló egyé
niség voltam. Soha sem utánoztam senkit a 
színpadon — de még az életben sem. Ez a 
lift-dolog már elcsépelt. Ezért nem leszek a 
felesége... Stőb Zoltán.

vet kéri a fiú és megkérdezte:
— Biztos, hogy a varsói unokanővért 

mondották magának f
— Biztos.
— Hát ez tévedés, mert Varsóban nincs is 

rokonunk. Ellenben a fiumei sógornőnk itt 
van. Kiküldjem?

Székely János, a nagynevű filmíró Svájcba 
utazott, ahol készülő filmjének rendezőjével a 
kezdődő munka részleteit fogják megbeszélni. 
Onnan Párisba utazik, ahol a Paramount-nak 
készít filmet.

A
Munkácsy Márton, aki tavasszal egy al

kalmi futballmérkőzésen a lábát törte, fel
gyógyult és már szorgalmasan jár a magya
rok közé a Cafe Hesslerbe és a Weisz-csár- 
dóba. Bier professzor véleménye szerint pár 
hét múlva már bot nélkül is tud járni.

Ambrus Irén Londonba utazott, ahol két an
gol filmben fog szerepelni. Ambrus Irén kitü
nően beszél angolul és ősszel valószínűleg 
Hollywoodba megy. Az ajánlatot már meg
kapta. de még nem bizonyos, hogy slkerül-e 
berlini szerződését felbontania.

I

<•
Salamon Béla négy film főszerepére szerit 

dőlt le. Tavaszig el lesz foglalva a berltnl film
gyárakban és igy ebben a szezonban előrelát
hatóan nem megy vissza Budapestre. Egyik 
filmjében egy repülő-jelenet is teán. Kiké ni a 
vonatot és Breslauból repülőgépen kell Berlinbe 
utaznia. Amikor kiért a repülőtérre, megkér
dezi a: egyik tisztviselőtől:

— Mondja kérem, hol lehet Itt lekésni?
A

Bolváry Géza befejezte a „Mona Lisa el
rablása" cimü filmjét és két hét múlva 
kezdi el a „Szerelmi-brigád" cimü Hoda- 
fíoda filmet, amelynek az az érdekessége, 
hogy már nem Willy Forst játssza benne a 
főszerepet.

Gordon Pál, 
nyit, amelyben 
Huszár Pufi és 
szerepelni.

t
n KurfOrstendammon kabarét 
Szőke Szakáll, Salamon Béla, 
Németh Juliska fognak vendég- 

(pali, ti)

SZÍNHÁZI napló
A sztárgázsi kérdése foglalkoztatja egye

lőre legintenzívebben a színigazgatókat. 
Szegényeknek ezer bajuk és gondjuk közt 
még egy ezeregyedik. Megadni vagy nem 
adni meg — ez most a kérdés a színházi 
fronton. Az ügyben legelőször és leghatáro
zottabban a Belvárosi Szinház ragaszkodik 
a redukált sztárgázsikhoz és inkább meg
válik legkedvesebb sztárjától, semhogy meg
törje a közös színigazgatói határozatot. 
Tavaly ugyanis a szezón végén telt házak 
mellett került előadásra Halász Imre nagy
sikerű vigjátéka, „Meddig fősz szeretni?" A 
darab női főszerepében Titkos Ilona estéről 
estére fényes sikert aratott. A szinház a Ha
lász-vígjátékkal szándékozott megkezdeni 
sxezónját, azonban tervéről kénytelen le
mondani, mert Titkos Ilona bejelentette, 
hogy redukált gázsiért nem hajlandó 
játszani. A •színház igy Barric Connernck, a 
„Fruska" szerzőjének darabjával kezdi sze- 
zónját. A kérdés most csak az, hogy a szin- 

igazgatók meddig fogják állni a határozatot. 
Es még egyet: a redukált sztárgázsi esti 170 
pengő.
f' sak egy csók — a Városi Szinház sze- 

zónnyitó újdonságának címe, szerzői 
pedig Lakner Artúr, Vendéghegyi Géza. A 
százarcu Lükner bácsi ezúttal tehát mint 
operettszerző mutatkozik be. A komponis
táról is a legjobb hírek vannak forgalom
ban, úgy hogy az operett előlegezett biza
lommal kerül bemutatásra.

Fiatal szerzők egész serege esik túl az első 
premier tűzkeresztségén, az uj szezonban. 

Közülük talán legnagyobb érdeklődésre tart 
hat számot Barabás Béla, akinek „Soha többé 
szerelem" című vigjátéka az Uj Színházban 
kerül színre. A fiatal szerző az egyik fővárosi 
kórház tisztviselője.

Gázsiredukcióról beszélnek az Operaház
ban is. Egyelőre ellenőrizhetetlen a hir 

valódisága. Állítólag az állami alkalmazottak 
fizetésének tízszázalékos csökkentésével van 
összefüggésben a hir, amely az operaháti 
tagok közt nagy megütközést keltett. A hír
rel kapcsolatban máris több énekes távozá
sáról beszélnek, akik külföldön, főleg Bécs- 
ben és Berlinben keresnek elhelyezkedést.

Erzsébet klr&lynS-ut 1. 
Telefon: 87-0-0?

DELV & VOST
15 világattrakció

A varsó citadella az újjászervezett Cnpttol 
** filmpalota szezonnyitó műsorán szerepel. 
A filmszínház uj igazgatótulajdonosa Lederer 
Lajos, akt több filmszínház vezetésével már a 
múltban beigazolta, hogy tehetséges, képzett 
szakember és keze alatt a Capitol újra a fővá
ros prominens filmszínházat közé verekedheti 
fel magát. Első filmje, A varsói citadella máris 
beteljesülése ennek a programúinak. Férfisze
repét Várkonyl Mihály játssza kitűnően, mig a 
női főszerepben La Jana, a világhírű párizsi 
táncosnő mutatkozott be filmen először.

pincsikutya miatt mondta le jól jöve
delmező amerikai vendégszereplését egy 

Ismert angol színésznő, Nancy Price. A mű
vésznőnek ugyants van egy kínai selyem
pincsije, amelyhez érthető okokból ragasz
kodik, A pincsi egyszer megmentette úrnője 
életét. A művésznő égő gyertya mellett el
szunnyadt és a lángok belekaptak a füg
gönybe, mire a pincsi felugatta álmából úr
nőjét. A művésznő hálából soha többé nem 
akar megválni kutyájától. Mikor az amerikai 
szerződés aláírására került a sor, Nancy 
Price tudomására jutott, hogy az Egyesült 
Államokban hathetes ebtárlat van a kül
földről érkező kutyákra. Minthogy a mű
vésznő retteg a gondolattá!, hogy akár egy 
percre is megváljon a pincsitől, az amerikai 
szerződésből nem lett semmi. A müt^stnő 
más vonatkozásban dllltálaff kevesebb fa- 
gaszkodást és hűségé tafítlsit, I

URAIM!
TESSÉK

INTÉZKEDMII
Az egész világon gazdasági 

krízis van, ám seholsem jár
nak olyan szomorúan bt 

emberek, mint Budapesten.
Elmondhatjuk, ha van 

tetszhalál, úgy a pesti ember 
51ete csak tetszélet! . ..

Külföldön sem folyik tej 
helyett méz a vízvezetékből, 
mégis mulatnak nz emberek!

BÉCS OHM!
Berlin nevel!
m Kacoti!
Moniian was 
Ml í®h az 
érni

Csak
Butikost
S2»ÍWU!

A külföldi nagy városok 
vezető féríiainak közbenjá
rására a filmszínházak mű
sorra tűzték Ilarold Lloyd 
legújabb burleszkvigjátékát, 

a SUSZTERPRINCET, 
amely egy csapásra meg
szüntetett minden 
ságot!. « *

Uraim 1 Eddig 
játszottak: Önök 
— az egyszer mi szeretnénk 
nevetni!! Tessék azonnal 
műsorra tűzni a Suszter- 
princet, jöjjön a nevettetés 
nagymestere:

szomorú-

akármit 
nevettek,

HAROLD
LLOYDI



12 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1931 augusztus 17,

HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A kétnapos úszóbajnokság eredménye:

14 bajnokság, 12 bajnok, 
1 rekord.

Kápráztató volt a 4x200-as gyorsuszóstaféta

HOL A SIKK — MÜHÖLGYEK?
A női müugróbajnokságot erős érdeklődés 

várja. Hölgyek a trambulinon aztán csak Let
ten vannak . .. Ezt még kibírja a közönség. Az 
ugrások körül azonban baj van. Nagyszerű a 
hölgyek kiállása, a vízbe azonban rendszerint 
csak úgy belepuffannak. A tavalyi bajnokh^lgy 
különösen. így aztán

bajnoki Fonyó Lili (KISOK) 62.84 pont.
2. Erdős Vera (BEAC) 61.30 pont.

nem. Hiába, udvarias náció vagyunk. Es peiM 
sze, lusta is egy kicsit.

Németh „Jamesz** ünneplésével kezdődik ag 
első nap. „Jamesz" huszonötödször válogatott.

A kettős magyar-osztrák vizipóló 17:2 összeredménnyel 
végződött

A hagyományos bajnoki uszóversenyét 
rendezte meg a kettős ünnepen ■ MUSz. 
Remekül sikerült minden tekintetben. Ren
dezés, sport, nézőszám — tanulni lehet 
tőlük.

Tizennégy bajnoki szám került lebonyo
lításra s ebből tizenkettő talált gazdát.

Kettő a szigorít standard miatt védő nélkül 
maradt. A kétnapos versenyen

a 800 méteres gyorsuszásban Halasi 
rekordot Javított.

Kiemelkedő eseménye volt — küzdelem 
szempontjából — a bajnoki mitingnek a 
4X200 méteres gyorsuszóstaféta, amelyet 
az egriek nyertek.

Ebben a versenyben Bárány dr. acélos 
kUzdőképcaaégének olyan bámulatos 
tantijeiét adta, hogy a közönség és a 
versenyző társai mámoros extázisbán 

Ünnepelték.
A bajnokságot mindkét napon egy-egy 

magyar-osztrák válogatott vizipóló-mérközés 
egészítette ki.

Aa osztrákok tanulni Jöttek z ezt a célt 
as első napi 10:2 és a másodnap! 7:0-ás 
győzelmünk révén — valószínűleg nem 
várt mértékben! — sikerült elérniük.
Ezzel a versennyel Budapest számára egy 

Időre lezárult a nagy események sorozata, 
mert ■ közelgő Európa-bajnokság Párizsba 
szólítja derék úszóinkat.

HÓDY MEGVÉDTE A „RÉSZVÉTLENSÉGI 
BAJNOKSÁGOT*

A műugrás — tudj* Isten miért — meglehető
sen népszerűtlen nálunk. így azután nem csoda, 
hogy a müugróbajnokság azzal kezdődött, hogy 
bejelentették ai utolsó ugrásokat. Vastaps. (Az 
eleje még a verseny előtt zajlott le.) Hódy 
(MTK) nagy formában vitathatatlanul védte ét 
nyerte meg a bajnokságot 147.37 ponttal. 2. 
Farkas (TFSC) 125.01 8. Lenhardt (MAC)
124.17 pont.

TAKTIKA, TAKTIKA... BÁRÁNY AZÉRT 
JOBBAN ÚSZIK

Az történik ugyanis, hogy a nap legszebb ver
senyére hat úszó áll a starthoz. Halassi és Bá
rány áll a szemek és a fotóriporterek masinái
nak füzében. A két favorit. Izgalom... Halassi 
vlzbeeslk start előtt, aztán Indulnak. Az első 
hosszban Halassi az utolsó, Bárány elöl van. 
Taktikai — mondják llnlassv védelmére. Bá

rány pedig törhetetlenül 
úszik. Gyerünk Olll — 
biztatják Halassit, ő 
azonban taktikából egy
előre még Bárány mögött 
marad. Jönnek a rész
idők: Bárány 200-on
2.28.8 — Halassi 2.83; 
300-on 3.50 és 3.53 mp. 
Baj van a taktikával. Bá
rány erősít, Halassi utá
na, de hiába. Bárány hat 
méterrel előbb csap be. 
A taktika eredménye: 

r. (MESE) S p N. mp. 2.
p 16.4 mp. 8. Mihály!!

(SzUE) 5 p 18.4 mp.
Utána gyermekverseny keretében Török 

(BSE) ér el 50 m-en 32 mp-et.
KÉTTIZED MÁSODPERC HILDNEK 

A BAJNOKSÁGBA KERÜLT
A százas melluszó bajnokság, némi szégyennel 

ért véget. A standardidö ugyanis 1 p 20 mp 
volt és... nos! ennyit még Hild sem tudott. 
Remek start utón Hild kerül élre, Köves 150 
méterig szorítja (szép lassú szorítás volt), aztán 
Hild finisei (ez se túl gyors) és hirdetik:

bajnok nincs!
1. Hild (UTE) 1 p 302 mp. 3. Követ (MTK) 
1 p 21.8 mp 3. Lantot (FTC) 1 p 24 mp.
MELLEN A HÖLGYEKNEK SINCS SZEREN

CSÉJÜK
A 200-as hőlgykebcluszó-bajnokság is bajnok 

nélkül maradt. A standardidő 3 p 2 mp. Hát 
es persze egy kicsit sok egy női kebelnek. Szép 
Klára és Sídet Magda dolgoznak a siker érde
kében. — sikertelenül. 1. Szász (UTE) 3 p 33.6 
mp. 2. Stép (III. kér. TVE) 3 p 36 mp.) 3. Dán- 
ner (SzUE) 3 p 37 mp. Molnár Ella 3p 28.4 
mp-es rekordja pedig még áll, All.. . úgy lát
szik, megvárják, mig Molnár Eluci — nagy
mama lett.

Rögtön utána 200-as ifjúsági mellúszás követ
kezett, amelyet Znchorán (Csabai AK) nyert 
meg J p 09.1 mp-cel. Szóval a junior-fiuk és —

pardon! — a „szenior*‘-hölgyek közölt 24.4 
mp-et anatómiai differencia vant

TÓTH ILONKA — REDIVIVUS
A népszerű Ilonka egy időre valahogy eltűnt. 

Most azután ismét a kötelek közé állt. Sikerrel.
öten neveztek 400-as hölgy-gyorsuszásra — né
gyen indulnak. Vasváryné, akit a közönség rö
viden „néni"-nek nevez ,nem indul. Start... 
következik a „nyaralás". Ezalatt értendő, hogy 
a közönség a büfféhez tódul. Ilonka közben da
gasztja a vizet. 100-on 1.23, 200-on 3.02.4,
300-on 4.46.4 mp az
ideje. Jön az utolsó 
hossz. Lesz-e standard, 
vagy nem? Ez a kérdés. 
A standard 6 p 30 mp. 
Ilonka fáradtan dolgo
zik, aztán bent van a cél
ban. A feje lelankad. 
Ahogy mondják: „na
gyon kivan".

Bajnok: Tóth Ilonka
(MUE) 6 p 28.8 mp.
2. Mállása (FTC) 6 p
44.8 mp. 8. Sípos 

(FTC) 6 p 49 mp.
Ilonka stílust változtatott, 
nem semmi. így aligha lesz újabb rekord.

Utána a 3X100 m-es flu-vegyesstafétát a MAC 
a) csapata nyeri 4 p 15.2 mp-vel.

Tóth Ilonka

A karmunkája majd-

58.8 MP. BÁRÁNY IDEJE — A STAFÉTÁBAN!
A 8X100-aa ▼egyes staféta körül nagy az izga

lom. Az intézők akkora rumlit rendeznek, 
mintha legalább is futballszövetségi tanácsülés 
lenne. Az egész pedig annyi, hogy az UTE és alenne. Az egész pedig annyi, hogy az UTE és 
MESE küzd egymással.
Igaz viszont, 
küzdelem a 
Hiába úszik 
1.14-et háton, hat méter
rel előbb váltja Nagyot 
Szabados. Bárány utána. 
Fenomenális harc kezdő
dik. Szabados túrja a vi
zet. A közönség tombol, 
Bárány karcsapásnyira 
feljött Szabados mellé. 
No még! De nem megy. 
Szabados előbb ' csap a 
célba egy ütemmel.

Bajnoki UTE (Hild, Nagy.
40.2 mp. 2. MESE 8 p 40.4 mp. 8. FTC 8

61.2 mp.

hogy ez 
javából. 
Bicskey

Bicskey

Szabados), 3 P 
P

Augusztus 23-án, vasárnap 
délután 6 órakor:

Madrid—Magyar profi
válogatott mérkőzés.

Németh „Jamesz", a kétszeres jubiláns: húszon* 
Ötödször volt válogatott és a századik gólt 

dobta szombaton
És ma esedékes a századik válogatott gólja is, 
Vizbe potyognak a csapatok .

Magyarország: Bródy — Homonnai, Sár
kány — Halassi — Keserű I., Vértesi, 

Németh.
Ausztria: Pollak — Steinbach, Seltz — 

Rlcdl, Flesch — Wondrovltz, Adler.
Szóval, két half- és két csatárrendszer. De 

hiába ez is. Kezdenek: Vértesi—Homonnai—: 
Vértesi—Halassi-akció, Halassi leúszik és a ka- 
pus keze között 1:0. 54. mp. Elég jól indul. 
Tovább. Keserű Halaséihoz játszik kezdés után, 
Halassi 10 méterről bombáz és gól. 2:0. Hánya
dik perei — kérdik. 1 p. 53 mp. bruttó időt, 
— És mennyi a nettót — Azt majd a proflszö* 
vétségben kiszámítják a menedzserek! Epés a 
megjegyzés, de . . . már itt is az újabb gól: 
Vértesi dobja. 3:0. Aztán . . . aztán röviden és

Az egyetlen rekord — a második napon
A szombati nagy meleg után az Idő vasár

napra borúsra fordult s ez kissé befolyásolta 
a látogatottságot. Pedig... ez a nap volt a 
szebbik.

HALASSL VITÉZ REKORDOT DÖNT
A 800-as gyorsuszás startjához hárman álla

nak: Halassi—Páhok—Lengyel. Jó lesz meg
jegyezni ezt az utolsó nevet. Fiatal gyerek ... 
íok vón inég betiné. A jövő. Ha vigyáz. A ver

seny különben messze 
Halászié volt. Az utolsó 
hosszban már rekordra 
megy a „vasember" és — 
sikerül Is.

Bajnok: Halassi UTE 
ti p. 06.4 mp. orszá
gos rekord (a régi 
11:15.6 volt). 2. Pá
hok MTK 11 p. 29 
mp. 8. Lengyel KTSE 

11 p. 81 mp.
Szép idők.

Jön az országos baj- 
még Zachorán „gyerek úszik

Halotti

nokság. Közben
50 méteren és mellen 40 mp.-et.
TOMBOL A NÉZŐTÉR... USSZÁK A SZÁZAST

Nagy verseny a 100-as gyorsuszás. Mindig is 
az volt. Négyen állnak a startnál. Vigyázz!... 
Loccsan a viz... hm! Bárány nagyon rosszul 
ugrott. Dehát adhat ennyi „fórt": két métert 
Wannienak. (Wannie András volt mellesleg a 
legfürgébb.) Am a fordulót azért Bárány dr. 
veszi elsőnek s aztán szabad az ut: nincs vita. 
Wannie visszaesik, anyira, hogy a finisben még 
Székely is beéri.

Bajnoki Bárány dr. MESE 59.8 mp, 2. Szé
kely FTC 1 p. 00.8 mp, 8. Wannie András 

SZUE 1 p. 00.16 mp.
Itt azután kolosszális hibát követtek el at idő 
mérők, mert Székely ét Wannie kötött még egy 
ttzedmásodperc sem volt a különblég. Ellenben 
ii negyediknek Kánásiy úszta ki a Wannienak 
hirdetett időt. Ez volt a rendezés legnagyobb 
szépséghibája.

A 100 méteres ifjúsági hátuszásban Hazai 
MTK 1 p. 21.6 mp.-cel könnyen győzött, mig 
a gyerekversenyben egy Ismeretlen „béka‘‘ 
6 méterei hátránnyal indulva It be tudta hozni 
ciapatát, a BSE-t at utolsót honiban at elfő 
helyre.

világhírt! ksrákpárok, 
varrűgapsk resziatra is 

„diadal- ThOkOiy-ut ze.
4 Watt p. n.kŐM)«b.) KSrJeo díjtalan képes nagy Árjegyzéket.

A HÁTUSZÓBAJNOKSÁG ISMÉT A VIDÉKRE 
VÁNDOROL

A 100 méteres hátuszóbajnokságban hatan 
startoltak a büszke bajnoki elmért, köztük az 
egyetlen esélyes fővárosi úszó Nagy Károly 
volt. Nagyot azonban — s ez kellemetlen meg
lepetés az Európa-bajnokság előtt — ketlen is 
megverték, tegyük hozzá: nem alaptalanul. A 
finisben óriási küzdelem Indul meg Bicskey és 
Nagy között, de amíg ezek kelten „ölik" egy
mást, Herendy II. hatalmas csapásokkal beéri 
őket és elsőnek csap a célba.

Bajnok: Herendy II. SzUE 1 p. 15.8 mp. 2.
Bicskey MESE 1 p. 16 mp. 8. Nagy UTE

1 p. 16.2 mp.
KÉTSZÁZON MÁR SIKERÜL HH.DNEK A 

BAJNOKSÁG
A kétszázas melluszőbajnokcágbrn szép si

mán „evezték** lo • kirótt felad, tót és pályát 
melluszóink, akik közül csak Hűdnek sikerült a 
standardon belül kikötnie.

Bajnok: Hild UTE 2 p. 58.4 mp. 2. Uniós 
FTC 3 p. 04A mp. 3. Kövess MTK 8 p. 

0.5.6 mp.

MALLÁSZ GITTA ZAVARTALANUL LESZ 
ELŐSZÖR SZÁZON ÉS A HÁTÁN BAJNOK

Az öt induló hölgy közül nem is volt nehéz 
azonnal kijelölni az esedékes bajnokot, illetve 
csupán arról volt szó hogy Maliász kiussza-e 
a standardot. Kiuszta. Ezzel először sikerült 
megnyernie a 100 méteres hölgybátuszóbajnok- 
ságot.

Bajnoki Maliász Gitta FTC 1 p. 81.8 mp., 
2. Sípos Manci FTC 1 p. 37 mp. 3. Vámok 

UTE 1 p. 89 mp.
VAJDÁT KIVERTE NAGY A TORONYUGRÓ- 

BAJNOKSÁGBÖL
A toronyugróbajnokság nyolc ugrással négy 

versenyzővel keiiilt eldöntésre és amint ez már 
Ilyenkor lenni szokott, meglehetős unalommal. 
Vajda ismeretlen okoknál fogva nagyon in
diszponált volt és a sok rossz ugrása közül 
alig akadt egy-kettö figyelemreméltó. Nagy ke
vesebb művészettel ugyan, de annál biztosab
ban fogta be a régi bajnokot.

Bajnoki N-Mgy MTK 110.90 pont, 2. Vajda 
FTC 99.90 pont, 8. Lenhardt 98.80 pont.

BÁRÁNY — AZ USZÓHÉROSZ
Talán az év legnagyob versenyét uszták ki 

a 4X200 méteres gyorsuszóstafétában a két 
vidéki és a két fővárosi egyesület úszói. SzUE, 
UTE, MESE ... ez volt egészen az utolsó 
váltásig a tipp, amit magyaráz az is, hogy Tar- 
ródi nagyon sokat leadott az első váltásnál. Az 
FTC az elején még fenyeget, később azonban 
teljesen eltűnik s már csak a három „nagy" 
harcol az élen.

Az utolsó váltásnál Szabados és Wannie I. 
mintegy 18 méterrel járnak már elől, ami
kor Bárány dr. utánuk röppen. Nyugod

tan mondhatják: mint a nyíl!
Lehetetlennek tartják a feladatot, de Bárány 
ugyláttzik jobban itmeri a maga acélos akara
tát s megpróbálja a lehetetlent. Az első százon 

1 p 0.3.2 mp az ideje, ami nvár kolosszális 
meglepetést tartogat. Ha birja tovább, feltét
lenül győznie kell. Az utolsó hosszban a néző
tér feláll, kaotikus tombolás következik, 
mintha at égéit medencének egyetlen szája 
volna ét zug a biztatói; Bárány, Bárányt

Az ltja vtzltltán teste gépiesen fúrja maga 
előtt a tajtékot . . . csak a szive nem gép, 
hanem egyetlen tüzelő, akadályt nem is

merő akarat
S ezzel győz is! Megcsinálja a lehetetlent s a 
kétnapos verseny fáradalmai után it 2 p 16.4 
mp-es 200 métereiével megnyeri csapatának a 
bajnokiágot. Kimerültén lankad le a feje a 
korlátnál, a közönség tapiorkánban ünnepli a 
felejthetetlenül szép verseny hősét, mig társai 
a partról tömegével ugrálnak a vízbe • ott csó
kolják, ahol érik. Ebben a versenyben olyas
mit látott a közönség, amit nehéz szavakkal 
megismételni s ami tettekben sem volna talán 
könnyebb mégegyszer.

Bajnoki MESE (Tarródy, Baranyai, Bits
key I„ Bárány dr.) 9 p 54.4 mp. 2. UTE 

• p 55.2 mp. 8. SzUE 9 p 57 mp.

Tanulni jöttek az osztrákok 
— a saját bőrükön

MAGYARORSZÁG— AUSZTRIA 10i> (tll) 
Auaitrla tanohil Jött. A> .gyík haiti lap 

Budapest felé adrestzálva valami olyant Irt, 
hogy bácsi kérem, ne nagyon verjék meg a 
fiúcskákat, mert akkor nagyon elvesztik az 
önbizalmukat Párizsban. Hét igy történt. Nem 
nagyon verték őket. Bagalell Í0:2-re. A dup
lája is lehetett volna. A 10-nek. A 2-giek már

Vértesi Homonnai

velősen gólt lőttek még Vértesi, Keserű, Né
meth (hopp! ez volt a századiki), Vértesig 
Halassi. Ez összesen nyolc. Egyet Steinbach is 
bekapar valahogy. 8:1.

Szünet után a magyar csapat leáll. Sunyi gólt 
lő. 9:1. Ettől elveszti lelki egyensúlyát és még 
többet is akar. Közben Adler 0:2-re javít. Aztán 
a nap legszebb gólját Halassi—Keserű-akcióból 
Vértesi doplerezl be. 10:2.

MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA 7:0 (4:0) 
Magyarország: Barta—Ivády, Sárkány— 

Homonnai—Keserű I„ Német, Bozsi.
Ausztria: Pollak—Stelner, Seltz—Steln- 
bacb, Leigeporer—Plohner, Wondrovltz.
A kezdet előtt a tizenötödik magyar-osztrák' 

válogatott vizipólómérkőzés kapcsán — tehát 
a második napon — a hatvanadszor válogatott* 
ként vizbeszá'ló Keserű l-et ünnepllk. Nem 
sokáig tart. Kezdődik a meccs. Homonnay 
passzával James kerül lövésbe, kapufa, Keserű 
fogja és hagyja a kapust kétszer is viz alá 
merülni, hogy annál biztosabb legyen a gól* 
1.-0. Homonnay elég rosszul játszik, de aztán 
javit és szabaddobasát Németh remek csavar* 
ral értékesíti. 2:0. Bozsi, aki ma elemében van, 
egymásután gét gólt, majd egy kapufát lő és

A jubiláns Keserű 1.

ezzel vége a félidőnek.
Az osztrákok jobbak, mint amilyenek az 

előző nap voltak. A magyarok viszont rosszab
bak.

Szünet után Homonnay véletlenül ismét re
mek passzt ad Bozsinak, aki nem tétovázik. 
5:0. Majd jön egy Bozsi—Keserű- Németh 
akció s az osztrák háló ismét zörög. 6.-0. A he
tediket Keserű ejti be, aki Ivádytól kapott jó 
passzt.

A második napi szerepléssel sokan nincse
nek megelégedve s ezek közül talán a legfon
tosabb mégis Komjády mester elégedetlensége, 
Hiábal Halassi hiányzik'. És ugylátszik ma Vér- 
tezsy Jobb formában van, mint Németh.

Az atléták weekendje: 
három atlétikai verseoy
Atlétáink a aalakpilyin tiltanék a «« 

nyári weekendet. A fővárosban nem kevesebb, 
mint három atlétikai verseny volt a kettős 
ünnepen. A szenioroknt a BBTE szombati és 
az OTE vasárnapi versenye, az ifjúságiakat a 
Törekvés vasárnap délelőtti versenyo foglal^01* 
lallA, J
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A „gödörben"

A BBTE vasárnapi versenye a másodklastzist 
Juttatta szóhoz. Reggeltől estig folyt a verseny 
rövid megszakítással. Csupa II. osztályú, junior 
és hendikep verseny szerepeli a műsoron és az 
elsőosztályuak részére csak „mutatóba" jutott 
egy-két szám. A legérdekesebb kétségtelenül a

10x200 méteres staféta
tölt, amelyet a BBTE csapata nyert meg. De 
egyébként is n tőmegszámok utalták á ver- 
tényt. A helyből magasugrásban 39. 200-on 25, 
a disuköszvetés előversenybén 4.1, 100 méteren 
37, a távolugrásban 41, n hármasugrásban 43 
és a Sulydohftsban 40 Induló volt. A verseny 
győztesei a következők:

I. osztályú versenyek:
10x200 m. staféta.' 1. a BBTE csapata (Bog- 

dánv, Síalay, Dárdny. Raggambl, Helmeczi, 
Kovács, Szigetvári, Zsilvai, Barsi, Paitz) 3 p. 
57.2 mp, 2. nz MTK csapata 3 p. 58.8 mp, 3. uz 
tTE csapata 4 p.

Gcrelyvetés: 1. Seekrényessy (MTK) 5480 cm. 
2 Juhász (BBTE) 4050 cm. 3. Kökény (Postás) 
4402 cm.

Egyéb versenyek:
' Helyből magasugrás: Jánosi (EKAC) 135 cm.
— Diszkoszvetés hendikep: Herr (SOAC) 5183 
cm., 10 m. o. — Rúdugrás II. oszt.: Szekré- 
nvcssy (MAC) 335 cm. — 200 m. gátfutás 11 
oszt.:' Szcntgyörgyl (BTC) 28.2 mp. — 110 m. 
gátfutás ll. oszt.- Bessenyey (TFSC) 16.7 mp.
— 100 m. síkfutás II. osrt.: Oycnes (MTK) 11.1 
mp. 400 m. síkfutás II. oszt: Gzakó (BEAC) 
62 mp. junior Belicray (UTE) 52.2 mp. — 
3000 m. síkfutás: Hermann (Törekvés) 9:22.2 
jflp. — 1000 in. síkfutás: Gomola (Törekvés) 
2:41.2 mp. — Magasugrás II. oszt.: Varga 
(Törekvés) 165 cm. — 300 m. II. oszt.: Czakó 
BEAC) 37.6 mp. — Helyből távolugrás ll.

oszt.: Kiss (FTC) 295 cm. — Távolugrás II. 
oszt.: báró Gudcnus (FTC) 663 cm. — Hármas
ugrás II. oszt. Bessenyey (TFSC) 1365 cm. —- 
tierelyvetés II. oszt.: Juhász (BBTE) 4650 c.m.
— Sulydobás hendikep: Kőszegi (MTK) 1342 
cm., 8 m. előny.

Doaoeáa „óbudai" rekorddal 
győzött az OTE versenyén

Ax OTE vasárnapi viadalára 400-nál több ne
vezés érkezett, de a versenyben ennek a tömeg
nek a fele sem állt starthoz. Am nemcsak a 
„tömeg** maradt távol, de a Budapestről kiku
tyagolt atlétabarálok nem kis bosszúságára, 
hiába kereste mindenki a beharangozott disz
koszvető ..Európamezőny" több tagját is. Do
nogán 4662 cm.-t dobott, amely megfelel az 
óbudai rekordnak. Óbudán ugyanis még soha
sem dobtak ennyit. Az 1000 m.-en Barsi gyenge 
idővel győzött. A versenyt a rutin nélküli OTE- 
vezetőség a végtelenségig húzta, úgy hogy ez a 
vontatotlság unalmat varázsolt az OTE-pályára.

Az eredmények a kővetkezők:
1000 m. sikfutás: 1. Barsi (BBTE) 2 p. 41 mp.

2. Szabados (RAFC) 2 p. 42.6 mp. 3. Bártfalvy 
(TSE) 2 p. 42.6 mp. Barsi végig vezetett s anél
kül, hogy ellenfelei jobb időre kényszcritelték 
volna. 6 méterrel megerőltetés nélkül győzött. 
A 400 m.-es ideje 53.4 mp., a 600 m.-es ideje 
pedig 1 p. 36 mp. volt. A másodosztályú 1000 
m.-es versenyben Gomola (TSE) 2 p. 40.8 mp.- 
rrl győzött s e győzelmével az I. osztályú atlé
ták sorába lépett.

Magasugrás, II. oszt.: 1. Kovách (BBTE) 160 
cm. 2. Kiss (FTC) 160 cm.

2000 méteres sikfutás (bajnokok kizárva): 1. 
Tusa (MTK) 5 p. 54.6 mp. 2. VcrbŐczy (MAC) 
5 p. 59 mp.

Sulydobás (meghívás: verseny): 1. Kiss (OTE) 
13.63 m. 2. Cserenyei (BTC) 13.57 m. 3. Ber
talan (BBTE) 12.48 m. A másodosztályú súly
dobásban Nagy László postás győzött 16.05 mé
terrel.

300 méteres junior síkfutás: 1. Sajó (UTE)
38.6 mp. 2. Zsurbej (MTE) 38.8 mp. 3. Lázár 
(SOAC) 39 mp.

Távolugrás (II. oszt.): 1. Kiss (FTC) 644 cm. 
Dlezkoszvetés (meghívás! verseny): 1. Donogán 
(BTC) 46.62 m. 2. Remecz (RÁC) 45 m. 3. Ber
talan (BBTE) 42.11 m. A versenyben nem vett 
részt Madarász, Marvalits és Kuliczi. Remecz 
egészen gyengén dobott, de Donogánnak is 
csak egyetlen dobása sikerült. A másodosztályú 
disxkoszvctésben Hermann (FTC) győzött 36.81 
méterrel.

Hármasugrás: 1. hr. Gudenus Ervin (FTC) 
13.30 m. 2. Kiss (FTC) 12.50 m. 3. Füst (KEAC) 
12.28 m.

•tX/OOO méteres setaféta ’(..C" oszt.): 1. Egyet
értés SC (Szoller, Hegedűs, Eper) 8.17.2 mp. 2. 
Törekvés 8.21 mp. 3. OTE 3.38.2 mp „D. oszt." 
csoport: 1. Vasas (Krizsán, Lendvav, Prohászka) 
8.34.8 mp. 2. MTE 8.51.0 mp. 3. BSzKRt 9.14.8 
másodperc.

A kőbányai versenyen 
négy kerületi ifjúsági 

bajnokság dőlt el
A Törekvés vasárnap délelőtt ifjúsági atlé

ták részére rendezett versenyt kőbányai sport
telepén. Négy budapcstkerülell ifjúsági baj
nokság keresett és talált gazdát a versenyen. 
Meglepetés, hogy az 1500 méteres bajnokságot 
Sárvári (UTE) hódította el a favorit Simon 
elől. 400 méteren Mészáros a vert mezőnybe 
utasította n régi országos bajnokot, Duha Gá
bort. A rúdugró bajnokságot a tavalyi országos 
bajnokság harmadik helyezettje, Zimonyi 
nyerte, míg a gerelyvetés bajnoka a Jeles kö
zépiskolai sulyatléta, Papp Pál lett.

Bajnoki versenyek:
1560 m síkfutás. Bajnok: Sárvári UTE 4:14.6 

mp. 2. Simon falván MTK 4:20 mp. 3. Magyar! 
József FTC 4:35.4 mp.

<0ö m síkfutás. Bajnok! Mészáros József 
MAC 53 mp. 2. Duha Gábor MAC 55 mp. 3. 
Kakas Ferenc MAC 65.2 mp.

Rúdugrás. Bajnok: Zimonyi József MTK 815 
cm. 2. Kolonits László FTC 815 Cm. 8. Kántor 
Ignác MAC 300 cm.

Gerelyvetés. Bajnok: Papp Pál MAC 5243 

cm. 2. Gyűlni Tibor BBTE 4980 cm. 8. Magyar 
László FTC 4220 cm.

Egyéb versenyek:
Magasugrás junior: 1. Dombóvári It. BSE 

170 cm. 800 m juhion 1. Hebler UTE 2:00.8 
mp. 1500 m It. ősit.: 1. ErSchlng UTE 4:24.6 
mp. tOO m funton I. Havas FTC 11.5 mn. 200 
m gát junior.- 1. Kása FTC 28.4 mp. 3000 m
I. ősit.: 1. Eisrich SOAC 9:50.8 mp. 400 m 
junior: 1. Juhász BTC 58.4 mp.

Bajnoki versenyek a vidéken
Székesfehérvár, augusztus 15.

(A Hétfői Napló tudósitójának tclefónjclcn- 
tése.) Az atlótaszövctség északnyugati kerületé
nek vándordíja* bajnoki atlétikai versenyét n 
kettős ünopen bonyolították le nagyszámú kö
zönség előtt az Álba Rcgia sporttelepén. Min
den számban népes mezőny indult. A ha inoki 
versenyen a székesfehérvári Déíivasuti TK. nz 
Álba Regia, a Győri AK. a Szombathelyi SE, n 
Tatabányai SC, a veszprémi és n zalaegerszegi 
MOVE atlétái vetlek részt A bajnokok a kö
vetkezők:

100 m.: Tanics, Zalaegerszegi MOVE. Gerely
vetés: Wennesz, GyAC, 5480 cm. 800 m.: Jn- 
hnnnes, GyAC, 2:06.4 mp. — 200 gát: Tvordi, 
ARAK, 28 mp. — RudtlgráS: Lukács. GyAC 310 
cm. — 400 m.: Johannes, GyAC, 53.8 mp. — 
5000 m.: Altmnnn, ARAK, 16:35.8 mp.

A pontversenyben: 1. Győr 83 ponttal, 2. 
Szombathely 73 ponttal, 3. ARAK 55 p., 4.
Zalaegerszegi MOVE 24 p., 5. Székesfehérvári 
Délivasut 16 p.. 6. Vesspréml MOVE 5 ponttal, 
7. Tatabányai Sport Egylet 2 ponttal.

Szeged, augusztus 15.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) A MASz délkerületének Ifjúsági bajnokai 
a következők:

Magasugrás: Góbi, KEAC, 175 cm. — 100 m.: 
Parassin. KEAC, lt.6 mp. — Sulydobás: Deák, 
SzTK, 12 m. — 1500 m.: Hrécz, SzMTE, 4:36.6 
mp. — 110 gát: Török, KEAC, 18.7 mp. — Disz- 
kosivetés: Nagy (CsAK, .3661 cm. — Távol
ugrás; Sófalvy, KEAC, 627 cm. — 400 m..-
Török KEAC, 55,9 tnp. — Rúdugrás: Nagy, 
CsAK, 290 cm. — Gerelyvetés: Kecskeméti 
CsAK, 5102 cm. — 800 m.: Horváth, SzAK, 
2:14.8 mp, — 200 m.: Sulyok, SzAK, 23.9 mp.

A szombahelyi profikkal megerősített 
válogatott csapat legyőzte a budapesti 

válogatott amatőrlegénységet
Scombathely, aug. 15.

(A Hétfői Napló tudásitójának telefonjelen- 
tése.) A múlt héten heves vita indult meg a 
Budapest—Szombathely vúrosközi mérkőzés 
előkészítése körül. A budapesti amatőr alszö- 
vptség tiltakozott a terv ellen, amely szom
bathelyi válogatott csapatnak profljátékosokkal 
leendő megerősítését célozta. Sxombalhely nem
csak az előkészítés körüli harcot nyerte meg. 
de

megnyerte a szombati mérkőzést Is, még 
pedig 2:0 nrányban,

Profíturák —
AZ ÓBUDAIAK KÉT VERESÉGGEL TÉRTEK 

HAZA CSEHSZLOVÁKIÁBÓL
Pozsonyból jelentik: A III. kor. FC szomba

ton Nagyszombatban játszott és az* oltani Ra
pid együttesétől 3:2 (2:) arányú vereséget
szenvedett. Az óbudai együttes vasárnap Po
zsonyban vendégszerepelt, ahol a ligeti csapa
tától 3:1 (2:1) arányban kapott ki. A vendég
látó csapat Mayer III. góljaival már 2:0 arány
ban vezetett, amikor az óbudaiak a 27. perc
ben Lengyel révén érlek el gólt. Szünet rlán 
a 35. percben Meidlinger beállitolta a vég
eredményt.

ÚJPEST KIJTTÖS DÖNTETLENJE 
ZÁGRÁBBAN

Zágrábból jelentik: Újpest csapata szomba
ton és vasárnap Zágrábban vendégszerepelt. Az 
első napon a Konkordia ellen 2:2 (1:0) arányú 
döntetlen eredményt ért el. A lila-fehérek mind
két gólját Avar lőtte, a jugoszlávok góljait Mar- 
tinovits szerezte.

Vasárnap az újpesti együttes a Gradianski 
csapatával játszott a az előző napi eredményt 
félidőstől együtt pontosan beállította. Ezúttal is 
2:2 (1:0) volt az eredmény. Újpest góljait Avar 
és P. Szabó, a jugoszlávokét Soprivnyik és 
Fritz lőtte. Újpest csapata mindkét napon mér
sékelt teljesítményt nyújtott ,a csapat még igen 
messze van normális formájától.

AZ ATTILA SEM TUDOTT GYŐZNI 
NAGYSZOMBATON.

Nagyszombatból jelentik: A nagyszombati

Az atlétikában oly jó az atmoszféra, 
hogy az olimpiász sikere 

nem maradhat el
Stankovits Szilárd a MASz elnökinek nyilatkozata

A magyar atlétika soha nem remélt diadal
sorozaton keresztül Európa legrettegettebb 
allélanácIÓJávA nőtte ki magát. Berlin, Finn
ország, Franciaország, Olaszország reprezen
tánsai felelt győzcdelmeskodlck a magyar atlé
ták egy év leforgása platt. Most hátra van a 
franciák elleni reváns és közeleg a losangelesl 
olimpiáét... Ebből as alkalomból érdekesnek 
tartottuk a diadalmas hadsereg vezérével, Stan- 
kovita Szilárd elnökkel beszélgetést folytatni. 
Slankovils elnök a hozzáintézett kérdésekre a

4 hatalmat érdeklődésre való tekintettel
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Sa/át érdekében Ön Is ItíUOn el!

Ifjúsági kerületi rekord. — 3000 m.: Hrácz,
SzMTE, 10:04.8 mp.

Debrecen, nhg. 16.
(A Héttői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A MASz keleti területének bajnokai a 
szombati verseny alapján a következők:

200 m-es síkfutás: Szász DTE 24.2 mp. 800 
m-es sikfutás: Mona Nyíregyházi VSC 2.04 mp. 
Diszkoszdobás: Galli DVSC 37 in 02 cm. 110 
tn-e3 gátfutás: Fehér DTE 18 mp. Távolugrás: 
Koródy Törökszentmiklósi MOVE 650 cm. 
Rúdugrás: Hadhár.y DEAC 320 cm. 400 m-es 
gátfutás: Andrássv Szolnoki MÁV 67.2. 5000
m-es sikfutás: WÖ1I DVSC 16:52.2 mp. Magas
ugrás: Kurues Nyíregyházi VSC 180 cm.

miután az első félidőben a szombathelyi csapat 
vezetett 1:0-ra.

A inöccs a szezon előtti gyenge formákat 
juttatta kifejezésre. A szombathelyi városi vá
logatott megérdemelte a gyöteltncí, noha a fő
városi csapat nz első félidőben igen jól játszott. 
A második félidőben a professzionalisták na- 
pyobb rutinja megfelelően érvényesült. Mind a 
két gólt Holzbauer rúgta az első félidő 20-ik 
és a második félidő 36-ik percében. A köztes 
csapatban Wcinhardt, a kapus tűnt ki, mig a 
budapestieknél Déri volt a csapat legjobb 
embere.

babér nélkül
Rapid csapata szombaton a Hl. kér. FC felett 
aratott győzelmet, amit vasárnap az újdonsült
I. osztályú miskolci Attila ellen megismételt. A 
miskolciak 4:2 (2:1) arányban szenvedtek vere
séget a jóképcsségii Rapid együttesétől.

KISPEST KOLOZSVÁRI KIRÁNDULÁSA 
IS VERESÉKET HOZOTT

Koloxiuxlrrdf jelentik: Kispest csapnia vasár
nap Kolozsvárott at Unlversitatea csapatával 
játszott s 3:2 (1:0) arányban vereséget szenve
dett. A mérkőzés mindvégig szép és érdek
feszítő volt. A kolozsváriak vetető gólját Sopi 
lőtte, majd szünet után Surlnsiu révén ujabb 
gólt érlek cl. A 18. percben Lukács 11-csből, 
majd a 36. percben ismét Lukács lőtte a kis
pesti gólokat. A kolozsvári egyetemisták Baciu 
lövésével közvetlenül « befejezés előtt biztosí
tották be a győzelmet.

VIDÉKI AMATŐRJEINK TÚRÁI
Kél jó képességű vidéki amatőrcsapalunk 

kelt kétnapos túrára. Az egyik a Csabai AK 
együttese, amely Aradon a többszörös kerületi 
bajnok Glóriától szombaton 2:1, majd vasárnap 
ftz Aradi AC-tól 5:1 arányban veréséget 
szenvedett. A másik, a győri DAC csapata, amely 
szombaton a pozsonyi MTK felett aratott 3:1 
(2:1) arányú győxelmcl, mig vasárnap Somor- 
ján győzött 3:1 (1:1) arányban a somorjni TK 
ellen. Ez utóbbi mérkőzés közben a győri csa
pat jobb összekötője lúbtörést szenvedett.

kővetkezőkben nyilatkozott:
— Az olasz—magyar atlétikát viadal nagy 

megnyugvással töltötte el a MASt egész vezér
karát. A jövő kilátásai igen kedvező perspek
tívát tárnak elénk, a prognózis jó... s mi

Joggal reméljük, hogy a magyar atléták a 
franciákkal szemben la megállják helyüket 
a szeptemberi viadalon éa aieglamétlődik 
a tavaly Pflrlsbart európai szenzációt kellő 

diadal.

ioi swra nivaicipo...................... p if.8O
cérll bhrún én fekoto Cípü ........ P 11.80
.‘•ni ta bKínrdinq................ .............. P «.«o
Fenwíttmiiésfaioiiö p?o.-,45. -..oo.- 
feríl eummi as HiilwriusiiaMt p II.-, 14.-- 
noi harisnya...................................p 1.—tói
Ffrflzokni ................................... p -.4o-tői
FértinyBÖfiondö ...................... p _.&o iöi
ZSOllHf liUÖ ..........................  P -.28-től

—■ A franciák ellen azért is remélem a győ
zelmet, mert az olaszokon keresztül számítva 
lobbak vagyunk, mint ők.

—- A versenyszámok összeá/litáxa a franciák 
ellen komplett és nekünk a legjobban megfelel. 
Nem hiányoznak oly számok, amelyekben mi 
jók vagyunk s nincsen oly versenyszámokkal 
teletűzdelve, amelyek az ellenfélnek kedveznek 
(pl. az olaszok ellen két gátfutás Is programon 
van, ahol az Ő szttpremíhiújuk vitán félüli).

Itt a fölénv Zolikái Számszerűbben kidom
borodik, mint az olaszok ellen, 

ahol a negyedik helyezett is kap pontot. Kü
lönben a MASz. máé tárgyalásokat kezdett az 
olasz vezetőkkel részint a program megváltoz
tatására, részint pedig a 22 re limitált létszám' 
nak 24-re történő felemelése érdekében. A 
pontszámítás som elégi! ki minkéi s at 5—3—1 
Számítást az olastok sem ellenzik. Vgvszintén 
n svédstafétának programba vétele a jelenlegi 
Olimpiai staféta helyébe vnlóSzinii. Ezek a vál
toztatások sokkal reálisabb képét nyújtják 
majd a legközelebbi találkozásnak.

— A jövő évi olimpiai Játékok elé nem aka
rok korai jóslásokba bocsátkozni, csupón 
konstatálni kívánom, at atlétika fejlődése (vé
nek állandó felfelé Ívelését és semmi kétségem 
nem lehet kétségbevonni, hogv ez tovább fog 
tartani s csak egy későbbi Időpontban állhat 
ho bizonyos szünet. Erre mutat fiz a kedvező 
körülmény, hogy

a vetélkedés a klubok és ar atléták kö*f 
nagyon élénk, n klubok cgvmáshoz való 
viszonya bajfárrlns és általábnn bizonyos 
együttérzés és közös lelkesedés konstatál

ható nz atléták társadalmában.
Mindenki „belcfokszlk" n munkába: az alléin, 
tréner, ax egvesülot, a szövetség s ezek egv- 
másirántl teljes megértéssel támogatják és ki* 
egészítik egymás munkáját.

Fn nagyon egészségesnek látom ax atmosz
férát s ha ezt n hnniulnt-t meg tudlak 
őrizni. i’Cy a további fejlődés és nr olim- 

pldsx sikere nem maradhat cl.
Természetesen azonban ez szükségessé feszt, 
hogy nz OTT felismerje nz atlétika fellendülé
sének rendkívüli jelentőségét s hogy engrdé' 
h/ezze azokat az összegeket, amelyeket at idén 
Is megtagadóit tőlünk. Különösen a vidék ér
dekében volna nnilhalnllanul szükséges a kért 
anyagi támogatós, mert itt állandóan Vannak 
oly akciók, amelyek bizony pénzbe kerülnek’.

Végül az atlétikának a futballal való koope
rációiéra vonatkozóan, nemkülönben a futball 
jelenlegi siralmas helyzetének megvilágításúra 
kértük Stanl.ovil* elnök véleményét, de az 
utóbbiról nem akart véleménvt nyilvánítani s 
Széles lálkörii vezér, mig a körös rendezésre 
nyíltan vallja azt nz elvet, hogy elvben nem 
barátja az dmalőrailéttla és a priflfutbail 
közölt! kooperációnak, ellenben örömmel üd
vözli az amatőr futballsportta! való barátságos 
együttműködést.

A Hungária 
és az Ujcest tartalékjai 

„bemelegítettek".. , 
fíanpóría. Ufpest tartalék — 

Ttc FC 9:0 (2:0)
Ar. Újpest és a Hungária tartalékjai vasárnaft 

látszottak az njpcsli pályán, az újonnan a’a- 
kult Ttc FC ellen, amelynek ez volt az c’ső 
bemutatkozása. .4 játék sok humoros bemon
dásra adott alkalmat, amikor nemcsak a mér
kőző csapatok, de az első félidő bírája is hozzá
járult, sorozatos hibáival.

A proflkomhinélt az c!»ő félidőben, búr ál
landóan támad, csatársorának hibái miatt, amely 
téren főként Skvarck és Rökk vezet, csak két 
gólt tud elérni, Varga és Possák révén. A Ttc. 
FC egy tizenegyest nem tudott értékesíteni Art- 
háber révén. A közönség a biró működését ál
landó humoros kft/beszólássnl kísérte, aki úgy 
látszik, örült ennek az ..elismerésnek", mert 
az első félidőt öl prreig vezette.

Szünet után az UTE amatőr Int-rője lesz a 
bíró, aki mór jobban érti n dolgát. A kombi
nált most összeszedi magát és ar ellenfél kapu
sának, Btrónak az asszlsztálúsa mellett, még 
tovább! hét gólt rúg, amelyeket Posták (8), 
Varga, Rőkk és Skvartk osztott föl efymáa 
között, míg a hetedik gól Streicher öngóljából 
esett, ’
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Százharminc csónak 
a vasárnapi regattán

A ksttös ünnepnapon bonyolították le az 
Kat-lapok rendezésében az év legnagyobb c»ó- 
nakversenyét, a Római-fürdőnél lévő romoktól 
• Fodor-csónakházlg terjedd mintegy 2 kin-cs 
távon. A vindnl nagyszámu közönség jelenlété
ben zajlott le, amelynek kellőmet élményben 
volt rétre.

A versenyben 136 csónak vett részlj 
az előfutamokban lebonyolított vindnl igen 
tarka látványt nyújtott. A verseny sikere érdé 
kében a révkapitányaág az utátzok, a folyam-

KflLFÖLIII 8P0RTNHPLá
Európa evezős bajnokságaiban 
a Pannon-nyolcas a harmadik, 

a Kauser-négyes a negyedik
Az evezőt Euróba-bnj nők ságok döntő 

küzdelmeit vasárnap fejezték be negyvenöt
ezer főnyi közönség előtt. Az egyes verseny
számok utón az olimpiai versenyek mintá
jára a győzelmi árbocra felvonták a győztes 
nemzetek lobogóit, a zenekor a nemzeti 
himnuszt Játszotta és a dísztribün előtt ün
nepélyes külsőségek között adták ót a győz
tesek a tiszteletűijaknt. Az Európn-bnjnok- 
ságok döntői a magyar színeknek csak ke- 
yés sikert hoztak, amennyiben

a Nép tan duhlójn a második helyen 
[ végzett, a Pannónia nyolcasa a harmn- 
1 dlk helyre került, míg a Hungária né

gyese csak n negyedik helyen kötUtt ki.
' A döntő részletes eredményei a követ
kezők:

A magyar Török-nyolcas 
és a kormányos négyes 

szombaton bekerült 
az európabajnoki döntőbe

Párizs, augusztus 15. 
Kormányos négyes.

/. középfutam. 1. Dánia 6:38.4 mp. 2. 
Svájc 6:46.4 mp. 8. Lengyelország 6:53 mp.

II. középfutam. 1. Magyarország 6:35.8 
mp. 2. Olaszország 6:38.4 mp. 8. Svéd
ország 6:48 mp.

Madrid bombacsapata ragyogó formában 
indul útnak Budapestre — revansot adni

Madrid, aug. 16.
(A Hétfőt Naptő tudóiltójának telefonjelen- 

tise.) Madrid város válogntott csapatát, amely 
középeurópai turnéra Indul, már egy hete ösz- 
azállítotlák a azóta szorgalmasan készülnek a 
a kemény feladatra.

Szombaton egy helyt kombinált ellen erős 
mérkőzést jdlsrottnk, amelyet húszezer néző 
nézett végig, Madrid ragyogó játékkal 6:0 

arányban győzött.
A programm izerlnt Zamora fi csapata ked- 

’den ette Indul útnak, szerdán Párizsban alszik 
ét csütörtökön indul tovább Budapest felé, 
ahová terv szerint pénteken kell megérkeznie.

Az ulrakelö madridi csapatot Budapesten csak

A Ferencváros haltsorának tüneményes 
játékával győzött a Ripensia ellen 

Ferencváros—Ripensia 4:2 (4:0)
Temesvár augusztus 16.

(A Hétfőt Naplő tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A söldfehérek első őszi meccse élvezete, 
sportot nyújtott. Mintegy 5000 főnyi közönség 
jelenlétében léplek a csapotok a pályára, ahol 
a nézősereg lelkes ünneplésben részesítette a 
vendégeket.

A Ferencváros a korai azeson ellenére is 
kitűnő futballt játszott

óriási hátszéllel játszott as első félidőben a 
zöld-fehér csapat. Halfsora szemkápráztatóén 
küzdött és sok-sok gólhelyzetet tálalt a csatá
rok elé. Már a harmadik percben megszerezte 
a vendégcsapat a vezetést, amikor a védelem
nél sokáig tartogatott labdával

Takács megugrott és védhctctlen gólt lőtt. 
(1:0).

Igen szép Játék fejlődött ki ezután. A 15. perc
ben komért ért el a Ferencváros,

Tflnter beadását Túrni juttatta a hálóba. 
(2:0).

'A 18. percben a bíró egy jóindulatú lt-eshez 
juttatta a t öld fehéreket,

a büntetőt Sáros! értékesítette (S:«), 
a 24. pereben Tilnrert faultolta a temesvári vé
delem, a aznbndrugás Kohulhoz került, akinek 
szépen Ívelő beadását

Takács II. gyönyörű felessel juttatta a há
lóba (4>0).

S/önet után teljesen megváltozott a helyzet. 
r hátszelet ekkor a Ripensia kanta s mintegy 
20 percen keresztül hatalmas fölényben jól- 
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őrség és a dunai kerületi kapitányság működ
tek közre, Mahore rendőrfelügyelő, Márkust fo
lyamőrségparancsnok, Szemere László dr. és 
Fodor István vezetésével, A verseny részletes 
eredményei a következők:

Férfipáros: Rádl Testvérek (Fojth-csónak- 
ház). 2. SIcher’Negy (Baktl-csónakház). 8. 
Csiba—Rupp (Niagara-csónakház).

Vegyespáros : Pintér—Jeremiás (Hattyu-cső- 
nakház). 2. Lukacsovics—Mérő (Bürgermelstcr- 
csónakház). 3. Leszkovszky-testvérek (Lesz- 
kovszky-csónakház).

Nőt páros: Csáky—Jeremiás (Hattyú-csónak- 
ház).

V/^azzuereenp.- Thieringer—Volovita-pár (Haty- 
tyu-csónakház).

Nyolcas verseny.
I. középfutam. 1. Franciaország 5:59.4 

mp. 2. Dánia 6.01.8 mp. 8. Lengyelország 
6:04 m.

//. középfutam. 1. Olaszország 5:57.4 mp.
2. Magyarország 6:02.6 mp. 8. Hollandia 
6:07.6 mp. 4. Csehszlovákia 6:20 mp.

Kevés magyar siker 
a döntőkben

Szklff: 1. Svójc 7 p. 06 mp., 2. Olaszország 
7 p. 00.2 mp., 3. Franciaország 7 p. 10 mp.

Kormányosnélküll pair oár: 1. Hollandia 7 p. 
01.6 mp., 2. Olaszország 7 p. 036 mp., 3. Fran
ciaország 7 p. 08 mp.

Kormányos pair oár: 1. Franciaország 7 p.
26.6 mp., 2. Olaszország 7 p. 30 mp., 3. Svájc 
7 p. 33.4 mp.

Double scull: 1. Svájc 6 p. 30 mp., 2. Magyar 
ország (Nepun) 6 p. 32.2 mp., 3. Olaszország 
6 p. 44.8 pip.

Kormányosnélküli négyes: 1. Svájc 6 p. 24 
mp„ 2. Lengyelország 6 p. 21.08 mp., 8. Hollan
dia 6 p. 33.4 mp.

Kormányos négyes: 1. Olaszország 6 p. 26 
mp., 2. Dánia 6 p. 30.4 mp., 3. Svájc 6 p. 33.6 
mp., 4. Magyarország (Hungária) 6 p. 39 mp. 
Nyolcasverseny: 1. Franciaország 5 p. 59.4 mp.,
2. Olaszország 6 p. 02 mp., 3. Magyarország 
(Pannónia) 6 p. 05.0 mp.

A Giandáz-serieget Svájc nyerte.

a legerősebb Felállításban szereplő magyar vá
logatott verheti meg .mert

ea a csapat hét olyan válogatottal Indái ól
nak, akik Bologndbnn az olaszok ellen 

győztek 3:2 arányban.
A védelem mindhárom tagja Spanyolország 

legerősebb játékkulturáju futballistáiból ala
kult, mig a csatársorban két olyan ifjú nagyság 
is szerepel, akiket „nagy ágyúnak" fog meg
ismerni Budapest.

♦
Két fájó vereség után tehát Itt az alkalom a 

rcparócióra. Erős csapatokat kívánt már régen 
r magyar közönség — ez a spAnyol csapat az 
lesz. Csak azután túlságosan erős ne legyen.

tzott A harmadik percben Dobay átadásából 
Wetzer lőtte ■ temesvári prolik első gólját 

(4:1).
óriási küzdelem fejlődött ki ezután, sok-sok 
Ripensia támadás lett a balszerencse martalé
kává. Raflnszkl bombája a belső kapulécről a 
kapuvonnlon belül esett le, azonban a bíró nem 
adta meg a gólt. A 10. percben újabb gólszer
zéstől estek el temesváriak, amikor is

Takács I. a büntetőterületen belül súlyos 
faulttal akasztotta meg a támadást 

A megítélt 11-est Raflnszkl a kapufának lőtte. 
Ezután a Ferencváros Ismét néhány telszetös 
támadást vezetett, de ekkor meg a „kis" Takács 
hibázott. A 30. perctől a Ripensia igen élénk 
finist diktált s ekkor komért követett. A gyen
gén Játszó Schwarzot a fialni Bekével cserélték 
ki ezután, aminek n 36. percben meg Is lett n 
jótékony eredménye, amennyiben Bckc pompás 
befutása és ügyes beadása után

Sem in le r lőtte a második temesvári gólt 
«*).

SK NÁCHOD—BUDAI 11 1:0 (0:0). 
Prága, augusztus 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele főn- 
jelentése.) A Budai 11 prágni mérkőzésén 
az. esős időjárás miatt alig 1000 főnyi kö
zönség jelent meg. A Budai 11 választékos 
játékstílusa tetszett a közönségnek, ám n 
pesti csapni az első félidőben elkészült ere
jével és a játék második részében vissza
esett. A gólok a 28. és 36. percben estek.

KISPEST—ROMÁNIA Hl (IsO).
A Kispest csapata vasárnap Kolozsvárott 

vendégszerepelt. A piros-feketék ellenfele a 
Románia csapata volt, amelyet l:0-áa fél
idő után 2:1 arányban győzött le.
ÖT REKORDOT ÚSZTAK A CSEH-LENGYEL 
VÁLOGATOTT USZÓMÉRKÖZÉS ELSŐ NAP

JÁN
Prágából jelentik: A Barandov-stadionban 

esős időben bonyolították le a cseh-lengyel 
válogatott uszómérkőzést. A rossz időjárás 
miatt csak csekélyszámu közönsége volt a ver
senynek, pedig mindjárt az első napon, szom
baton őt rekordot állítottak fel.

A 400 m hőlgy-oyorsuszásban a cseh Svttak 
6:50.8 mp-cel, a 3X.100 m hölgy vegyes stafé
tában Csehszlovákia csapata 4:37.4 mp-cel 
cseh rekordot, a másodiknak beérkezett Len
gyelország pedig 4:40.4 mp-es idejével lengyel 
rekordot állított fel. A 3X100 m vegyesstafétá
ban Csehszlovákia csapata 3:38.6 mp-cel cseh, 
a másodiknak beérkezett Lengyelország pedig 
3:50 mp-cel lengyel rekordot úszott.

LEHTINEN MEGKÖZELÍTETTE NURMI 
6000 MÉTERES VILÁGREKORDJÁT

Helsinkiből jelentik: A két napos finn atléti
kai bajnoki viadal

két uj finn rekordot eredményezett.
A kalapácsvetésben Pörrliölá 53.77 m-el javitott 
rekordot, mig a 400 m-es gátfutásban Vilén 
54.3 mp-es ideje jelent rekordteljesitményt.

Lehtlnen az 5000 m-es síkfutásban világ
viszonylatban Is kiváló Időt ért cl 14 pere
36.6 mp-cs eredményével, ami 5.6 mp-re 

megközelítette Nurml világrekordját
A finn hosszutávfutó klasszisára Jellemző, hogy 
a következő három futó is 15 percen belül ért 
célba. És pedig: Iso Hollo Ideje 14 p 39.5 mp, 
Wirtanen ideje 14.40.8 mp és Salvinen ideje 14 
p 53.3 mp volt. A aulydobásban Walstedt 
15.28 m-el győzött, a 14.72 m-et dobó Jervinen 
elölt. A magasugrást Reinikka 190 cm-el nyerte.

SÜSS SULYDOBÓ
Az Észak-Németország — Nyugat-Német- 

ország hölgyatlétáinak mérkőzését az észa
kiak nyerték meg 58:42 arányban. Melles
leg a barmeni Ileublein kisasszony egy eré
lyes mozdulattal 13—70 mére javította sa
ját világrekordját. Ezzel viszont a férjhez- 
menési esélyei romlottak el és pedig alapo
san, mert ugyan ki venne bátorságot egy 
‘•yen „gyengéd kezet" — megkérni? Talán 
Darányit! . . .

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

A német Winkelried fölényesen 
verte legjobb flyereinket 

a Gödöllői díjban
A szombat-vasárnapi kettős versenynap né

pes mezőnyökkel és érdekes versenyekkel szó
rakoztatta a turf közönségét. Különösebb jelen
tősége a vasárnapi programnak volt, mert fő
számának küzdelmére a német versenyüzem 
egyik legkitűnőbb flyerét, Winkelriedet küldte 
el. Miután az idén még nem nyert 4000 pengő 
értékű versenyt, Wlnkelrled igen előnyös hely
zetben volt a mi lovainkkal szemben, mégis 
az a stílus, amellyel elbánt velük, újabb bizo
nyítékkal szolgált arra a köztudomású tényre, 
hogy versenyanyagunk messze a németeké mö
gött van. Szombaton a Bérczy Károly-dij tel
jesen értékét vesztette, mivel Adagio ellen egye
dül a hozzá nem méltó Szittya állt ki. A szom
bati program inkább' az autszájdereknek ked
vezett, vasárnap ellenben a favoritok nyerték 
sorra a versenyeket. Nagy meglepetést okozott 
Semper veresége az Istállók dijában Bár
mikortól, ami alighanem a hibás taktikáju 
lovaglása miatt következett be, miután Semper 
lovasa nagyon meghagyth szaladni Bármikort. 
A részletes eredmény a kővetkező:

SZOMBATt I. FUTAM. 1. Issekuta Gv. 
Csipkerózsa (6) Csuta. 2. Szeles III. (2>f) 
Gutái, 3. Izolda (6) Sejbal. F. m.: Nirvána, Per- 
tinax, Caelepatnk, Hetty. Tót.: 10:81. 21, 16, 
25. — H. FUTAM. 1. Drehcr I. Latemar (6) 
Gutal. 2. Lido (3) Tellschik), 3. Helga (10) 
Kaszián F. F. m.: Martell, Gracia, Splendid, 
Orpheus, Levendula, Berril. Tót.: 10:95. 32, 23, 
30. — IH. FUTAM. 1. Gr. Wenckheim D. 
Adagio (2:10) Csapiár, 2. Szittya (5) Teltschik. 
Több ló ne mfutott. Tot.:10: 11. — IV. FU
TAM. 1. Lesvári ménes Borotra (8) Balog, 2. 
Cortina (3) Csuta, 3. Páratlan II. (1K) Gutái. 
F. m.: Fasista, Farsang. Tót.: 10:86. 31, 26. — 
V. FUTAM. 1. Mr. C Wood Casanova (4 reá) 
Sejbal, 2. Szelckótya (12) Martinék. F. m.: 
Balzsam II., Allegra. Tót.: 10:14. — VT. FU
TAM. 1. Lajtos E. Szlgllget (6) Teltschik, 2. 
Péter (2H) Esch, 3. Vadócs (10) Gutái. F. m.: 
Takarodó, Csatlós, Csopak, Tárnok, Lesbia, 
Bábé, Fu-nny. Tol.: 10:123. 42, 21, 37. A kettős 
foqadásnk kvótája a Latemar—Borotra dubléra 
5:761.50.

VASÁRNAP: I. FUTAM. 1. Issekuta Gy. Bár
mikor (6) Balog, 2. Semper (4:10) Csapiár. 
F. m.: Süsü, Lelkem. Tót.: 10:65. — II. Futam. 
t. Jeszenszky E.-né Kereső (2) Sejbal, 2. Hűm
mel (4) Gutái, 3. Suta (10) Kaszián. F. m.: 
Pezsgő, Bon solr, Bonny Boy, Pld, Habar!, 
Petár, Százszorszép, Szultán. Tót.: 10:28. 15, 
20. 42. — in. FUTAM. 1. MOIhens P. Wtnkel- 
rled (pari) Schmidt M., 2. Rejtély (6) Sejbal,
3. Jola IL (10) Esch. F. m.: Bcnvcnulo, Múg- 
Iva. Thank you, Mór enyém, Pali Mail. Tol.: 
10:25. 16, 20, 28. — IV. FUTAM. 1. Gr. Wenck
heim D. Fogas (2>í) Sepbnl, 2. Snow White 
(5) Blackburn, 8. Etolle Filanle (4) Kaszián 
F. F. m.: Finum Rózsi, Sas, Légy ott!, Sweel- 
heart, Ahogy akar. Interes. Tót.: 10:40. 17, 26. 
28. — V. FUTAM. I. Drehcr J. Napamasszony

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Magyar Kupa-mérkőzés Pécsett Pécsről 
jelentik: A BESzKÁRt csapata szombaton ját
szotta le Magyar Kupa-mérkőzését a Pécsi Vas
utas Sport Club ellen. A mérkőzést 1:0 (1:0) 
arányban a pesti csapat nyerte meg Gergelynek 
az első félidő 8. percében lőtt góljával.

X Somogy—Pécsbaranya 1:0. (0:0.)
Pécsről jelentik: Vasárnap játszotta le a két 
rivális csapat szezonnyitó barátságos mér* 
kőzését közel 1000 néző jelenlétében. A já« 
ték tekintettel a szezon kezdetre eléggé ni* 
vós és végig változatos küzdelmet hozott ki. 
Az egyetlen gólt a második félidő 22. per* 
cében Miklósy révén esett.

X Debrecen úszói legyőzték Nagyvárad 
reprezentánsait. Debrecenből jelentik: A városi 
uszodában rendezték meg a Debrecen—Nagy
várad városok közötti uszóversenyt, amelyet 
49:15 arányban Debrecen nyert meg. Az uszó- 
versenyen az eredmények általában gyengék 
voltak. A vizipólómérkőzésben Debrecen csa
pata nagy fölény mellett 9:2 (5:1) arányban
győzőit Nagyvárad csapata ellen.

X A lillafüredi pólókét. Lillafüredről jelen* 
tik: A lillafüredi pólóhét második versenynap
ján az Andrássy-kupa és a földmivelésügyi mi
niszter döntőmérkőzését bonyolították le. As 
Andrássy-kupán a budapesti Jászkun huszárod 
csapata 4:1 , 0:0, 2:0, 2:1 arányban győzött a 
nyíregyházai Hadik-huszárok csapata ellen.

X Pécs város tennlszbajnokságal. Pécsről 
jelentik: Vasárnap rendezték Pécs város 1931. 
évi bajnoki tenniszversenyét a pécsi atlétikai 
klub rendezésében. A verseny eredményei a 
következők. Férfi egyes: 1. Strauch János 
BEAC. Női egyes: 1. Schlosserné (Tennis Club, 
Bukarest.) Férflpáros: 1. Straub János, Szé
kely pár (BEAC.) Vegyespáros: 1. Schlosserné 
(Bukarest), Székely (BEAC.) Ugyanakkor tar
tották Pécs város legjobbjai címért folyó küz
delmeket, amelynek nyertesei a következők: A 
férfi egyesben a döntőben Dulánszky (PÁC) és 
Gál (PÁC) jutott. Női egyes: 1. Dömötömé 
(PÁC.) Férfipáros: 1. Dulánszky Gál pár 
(PÁC.) Vegyespáros: Dulánszky—Dulánszkyné 
(PÁC.) Női páros: 1. Dömötörné—Ciráky pár 
(PÁC.) 

(3) Kllmacha, 2. Szeles III. (8) Gutal, 8. Hetty 
(10) Kaszián T. F. m.: Ludvik, Alvinc, Zsar
nok, Amanullah, Pilyfae, Csokor, Máramaros, 
Mazurka, Beregszász, Happy F.nd, Moring, Fu
volás, Frau Wunderlich. Tót.: 10:57. 24, 32, 
34. — VI. FUTAM. 1. SchifTer M. Two (pari)' 
Rózsa, 2. Kacagány (4 Kaszián. F. m.: Nimolé 
(3) Teltschik. F. m.: Csendőr, Mákfilkó, Béllé- 
vue, Virtus, Szablya, Nótás, Annus. Tot.f 
10:23. 12, 16, 14. A kettősfogadások osztaléka 
a Kereső—Napamasszony dubléra 5:62.50.

Bécsi versenyek
A kettős ünnepnap versenyei a Freudenau- 

ban is jól sikerültek. Szombaton a Grosses 
Kottingbrunner Handicap, vasárnap az Icy 
Wind Handicap volt a program főszáma. Az 
előbbit Dark Rock, az utóbbit Arabian éa 
Rusalka holtversenyben nyerték. A részletes 
eredmény a kővetkező:

SZOMBATON. I. FUTAM. 1. Posnpes (6)1 
Szabó L. II., 2. Ideálist (pari) Jurnik, 8. Tü* 
relem (3) Nagy G. F. m.: Barcs, Johny Wal* 
kér, Asceta, Aljai, Kirgise. Tót.: 10:37. 17, 11« 
14. — H. FUTAM. 1. Derítő (3JÍ Weckermann.
2. Bolka (3) Esch Gy., 3. Kedvenc (4) Takács 
.1. F. m.: Toscana, Ódé Samothrake, Balbina, 
Herba, Silistria. Tót.: 10:53. 16, 15, 13. — ül. 
FUTAM. 1. Gin (1J4) Tuss, 2. Anubis (2K)| 
Esch Gy. F. m.: Blucsins, Lady Xénia, Pelas. 
Tót.: 10:25. 12, 13. — IV. FUTAM. 1. Dark 
Rock (6) Valentin, 2. Erbprinz (6) Tuss, 3. 
Balboa (5) Rojik. F. m.: Sans coeur, Volat, 
Szigetvár, Lflgner Heimwehr, Simple Simon, 
Tourtereau, KInoprinz. Tót.: 10:56. 23, 30, 24-
— V. FUTAM. 1. Arloslo (4) Gulyás B., 2-
Maikönig (6) Altmann, 3. La Coquetle (3) Nagy 
G. F. m.: Jaroslawice, Monté, Stra Milano, 
Bacchantin Foxmaid. Tót.: 10:44. 13, 20, 14.
— VI. FUTAM. 1. Tam din (pari) Weissen- 
gruber, 2. Anita (1J4) Cseszkovlts. F. m.: Jár
műn, GangrI. Tót.: 10:20. 12, 12. — VII. FU
TAM. 1. Vllja (8) Varga, 2. Welchrad (4) Alt- 
mann, 3. Blesk (8) Rojik. F. m.: Moravnn, 
Ecarte, Daca, Pechvogel, Sebes, Heros, Ja- 
wohl, Ronacher. Tót.: 10 : 83. 30, 22, 28.

VASÁRNAP: I. FUTAM. 1. Tdealsit (pari)' 
Nagy G.. 2. Lovrana (2) Szilágyi. F. m.: Mai
könig, Michele, Annából, Didó. Tót.: 10:18. 12, 
14. — IL FUTAM. 1. Waldfee (2H) Takács,
2. Katzelsdorf (6) Weckermann. F. m-: Cip- 
rlenne, Hellmayr, Sablna. Tót.: 10:28. 10, 41.
— ül. FUTAM. 1. Elswlnd (5) Valentin, 2-
Nordstem (8) Altmann, 8. Bandita (2%) Szabó 
L. F. m.: Suzy, Patras, Abonv, Baltimorc- 
Tol.: 10:51. 18. 29, 14. — IV. FUTAM. 1. Ara
bian (8) Esch Gy. és Rusn’ka (5) Mildorf holt
versenyben, 3. Passat (6) Szilágyi- F- m - 
BAbv, Ilassan, Sámson, C.heslnut, Sanla Maurn. 
Hanag. Tót.: 10:43 és 27. 24 18. 27. — »•
FUTAM. 1. Unión (lH) Varga. F. m.:__ Sa»nt
Loulse, Szépiák. Tol.: 10:20. — VT. FUTAM. 
1. Vermonth (4) Szabó L. IL, 2. My Baby (12) 
Takács, 8. Llght Star (4) Húrban. F. m.: P'« 
Palü, Vlscount, Bonvecchlatl, Szeladon, Pa”- 
Őrei, Ronacher, Oscnlnm, Hippos. Tót.: 10:4-- 
20. 36, 21. — VII. FUTAM. 1. Tlp Top (2H) 
Hauser, 2. Savannah (6) Tóth, 8. Faru M 
Weckermann. F. m.: Cigányasszony, 
Hokobál, Tamtrout, Hermcs. Tót.: 10:38. l5*
14, 13. ___ _

A Merkeatlésért és kiadásért Heh 
Dr. ELEK HUGÓ


