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1938 július 29.
Róm. kát.: Márta sz. Prot.: Márta. A nap 

kel 4 óra 33, nyugszik 19 óra 39 perckor. 
A hold kel 7 óra 42, nyugszik 20 óra 35 
perckor.

MILYEN 2DO LESZ*
Hazánkban szerdán, elsősorban a Dunántúl 

egyes vidékein, valamint a Pilis-, Börzsöny- és 
Mátrahegység vidékén volt zivatar. Slóagárdrúl 
— Tolna megye — pusztító széllel és 63 mm 
esővel járó zivatart jelentettek. Hevesebb zi
vatar volt még: Szakoson 18, a főváros keleti 
határán 20 és Szekszárdon 21 mm esővel. Csü
törtökön délelőtt a főváros fölött újabb ziva
tar vonult át. A hőmérséklet szerdán nyugati 
és északi határszélen nem érte cl a 30 fokot, 
az ország többi vidékein általában 30—32 fo
kig, Budapesten és Kalocsán 33 fokig emelke
dett.

A Balaton vizének hőfoka csütörtökön reggel 
Keszthelyen 27, Bogláron 25, Balatonfüreden 
24, Siófokon 26, Kenésén 25, a Duna vízhőmér
séklete Budapesten 20 fok volt.

Európában csütörtökön reggel a tengerszintre 
átszámított légnyomás legmagasabb értéke 769 
mm volt Középoroszországban, legalacsonyabb 
értéke 752 mm Izland szigetén.

BUDAPESTEN
csütörtökön délben a hőmérséklet 29 Celsius- 
fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 763 
mm, gyengén emelkedő Irányzatú.

Időjóslás péntekre: Dél-délnyugati szél. Túl
nyomóan derült Idő. A nappali melegedés foko
zódása.

vizAllAS
Á Duna Hofkirchen-Iinz között és Dnnnre- 

mete-Dunapentelc között árad, másutt apad. 
Bajáig alacsony, másutt közepes vizállású.

A Tisza Tiszafüredig apad, lejjeb árad, ala
csony vízállású.

Petőfi halálának évfordulóján kivilágítják 
a Petőfl-házat. Vasárnap, július 31-én lesz 
89-ík évfordulója, hogy Petőfi a segesvári 
csatában hősi halált halt. A Petőfi Társaság 
elhatározta, hogy az évforduló napján este 
8 és 9 óra között kivilágítja a Petőfl-házat 
(VI., Bajza-utca 39.) és egy óráig a kegyelet 
gyertyáit égeti a múzeum földszinti és első 
emeleti ablakaiban.

Viharos ülés után leszállították Nagyka
nizsán a kenyér árát. A nagykanizsai sütő- 
iparosok rendkívül viharos ülést tartottak. 
Az ülés összehívására azért volt szükség, 
mert a hatóságok felhívást intéztek a sütő
iparosokhoz, hogy a liszt olcsóbbodására 
való tekintettel szállítsák le a magas kenyér
árakat. Márkus Károly sütőipari elnök nyi
totta meg az értekezletet, amelyen hamaro
san kitört a vihar, mert a sütőiparosok 
nagyrésze semmiképp sem volt hajlandó a 
kenyérárakat leszállítani. Hosszas vita után 
Márkus elnök kijelentette, hogy az egész 
szakosztályt feloszlottnak tekinti. Az érte
kezlet így megszakadt és csak több, mint 
félórai békéltetési és egyeztetési kísérletek 
után nyitották meg újból az ülést, amelyen 
azután úgy határoztak, hogy a barna ke
nyér árát 30 fillérben, a félbarna kenyér 
árát pedig 40 fillérben állapítják meg kilón
ként csütörtöktől kezdődően. A viharos 
ülés után nagynehezen elért olcsóbbodás 4 
fillér kilónként.

Elhízott egyéneknél reggelenként éhgyomorra 
egykét pohár természetes „Ferenc József" 
keserűvlz a bélműködést hathatósan előmoz
dítja, az anyagcserét tetemesen fokozza, a zsír
mennyiséget megfelelően leapasztja és a tesiet 
könnyeddé teszi. Kérdezze meg orvosát.

Rejtélyes vagyon a kocsmáros pincéjében.
Bukarestből jelentik: Az óromániai Dőlj
községben a csendőrség Cristage Dimovics 
kocsmáros pincéjében házkutatást tartott a 
lakosság feljelentésére és itt hat millió lej 
készpénzt, nagymennyiségű idegen bankje
gyet, valamint arany- és ékszerlárgyakat 
talált. Széleskörű nyomozás indult meg an
nak megállapítására, hogy hogyan jutott a 
kocsmáros az elrejtett vagyonhoz. A gyanú 
az, hogy valamilyen, az utóbbi időben betil
tott titkos társaság vagyonára bukkantak.

Válóper, mert a férj jobban szerette a bort, 
mint a feleségét. Tizenötévi házasság után váló
pert indított a feleség s válóokul azt hozta föl, 
hogy férje az utóbbi évek alatt állandóan ré- 
szegeskedik, keresményének túlnyomó nagy
részét elissza s ezen életmódja folytán a csa
ládját többször nélkülözéseknek tette ki. A ki
hallgatott tanuk az asszony panaszát igazolták 
s a törvényszék, majd a tábla is a férj hibá
jából felbontotta a házasságot. A Kúria előtt 
megtartott tárgyaláson a férj újabb tanukra 
hivatkozott, akik eskü alatti vallomással iga 
zolnák, hogy az ö italozása csak normális mér
tékű volt, amely egyáltalán nem befolyásolta 
az anyagi helyzetét. Sem a felesége, sem csa
ládja ebből semmi hátrányt nem szenvedett, 
mert minden jóval ellátta őket. A Kúria az 
alsóbíróiságok ítéletét feloldotta és elrendelte 
az újabban hivatkozott tanuk kihallgatását 
olyan indokolással, hogy a bizonyítani vállalt 
körülmények a házasság fenntartásának érde
két szolgálják, tehát nincs akadálya annak, 
hogy ezeket a tanukat is kihallgassák.

Cseh—lengyel jegyzékváltás a cseh kommu
nisták lengyelországi tevékenysége miatt. Var
sóból jelentik: A cseh kommunistáknak Len
gyelországban folytatott felforgató tevékeny
sége ügyében történt diplomáciai jegyzékváltá- 
sok során a prágai lengyel követ'július 23-án 
átnyújtotta a lengyel kormány jegyzékét a cseh 
kormánynak, válaszul a csehek június 28-iki 
jegyzékére. A jegyzék megállapítja, hogy bár a 
cseh külügyminiszter nem vonta kétségbe a 
március 22-iki lengyel jegyzékben jelzett ténye
ket, a cseh biztonsági szervek hajlamosak je
lentéktelennek feltüntetni a dolgot és a cseh
országi kommunistapárt romboló tevékenységé
nek megszüntetésére hozott intézkedéseket ha
tástalannak kell tekinteni. A mostani lengyel 
jegyzék azonkívül új tények seregét sorolja 
fel, amelyek megcáfolhatatlanul bizonyltját, 
hogy a törvényes alapon működó csehországi 
kommunista párt folytatja felforgató tevékeny
ségét. A lengyel kormány végül kijelenti, hogy 
kész támogatni a cseh biztonsági szerveket e 
tevékenység megszüntetésére irányuló munka-

Garbó állítólagos férje Budapesten. Elő
kelő vendége van a magyar fővárosnak. 
Stokowski Lipót, a világhírű karmester és 
Greta Garbó állítólagos férje tartózkodik 
itt. Néhány hónappal ezelőtt együtt jött 
Amerikából Greta Garbóval, aki hazájába, 
Svédországba utazott. Stokowski azonban, 
aki szerelmese a magyar muzsikának, el
határozta, hogy hazájában hallgatja meg a 
népszerű cigánymuzsikusokat. Tervét valóra 
is váltotta, mert csütörtökre virradó éjszaka 
Kóczé Antal prímás és bandája fáradhatat
lanul húzta neki a régi kurucnótákat és a 
csárdásokat. Stokowski régen készült már 
Budapestre, mert az volt a terve, hogy 
Európa összes nagyobb városaiban hang
versenyt ad. A hangversenykörút elmaradt, 
de Budapest és Magyarország látogatását 
mégis betartotta a világhíres karmester. 
Stokowski Budapestről még néhány vidéki 
városba is ellátogat.

Három érdekes vendég elrepült. . .  Ér
dekes nemzetközi társaság szállt repülő
gépre Budaörsön. A gyönyörű utasszállító 
gép most vitte el Budapestről Pershing 
amerikai tábornok fiát, aki otthon hazájá
ban tőzsdeügynök. Ugyanezzel a géppel uta
zott el Bibesco herceg Románia genfi meg
hatalmazott minisztere, továbbá Millerné, 
Gilbert Miller világhírű amerikai színházi 
vállalkozó felesége. Gilbert Miller a felesé
gével saját repülőgépen jött Budapestre, ö 
még itt maradt. Az érdekes vendégek né
hány napot töltöttek Budapesten és vala
mennyien fájó szívvel hagyták itt a magyar 
fővárost. Eddig már Párizsban vannak.

Salat ardeMUen oiuassa éli
Megjelent a

KOSSUTH ALBUM
II. kiadása

3000  példány áll tehát újra rendelkezésre.
Mig a készlet tart, a beérkezés sorrendjében
küldj ük

teljesen díjtalanul

Kis uisag
minden olvasójának és előfizetőjének, aki a 
Kis Újság címlapján lévő előfizetési dijat félévre 
egyszerre küldi be, a

KOSSUTH LAJOS
cimü hatalmas aranynyomásu képes albumot, 
amelynek pedig a bolti ára P 25.—

Használja ki ezt a páratlan alkalmat, küldje be 
azonnal a félévi teljes előfizetési dijat s  postafordul
tával birtokában lesz a gyönyörű album.
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U t a z á s n á l
a változó életmód zavarja a rendes 
emésztést. Ez émelygést, fejfájást 
okoz. Ne felejtse, hogy utazáshoz 
szükséges a ,  .  m t i i
Jó hashajtó,. ^ A >áJA

Életveszélyes kolbász. Felháborító eset 
foglalkoztatja az újpesti, valamint a IV. ke
rületi rendőrbíróságot. A múlt hét csütör
tökén az újpesti vám elolt mintegy félmé- 
termázsa kolbászárut feltartóztattak a vám
őrök. Noha a kolbászon a „Kéegyházi ura
dalom gyártmánya" cimke volt, kiderült, 
hogy azt nem az uradalom, hanem Weisz 
László budapesti kolbászgyáros gyártotta. 
A hatósági állatorvos vizsgálata szerint pe
dig a kolbószáruban olyan húshulladék 
volt, amely alkalmas az emberi egészség ve
szélyeztetésére. Az árut elkobozták. A IV. 
kerületi kapitányság pedig a közben tolonc- 
házba szállított Weisz Lászlót négyheti el
zárásra és 400 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
ami nem fizetés esetén újabb 40 napi elzá
rásra változtatható át. Az újpesti rendőri 
bíró szombaton reggel vonta felelősségre a 
lelkiismeretlen kolbászgyárost, aki ellen 
azonkívül okirathamisítás címén is eljárás 
indul, mivel a romlott kolbászt hamis cinci
kével jelölte meg.

„Te így akartad . . . “ A rendőrségen napok;! 
óla nyomoznak a detektívek egy titokzatosa 
hátterű öngyilkosság ügyében. Néhány nap-íj 
ípal ezelőtt a Soroksári-út 32. sz. házban! 
Uévő lakásán holtan találták Pfaff Károlyi 
£9 éves klinikai műtőst. Két búcsúlevelet! 
irt. Egyiket anyjához, amely szerint nemi 
hírja tovább az életet, a másikat egyik nöis-M 
pierőséhez „Te így akartad, hát legyen így“M 
Szöveggel. Az első Helyszíni szemlén azt áll 
lapította meg a rendőrorvos, hogy Pfaff is-] 
meretlen méreggel megmérgezte magát. Csü-I 
törtökön délelőtt felboncolták a törvény-] 
széki orvostani intézetben a holttestét és ki* 
derült, hogy a mérgezésen kivid a míítőj 
fel is akasztotta magát. Azonnal kihallgat* 
ták hozzátartozóit, akiknek vallomásából 
azután kiderült, hogy Pfaff a klinikán, ahol 
alkalmazásban állt, morfiumot szerzett,] 
megmérgezte magát, azután vékony kötéllel! 
felakasztotta magút. A kötél leszakadt és ek-j 
kor, hogy biztos legyen dolgában, újabb1 
adag morfiumot vett be

1

SZERENCSE A SZERENCSÉTLENSÉG 
KÖZBEN

Relms, július 28,
Csütörtök reggel egy repülőgép gyakorla

tozás közben elszakította egy megfigyelő lég
gömb rögzítő kötelét. A repülőgép földre 
[szállt minden baj nélkül, de a megfigyelő 
[léggömböt, amelyen két ember foglalt he
lyet, elsodorta a szél az Argonne-hegység 
felé.

Párizs, július 28.
A Lyon közelében elsodródott megfigyelő 

léggömb Vouzierstől három kilométernyire 
földet ért. Az egyik megfigyelőnek eltörött 
a karja, a másiknak nem történt semmi 
baja.

„Ertrobbant a petrólcuinos üveg. Tótszent- 
márton községben Farkas Józsefné-58 éves 
asszony az égő lámpába petróleumot akart 
önteni. A lámpa lángjától a petróleummal 
telt üveg hirtelen felrobbant a kezében és 
az idős asszony súlyos égési sebeket szen
vedett. Haldokolva vitték a kórházba.

így ünnepelték Howard Hughes amerikai repülőt és társait Newgorkban, akik há
rom nap alatt körű l/epülték a világot.

TollértékesitÉs
A Mezőgazdasági Kamarával egyetértsen saját érdeké
ben felhívjuk a gazdaközönség figyelmét arra. hogv a 
nyers vagy éretlen állapotban kopasztott libatoll elhelye
zése leküzdhetetlen akadályokba ütközik, miért is a 
tollat csak érett állapotban tépjék.

Autóbaleset érte a tragikussorsú Tisza Jó
zsef gróf nővérét. Csütörtökön autóbaleset 
történt n nagykovácsi országúton. A baleset
nek szerencsére egészen könnyű sérültje 
Tisza Jolán grófnő, nővére a fiatal Tisza 
József grófnak, aki alig néhány héttel ez
előtt esett áldozatul autókatasztrófának. 
Mint ismeretes, a fiatal, alig húszesziendös 
gróf magavezette kocsijával nekiszaladt egy 
fának, a kocsi felborult, maga alá temette 
vezetőjét és Tisza József gróf meghalt. Dél
előtt Tisza Jolán grófnő, akinek néhány nap 
múlva van kitűzve az esküvője, birtokukra 
indult. Amikor a nagykovácsi országúira 
értek, a kocsi eddig kiderítetlen okból, 
nekifarolt egy fának. A kocsiban ülő Tisza 
Jolán grófnő a homlokán szenvedett jelen
téktelen sérülést, a kocsit azonban ott kel
lett hagyni és utasai taxin jöttek vissza Bu
dapestre.

Idegesség, fejfájás, szédülés, álmatlanság, 
reggeli rosszadét, levertség, bágyadtság, sok
esetben hamarosan megszűnnek, ha túlműkö
désünket felkeléskor éhgyomorra egy pohár 
természetes „Ferenc József" keserfivízzel el
rendezzük. Kérdezze meg orvosát.

RAHIM SEJKET MEGÖLTÉK
Párizs, július 28.

A Havas Iroda beiruti jelentése szerint 
Husszl Abda Rahitn sejket — St. Jean 
d'Acre mecsetjének imámját — szerdán este 
agyonlőtték.

A A.


