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fi 25 éves fiatalasszony 
vasáraira összeszólalkozott férjével, hétfőn 

nikotinoldattal megmérgezte magát 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-

főn délután tragikus módon vetett véget éle-
tének egv fiatalasszony. Bognár Zsígmondné. 
Férjének Tisza Lajos-körűt, és a Kazinczy-

ueca sarkán van hentesüzlete. A fiatal pár — 
az asszony mindössze 25 esztendős volt — 
boldog családi életet élt. vasárnap este ki-

sebb összetűzés játszódott le közöttük. Az 
egyik vendéglőben szórakoztak, a férj néhány 
percre eltűnt, az asztaltól. A fiatalasszony 
féltéknységi jelenetet rögtönzött ós amikor fér-
je visszatért, egy poharat esapott a földhöz 
dühében. Nemsokára kibékültek és hétfőre a 
fiatalasszony látszólag elfelejtette a vasárnap 
esti jelenetet. Egész délelőtt bennt tartózko-
dott férjével együtt az üzletben, nem látszott, 
rajta, hogy valami hántaná. Ebédután férje 
azzal búcsúzott el tőle, hogy rövid időre átsza-
lad a fogorvoshoz, kihúzatja, fájós fogát. 

Bognár elment és amikor negyednégvkor 
visszatéri, az üzletel legnagyobb meglepetésé-
re zárva találta. Kopogtatni kezdett az aj-

tón, de nem kapott feleletet. Fülét rátapasz-
totta az ajtóra é6 akkor hörgést hallott kiszű-
rődni. Ujabb kopogására felesége kinvitotta 
az ajtót. Bognár azonnal látta, hogy valami 
baj történt, felesége halálsápadt volt, alig ál-
lott a lábán. A hentesmester azonnal felkapta 
az asszonyt ég elszaladt vele a közeli orvos-
hoz. A rendelő ajtajában az asszonyt rángó-
görcsök fogták el ós néhány pillanat, alatt 
férje karjaiban kiszenvedett. Értesítették a do 
logról a mentőket, akik kivonultak, de már 
csak a beállott halált konstatálhatták. 

A megindult nyomozás során kétségtelenül 
megállapították, hogv a szerencsétlen, fiatal-
asszony öngyilkossápot követett el, még pe-
dig tömény nikotinoldatot ivott. Ez a mérec 
rövid idő alatt végzett, vele. Hogy a mérgei 
hol szerezte és hogy tulajdonképen miért kö-
vette el végzeten tettét, egyelőre nem sikerüli 
megállapítani. A nyomozást a rendőrség meg-
indította. 

XI. OLIMPIASZ 
VASARNAP 

Berlin, augusztus 3. Vasárnap délelőtt közel 
százezer ember előtt megkezdődtek Berlin-
ben az olimpiai küzdelmek. A fellobogózott 
stadionban a zenekarok állandóan az olimpiai 
himnuszt játszották, a közönség dörgő tapsa 
között lépett a sporttelepre a 70 tagu ver-
senybizottság, amelyben magyar részről Stan-
kovi.es Szilárd és Misángyi Ottó foglalt helyet. 

Délelőtt 10 órakor a maratoni kapun vonul-
tak be a stadionba a versenyzők: 53 nemzet; 
reprezentánsai ée hamarosan megkezdődtek a 
selejtező küzdelmek. Az elsőnapi versenven a 
magyarok szép számmal voltak képviselve, a 
magyar sziget nagy izgalommal figyelte 

a 100 méteres sihfutas 
selejtezőit, amelyet 12 részben bonyolítottak 
le. Ebben a versenyszámban. Sir. Gyenes ée 
Gerő képviselte a magyar színeket. Gerő már 
a selejtezőben elvérzett, Gyenes a közévdön-
tőig küzdötte fel magát, itt azonban ő is ki-
bukott. Remekül szerepelt Sir. aki Metcalfe, 
Owens. Borchmcvcr ée más világnagyság mel-
lett bejutott a 100 méteres síkfutás döntőjé-
be. ahol 12-en állnak strathoz az olimpiai 
bajnokságért. Az amerikai néger Owens elő-
futamát 10 3 másodperces világrekordidővel 
nyerte meg. 

A magasugrásban, 
a melyet szintén vasárnap bonvolitottak le. 
Bódossy képviselte Magyarországot. Kiesett, 
mert a 100 centiméteres magassággal sem tu-
dott megbirkózni. 

Olimpiai bajnok: Johnson (USA) 203 cm. 
2. Albritton (USA) 200 cm. 
3. Thurber (USA) 200 cm. 
4. Kotkas (finn) 200 cm. 
5. Yada (japán) 197 em. 
Vasárnap eldőlt 

a 10.000 méteres stkfnfás 
olimpiai bajnoksága, itt a magyar Kelcv vá-
rakozáson felül szerepeli. 12. lett 32.01 per-
ces idővel. Az első három helyet a finnek sze-
rezték meg. 

Olimpiai bajnok: Salminen (finn) 30:15.4 v. 
2. Askola (finn) 30:15.6 p. 
3. Tso-Hollo (finn) 30:20.2 p. 
4. Murakoso (japán) 30:25 p. 

5. Burns (angol) 30:28 p. 
Nagy meglepetést hozott 

a snludobás 
a több világnagyság mellett a világrekorder 
Torrance is. gyengén szerepelt. A két magvar 
résztvevő, dr. Darányi és Horváth bejutott 
ugyan a döntőbe, dc mind a ketten 15 méteren 
ahil dobtak és igv helyezetlenttl végeztek. 

Olimpiai bajnok: Wnllkc (német) 16.20 tn. 
2. Bárlund (finn) 16.12 m. 
3. Stöck (német) 15.66 m. 
4. Francis (USA) 15.45 m. 
5. Torrancc (USA) 15.38 m. 

A noi gereluvetes 
is német győzelmet hozott, a világbajnokságot. 
Tilly Fleischer szerezte meg 45.18 méteres 
olimpiai rckordteljesilmennyel, 2. Luise (né-
met) 43.29 m., 3. Kwasniewska (lengyel) 
41.80 m. 

Kellemes meglepetést hozott Magvarország-
nak 

a »00 meteres síkfutás 
előfutama, 

mind a három reprezentánsunk: Temesvárit. 
Szabó és Vadas tovább jutott.. Az előbbi ket-
tő a negvedík helven. Szabó a második helyen 
végzett előfutamában. 

A várakozásnak megfelelően szerepeltek 

a ttirvivóh 
vasárnap az elődöntő során: a norvégeket 

j 10:6. a jugoszlávokat 12:4 arányban gvőzték 
le ót ezzel a győzelemmel bejutottak a közép 
döntőbe, ahol a németek lesznek az ellenfelek. 

Ai öttusa 
első számában a magvar Orbán a terenlovasr-
1 .tóban a negyedik helyen végzett, rmenye 
lehet a végső győzelemre. 

b e l v á r o s i Moz i Kedd utoljár» 

I! szent és ra?on<fáia 
Ágnes Günther világhírű regénye. 

Főszereplők Mans i Kno t e c k és H a n s s tUv« 
9 órakor a nyáriba játszunk 

KEDDEN 
este 8 órakor 

Az ember iratádls 
a Dám-téren 

Madách drámai költeményének atolsó 
idei nagyszabású előadása. 

Adám—Lehofay Árpád, Éva—Lánezy 
Margit, Lucifer—Táiray Ferenc 

Helyárak: zsőlye 5.- P., zártszék 3.-
P., I r. ülőhely 3.- P., 11 r. ülőhely 2.-
P , III r. ülőhely 1 P. állóhely 50 fill. 

A Hírhozók 
közül vasarnap Kárpáti, Zombori, Tóth és 
Sóvári mérkőzött. Zombori ós Tóth tuesgyő-
zelmet aratott, Kárpáti pontozással győzött, 
mig Sóvári a finn Pietilavel szemben ponto-
zásos vereséget szenvedett, ennek ellenére to-
vábbjutott. 

H E T F O 

Kovács guözelvne 
a 400 as gát előfutamában 

Délután 3 órakor került sor a 400 méteres 
gátfutás előfutamaira. Az első előfutamban 
Kovács (Magyarország) 53.7 mp-es idővel győ-
zött a belga Rosmens előtt, aki 53.8 másodper-
cet futott. Kovács a belülről számított második 
pályán futott a japán F u k u d a és a belga 
Bosmens között. Igen könnyen futott. A vég -
'¡ő egyenesben közvetlen a belga futó előtte volt, 
dc az utolsó gát után könnyedén megelőzte őt 
és fél méterrel, elsőnek lépte át a célszalagot. 

A 400 méteres gátfutás előfutamainak ered-
ménye: 

Második előfutamban: 1. Nottbroc (Németor-
szág) 54.7 mp. 

Harmadik előfutamban: ]. Vhita (Fülöpszi-
getek) 53.4. 

Negyedik előfutamban: 1. Manticas (Görög-
ország) 53.8 mp. 

Hatodik előfutamban: 1. Hardin (USA) 53.9 
másodperc. 

Sir kieseit 
100-as bajnok Ovens 

Berlin, augusztus 3. A 100 méteres síkfutás 
elődöntőjének eredményei: 

1. előfutamban l O v e n s (USA) 10.4. 2. Wy-
coff 10.5. 3. Strandberg (Svédország) 106 mp. 

II. elődöntőben 1. Mctcalfe (USA) 10.5, 2. 
Osendorp (Hollandia) 10.6. 3. Brochmeyer (Né-
metország) 10.7 mp. Kieseit Sir (Magyarország), 
továbbá egy kanadai és egy angol futó. 

Sir a 2-es pályán a holland Osendorp és a 
német Borchmeyer között állt- A tribün dél-
nyugati részén a magyar közönség élénken biz-
tatta. Az első indulás kitűnően sikerült. 20 
méterig együtt volt a mezőny, ott a holland 
Osendorp előretört, 70 méternél azonban Met-
calfe erősített és biztosan győzött. Sírt sorban 
elhagyták a többiek, ugy, hogy a kanadai és 
az angol versenyző mögött utolsónak ért a cél-
ba, körülbelül 3 méter távolságban a győzte* 
négertől. Sír tehát kiesett. 

100 méteres síkfutás olimpiai bajnoka: 
Ovens (USA) to.3 mp. (világrekord), 

2. Metcalfe (USA) 10.4 mp., 
3. Osendorp (Hollandia) 10.5 mp., 
4. Wycoff, 
5. Borchmeyer (Németország), 

j 0. Strandberg (Svédország). 

A nirhoiaH Í 

I Feriin, augusztus 3. A birkózók. a.kík vasár-
i nap jól startoltak, hétfőn folytatták győzeb 


