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1Németország 
uéres uasárnapia
Hitler a választáson ismét erősen előre
tört, de nem Kapott anszoiut többséget
Sem a jobboldal, sem a baloldal nem tud kormányt alakítani

Robbanásig feszült hangulatban érkezett 
meg és zajlott le a választás vasárnap Né
metországban. Egyetlen válás; '«st sem elő
zött meg ekkora izgalom a német biroda
lomban, pedig ebben az esztendőben ne
gyedszer járult az urnákhoz a német nép. 

Számtalan utcai összetűzés, rendőrök és 
kommunisták véres harcai, hitleristák és 
szociáldemokraták rengeteg emberáldozalot 
követelő összecsapásai után került sor 
vasárnap a birodalmi gyűlés tagjainak a 
megválasztására.

Ez a választás eldönti Németország 
sorsút.

A főkérdés ez volt:
folytatódik-e a Hltler-párt példátlanul 

erős előretörése, vagy sem?
A nemzeti szocialistapárt (Hitler pártja) 
1928-ban mindössze 809.000 szavazatot és 
12 mandátumot szerzett, 1930-ban^ már

Véres csaták voltak Berlinben a vasárnapra 
virradó éjszaka

Több halott, sok súlyos sebesült, 287 őrizetbevétel
Berlin, julius 81.

A birodalmi főváros a választás napjának 
reggelén igen élénk volt. Fojtott feszültség és 
várakozás uralkodik a kedélyeken, őrjáratok 
cirkálnak. Minden választási helyiség mellett 
kettős őrség áll. Itt-olt rendőri autó fut végig 
az utcákon. Röpiralok osztogatása tilos. A szo
ciáldemokraták választási plakátját, amely 
Hitler ellen irányul és

„Ez az ellenség! Ez n nyomorult!" 
címet viseli, rendőri intézkedéssel kellett eltá
volítani.

Az éj folvamán Berlinben nagyszámú poli
tikai jellegű összeütközésre került a sor.
A rendőrség ma reggelig .11 politikai vereke- 

(lést jegyzett fel, közöttük többet lövöldözések
kel

Az összeütközésnek első halottja egy 17 
éves kommunista. akit egy rendőr önvéde

lemből lelőtt.
o súlyos sebesültek száma hat. a könnyüeké 
IS. 287 embert őrizetbe vettek, nagyobbszámu 
puskát és revolvert elkoboztak. Tizenhárom 
oszlopot felgyújtottak

Az Anklamer- és a Zionkirz-ulca sarkán éj
szaka 3 órn felé egy rendöraltiszt egy kommu
nistát feltartóztatott és meg akarta motozni. A

6,406.000 szavazat esett rájuk, ami már 
107 mandátumot jelentett.

A birodalmi elnökválasztásnál további 
előretörés következeit be: Hitler 13,417.460 
szavazatot kapott. Ha Hitlernek sikerül új
ból előretörnie: a jobboldal végleg magá
hoz ragadhatja a hatalmat, ami külpoliti
kai vonatkozásban komplikációra vezet.

összesen 16 párt vesz részt a választáson, 
ezek közül csak öt számottevő van.

1. Szociáldemokraták, akiknek 14.3,
2. Nemzeti szocialisták, vagyis hitleristák, 

akiknek 107,
3. Német kommunisták, akiknek 77, I
4. Centrum-pártiak, akiknek 68 és
5. német nemzetiek, (Hugenberg-párt), 

akiknek 41 mandátumuk volt.
Az izgalmas választási küzdelemről, 

amelyre az egész világ izgalmas érdeklő
déssel figyelt föl, következő távirati és te- 
lefontudósitásaink számolnak be:

kommunista töltött revolvert rántott elő és két 
szer rá akart lőni a tisztviselőre A fegyver 
csütörtököt mondott, önvédelmi helyzetben a 
rendőr háromszor lőtt: az egyik a kommunista 
támadót halálrasebesitette. Xiegalski Artúr 
nevű. 17 éves kommunistáról van szó. A ha
lottnál megmotozá.sakor a revolveren kívül 
még egy töltött ismétlőpisztolyt is találtak.

Az első délutáni órákig a birodalomból ér
kezett jelentések szerint a szavazásban való 
részvétel mindenütt ige: élénk. Magút n vá
lasztást eddig komolyabb incidensek nem za
varták meg, de nz. éi folyamán több városban 
súlyos összeütközésekre került a sor, amelyek 
több halottat követeltek

A Ruhr-tenilelcn a nap délig különösebb 
incidensek nélkül folyt le. Essenben azonban 
az éj folyamán többrendbeli összeütközés volt.

Schrön Frltz 18 éves nemzeti szocialista 
fejlövéstől meghall.

A rend megerősítések érkezésével helyreállt.
Hasselfeldében szombat este egy szocialista 

gyűlés résztvevői és nemzeti szocialisták közöli 
sulvos összeütközésre * '■-ült a sor. Több lövés 
is eldördült

Müller Frltz kommunistát az egyik lövés 
halálrasebeztc.

Egy másik kommunista mell-lövést szenvedett. 

Négy nemzeti szocialistát ii I ős zerszú mokkái 
súlyosan megsehesiteJlék. Hogv a halálos lövést 
,ki adta le, azt nem lehetett megállapítani.

Hamburgban igen sok szavazó jelent meg az 
urnáknál, jtzehocben az éj folyamán balpártiak 
egy házról le akarlak vennj egy horogkeresz- 
les zászlót. Rohamcsoportbcliek ebben meg
akadályozták őket. Amikor erre három roham
osztagos a rendőrségre akart menni, hogy az 
incidenst jelentse, nagyobb csoport egy klub 
helyiségéből rájuk lőtt. Nyolc lövést számlál
lak meg.

Kölln rohamosztagosl három lövéssel meg-

Rikító plakátharc Berlinben. 
Hindenburg vidéken szavazott le

Berlin, julius 31. 
Főleg

a munkásnegyedekben uralkodott nagy 
élénkség.

Ezek a városrészek valóságos zászlótenger 
képét mutatták, rengeteg lobogó a pártok 
színeivel és a rikító transzperensek tették 
tarkává az utcákat. A nyugati városrészek
ben és annak külvárosaiban a horogkeresz- 
les zászló volt túlsúlyban és a zászlóharc 
egyik legfeltűnőbb jelensége az volt, hogy a 
köztársaság hivatalos színeit, a fekete-piros 
arany színeket csak elvétve lehetett látni.

Hindenburg elnök ezúttal távol volt a 
fővárostól és ezért Neudcckben, nyári 

üdülőhelyén adta le szavazatát.
A birodalmi elnök palotájához tartozó sza 
vazóhelyiségben az elnök az eddigi válasz
tásoknál elsőnek adta le szavazatát. Most 
a birodalmi miniszterek igyekeztek az elnök 
példáját követni s

reggel kilenc órára már valamennyi 
miniszter leszavazott.

.4 közönség a minisztereket, különösen 
azonban Papén birodalmi kancellárt, lelkes 
ovációban részesítette.

A vasárnap' reggeli lapok még egy utolsó 
felhívást intéztek olvasóikhoz és figyelmez
tették őket arra, hogy

olyan nagy jelentősége van a mai nap
nak, amelyhez fogható még eddig egy 
szavazáson sem volt és utaltak arra, 

4 hogy a világ sorsa fUgg a mai szavazás 
eredményétől.

A lapok főleg a nemszavazókat flgycímez- 

ölték.
•Amikor a rendőrség megérkezett, a lettesek 
nyomtalanul eltűntek; cgyrészüket azonban 
sikerült kikutatni és letartóztatni. Az összeütkö*  
zés következtében egy allonai rcndörparancs*  
hokságot Itzenhoebn vezényeltek ki.

Felsösziléziából érkezett jelentések szintén 
nagy választási részvételről számolnak be. 
Sebőn svaidban

eg.v mezőgazda búzában Ismeretlen tette
sek bombát helyeztek el, amely felrobbant.

Az anyagi kár jelnlékcny. Sebesülés nem tör
tént.

tették választói kötelességükre s kiemelték, 
hogy a nemszavazók tömege az egyik leg
nagyobb párt, mert a legutóbbi választáson 
is több mint hétmillió választó nem élt 
szavazati jogával. Bizonyosra veszik, hogy 
ezúttal ez a szám jóval kisebb lesz, mert 
olyan rendkívüli propagandát fejtettek ki a 
pártok, amelyhez foghatót eddig még nem 
tapasztalt a világ.

Halottak, súlyos sebesültek
Halléban a választás előestéjén többhe- 

lyütt összeütközések voltak. Többhelyült 
nemzeti szocialistákat kommunisták megtá
madtak és köyekkel dobáltak meg. Az in
terveniáló rendőröket is megtámadták a 
kommunisták. Több rendőr megsebesült. 
Egy járókelő lőtt sebet szenvedett. Glancba 
külvárosban a rendőrség kénytelen volt a 
kövekkel dobálódzó tömeget riasztólövések
kel szétkergetni.

Chemnitzben a választók legnagyobb 
része délig már le is szavazott. Az Anna*  
bergerstrassén az éj folyamán véres inti-: 
densre került a sor. Két rendőrt nagyobb- 
\jzámu ismeretlen megtámadott. Kényszer*  
helyzetben

az egyik rendőr három lövést tett. Egy 
támadó súlyosan megsebesült, az éj fo

lyamán pedig meghalt.
A két rendőr is megsebesült.

Nürnbergben a választási aktus kbunyo*  
litását hátráltatja az, hogy a birodalmi vá
lasztással együtt népszavazás folyik a nürn
bergi yáiosi tanács feloszlatása dolgában.
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Hasznos tudni.
Hogy SCHMIDTHAUER

Igmándi
keserű vize tryornnn elhárítja 
a nők evéstől én Ivántól eredő 
kellemetlen érzéseket.

íMm minden palackhoz mellékeivel 
Kapható mindenütt!

Kommunisták, hitleristák és rendőrök 
véres összeütközése mindenfelé

Berlin, julius 31.
A válcuztási vasárnap Berlinben délután 

öt óráig nyugodtan telt el. Csak itt-ott ke
rült a sor politikai ellenfelek között kisebb 
összeül közösek re. Szórványosan tüntetési 
kísérleteket el kellett fojtani.

A választási aktust seholaem zavarták 
meg.

Düsseldorfban délig incidens nélkül folyt 
le • választási aktus. Délután 2 óra felé 
íierresheim városrészben összeütközés tá
madt rendőrtisztviselők és kommunisták 
között. Mintegy

150 kommunista megkísérelte, hogy 
vörös zászló alatt tüntetést rendezzen. 
Amikor a rendőrség a tüntetőket szét 
akarta oszlatni, összeütközésekre ke
rült a sor. Egy rendőr tildőszurástól, 

egy másik fejüléstől megsebesült.
'A letteseket letartóztatták. A menetet szét- 
oszlalák.

A délutáni órákban Poroszlóban továbbra 
Is élénk volt n szavazók Jelentkezése. A vá
lasztás lezárásakor 80—85%-uS részvétel 
solt megállapítható. A külső kerületekben 
többhelyiitt ö.rs.-rü/Á őréire kerüli a sor. A 
Krialenburgplatzon délután nyolc nemzeti 
szocialista, akiket egy kocsi szállított, egy 
gyűlés résztvevőivel találkozott. A nemzeti 
szocialisták felléplek a tömeg ellen. Eköz
ben

Az első eredmény vasárnap este 7 órakor
Az első országos eredményt Berlinben vasár 

nsp este 7 órakor publikálták. Ez az eredmény 
• következő volt:

767.107 szavazatból!
1. Szociáldemokraták 142.113
3. Nemzeti Szoe. (Hitler) 256.711

Hitlerén lassan eMretSrnek
Berlin, julius 31. 

X# órakor.
Este ’ÍO órnkor mór hat és félmillió szá

Varat vált ismeretesné. Ezek igy oszlottak meg:
1. Szociáldcmokrn • ók 1,521.000
2. Nemzeti azoc. (Hitler) 2,150.000
3. Kommunisták 1,080.000
4. Centrum 610.000
5. Német nemz. (Hugenberg) 381.000
6. Német néppárt 90 000
7. Bajor néppárt 290.000

Hitlerek tovább nyomulnak előre ...

1. Szociáldemokraták 1.934.981
2 Nemzeti szór. (Hitler)’ 4.056.824
3. Kommunisták 1.422.058
4. Ont rum 970.382
5. Német nemz. (Hugenberg) 458.128
6. Német néppárt 114.804
7. Gazdnságpárt 40.791

Berlin, julius 31. este 20.41 perc.
Hitlerék előretörése egyre erőteljesebb, n szó- 

riáldemokrnták visszaesnek. Az országos ered
mény %10 órakor az összes pártok felsora
koztatásával ezt a képet mulatja;

8. Allampárt 97.035
9. Bajor néppárt 278.952

10. Landvolk 6155
11. Keresztényszocialisták 76.510
12. Népjogpárt 13.578
13. Német paraszlpárt 19.733
14. Laiulhmid 502
15. Német hannoveri párt 968
16. Szocialista munkáspárt 14.165
egy ■óh pártok . 49.912
Ez összesen 0.555.477 szavazat. Ebből Hit

leriké több mint 40% az 1930-as 18.3%-kal 
szemben.

15 millió szauazatbúi Hitlerin 33 
százalék, szocialisták 20 százalék

21 óra 20 perc
A leadott szavazatoknak körülbelül a felét 

Őaszeszámlálták. Hitlerik visszaestek, de arány
számuk igv is 33% - az 1930-as 18.3%-kal 
szemben. A szociáldemokraták behozták vissza
esésüket, arányszámuk most 20% — az 1930-as 
14.5%-kai szemben. Részletes eredmény:

1. Szociáldemokraták 3,140.157
2. Nemz, szocialisták (Hitler) 5.223.016
3. Kommunisták 2.489.660
4. Centrum 1,900.952
5. Nemet nemz. (Hugenberg) 79.131
6. Német néppárt 199.438
7. Gazdasági párt 67 194
8. Állampárt 177.531

összesen 15.054.655
Este Ml kor 

rí volt at eredményt
1. Szociáldemokraták 3,590.759

,A legvéresebb német választáson**  Hitlerek 
megduplázták szavazataik számát

Berlin, julius 31.
Az éjszakai órákban beérkezett eredmé

nyek alapján mór nyilvánvaló, hogy a nem- 
seti szocialista párt előretörése az áprilisi 
tartománygyülési választásoknál még nem 
érte el teli zntjút és hogy

HÉTFŐINAPLÓ
regény kérész, tre j tvény versenyének

X. sz. szeivenve
Név;.............. ...... ...............................

Lakát!,....... „.................... ...................

DttHTSOH A MARTVII..!

egy nemzeti szocialista két lövést tett, 
amelyek egy közúti kalauzt súlyosan 

megsebesítettek.
.1 rendőrség 30 nemzeti szocialistát letar
tóztatott. Több más helyen is letartóztatá
sok történtek.

Újabb súlyos összeütközések voltak 01- 
laschinban. Itt kommunisták a nemzeti 
szocialisták egy választási falragaszát le
tépték. A nemzeti szocialisták Boroszlóból 
erősítéseket kaptak és letéptek egy vörös 
zászlót, majd

megsebesítették a zászlóvivőt.
Niirnbergben, mint megállapítható, ki

sebb incidensektől eltekintve, nyugodtan 
telt el. A szavazóknak 88—90%-a jelentke
zett az urnáknál. Reggel négy óra felé a 
szociáldemokrata „Fraenkische Taqespost" 
elölt

lövöldözésekre került a sor, amelynek 
két scbesültje volt.

Hamburgból, Stettinből, Weimarból és 
Hannoverből’is a szavazók nagyarányú je
lentkezését és a választási aktus nyugodt 
lefolyását jelentik.

Lübeck, Julius 31.
Meinen Bernát bőrkereskedö egyetlen 

bogóegyesületi jelvényt viselő ember agyon- 
flát, a 25 éves Bennot, a választási vasár
napra virradó éjszaka két birodalmi lo- 
szurta.

3. Kommunisták 114.808
4. Centrum 110.184
5. Német nemz. (Hugenberg) 46.743
A többi pártok számba nem vehető kis ered

ményt értek el, köztük legtöbbet, 25.229-et a 
bajor néppárt.

A többi pártok számaránya elenyészően cse
kély. Százalékosan átszámítva a helyzet igy 
fest: szociáldemokrata párt 23% (1930-ban volt 
24.5%), Hitlcr-párt 32% (volt 18.3%), .a kom
munisták 15% (volt 13%). a centrumpárt 10% 
(volt 11.8%). E részleges eredményből Hitle
rek lassú előretörését lehet'megállapítani, né
mileg erösbödtek a kommunisták is — az 
1930-as birodalmi gyűlési választással szem
ben.

2. Nemz, szocialisták (Hitler) 6,008.561
3. Kommunisták 2.767.576
4. Centrum 2,443.704
5. Német nemzetlek (Hugenberg) 1,031.332
6. Német néppárt 232.572
7. Bajor néppárt 587.696

A többi pártok eredményei nem számot
tevőek. összesen 17,426.547 szavazatot szám
láltak össze.

22 óra 10 perekor
a szavazatoknak 60%-a vált ismeretessé. A 
megszámlált 21.165.552 szavazni közül:

1. Szociáldemokraták 4,230.377 (20%)
2. Nemzeti szoe, (Hitler) 7,856.937 (37%)
3. Kommunisták 3,302.364 (16%)
4. Centrum 3,048.720 (14%)
5. Néin. nemz. (Hugenberg) 1,254.884
6. Bajor néppárt 564.162
A többi szavazat megoszlott.

a Hlllcr-lábor szavazatainak száma a 
mostani birodalmi gyűlési választáson 

Is megnövekedik.
Ebben természetesen annak is része van. 
hogv a választók részvételi aránya az egész 
birodalomban példátlanul nagy .volt, Jgen 

sok válaastókerületből 90 százalékos 
részvételi arány számot jelentenek 

s Darmstadt városában a részvételi arány 
még a 95 százalékot is meghaladta. A nem
zeti szocialisták az 1930. évi birodalmi 
gyűlési választásokhoz , képest mindenütt 
erőteljesen megszaporitották szavazatik szá
mát s az áprilisi tartománygyülési választá
sokhoz képzést is sokhelyütt hódítottak 
újabb szavazótokat.

A Hltler-fábor a jelek sierlnf nem fogja 
eléml az abszolút többséget, lehetséges ■ 
azonban, hogy a német nemzeti párttal, 
meg a német néppárttal együtt közel 

fog járni az ötven százalékhoz.
A választás egyike volt a német köztár

saság legvéresebb választásainak, mint az 
esti órákban egymásután beérkező veszte- 
séglistákból kiderül.

Este kilenc óráig összesen 9 halotlat 
jelentenek, 

akik politikai összecsapásoknál vesztették

30 millió szavazatból 
a szocialistáké 21

Hitlereké 38, 
százalék

Berlin, éjjel 23 órakor.
A számlálás Imponálóan gyors tempóban fo

lyik. Éjjel 11 órakor már 30 millió szavazat is
meretes. Ezek igy oszlanak meg:

1. Szociáldemokraták 6,321.956
2. Nemz, szocialisták (Hitler) 11,519.820
3. Kommunisták 4,387.579
4. Centrum 3,951.742
5. Német nemz. (Hugenberg) 1,792.211
6. Német néppárt 369.535
7. Gazdasági párt 115.111
8. Allampárt 294.621
9. Bajor néppárt 1,005.334

10. Landvolk 49.6:2
11. Keresztényszocialisták 292.986
12. Népjogpárt 38.309
13. Német parasztpárt 134.681
14. Landbund —
15. Német hannoveri párt 21.486
17. Szocialista munkáspárt 48.166
egyéb pártok 168.092

r M_______ ntl <X1Iösszesen 30.051.291
Százalékokban: szocialisták 21% (volt 24.5%), 

Hitlerék 38.3% (volt 18.3%), kommunisták 
14% (volt 13.1%), cenlrumpártiak 13% (volt 
11.8%).

Hugenbergck 5%, a többi pártok szétmor
zsolódtak, — úgy látszik, — híveik Hitlerék 
táborát erősítették meg.

nem lesz KormfinvMpes tounseg
Berlin, 23 óra 20 perc.

1. Szociáldemokraták 6,739.174
2. Nemz. szoe. (Hitler) 11,641-912

Mindig vannak, akik kitalálnak 
dolgokat, hogy azzal izgassák a közön- 
séget — mondotta Korányi pénzügy

miniszter
Korányi Frigyes pénzügyminiszter elutazása előtt nyilatkozott 

az „államcsődről és inflációról" és az államháztartás 
egyensúlyáról

Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter 
vasárnap este a kilenc óra 45 nerces vonat
tal elutazott Budapestről Karuoadba, ahol 
szeptember hó 10-éig tartó szabadságidejét 
fogja eltölteni. A pénzügyminiszter jóval a 
vonat indulása előtt felesége és Paul Iván dr. 
miniszteri tanácsos, a pénzügyminisztérium 
elnöki osztálya helyettes vezetőjének kísére
tében érkezett ki a pályaudvarra, ahol a 
Hétfői Napló munkatársának volt alkalma 
a pénzügyminiszterrel beszélgetést folytatni.

KORÁNYI FRIGYES BÁRÓ
a következőket mondotta munkatársunknak:

— Tegnap délelőtt nálam volt a helyette
si lésemre kinevezett Walko Lajos külügymi 
niszler, a pénzügyminisztériumi államtitká
rokkal együtt, akik átvették tőlem a pénzügy
minisztérium vezetését. Ugyancsak tegnap 
délután meglátogatott gróf Károlyi Gyula 
miniszterelnök is.

Arra a kérdésre, hogy milyennek tartja az 
ország pénzügyi helyzetét, kijelentette a 
pénzügyminiszter,

hogy egyáltalában nincs ok a pcMzi- 
mizmusra, vagy az elkedvetlenedésre.

Igaz, hogy a gabona- s főleg a búzatermés 
csökkenése bizonyos elkedvetlenedést idé
zett elő, azonban viszont többi terményeink
ben. különösen a kapásterményekben sok
kal jobb termés várható, mint tavaly, ami 
azért fontos, mert hiszen kukorica tekinte
tében a múlt évben is behozatalra szorul
tunk.

— Mi a véleménye Excellenciádnak Ro- 
yall Tyler jelentésének azon részére vonat
kozólag, amelyben azt hangoztatja, hogy 
újabb redukcióra lesz szükség az uj és már 
megszavazott költségvetésben is és hogy 
húszmillió bevételi hiányra számíthatunk?

— A jelentésnek ezt a részét félreértet
ték, — mondotta a pénzügyminiszter. — A 
kormány még áprilisban megállapodott a 
bankokkal hatvanmillió értékű pénztár
jegyekre vonatkozólag.

Ebből csak negyvenmilliót vettünk 
igénybe, sőt ■ kamatokat la előre ki

fizettük,

Óriási siker
kísért

urldlvatspaclallsta, Erzsabel-kSrul S4 

likvidáclús 
árusítását, 

finom Aruk, feltűnő olcsón!
Sport- és puplinIngok már—« P 6.—töt 
Strandpizsamák már.................- P 11 —-töl

életüket. Egy közülük Berlinre esik, a többi 
nyolc vidéki városokra. A sebesültek száma 
100 fölött jár. . ------- -

3. Kommunisták
4. Centrum
5. Német nemz. (Hugenberg)
6c Bajor néppárt

4,551.141’
4,071.766
1,861.720
1,005.334

31,462.596

Berlin, julius 1-
A birodalmi gyűlési választások a jelek sze« 

rint nem hozzák meg a várva-vált döntést a 
német belpolitikában. A lelyzet marad a régil

sem a jobboldalnak, sem a welmarl közép
nek nem lesz abszolút többsége, úgyhogy 
kormányképes többség és munkaképes 

parlament megint csak nem várható.

Amikor este tiz óra tájban a választási ered
ményeknek már több mint a fele közismertté 
vált, az volt a helyzet, hogy a jobboldal jelen
tékenyen megerősödött, de még messze távol 
niaradt az abszolút többségtől.

A welmarl középpártok — beleértve a 
szociáldemokratákat Is — elvesztették a 
régi birodalmi gyűlésben élvezett abszolút 

töbségüket,
a kommunisták számaránya pedig erőteljeseit 
megnövekedett. Az április 10-iki második el
nökválasztásnál a jobboldal az összes leadott 
szavazatok 36.8 százalékát kapta meg, most pei 
dig 44 százalékát.

számítva arra, hogy az aratási időszak alatt 
a leggyöngébb lesz az állami bevétel.

Most erre az átmeneti időre igénybe 
vettük még azl a húszmilliót, 

ami rendelkezésünkre állott volna korábban 
is, de nem volt reá szükségünk. A magam 
részéről az uj költségvetési év elé a leg
teljesebb bizalommal tekintek.

— Túl vagyunk már a nehézségeken?
— Még nem vagyunk túl, de megvan 

minden okunk a bizalomra.
Ezután szóvátettük Gaál Gasztonnak azt 

a legutóbb elhangzott nyilatkozatát, amely 
szerint a költségvetés túlságosan optimista 
és nem jöhet más, mint az infláció, vagy 
az államcsőd.

— Mindig vannak, akik kitalálnak 
dolgokat, hogy azzal izgassák a közön
ségei. Megnyugtathatok mindenkit: 
semmi ok sincs az izgalomra, sem az 
államcsőd, sem az infláció nem fényé-

lelt államháztartásunkat 
és igy nagyon helytelennek tartom, ha 
ilyen kijelentésekkel nyugtalanítják a kö- 
zönséget.

Ezeket a határozott kijelentéseket már .1 
vasúti kocsi lépcsőjéről mondotta a pénz
ügyminiszter, akin különben a kiállott be
tegség gyomai nem is igen látszanak meg. 
Megadták a jelel a vonat indulására, a mi
niszter búcsút intve családjának, és sze
mélyi titkárának, Paul Ivánnak, vissza
vonult a részére fentartott hálófülkébe.

— Tátrai aufocar-klrándulásf rendez ■ 
MEFHOSz. Augusztus 3-án a MEFHOSZ Uta
zási Irodája n megszállt felvidék legndregénye- 
sebb helyeire 8 napos autocar-ulazást rendez. 
Jelentkezőket már csak korlátolt számban 
vesz fel az iroda. Jelentkezni lehet MEFHOSz 
Utazási Osztálya; Forenc-körut 38., földszint 2. 
délután 4—7-ig. Telefon: 872—74.

— Halálos szerelem. Pckárik Mária 2(1 
éves kondoros! leány régóta szolgált Topay 
László szen.tetornyai jegyzőnél, akinek 17 éves 
diák fiába beleszeretett. A fiú azonban tudni 
sem akart a Irányról, aki cfclctti elkeseredé
sében marólúgot ivott. Nagy kínok között meg
halt.
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Tékozló fia agyonlőtte Noródv József 
tekintélyes borsodmegyei földbirtokost

Pénzt köueteit apjától a mulatságokra és a kártyára - Inkább meghalt az öreg, 
semhogy pénzt adton — kiáltotta az eiuetemlin hu a gyilkosság után — Drámai 

leienetek közban üégzaií apiávai a gyilkos töinmrioKos

Statárium uár az apagyilkosra
Miskolc, julius 31.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Vasárnap reggel borzalmas apa
gyilkosság hírét jelentették a miskolci 
ügyészségnek és futótűzként terjedt el a vá
rosban, hogy Miskolc közelében lévő Sájó- 
várkonyon

borzalmas módon végzett apjával, Ko
ródy Józseffel, Koródy László 30 éves 

fiatalember.
Miskolcon és környékén annál nagyobb 
megdöbbensét keltett ez a hir, mert a 65 
éves Koródy József megyeszerte ismert és 
tekintélyes földbirtokos, Borsod vármegye 
törvényhatóságának tagja volt, aki nagy 
közbecsülésnek örvendett.

Az idős, tekintélyes földbirtokos Sajóvár- 
konyon gazdálkodott 500 holdas birtokán. 
Megyeszerte ismert az az ellentét, amely 
különösen az utóbbi időben a földbirtokos 
feleségének elhalálozása után az apa és a 
fiú között kiélesedett. A fiatal Koródy 
ugyanis kártyás, mulatós, könnyelmű élet
módot folytatott, költekezéseiről és mulat
ságairól éppen olyan híres volt a miskolci, 
mint a budapesti éjszakai életben is. Édes

apja igen
sokszor fizette ki a tékozló flu tekinté

lyes adósságait
és ezt, mint a hitelezőknek nem egyszer 
hangoztatta, azért tette, mert

szerette egyetlen gyermekét.
A flu minden ilyen adósságrendezés alkal- 
mával megígérte édesapjának, hogy abba- 
hagyja pazarló életmódját, de a fogadkozás 
eredménye legföljebb csak annyi volt, hogy 
néhány napig szünetet tartott a mulatozás
ban és a kártyázásban. Néhány héttel ez
előtt ismét jelentékeny összeget fizetett ki 
az idős földbirtokos fiáért, de két nappal 
ezelőtt a fiú ismét háromezer pengőt kért 
édesapjától.

Két nap óta heves jelenetek játszódtak le 
az apa és a flu között, mert az öreg Koródy 
végkép megelégelte- fia könnyelmű életmód
ját, semmiképpen sem akarta kifizetni az 
ujablf adósságot. Tegnap este még azt han
goztatta az öreg Koródy, hogy elő sem tud
ja teremteni már a pénzt, mert László fia 
életmódja miatt túlságosan megterhelte a 
birtokot. A cselédség, amely előtt ezek a 
pénzkégési jelenetek folyton megismétlőd
tek, hallotta, amint a fiú ezzel fenyegette 
meg édesapját:

__ Ha nem ad pénzt, végzek magammal, 
de magával isi

A fenyegetésre az édesapja rendkívül 
nagy indulatba jött, és

kiparancsolta a birtokról 
könnyelmű és hálátlan fiái. A fiú azonban 
nem távozott el a birtokról, hanem bement 
a szobájába és lefeküdt, majd vasárnap reg
gel nyolc óra felé megkérdezte a cselédség
től, hogy merre találja édesapját. A cselé
dek a gazdasági hivatalba utasították, ahol 
az öreg Koródy az aratómunkásokkal vé
gezte a számadásokat. A, fiú visszament szo
bájába, elővette vadászfegyverét, megvizs
gálta, megtöltötte és elindult felkeresni az 
édesapját.

Ezekután drámai gyorsasággal pergett 
tovább a dráma. Az öreg Koródy az egyik 
gazdasági irodában tárgyalt munkásaival, 
amikor fegyverrel kezében elé állt a fia.

— Adja ide édesapám a háromezer pen
gőt, — szólt rá fenyegető hangon.

Az öreg Koródy azonban nem ijedt meg 
és indulatosan visszautasította fiának ké
rését, mire az elvetemült ember rákiáltott.

— Akkor meghalunk, édesapám!
Ezzel vállához emelte vadászfegyverét és 

az apjára fogta.
Az öreg felugrott székéről, neklrohant 
a fiúnak és ki akarta csavarni kezéből 

a gyilkos fegyvert.
A flu azonban abban a pillanatban elsütötte 
a puskái és

a lövés egyenesen édesapja szivébe fú
ródott, aki egy jajkiáltással holtan ro

gyott össze.
A cselédség a lövés zajára előrohant és kér
dezték a fiútól, hogy mi történt.

— Inkább meghalt az öreg, semhogy 
pénzt adjon!

•— kiáltotta a fiú a kérdezősködő cselédség-

Homvek leiszava:
A ml Idéills, olcsó bevásárlási üzletünk

KIÉIN ANTAL
selyem, szövet, csipke, vászon 

és fehérnemű áruháza 
KlrAIy-utca SS. (Akácfa-utca sarok.) 

nek és már rohant is az istállóba, ahol meg- 
nyergeit egy lovat és elrohant a várkonyi 
hegyek közé.

A cselédek nyomban értesítették a csend
őrséget, akik azután tisztázták a történte
ket. Az előhívott községi orvos megállapí
totta, hogy Koródy József nyomban a lövés 
után kiszenvedett. Most azután megindult a 
hajsza a hegyek közé menekült gyilkos fiú 
ulán. Körülbelül öt-hatórai nyomozás ulán 
délután kétóra tájban

ráakadtak Koródy Lászlóra, amint egy 
fa alatt heverészett.

A ló, amelyen elmenekült, ott legelészett 

Tüntető suhantok botránya 
a gömbutcai OTi rendelő előtt

Kőzáport zúdítottak a rendelő épületére
Vasárnapra virradó éjszaka jelentették 
főkapitányság központi ügyeletére, hogy 
Gömb-utcában ifjúmunkások tüntetnek, 

kiáltoz-

a 
a 
különböző kommunista-frázisokat 
nak és több ablakot bevernek. Az első je
lentés után nyomban

riadóautón több rendőrt küldtek ki 
a jelzett helyre, de mire azok megérkeztek, 

a tüntetők már elmenekültek.
A Gömb-utcában szolgálatot teljesitö őr

szemes rendőr előadása szerint éjszaka egy 
óra tájban mintegy tiz-tizenöt főből álló 
kerékpáros csoport haladt át az utcán és 
forradalmi jelszavakat kiáltozva felverték 
az éjszakai nyugalmat.

Amikor a Gömb-utca 22. számú házhoz 
értek, leszálltak kerékpárjaikról és ott még 
nagyobb eréllyel folytatták zajongásukat. 
Ebben a házban van ugyanis az OTI ren 
delője és ugylátszik az ifjúmunkások vala

Balbo olasz légügyi miniszter 
feltűnést keltő nyilatkozata 

a leszerelési konferencia ügyében
Milánó, julius 31.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentése) A Popolo d‘Italia és a Corriere 
dclla Sera egyidőben köz.llk Balbo légyügyi 
miniszternek rendkívüli feltűnést keltő nyi
latkozatát Olaszországnak a leszerelési kon
ferenciával szemben tanúsítandó magatar
tásáról. Balbo légügyi miniszter, nkl a 
genfi leszerelési konferencián az olasz de
legációt vezeti, ebben a nyilatkozatában 
nyíltan azzal fenyegetődzlk. hogy Olaszor
szág otthagyja a konferenciát,

ha a három nagyhatalom: Franciaor
szág, Anglia és az Egyesült Államok 
továbbra is az eddigi gyakorlatot űzik 

a konferencián.

A kecskeméti stafáriális bíró
ság kedden ítélkezik a gyilkos 
ceglédi baracktolvajok felett 
ElkészUlt az Ügyészség vádirata — A 

beismerd vallomást tettek
gyilkosok

, Kecskemét, julius 31.
(A Hétfői Nap\ó tudósilójának telefon

jelentése.) A városban vasárnap nagy izga
lommal tárgyalták mindenütt azt a bűn
ügyet, amelyben holnap már Ítélkezik a 
kecskeméti törvényszék rögtönitélö bíró
sága

Két baracktolvaj került statáriálls bíró
ság elé.

akik egy idős szőlőbirtokost több revolver
lövéssel agyonlőttek, nejét pedig súlyosan 
megsebesítették.

V a sárnapra elkészüli a kecskeméti kiró •

VI, Révay ucca 18. 
Café — Bar — Varieté — Dancing

Msgnyiilk ma este
Műsor 1 0 —2-ig 
Nyitva reggel 5-ig 
Betópődlf nincs / 
Szigorúan kávéházi árak! 

körülötte, de a 16 kantárja már fel volt 
akas tva a fára, amely alatt a fiút találták. 
Amikor a csendőrök rátaláltak. Koródy 
László egykedvűen adta meg magát és csak 
annyit mondott:

— Fel akartam magamat akasztani, 
de nem volt elég lelkierőm hozzá.

A csendőrök nyomban megvasalták és be
szállították a miskolci ügyészség fogházába. 
Miután lőfegyverrel történt a gyilkosság és 
miután a cselédség vallomása szerint Ko
ródy László előre készüli a gyilkosságra, 
minden valószínűség szerint statáriális bíró
ság elé kerül.

kő-
kinek a biztatására ezt az épületet tűzték 
ki tüntetésük célpontjául. Hatalmas 
darabok kerültek elő zsebeikből és

valóságos kőzáport zúdítottak az 
épületre.

OTI épületének 15 ablakát 
a nagy zajra rendőrök ke.-

A tüntetők az 
beverték. Mire 
ríiltek elő, a mellékutcákon keresztül sike
rült elmenekülniük.

A riadóautón érkezett rendőrök átkutat
ták a szomszédos utcákat, végigrazziázták 
egész Angyalföldet, de a tüntetőknek már 
nem sikerült nyomukra akadni. Az éjszakai 
tüntetésről ué.*zletes  jelentés érkezett a fő
kapitányság politikai osztályára, ahol

megindították a nyomozást nz Ismeret
len tüntetők kézrekeritésére

és annak a megállapítására, hogy a tünte
tést kinek a felbujtására követték fel.

Balbó szerint ez a három nagyhatalom tel
jesen a saját érdekelnek megfelelő javasla
tokat fogadott el és támogatott. Különösen 
kiütközik ez a tény a légiháboru kérdésé
ben elfogadott javaslatoknál. Olaszország 
erélyes álláspontjának köszönhető, hogy a 
névszerinti szavazásnál sikerült tíz állam 
delegációját rávenni arra, hogy a határo- 
rozati javaslat ellen szavazzanak.

A három nagyhatalomnak számolnia 
kell azzal, hogy abban az esetben, ha 
eddigi politikájukat folytatják, a kiáb
rándulás és csalódottság lesz úrrá, a 

közvéleményen.
Olaszország pedig kénytelen lesz a leszere
lési konferencián más álláspontra helyez
kedni, mint eddig.

gyilkosok ügyélyi ügyészség vádirata a ....
ben. A vádirat szerint körülbelül egy héttel 
ezelőtt Cegléden Szakter András 65 eszten
dős szőlőbirtokos az úgynevezett ceglédi 
öreghegyen észrevette, hogy gyümölcsösé
ben tolvajok járnak. Szakter teftenérte a 
tolvajokat: Lőrincz János és Szcdlacsek 
József földmiveseket és éppen akkor akadt 
rájuk, amikor egy hatalmas hátizsákba rak
ták be a fáról lelopott barackokat Amint 
a szőlőbirtokos közvetlenül a közeliikbe ért, 
az egyik tolvaj: Szedlpncsek József

revolvert kapott elő s ötször egymás
után rálőtt Szakter Andrásra.

Szakter véresen rogyott össze. A revolver
lövések hallatára odarohant a birtokos 
veje: Zseray Ferenc gazdálkodó, akire a tol
vajok

három lövést adtak le.
Zjteray is véresen, eszméletlenül esett ősz- 
sze. Szakiért és Zserayt beszállították a 
ceglédi kórházba és megállapították, hogy 
Szaktémái mind az öt lövés testébe fúró-

Jégszekrények,
villámon hfliőkéixOlékek rtrkt- UENNNIEEEI IB 
mérőkőjixlllékek, tarylaltgépek ■BKilHErKi.iN 
JCgtiekjónigyár, Ó-&IM 0. Árjegyztk logytn te btaMotv*.
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1

1

kg. parkettbeeresztö 
vtusz, japán ..............
doboz ’/« kg Crysial-p— 
kettpaszta .............................-.78 P
drb 11 soros parkettkefe 1.00 P 
drb szőnyegkefe ................ -.02 P
drb kis súrolókefe ........... -.29 P
drb 0-ás baríwisch ...
kg mosószóda 
drb Izsák háziszappan 
10 dkg-os .....................
kg mosópor..................
kg ammóniák szóda 
kg buzakeményítő .
kg hrunoifn .......... . ___
kg fehér vagy szürke 
olajiesték................................1.20 P
kg színes olatfesték (nem 
különleges színek) .........

1.20 P

1.10 P
Olajfeatékek, doboz nólktili

kg zomúnefesték, közép*  
minőség ..........  2.— P
kg padló-lakk, közép
in In őség .............................. 2.— P
1.denaturált szész 90n>os -.78 P 
]. benzin takarításhoz .. -.00 P

1

1

í 
í

Az ország legnagyobb 
festOKKereskedesmi vállalata

FIÓKÜZLETEK:
VII.. Király-utca 6#. 
VII., Dob-.itca 20. 
VII . Dohány-utca 96. 
VII , Nefclejfs-ulca 3K. 
VII., Hajtsór-ut 36. 
VI[„ Thőköly-ut 14 

Vili., Baross-utca 86. 
Vili.. Népszinház-ulca 28 

IX.. Ferenc-körul 8. 
IX.. Cllői-ut 65.

X.,Belső Jászberényi-ut 8

■ 6. 
113.

I. Horthy Mik)ós-ut 16.
I., Krisztina-kői ul 147.

TI., Csalogány utca 50.
HL, Flórián-lcr 17.
IV.,  Ferenc József-rak- 

part 1.
V,.  Deák Ferene-tér 1.
V. . Váci-ut 4.

V[., Nagymező-utca 23.
VI. , Szondy-utca 25.
VI., Hungária-kórut 67.

Újpest; Islván-lét 
Kispest: Cllői-iit .....
Kőbánya: Belső Jászberényi-ut 8. 
Debrecen: Csapó-utca 17. 
Pécs: Széchenyi-lér 8.
Szolnok: Kossuth-tér 8. 
Nyiregyhóaa: Zrínyi Ilona-utca 5. 
Kecskéméi: (Fő-tér).
Szombathely: Erzsébet királyné-utca 15. 
Sseged; Tisza Lajos-körut 42.

A ulüAhi flakonnal a luvarhOlisegst lelszAmlfluk 

dőlt, belsőrészeit teljesen összeroncsolta, 
tüdejében súlyos sérülést okozott.

A szerencsétlen ember másnap belehalt 
sérüléseibe.

Megállapították, hogy Zseray állapota is sú
lyos és életveszélyes, de remélik, hogy öt 
talán sikerül megmenteni az életnek.

Tekintve, hogy lőfegyverrel elkövetett 
gyilkosságról van szó. amely a rögtönitélö 
bíráskodás hatáskörébe tartozik, a kecske
méti ügyészség indítványozta, hogy

a két gyilkos felett rögtönitélö bíróság 
ítélkezzék.

Ugyancsak vasárnapra derültek ki a két 
gyilkos elfogalásának izgalmas eseményei. 
Egy ceglédi borbély a gyilkosság helyén 
hagyott hátizsákról azt a felfedezést tette, 
hogy Lőrincz János 50 éves irsai földmives 
lehet az egyik tettes. Lörinczet csakhamar 
elfogták. Rövid vallatás után bevallotta, 
hogy Szedlacsck József 27 éves ceglédi föld
mívessel együtt követte el a baracklopást 
és Szedlacsck volt az, aki nyolc revolver
lövéssel leterhelte Szakiért és vejét. Nem
sokára Szedlacsck is kézrekerült s Lőrinc- 
cél együtt a ceglédi rendőrség letartóztatta 
őket.

Vasárnap a kecskeméti törvényszék fog
házába szállították a gyilkosokat, 

akiket itt újból kihallgattak. Lőrincz és 
Szedlacsck itt újabb kihallgatásuk után be
vallották, hogv már a baracktolvajlás előtt 
megbeszélték, hogv töltött fegyvert visznek 
magukkal s ha szükség lesz rá, a fegyvert 
használni is fogják.

Értesülésünk szerint dr. Pdsthy kecske
méti törvényszéki tanácselnök elnöklésével 

kedden ül össze a statáriálls bíróság, 
hogy a gyilkosok felett Ítélkezzek.

lllolsö alhaloiii 
nyári cikkek o t c a ó 

beueriéiére
mert

FOLDUfiHV IMRE
d I v a t 8 r ii <• fi ók illetőt

feloszlatni
Puplln-lngek 7.—, 8 
Szalmakalapok 
Fürdőruhák
Harisnyák
IV.. Kossuth lajos-u. 18 Cs Ráköczl-ut 7.
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A rendőrség vasárnap elfogta 
az igazsagogyminiszter eltűnt pénz

tárcádnak tolvajait
Veszedelmes DetOrObanflM lemezen te ueiettanc; egy dataktlv

ve- 
rég

kíi-

Vakmerő belörőbandát tartóztatott le 
Vasárnap délben a főkapitányság. Az öttagú 
betqiröbaoda nz utóbbi időben több üzlet- 
fusgtogutást követelt e| a fővárosban és 
ZérÜk egy rovoltmultu, rendőriig elölt 
ismeri egyén.

Leleplezésük érdekes körülmények
ZÖtt történt Pár nappal ezelőtt uz egyik 
detektív, aki betörési ügyekben dolgozik, 
cgv betörő ulón nyomozóit és figyelése köz
ben egy angyalföldi kiskíMCsméÍN*  is elju
tott. Hl a söntésben több gyanús külsejű 
férfi közölt egy jól öltözött fiatalembert 
pillantott meg, aki

krokodilbőrből készült, ezüsttel szegé
lyezett díszes cignretturtúrcát vett elő

r zsebéből és csupa különlegességi cigareb, 
iával és szivarral kínálta ' az asztalnál 
időket.

A detektív, amint jobban 
vette a kopottruhás emberek 
gáns férfit, régi ismerősét, 
29 esztendős fodrászsegédet 
benne, akivel már többször 
notórius beJörö nem ismerte 
vet és igy a detektív minden 
feltűnés nélkül megfigyelhette őt. 
Jen mellettük lévő asztalnál loglalt 
és ugy lett, mintha újságol olvasna, 
unnál jobban figyelte, _ 
nek. Rehák tolvajnyelven beszélt társakul 
és beszélgetésük közben mind többször ,Tor
dúlt elő a „szajré" szó, ami a betörfyvilág- 
hun lopott holmit jelent. A detektív meg
várta, mig a társaság tagjai elhunyták a 
vendéglői és kimentek az utcára*  Rehúk 
nz utcán elbúcsúzott társaitól és, sietve a 
Hungária körút felé haladt. A detektív 
nyomában volt és felszólította^ hogy iga- 
tolja magát, mert gyunusuajg találja visel
kedését. 0 vonakodott igazolni magát, 
mire a detektív rendőrt hívott és azzal 
együtt egy kapu alatt igazoltatták az cgvre 
izgntottabban viselkedő férfit. Több iratot 
t.-dáltak nála. Valamennyi más névre szólt, 
de a sok irat között talállak egyet, amely 
Jlchák Károly 29 é.ces fodrászsegéd adatait 
tartalmazta. A detektív most már egészen 
bizonyosan tudta*  hogv a legjobb nyomon 
jár. ö egy kiytolvajt keresett és

szemügyre 
közt ülő ete- 

Reiuik Károly 
ismerte fel 

volt dolga. A 
fel a dutekli- 

különösebb 
Köz vet- 

helyet 
mintha újságot olvasna, dg, 

hogy miről beszéd*

• véletlen egy híres betörő nyomára 
vezette.

Rehákot minden tiltakozása ellenére bevit
ték a főkapitányságra, ahol ineginotozása- 
k<»r a detektívek nem kis meglepetésére 
zsebében levő krokodilbőrből készült ciga
rettatárcában

Zsltvay Tibor Igazságügy miniszter el
tűnt tárcáját ismerték fel.

Az igazsfigügyminiszter ugyanis bőrtúr-, 
<áját a Paulay Edc-ulca 55. alatt lévő 
(..veret-fé|e bőrdiszinüúru kcrcskedében ja
víttatta, az üzletbe néhány nappal ezelőtt 
betörtek és a betörők zsákmánya között 
volt a miniszter értékes tárcája is.

Vállalóra fogták a notórius betörőt a 
tárca eredete felől, mire azt a mesét adta 
elő, hogy a múlt hét elején a Pau|ay Ede- 
utcában/ sétált és olt az úttest szélén ta
lálta a tárcát. Természetesen ezt az elő
adást nem fogadták el egy pillanatig sem 
valónak a detektívek, kérészi kérdések alá 
vettük Rehákot, mire megtöri és részletes 
bcjfsmerö vallomást tett. Elmondta, hogy 
kél rovottmuRu barátjával. Lazarovics Béla 

éves kere.skedősegéddel. Landan Hugó 
^25 esztendős asztalossegéddel és két bün
tetlen előéletű fiatalemberrel, Rózsás Artúr 
20 esztendős és Fischer Dezső 22 éves sza
bósegédekkel összeállva,

több betörést Kivettek el a fővárosban. 
Egyik legnagyobb a Paulay Ede-utca 55. 
alatti bőrkereskedésbe történt betörésük 
volt, azonkívül ők követték el a Holló-utca 
1. alatti szövetánikereskedésbon történt be
törést, valamint a Kecskeméti-utca 6. és 
Akácfa utca 9. alatti harisnya- és divatáru
kereskedésekben is a betörést. Többnyire

a szelelőablakon keresztül mentek be a 
helyiségekbe.

Rehák megmondta bűntársainak lakáscímét 
is s a detektívek még vasárnap hajnalban 
behozták társait 
előtt szállítják át 
az ügyészség fogházába, 
gél ujból kihallgatják őket 
hogy a már beismert ’ ' 
egyéb betöréseket nem követtek-e cl.

Zsikláékat, akik kijelentették, hogy nem 
tudunk semmit a gyermek háláidról.

Később a boncolás megállapította, hogy a 
kisfiú holttestén

súlyos sérülések nyomai láthatók 
f.kkor újból kihallgatásra idézte be e 
csendörség Zslkla Pált és hozzátartozóit. 
Zsiklúék azt adlak elő, hogy a kis Illés 
József közvetlenül halála előtt leesett az 
eperfáról s igy ütötte össze magát. A nyo
mozás azonlmn tovább folyt a nemsokára 
ni'gdöbbentő eredményre vezetett. Megálla
pították, hogy Zsikla Pál felesége egyik 
este ráiámadt a gyermekre, s

háromlábú székkel addig Ütlegelte, amig 
a kisgyermek klszenvedett.

Zsiklánét azonnal letartóztatták, de rövide
sen két újabb letartóztatás történt. Kiár 
Istvánt, Zsikláék béresét és farkas Pált. 
Zsikláné édesapját is letartóztatta a csend-

intézeti ruhák,
I lahárnemüBk, kötöttáruk ,tb.

nagy választékban

SzúHeijiJenö •női, Q
w. Pelöli Sánűtir-U. g,

őrség, miután megállapították, hogy
Kiár a gyermek holttestét az asszony
nyal együtt dohin r tóba s ezt Farkas 

Pál tanácsára tették meg.
Az ügyészség szándékos emberölés bűn

tettével vádolja az asszonyt, a bűnsegédl 
bünrészcsség mialt ugyanez a vád Kiár 
István és Farkas Pál ellen is, akik a kecs
keméti törvényszék fogházában várják most 
sorsukat.

Bigámia miatt letartóztatták 
Lichter Lóránd Jenő artistát, 
akit a szerelem vitt a bűnbe

A becsapott második feleség maga állitoita elő 
a főkapitányságra a leleplezett kékszakáltt

főkapitányságon ina kettős házasság bűn- 
..................................... .... helyezték 

ugyancsak 
előzmények után került a rendőrség

is a rendőrségre. Ma dél- 
őket a főkapitányságról 

mert még ma reg- 
arra nézve, 

betöréseken kívül

Egy ismert pesti kereskedő 
és feleségének halálos 

tragédiája
Romlott liba busától oly súlyos mérgezést 
szenvedtek, hogy negyvennyolc óra alatt 

mindketten meghaltak

A 
tette miatt előzetes letartóztatásba 
Lichter Lóránd Jenő artistát, aki 
különös 
kezére.

Lichter az idén májusban feleségül vette egy 
jómódú pékmester leányát, Kiéin Ilust. A jó 
polgári családból származó szép, fiatal leány

Lichter kedvéért maga Is az artista pályára 
ment.

Retten betanultak egy akrobatikus túneszámot 
és most legutóbb a Rákóczl-uti Bohém-mulató
ban szerepeltek 2 Lorcmds néven. Az artista- 
Cár az asszony szüleinél lakott a Jósika-utcn- 

nn. Tegnap a házban lévő füszerüzletben meg
jelent egy fiatal hölgy, aki az Iránt érdeklődött, 
lakik-e házban egy Lichter Jenő nevű artista. 
Mikor megkérdeztek, miért érdeklődik utána, 

kijelentette, hogy ő a felesége.
A füszerüzlet tulajdonosa nagy meglepetéssel 
hallotta a dolgot, mert jól ismerte Kleinéket és 

tudta, hogy Llchternek Kiéin Ilus a fele
sége,

éppen ezért mosolyogva mondotta:
— Ne tessék tréfálni.

ön nem Llchterné, 
hiszen Lichternét én jól ismerem.

A fiatal hölgy csak annyit mondott, hogy ö 
a Szív-utcában lakik és még hallani fognak 
róla és ezzel eltávozott., a fűszeres pedig nyom
ban. közölte a dolgot*  Kleinékkel. /(lein Ilus 
megdöbbenve hallotta, hogy valaki Lichterné 
néven szerepel, nyomban felelősségre vonta az 
urát. Lichter fölháborodva tiltakozott és ki
jelentette, biztosan szélhámosságról van szó.

Lichterné azonban gyanút fogott, nem hagyta 
annyiban a dolgot:

— Gyerünk a Szív-utcába, megkeresem azt 
az asszonyt és majd megtudjuk, miről van szó.

Az artista szó nélkül követte a feleségét. A 
vállalkozó szellemű fiatal nÖ végigjárta a Szív- 
utcát. Házról-házra, lakásról-lakásra járt reg
geltől estig.

ötvennyolc házban nem talált Lichternét, 
a Sziv-ulca 59. számú házban azonban nagy 
meglepetésére megtudta, hogv ott valóban lakik 
egy Lichter Jenöné nevű asszony. Nyomban 
bement hozzá és akkor

minden kiderült.
Kiderült, hogy Lichter Jenő három esztendővel 
ezelőtt feleségül vett egy Laufer Margit ntvii 
leányt, házasságukból kisgyermek is született. 
Az artista egy esztendővel ezelőtt itthagyla a 
feleségét, most májusban pedig

annak ellenére, hogy nem váltak el, házas
ságot kötött Kicin Hússal.

Kiéin Ilus erre kiment az utcára. Vele ment az 
első feleség sógora is. Retten bclekaroltak Rt 
utcán várakozó Lichterbe és elindultak vele a 
főkapitányság felé:

a megcsalt második feleség maga állította 
elő a rendőrségre az urát,

Lichter, mikor kihallgatták, mindent bili
mért. •

— .4 szerelem áldozata vagyok — mondotta. 
— Kiéin Ilus nagyon szép leány volt, megsze
rettem, nem tudtam nélküle élni,

nem volt türelmem bevárni, amig első te- 
icséfirmtől törvényesen elválok 

és ezért inkább bigámiát köveltgin el.
Lichtert a rendőrség azonnal letartóztatta
A Rákóczi-uti mulató plakátján nagy hetük 

hirdetik a 2 Lorands akrobatikus láncszá- 
mát, de

ma este már elmaradt ez a szám:
a fialni szőke artistanő nem léphetett fő], mert 
lecsukták a partneréi.

szám

Kereskedői körökben nagy megdöbbenés- 
•el beszélnek arról a kettős tragikus halál
esetről, melynek Rudapest egyik legrégibb, 
ismert cukorkakereskedö fe és felesége lett 
az áldozata.

Mindketten 48 óra nlatt haltak meg, 
•nélkül, b”gv n hozzátartozók az első na
pokban pontosan tudomást tudtak 
szerezni a haláleset körülményeiről.

Knpferstein Adolf Berlini-tér 4.
alatt lévő cukorkakereskedö a tragikus 
haláleset áldoznia. Kupfersteln felesége né
hány nappal ezelőtt

a piacon libát vásárolt.
Kupfcrslcinck nem fogyasztották el az egész 
libát azon a napon, amikor az asszony 
megvette, hanem

Jégre tették és a következő napokon Is 
a liba husiiból ettek. 

Harmadnapra Kupferstein Adolf rendkívül 
súlyos fájdalmakról panaszkodott és ami
kor az orvos megvizsgálta, megállapította, 
hogy

gVO- 
Az 
de

/ 
súlyos mérgezése van. 

Először nem tudták, mitől kapta a 
mormérgezésl, láza egyre emelkedett, 
orvosok konzíliumot tartottak felette,
segíteni nem lehetett rajta a leggondosabb 
és legönfeláldozóbb gyógykezeléssel sem.

Kupferateln Adolf meghalt.
Miközben a férj beteg volt, az asszony is 

rosszul érezte magát s néhány órával férje 
halála után beszállították a Zsidó-kórházba, 
ahol

rövid szenvedés után Kupfersteln 
Adolfné Is elhunyt.

A kellős haláleset ügyében megindult a 
vizsgálat, amely azt állapította meg, hogy 
a............................................................................bcrlinitéri cukorkakereskedö és felesége 

a romiolt libától szenvedlek oly sulyoa 
mérgezést, hogy mindketten meghallak, 
tragikus haláleset ügyéhen tovább folyik 
vizsgálat, hogy megállapítsa, milyen kő- 

közöli, hogyan vásárolták a 
érdekes

A
a
rülmények
romlott húst és nz ügynek még 
fordulatai lehetnek.

Egy kilencesztendős pásztoríiut 
agyonvert gazdájának felesége 

A kisgyermek holttestét bedobták a kerekegyházai tóba
Kecskemét, julius 31.

f.4 Hét fái Xapló tudósítójának telefon- 
leölése.) A kecskeméti törvényszék rövj-

desen tárgyalásra tűri ki azt a szörnyű 
gyilkosságot, nmekben három vádlottnak. 
<<?!/ 9 rzrfcndős pásztó fi ti kioltott életéért 
kell felelnie. Néhány hónappal ezelőtt tör-kell felelnie. 
lént, hogy

Illés József 
találták

0 éves gyermeket holtan 
a kerekegyházai tóban.

A nyomozás megállapította, hogy a kis
gyermek Zsikla Pál gazdálkodó pásztora 
volt. A haláleset ügyében kihallgatták

u legszebb lenek rest Rürnyáken
Alsógöd Al omással szemben, akácos, fenyves ligetben.
1 0 -ölesek, ölenként 6,—P-től részletre kaphatók.

PESTKÖRNYÉKI TAKARÉK
Alapítási év HMM). VII., Erzsébet körút 27. Telelőn : 3V6 52.,

Házasságsxédelgés miatt egyévi 
börtönre ítélteti egy magántisztviselőt

4 bíróság a vádlottat azonnal letartóztatta
A budapesti törvényszéken dr. Czeisz egyes-‘ karikagyűrűt menyasszonyának, a mátkaság 

alatt átvett többszáz pengővel azonban nem 
számolt el. A nevelőnő hiába kereste a hűtlen 
vőlegényt, schogysem akadt rá. Ezckuíán

házasságszédelgés elmén bűnvádi feljelen
tést tett ellene.

A rendőrség megindította Hauser ellen az el
járást, az ügyészség vádiratot is adott ellene s 
igv került most nz ügy a büntetőtörvényszék 
elé. A magántisztviselő tagadta a bűnösségét 
s azzal védekezett, hogy nem csalási 
kai vette át a pénzeket. A nevelőnőn 
sírva tett vallomást a törvényszék előtt, 
mondotta egész kálváriáját és kérte, hogy 
goruan büntessék meg csnlfa vőlegényét.

A bizonyítási eljárás és a perbeszédek 
hangzása után a biró kihirdette ítéletéi, amely
ben Hauser Lászlót húzasságszédclgés bűntet
téért

biró súlyos Ítéletet hozott most egy házasság
szédelgéssel vádolt magánhivatalnok bűnügyé
ben. A vád szerint Hauser László magántiszt
viselő, miután elvesztette állását, egyik barátja 
révén

megismerkedett Weisz Margit nevelőnővel. 
Mauser hosszú ideig udvarolt a nevelőidnek s 
az udvarlás közben eleinte apróbb kölcsönö
ket vett át tőle, majd

többszáz pengőt vett ál a nőtőt
azzal, hogy feleségül veszi és a pénzre azért 
van szüksége, ’ ' ” ....................
sen magának.

gyanútlanul

hogy addig egzisztenciát teremt- 
A nevelőnő
adta át egyik Mázpengöst a 

másik után,
egyre hitegette a házassággalHauser pedig __ „........... - . ____ „o...

Végül is megállapodtak az eljegyzés terminu
sában. A nevelőnő ekkor

újabb 400 pengőt adott Hausernak 
azzal, hogy rendezzen belőle eljegyzési lakó 
mát és a rövidesen elkövetkező házasságkötés
hez a költségeket fedezze,

As eljegyzési lakomát meg la tartották, 
ott voltak n vőlegény, a menyasszony barátai, 
késő éjszakáig mulattak , pár nap múlva 
kellett volna tartani a házasságkötést is.

A magánhivatalnok a leánytól átvett 
pengőből 

vásárolt te két karikagyUriit, 
de házasságkötésre nem került sor. Mauser egy 
nappal a házasságkötés előtt visszaküldte ■ kél

CSILLÁROK

meg

400

bronzHsurah, Írókészletek, .... _ __AK_, u*_„,  .. 
ajándéktárgyak legolcióbban VII, uZS0u6l"fl0rill 41.

bünöstégt. 
isi szándék- 

viszont 
Él
ezi-

eb

egy évi börtönre ítélte.
Az ügyész a súlyos ítéletre való tekintettel in
dítványozta Mauser letartóztatását. A btró 
helyt adva az ügyész Indítványának, 

elrendelte az elitéit magánhlvatalnok azon
nali letartóztatását

Mauser Lászlót ezek után a tárgyalóteremből 
a törvényszék fogházába kísérték le.

ERZSÉBET SOSFÜRDÖ 
STRANDFÜRDŐJE

I. kerM Tétényi út 12. 
ParkstrnndfürdŐ n főváros szivétől 

li> percnyi távolságra.

iltt lomb zenekar 
iO holdon parkban.
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Holtan találták meg a nagykouácsi 
ordűhen Szegedy-maszák Elemár 

miniszteri tanácsos flát 
n hősekkel ezelőtt eltűnt műegyetemi hallgató 

öngyilkosságot kttueiett el
rÁ főváros úri társaságaiban pár nap óla 

egy ismert társaságbeli fiatalember meg
rendítő öngyilkosságáról beszélnek. I)r. 
Szegedy Maszák Elemér orvos, miniszteri 
tanácsos 24 esztendős Miklós nevű műegye
temi hallgató fia hetekkel ezelőtt eltűnt s 
pár nappal ezelőtt

holtan találtak rá a csendőrök a nagy
kovácsi erdőben.

Ezelőtt mintegy két hónappal történt, hogy 
megjelent a főkapitányság központi ügye
letén dr. Szegedv Maszák Elemér és beje
lentette fia eltűnését. A műegyetemi hall
gató, aki rendkívül komoly és nagy intelli
genciájú fiatalember volt, minden idejét a 
tanulásnak szentelte és a nagy idegmunka 
megviselte idegeit. Eltűnése előtti időkben 
már többször panaszkodott hozzátartozói
nak. hogy

nem bírja sokáig az életet,
úgy érzi, hogy idegileg teljesen össze fog 
roppanni és többször előfordult, hogy 
egész nap távol volt otthonról és se nem 
evett, se nem ivott, senkihez nem szólva, 
egyik utcából a másikba vándorolt. A 
Völgy-utca 25. szám alatti lakásban a 
tudományos könyvek egész könyvtárát 
rendezte be és más kérdések mint
tudományos kérdések 
érdekelték. Szülei már

neih is 
megszokták,

igen 
hogv

egy napra vagy másfél napra elmarad ott
honról, de amikor inár harmadik nap sem 
jelentkezett, rosszat sejtve a rendőrséghez
fordultak. Aggodalmukat még fokozta az 
a körülmény, hogy fiuk íróasztalán egy 
levélre bukkantak, amelyben azt írja, hogy

ne keressék, többé már nem tér vissza, 
megunta az életet, nein bírja tovább 

idegekkel, öngyilkos lesz.
'A rendőrség nagy apparátussal indította 
meg a nyomozást és rádiógram utján kö

Megtorló intézkedésekre készül 
a kormány a német és a francia 

filmrendeletek miatt
Meg akarják szigorítani a német és a francia filmek 
behozatalát és a magyar filmgyártást kizárólag csak 

magyarok számára tartják fenn
A Hétfői Napló elsőnek számolt be a még 

készülő német filmrendeletéől és felhívta 
az illetékes körök figyelmét arra a ve
szélyre, amely a külföldön nagyszámmal 
élő Írókat, művészeket és zeneszerzőket fe
nyeget. Azóta, sajnos, már napvilágot lá
tott Németországban, kevéssel utána pedig 
.Franciaországban az úgynevezett kon- 
tingensrendclet, amely a legkegyetlenebb 
módon kiparancsolja országaik területéről 
többek között azokat a kitűnő magyar mű
vészeket, írókat és rendezőket, akik

bosszú éveken át a legerősebb oszlopai 
voltak a német filmgyártásnak.

Nem is a sztárokról van szó, akik könnyű 
szerrel boldogulnak majd másutt is, hanem 
arról a sokezernyi kisemberről, akitől az 
utolsó falat kenyeret veszi el úgy a német, 
mint a francia fi\mrendelet.

A megjelent filmrendeletekkel kapcsola
tosan már tömegesen özönlenek haza ezek 
a statiszták, kisebb szereplők és műszaki 
segéderők, akikről nem szólónak hasábos 
riportok. Ez a jelenség arra készteti a ma
gyar kormány illetékes szerveit, hogy a 
német és francia filmrendelettel szemben

A MISII OAIVERSE
választásról 
a SZÍNHÁZI ÉLET 
Spaaba küldött fotó
riportere sok képpel 
és részletes tudósítás
sal számol be a

SZÍNHÁZI élet
szerdai számában.
A szerelem és a csók 
világtörténelmét a 
Miss Universe-szám- 
ban kezdi közölni a

SZÍNHÁZI élet 

zölte az összes vidéki városokkal és szom
szédos államokkal is az eltűnést. A nagy 
nyomozás azonban eddig nem vezetett 
eredményre.

Pár nappal ezelőtt a pilisvörösvári csend
őrség közölte a főkapitánysággal, hogy a 
nagykovácsii erdővel határos úgynevezett 
gróf Tisza Kálmán-erdő egyik elhagyatott 
részén egy

turlstaruhás fiatalember oszlásnak in
dult holttestére bukkantak.

A jelentés beérkezése után a főkapitány
ságon átnézték az utóbbi hónapok eltűnt
jeinek pontos személyleirását és azok kö
zött Szegedy Maszák Miklós személyleirása 
illett legjobban az erdő titokzatos halott
jára. A főkapitányságról egy detektív és az 
eltűnt fiatalembernek egy hozzátartozója 
ment autón a pilisvörösvári halottasházba, 
ahol az ismeretlen öngyilkos holtteste köz
szemlére volt kitéve. Átvizsgálták a halott 
zsebeit s azokban több tárgyat találtak, 
amelyekről kétségtelenül meg lehetett ál
lapítani, hogy a miniszteri tanácsos eltűnt 
fiának tulajdonát képezik. Az arc után 
nem lehetett ugyan agnoszkálni a halottat, 
mert az teljesen megváltozott, de a ruha, 
az ingben talált monogram és tárgyak két
ségtelenül bizonyossá tették, hogy

a nagykovácsi erdő öngyilkosa Szegedy 
Maszák Miklóssal azonos.

Az öngyilkosságot a fiatalember bizo
nyára morfiummal követhette el, talán na
pokig is fekhetett eszméletlenül az erdőben, 
mire beállott a halál. A szerencsétlen sorsú 
fiatalember holttestét a szülők Pestre ho
zatták és itt pár nappal ezelőtt eltemették 
a családi sírboltban. Szegedy Maszák Miklós 
tragédiája nagy részvétet keltett azokban 
a körökben, ahol jól ismerték és nagyra- 
becsülték szorgalmát és tudását.

megtorló lépéseket tegyen.
Legbeavatottahb helyről szerzett értesülé
sünk szerint a belügyminisztérium és a ke
reskedelmi minisztérium egyetértve, sürgős 
tempóban olyan rendeletét készít elő, amely 

a német és francia filmekét behozatali 
tilalom alá veszi.

Ez annyit jelent, hogy német és francia 
filmet nem lehet a jövőben behozni, ha
nem, mig eddig korlátlan számban özön
löttek a német filmgyárak produktumai az 
országba, addig most

csak rendkívül lecsökkenteti mennyi
ségben engedik be ezeket.

A német filmgyárak Magyarországról óriási 
pénzeket vittek ki, hiszen az itt játszott 
filmek kilencvenöt százaléka német eredetű. 
Nem lehet kétséges, hogy a német filmipar 
erősen megérzi a magyar retorziós lépést, 
ámbár ez a magyar, de

elsősorban a budapesti filmszínházak 
exisztenciáját is rendkívül veszélyezteti,

ha megoldást nem találnak arravonatko- 
zőan, hogy a filmszínházak műsorát bizto
sítók. Egyelőre errevonálkozóan konkrét 
terv sincs és valószínűleg a legközelebbi 
napokban

sürgős ankétra kapnak meghívót a 
budapesti filmszínházak vezetői,

hogy ezt a kérdést alaposan megvitassák.
— Sajnos igen.
A készülő filmrendelet-tervnek másik ol

dala a Hunnía-filmgyár kérdése, ahol né
hány hónap óta a franciák, a legközelebbi 
napokban pedig a németek kezdenek dol
gozni. Az a helyzet, hogy a Hunnia-film- 
gyárbau, bár idegen pénzen, mégis csak

külföldiek dolgoznak
és csak kis százalékban kapnak otthont a 
magyar művészek és a műszaki emberek. 
A félig állami jellegű Hunnia részvénytár
saság természetesen még tavasszal adta 
béribe műtermét, a transzfermoratórium 
következtében Magyarországban rekedt pén 
zek gazdáinak és nem tudhatta előre, hogy 
Németország és Franciaország műtermeiből 
hogy parancsolják ki a magyar művészeket.

DÖNTSÖN A KARTYA. í
DE CSAK HA

PIATNIK...

Valószínűleg a Hunnia-filmgyár műtermé
nek szabaddátétele ügyében is kormány
renddel fog megjelenni, amely

elsősorban a magyarnyelvű filmgyártás 
céljaira fogja biztosítani a Hunnia 

stúdióját.
Ettől függetlenül azonban tárgyalások foly
nak úgy a Sfnr-filmgyár Pasaréti-uti régi 
műtermének, mint a Pedagógiai-filmgyár

Mulatozás után éjszaka a Dunába 
vetette magát a szerelmes táncosnő

Soffőrök és a portás huziák ki a vízből a halálra 
készülő szép szőke Gizit

Szombatról vasárnapra virradó hajnalon a 
Margitsziget előkelő csendjét éles sikoltások, 
segély kiáltások verték fel. Pár pillanat múlva 
a felsőmargitszigeti étterem s a mellette 
lévő mulató vendégei ijedten siettek a partra, 
ahol rémülten látták, hogy egy estélyiruhás 
fiatal nő küzd halálraváltan a habokkal. 
Pár pillanat múlva azonban szárazra hozták 
a nagy riadalmat okozó öngyilkosság hős
nőjét, Diószegiig Gizit a mulató egyik leg
szebb, platinaszőke táncosnőjét.

A szép Gizi éjjeli fürdőjének előzményeit 
a szerelemben kel) keresni. A táncosnő már 
a műsor megkezdése előtt több kolléganőjé
nek hangoztatta, hogy vőlegényétől, aki most 
egy’ németországi dancingban, mint táncos 
működik, olyan levelet kapott, amely a vég
sőkig elkeseríti.

— Ezt én nem fogom túlélni! — han
goztatta — még ma megölöm magam!
Az artisták és az artistanők csillapítani 

igyekeztek Gizit, aki tizenkét óra felé eltán
colta a számát s mintha elfelejtette volna 
nagy bánatát. A száma utón egy társaság 
meghívta páholyába. uhol sokat ivottá

Egymásután ürítette ki a pezsgőspoha
rakat,

majd mikor a társaság eltávozott, Dió- 
szeghy Gizi megkérte a mulató egyik ében- 
íeketehaju táncosnőjét, Polcttet, hogy kí
sérje ki a Dunapartra, kicsit levegőzni sze
retne. A két leány beszélgetve indult a ga- 
lamblövő-telep irányába, amikor az elkese

fl CIRKISZKIBAiy
óriási vállalkozásával, 

a világ legnagyobb cirkuszával
Brüsszelből Wienen át

BUDAPESTRE
jön néhány napos 
rövid vendégjátékra

OZZ3 * legszebb, legnagyobb. legjobb elrkusrl Nem 100 vagy 500. nem 1000 embert 
és állatot, hanem as árlistáknak és munkásoknak egész tömegét és Adatkertje 

valóságos Nőé bárkája. A 62 méter átmérőjű óriási arénában 3‘,a órán át • leg
nagyobb és legszenzációsabb színjátékot láthatjuk.

F^AlhASZtlál °*I K)n,e különböző mennyiségű húst, zabot, szénát, szalmát, csonto. 
kai kenyeret, főzeléket, lóhiist, olajakat, benzint, stb. és keres 

személyzete részére -óbb mint 100 bútorozott szobát.

Kereskedők!
Gleicli pénzt hoz nektekf Felkér benneteket, hogy sürgős ajánlataitokat azonnal nyújt
sátok be a cirkusz vezetőségéhez Wien.

Bcbizonvitla. hoK’ hlré‘ mel’' megérdemli. Ezt tettekkel Igazolja.„nem használ dicsekvő, nagyhangu kijelentésekéi. Nápolvban 
. Rómában Barcelonában. Marseillebcn. Párizsban, Brüsszelben Antwerpenben, Amster

damban. Rotterdamban. Luxemburgban. Stuttgartban, Kölnben Breslauban Prágában, 
stb bebizonyította, hogy a „CIRKI’SZKIfUI.Y- nevel teljus joggal megérdemli, előadá- 
sáriak rendkivOllsége. a kerekek ezrein górdOló sátorváiosánrik kolosszális kiterjedőn 
sége továbbá azon páratlan te)|esllménye folytán mely a semmiből vaserős akarattal 
és energiával 12 év alatt a legnagyobb cirkuszt teremtette meg 12.00n ember foglalhat 
kényelmesen helyet as óriási sátorcirkuszban, melyben csakis ülőhelyek vannak 
polgári árakon.

EIIOVl Budapestre, ahol a Tattérsall területén pénteken, auguszius 19 én
" *•  auuusius AVtól. stomballól naponta két

KeresetnélkOUek. nyugdíjasok és hadirokkanlak a délutáni előadásokon bármelv helyre 
félárat Átélnek. Gyermekek mindig félárai Jegyek elővételben kaphatók a SzinhAxi Elet 
boltjában. VII. kér., Erzséhet-kőrul Mám Telefon: 421-72 és 362-R4 Altatok meg 
tekinthetők naponta •-IAI IR Aráig. Tél/ene a Cirkusz e/őtt Il ii ig, tasáinap lé—l!-lf 
és délután t—1 é, 7-g kArlttt. Cirkusztclefon: 37A- Mf

. .1 este S órakor 
--• •« o.v.uo.., Mt-ivi, ■*,>■■■  vaum uapouia kél előállást tart

délután 3 érikor és este M órakor. Délután ugyanazt a teljes műsori adja, mint este

műtermének magyar filmgyártásra való 
hasznosítására. Ha ezen a téren nem sokat 
gondolkoznak, hanem minél gyorsabban 
cselekednek, akkor néhány ittlevő magyar 
filmrendező és egy sereg magyar művész 
részvételével olyan tempóban indulhat meg 
a késő nyárban és kora őszben a filmgyár
tás, hogv a magyar filmszínházak legalább 
is felszabadulhatnak a német hegemónia 
alól. (s. z.) 

redett, s ugylátszik kissé illuminált állapot
ban lévő táncosnő hirtelen kiszakította ma*  
gát barátnője karjából, a partra rohant és 
elkiáltotta magát:

— Nem bírom az életet nélküle, Isten 
veled Polette!

A szép Gizi egy pillanat múlva belévé*  
tette magát a Dunába, amely itt tudvalévőén 
örvényes és rendkívül mély.

Társnője kétségbeesetten sikoltozni 
kezdett,

mire a közelben állomásozó taxisoflorök. a 
hang irányába rohanlak. A nagy zajra és 
kiáltozásra kicsődült a partra az előkelő ét
terem és mulató vendégserege, amely rémül
ten látta, hogy

a vízben egy estélyiruhás nő vergődik. 
Ekkor már néhány soffőr ’és a portás le
dobta magáról ruháit, beugrottak a vízbe és 
hatalmas tempókban úsztak az elmerülő nő 
után.

A leány azxinban viaskodni kezdett • 
mentésére igyekvő férfiakkal, 

akik csak- hosszú és idegfeszitő tusakodás 
után tudták az eszméletlenségig clkinzott 
leányt a partra vonszolni. A leány itt esz
méletlenül esett össze. Egy éppen ott tartóz
kodó orvos nyújtott első .segélyt, majd a 
mentők a lakására szállították a szerelmes 
leányt, aki ezen a forró júliusi éjszakán a 
Duna hüs habjaiban kereste — az örök fe
ledést.
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újra startol Piccard, a lövegű hőse
Héttőn Zürichbe uisszik ballonlat. amellyel a hét középén 

isméi a sztraioszteraba repül
Berlin, julius 31.

(1 llét/ői Napló telefon jelentése.) Piccard 
professzor, a s/lraloszféra hőse, jövő hói 
egyik napján ismét légi útra indul, hogy n 
levegő feletti magas légrétegeket tanulmá
nya: :a Szombaton délután Berlinben szak- 
értő közönség elölt ebszámolt készülő légi 
expedíciójáról, bejelentette, hogy

minden előkészületet meglett 11 startra.

vasúti kocsira nem fér fel. Ezért 
teherautón fogják hétfőn a felszállás 

színhelyére, Zürichbe szállítani.
A megfigyelő-ballonba 'szerelt mérő és meg
figyelő műszereket az első repülés tapasz- 
tnhilai alapján kijavítottak, igy tehát a 
második repülés minden valószínűség sze
rint több tudományos sikert eredményez, 
mint az első.

nem érti, mi történt,
de abban a percben ugy érezte, hogy neki 
az Erzsébet-hidra kell mennie és onnan a 
Dunába kell ugrania.

A különös öngyilkossági kísérlet hőséi 
egyelőre a Rókus-kórházban ápolják és föl
épülése után a rendőrség életvédelmi osztálya 
veszi gondozás alá.

Szalmaözvegyek! süsltsivi!; p II.. Aréna ut lí.) a lovéroa legszebb terraatoa nyárt 

“ A BORI VI 
nagykávéház, én étteremben. Békebeli nívó! Dekon- 
junkturá in arak! Szalonzene. Azztalrendeléa: J. 32-4-04

Nem uj magnsságrepíilési világrekordot 
akar felállilíini, hanem a mull évi meg 
figyeléseit szándékszik kiegészíteni. Az uj 
ballon, amelyen kísérőjével együtt felrepül, 
már elkészült. Oly nagy és nehéz, hogy

Zürichben nyomban meglesznek minden 
előkészületet a felszállásra és nz /•Iső al
kalommal, amikor a légköri viszonyok ked
veznek, megtörténik a második sztra
toszféra-repülés startja.

A rádium megölt Berlinben 
egy fiatal magyar tudóst 

Boch Imre dr. rádíumkutató-intézeti adjunktus tragédiája

Nem hívják össze a Házat, 
mert nincs ötven aláírás

A Rassay-párt és a pártonkiviiliek megtagadták 
az összehívó Iv aláírását

A független kisgazdapárt akciót indított nz- 
iríinvhnn. hogy a képviselőházal összehívják. 
Meg is kezdték az aláírások gyűjtését és a 
sz<>. i:l|Í3i!>k, vtiliunint l'dí.i.Hij/t János és Gál 
.I nő aláírásával körülbelül negyven aláírást si
került összehoznlok.

A nemzett szHlnidcIvilpárl, vulamlnt a pár- 
tonklvüliek nzoiiliiin megtagadták az tv alá

írását,
úgyhogy — mint független kisgazdapárti oldal
ról értesülünk — a további aláirások gyűjtését 
beszüntették és

elállothik egyelőre attól a tervtől, hogy a 
képviselőházal öszehlvatják.

Ellenzéki politikai körökben bizonyos mér
tékű feltűnést keltett az a körülmény, hogy a 
nemzeti szabadelvű párt tagjai kivonták magu
kat ebből az. ellenzéki akcióból. A Hétfői Napló 
munkatársa megkérdezte Rassay Károlyt, a nem
zeti szabadelvű párt vezérét arra vonatkozó- 
Ing, hogy mi volt az oka az aláirások megta
gadásának.

KASSAY KÁROLY
n következőket mondotta munkatársunknak:

— Nem látjuk semmi szükségéi annak, hogy 
a Házat összehivassnk. Nagyon szívesen ve
szünk részt minden ellenzéki akcióban, amikor 
komoly dologról van szó, a felen esetben azon 
bán megtagadtam a hozzájárulásunkat a Ház 
összehívásához azért, mert unnak indokolásával 
nem értettem egyet.

Vdzsonyl János a következőképpen nyilatko
zott a Hétfői Napló munkatársának a parla
ment összehívása kérdésében:

— Azért tartottuk szükségesnek a parlament 
összehívását, mert egész Európában a politikai 
helyzet annyira bonyolult, hogy

föltétlenül szükséges ilyen bizonytalan 
helyzetben a magyar képviselőház együtt 

tartása.
Teljesen függetlenül ugy a lausannei konferen
ciától, mint az egész Európa helyzetét befolyá
sok*  német eseményektől, a magyar belpolitika 
is sürgős intézkedéseket kíván és annak előfel
tétele a parlament f egyiitt-tartása. De n ke
nyérkérdés az, amellyel a magyar parlament
nek elsősorban foglalkoznia kell. Ebben a kér
désben interpellációt is jegyeztem be.

Károlyi Mihály né autóbalesete 
Automobillá iiaazeUtkUzött a híres londoni gyilkos
síiéi per hősnőjének, Barney Boloresnek autójával

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelcnh'.e,) A francia fővárosban autósze- 
rcncséllcnsóg történt, kél unió egymásba 
rohant, iinn Iveknek utasai sokul szerepeltek 
már n nyilvánosság előli.

Az egyik autóban gróf Károlyi Mihály, 
a volt magyar nilolszlerelnÖk ült fele

ségével,
a másik autóban pedig Barney asszony, 
akit néhány licitéi ezelőtt a londoni esküdt

bíróság felmentett a férjgyilkosság vádja 
alól. A két autó teljesen összetört.

Károlyi Mihályné súlyosabb sérülést 
szenvedett, ugyhogy n mentők szállítot

ták a kórházba.
Barney asszony sértetlen maradt, a társa
ságában levő fiatalember azonban ugyan
csak

megsebesüli
a szerterepülő szikláktól.

Vidám mulatság után a Dunának 
ment egy fiatalasszony

Nem tudom mi vitt az Erzsébcf-hídra — vallotta a különös 
öngyilkossági kísérlet hőse

Tegnap este az Erzsébet-hid budai hídfő
jéről

a Dunáim ugróit egy jól öltözött fiatal nő. 
A hid lábánál állomásozó rendőrségi molo- 
t<4 őrség emberei utána eredtek, sikerült is 
ól ulólérni, megragadták, csónakba emelt > 
és r partra viliék. Itt már várakoztak az 
időközben élte sietett inentők, akik első se
gítségben röszcsitettók, azután a Rókus-kór- 
liázba vitték.

A Untai asszonv reggelre visszanyerte esz
méletét. A főkapitányságról rrmlőrtisztvi- 
selő ment a kórházba és kihallgatta. Az ön- 
gyilkosjclölt elmondta, hogy Vllcsek Józsefné 
a neve, harmincéves háztartásbeli asszony, 
az ura Romániában él. Mikor megkérdezték.

miért lelt öngyilkos, suttogó hangon mon
dotta:

— Nem tudom, mi vitt az Erzsébct-hidra, 
magam sem értem, mi történt velem.

Elmondotta ezután, hogy az öngyilkosság 
napján égy ismerős család tagjaival együtt a 
Makk-hetes vendéglőben vacsorázott, utána 
vidám hangulatban szórakoztak. Késő estére 
járt már, amikor Vilcsekné fölállt, felöltő 
jét és kalapját a vendéglőben hagyta, kisie
tett az utcára, egyenesen

az Erzsébct-hidra ment 8 a Dunába 
ugrott.

Akárhogyan is faggatták, folyton azt han
goztatta,

IIé t főn, augusztus 
1-én kezdődik az 
ESTI KURÍR 
uj izgalmas 
cikksorozata :

Vegye meg 
minden nap 
az ESTI 
KURÍRT.1

házasságának és véres 
szerelmeinek története

Tragikus körülmények között halt meg Ber
linben egy fiatal magyar tudós. Boch Imre dr., 
a berlini egyetem [ádiumkutató intézetének 
adjunktusa,

nklt kísérletei «orán a rádium ölt meg.
Boch Imre dr. nyolc éve mint egyetemi hall
gató került ki Berlinbe. A fiatal magyar fiú 
a külföldi egyetemen nagy karriert futott be. 
Diplomájának megszerzése után csakhamar az 
egyelem fizikai tanszékén állást kapott, a rá
dium kutató laboratóriumba került. A ritka és 
hihetetlenül értékes fém előállításának és su

gárzási problémájának kérdésével foglalko
zott. A szerencsétlen fiatalembert kísérleti 
anyaga megtámadta és olyan természetű gyó
gyíthatatlan betegséget okozott, amely hasonló 
a röntgensugarak rombolásához.

A rádium ismeretlen sugarai valósággal 
összerombolták a fiatal tudós szervezetét.

Orvosi segítség nem használt. Boch Imre dr, 
általános szepvist kapott, amely harmincegy
éves korában végzett vele.

A szerencsétlen sörsu tudóst már el is temet
ték Berlinivel!.

Törvény készül a fertőző betegségek 
terjesztőinek büntetésére 
Felemelik a leányok védelmi korhatárát

Rendkívül érdekes törvénytervezetet készül 
a törvényhozás eW terjeszteni a kormány.

A belügyminisztérium és igazságügymi- 
niszterium megbízásából dr. Újlaki Géza 
ügyvéd most dolgozza ki azt a magántör- 

' vénytervezetet, amely kötelezően rendeli el 
a nemi betegségek gyógykezelését. A tör
vénytervezet, amely főleg a német minta 
szemelött tartásával készült, kimondja, hogy 
aki fertőzés veszélyével járó betegségben 
szenved és tudatosan

mást is a fertőzés veszélyének tesz ki, 
bűntett elmén egy évig terjedhető bör

tönnel büntethető.
Ugyancsak egy évig terjedő börtönnel 

sújtja a törvénytervezet egyik szakasza a 
dajkaságból eredő bűncselekményeket és 
büntetéssel sújtja azt a nőt, aki idegen gyer

meket szoptat, bár tudja, hogy beteg és aki 
vérbajos gyermeket mással, mint anyjával 
tápláltál. Bűnvádi eljárás a tervezet szerint 
csak a sértett fél indítványára vagy az egész
ségügyi hatóság feljelentésére indítható, vi- 
szont a sértett fél indítványát vissza nem 
vonhatja. Ilyen esetekben

az eljárás súlyos testi sértés elmén Indul 
meg.

Egy másik fontos szakasza a törvényter
vezetnek, amely

a leánygyermekek védelmi korhatárát
14 évről 16 évre emeli fel.

Amennyiben a tervezetet az illetékes minisz
tériumok elfogadják, az igazságügyminiszter 
szeptemberben már javaslat formájában ter
jeszti a parlament elé.

Rövidesen összeül a rögtönitélö 
biróság Miskolcon, 

hogy Karikás Frigyes felett Ítélkezzen
A budapesti királyi ügyészségről e hét ele

jén vaskos aktaköteget indítanak útnak Mis
kolc felé; Karikás Frigyesnek, a letartóztatott 
kommunistának aktáit. Az ügyészség tudvalé
vőén Karikást a kommun alatt elkövetett bűn
cselekményei miatt rögtönitélö bíróság elé ál
lítja, tekintve, hogy tetteit akkor követte el, 
amikor ez a bírói fórum Ítélkezett ilyen 
ügyekben.

Az ügyészségen tegnap 
befejeződött Karikás blinlajstromának 

összeállítása
s ezt küldték meg a miskolci hatóságoknak, 
amelyek azután kiegészitik a maguk adataival. 
Karikás

több ellenforradalmár kivégzésében részt 
vett. Illetve a kivégzésekre közvetlen utasí

tásokat adott.
Több rendbeli gyilkosságért körözték hosszú 
ideig ezt a vakmerő kommunista gonosztevőt, 
mig most kézrekerült. De nemcsak Magyaror
szágon elkövetett bűncselekményekkel vádol
ják, hanem

az a gyanú ellene, hogy Csehszlovákiában 
Is gyilkosságot követett el 1919 tavaszán.

A csehszlovákiai hatóságok erre vonatkozó 
megkeresését is eljuttatják Budapestről Mis
kolcra.
Karikás Frigyest e héten szállítják Miskolcra.

Négy fegyőr, több rendőr és detektív kíséreté
ben viszik le Miskolcra a gyilkossággal gyanít*  
silóit kommunista foglyot.

Ár. eddigi diszpozíciók szerint
rövidesen, lehet hogy már ezen a héten 01 
össze a miskolci törvényszék gyorsított 

tanácsa, 
amelynek öt tagja lesz s a tárgyalás vezetését 
a törvényszék elnöke látja el. A tárgyaláson 
számos tanút fognak kihallgatni, akiknek be- 
idézésére ugyancsak rövidesen intézkedés tör- 
ténik.

A gyorsifott tanács Ítélete ellen a Kúriához 
lehet fellebbezni a vád és védelem képviselőjé
nek. Amennyiben tehát fellebbeznek a felek, 
ugy a Kúria egyik szüneti tanácsa dönt végső 
fokon Karikás sorsáról. A többi letartóztatott 
kommunista

ősszel kerül a büntetőtörvényszék Szemák- 
tanácsa elé.

Összesen tizenegy vádlottja lesz az őszi kom
munista monstre tárgyalásnak.

Itt említjük meg azt is, hogy a halálraítélt 
Sallai Imre és Fürst Sándor védőinek pana
szaival e hét végén foglalkozik a Budapesti 
Ügyvédi Kamara és a Bűnügyi Védők Egyesü
letének vezetősége, amely meg fogja vizsgálni 
a panaszokat s ha szükségesnek tartja az igaz
ságügyminisztériumtól kér jogorvoslást a pa
naszok ügyében.

Vitéz Kaszala Károly pilóta fiatal
szobalánya fölakasztotta magát

Vitéz Kaszala Károly, az ismert pilóta, 
budatétényi-szabótelepi lakásán tegnap ven 
dégségben járt dr. Budaházy Kálmán tör
vényszéki biró. Budaházy dr. bement a ház 
egyik mellékhelyiségébe s a legnagyobb meg
döbbenésére

kötélre hurkolva, fölakasztva találta 
Kaszala Károly szobalányát, a tizen

hét éves R. Klárit.
A biró azonnal levágta a kötélről és föllár
mázta a háziakat. A fiatal leány még élt. Ka
szala Károly azonnal

autóba emelte, gyors tempóban Buda
pestre robogott és kórházba vitte.

Az orvosok első segítségben részesítették és
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megmentették nz életnek a fiatal leányt, akit 
Budaházy biró éppen az utolsó pillanatban 
vágott le a kötélről.

Ha csak egy pillanatig késlekedik, a 
leány meghalt volna.

A tizenhét éves leány — mint kiderült — 
romantikus szerelmi regény miatt akart meg
halni, R. Klárinak vőlegénye volt, aki 

kiment Párisba,
hogy ott szerencsét próbáljon. Elutazása 
előtt megígérte, hogy amint megérkezik, 

rögtön Jegygyűrűt küld Páriából.
Teltek, múltak a hetek, a fiatal leány meg
tudta, hogy a vőlegénye Párisban dolgozik, 
jól megy a sora, de

■ jegygyűrűt hiába várta 
és elkeseredésében akart meghalni.
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HÍREK
Vadmacska helyett 

egy fürdőző leányt lőtt le 
A tizenhatéves szép Havran 

Judit tragédiája
Véglete, és megdöbbentő tragédia Jílseödotl 

le Szarvason a gróf Bolza-uradalomhoz tar
tozó Pepikert-tó partján. A környék kedvenc 
fürdőzöhelye ez a tó, amelyet szombaton Hav
ran Judit 17 éves leány több leánytár sávul 
együtt felkeresett.

JókedvUen fürödtek a tó vizében, amikor 
a leányokat egy csapat fiú lepte meg.

A leányok ijedten menekültek a partra, hogv 
gyorsan felkapkodják ruháikat. Amint Havran 
Judit a partra ért, egy lövés dördült el s a kö
vetkező pillanatban

a fiatal leány vérző testtel esett össze.
Társai ijedten siettek segítségére, orvoshoz vit
ték a szép, fiatal hajadon!. Az orvos megálla
pította, hogy vadászfegyverrel lőttek a leányra 
és a sörétek huszonkét helyen hatoltak be tes
tébe. Az orvos feljelentésére nyomozás indult 
amelynek során kiderült, hogy Medvegy Pál 
erdőőr sebezte véletlenül halálra a leányt. Az 
erdőőr egy vadmacskára lőtt és az eltévedt ső
rétek a vízből hirtelen kimenekülő leányt érték. 
A fiatal leányt a békéscsabai kórházban keze
lik, de állapota reménytelen. A vizsgálat tovább 
folyik.

— Itt az újabb kánikula! Vasárnap fel
melegedett az idő s egész nap száraz, napos 
idő volt. A Metcorologiai Intézet prognózisa 
a kővetkező: Túlnyomóan derült, száraz és 
igen meleg idő várható.

— Gronau gépdeffektus miatt kényszer
leszállást végzett. Newyorkból jelentik: 
Gronau kapitány kényszerleszállást hajtott 
végre. A pilótakapitány Islandon és Grön 
Jandon át sikeres óceánrepülést hajtott 
végre és szombat délben Ottawából újból 
startolt, hogy Dctroilba repüljön. Útközben 
észrevette, hogy a gépét deffektus érte, 
ezért a Claire-folyón kényszerleszállást haj
tott végre. A repülőgépet, amely könnyebb 
sérülést szenvedett, Detroitba vontatták.

— Befejezték a zürichi nemzetközi repülő
versenyt. Zürichből jelentik: Vasárnap fejez
ték ba a Zürich melletti Dübendorf-i repülő
téren egy hét óta tartott nemzetközi légi akro
bata versenyeket. Este hét órakor megjelent a 
repülőtér felett a Zeppelin is, amely szombaton 
este Danzingba érkezett és onnan vasárnap húsz 
utassal körrepülést végzett Németország,.fölött, 
majd ellátogatott a diibendorfi versenyekre.

Fűuiuonaion üzletrész 
kirakattal fűzősnek. kalaposnak. Iparmű
vésznek olcsó bérért kiadó. Fentős 
és Barna, Vilmos császár-ut 22. sz.

— Apjának segítségével fegyverezett le egy 
őrjöngő emberi a rendőr. Nagykanizsáról je
lentik: Webet Lajos harminckétéves állásnél
küli kereskedősegéd szombat este összeveszett 
apjával és a veszekedés hevében oly fenyegető 
magatartást tanúsított, hogy a házbeliek rend
őrt hívtak. Wcber dühében kalapáccsal támadt 
a házban megjelent rendőrre, akinek a keres
kedősegéd apjának segítségével csak nagyne- 
hezen sikerült lefegyerezni az őrjöngő embert. 
Megbilincselve kísérték be a kapitányságra, 
ahol megindították az. eljárást ellene.

— Nagyboldogasszony napja Esztergomban. 
Nagyboldogasszony napján, amely augusztus, 
15-ére, hétfőre esik, fényes ünnepségek kereté
ben ünnepük meg Esztergomban. Nagyszabású 
diszfelvonulással viszik fel az esztergomi fő
székesegyházba Szent István. Szent László ki
rályok és Szent Imre herceg ereklyéit és a 
Palrona Hungariae-szobrot. A pontifikális nagy
misét és ünnepi szentbeszédef dr. Serédi Jusz- 
tlnián bihoros hercegprímás tartja. Nagyobb 
zarándokló*  is lesz Esztergomba. A kereske
delmi miniszter a zarándoklók számára ked
vezményes vasúti jegyet biztosit és a hajós
társaságok is kedvezményt nyújtanak az uta
soknak

— Egész nap kellemesen érzi magát, ha 
reggel fogai ápolására Diana fogkrémet használ.

— Az Erzsébet Sósfilrdő I., Tétényl-ut 12. 
a kirándulók ezreinek tették kellemessé a va
sárnapot, mert a kitűnő strandfürdőn kívül, 
tombola, tánc, elsőrendű jazz-zene mellett vál
tozatos szórakozást nyújtottak. A Sósfürdö 
vendéglője és cukrászdája is mérsékelt Arakon 
a legjobbat adja a legelözékenyebb kiszolgá
lásban.

Az aduig lenoi-töri lemosom nyolc 
méter magas állványáról leugrott 

az UldOzUtt betörő 
n teitsnei*i  toluaj Üldözői szemeiáttára Onflvimosságot 

követen el
Friedmann I.ajos kereskedő, aki a VI- 

segrádi-utca 3. számú házban lakik, szom
baton este, amikor hazatért lakására, a 
konyhából gyanús zajra lelt figyelmes. Be
nyitott az ajtón s ott egy fiatalembert pil
lantott meg, aki különböző ruhaneniückel 
tartott egy utazóbőröndben. A betörő, ami
kor megpillantotta a hazatérő kereskedőt, 

fölkapta a bőröndöt, félrelökte Htjából 
Friedmannt és futásnak eredt.

A kereskedő nem vesztette el lélekjelenlé 
lét, kirohant az utcára cs fellármázta az 
egész házat. Vezetésével a ház több lakója 

a menekülő ember után vetette magát.
A betörő üldözés közben, hogy könnyítsen 
magán, eldobta zsákmányát, de azért to- 
vább üldözték őt. A szomszédos utcákon 
keresztül egyre több üldöző követte és köz
ben rendőr is jelentkezett, aki szintén üldö 
zőbe vette a menekülő betörőt. A betörő jó 
futónak bizonyult és sikerült elérnie a 
Lehel-teret, mielőtt bárki is útját tudta 
volna állni.

A Lehel-téren jelenleg egy uj templom 
építésének a munkálatai folynak. A betörő

Vasárnap exhumálták Szegeden 
Pipás Pista gyilkosságainak 

áldozatait
A férfiruhás gyilkos asszony zokogva tett vallomást 

a vizsgálóbíró előtt
sorsa.

Pipás Pista egyébként
teljesen megtört

az ügyészség fogházának cellájában, az ed
dig ravasz és számitónak látszó asszony a 
tegnapi kihallgatás során érezte először 
rémtetteinek súlyát és hangosan zokogott a 
vizsgálóbíró előtt. A fogházban elvették 
férfiruháját és darócszoknyába öltöztették. 
A vizsgálóbírói kihallgatásoktól függetlenül 
a rendőrség tovább folytatja a nyomozást, 
mert a két leleplezett gyilkosság után

ujabb bejelentések történtek.
Hogy történt-e harmadik hasonló gyilkosság 
is Alsótanyán, azt az uj nyomozás fogja 
megállapítani.

Szeged, julius 31.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjc- 

jelentése.) Vasárnap uj fejezethez érkezett 
el Pipás Pista gyilkossági rémregénye. A 
délelőtt folyamán Alsótanyára szállott ki dr. 
Berze Árpád vizsgálóbíró, dr. Ács Sándor 
törvényszéki orvosszakértő kíséretében és 
az alsóközponti temetőben

exhumálták Börcsök József és Dobák 
Antal holttestét.

Ez a két gazda volt az, akiket Átokházán, 
majd Csorváson Rieger Pálné, akit a tanyá
kon Pipás Pistának ismernek, négy társá
nak segítségével fölakasztott. Dr. Ács Sán
dor orvosszakértő hétfőn készíti el részletes 
véleményét és ettől függ a vizsgálat további

— Uj fordulat Miskolc város vezetőinek 
fegyelmi ügyében. Debrecenből jelentik: 
Miskolcon a városi mozi deficitje ügyében 
több fegyelmi vizsgálatot rendeltek el. A 
fegyelmi vizsgálatok hatása alatt Hodobay 
Sándor polgármester a közgyűlésen önmaga 
ellen is a fegyelmi vizsgálat megindítását 
kérte. A közgyűlés azonban ezt elutasí
totta, mig most a belügyminiszter elren
delte az öszes fegyelmi vizsgálatok lefoly
tatását. — Igv a polgármester fegyelmi fel
jelentése ügyében is megindult a vizsgálat. 
A belügyminiszter dr. Vásáry István debre
ceni polgármestert bízta meg a vizsgálat le
folytatásával. Vásáry polgármester e hét 
elején kezdi meg munkáját Miskolcon.

— Betiltották a kommunisták lapját. 
Berlinből jelentik: A rendőrfőnök a Rote 
Fahne megjelenését augusztus 10-éig eltil
totta. A tilalom a kommunista pártnak a 
lap julius 30-iki számában közzétett felhí
vása miatt történt, amelyben a fennálló al 
kotmány erőszakos megdöntésére és mun- 
kásdiktatura létesítésére szólították fel a 
népet.

— Ausztráliai írónő Keszthelyen. Keszthely
ről Jelentik: Eloanor Rigó de Righi, melbour- 
nei (Ausztrália) írónő tizennégyéves fiával 
többhetes tartózkodásra Keszthelyre érkezett. 
Az ausztráliai Írónő könyvet ir európai élmé
nyeiről 6 abhoz gyűjti az anyagot a Balaton 
mellett.

fölszaladt az épülő templom lépcsőjén egé
szen az erkélyig, ott, amikor utána értek 
és már majdnem elfogták,

kimászott a gerendákra és azokon kez
dett felfelé kúszni.

Az utca népének jelenlétében és egyre na
gyobb érdeklődése közepette folyt az érdé 
kés üldözés, amelyben most már több 
rendőr vett részt.

Az egyik rendőr kimászott az állványra 
és a betörő után akart meftni, aki azonban 
ugylátszik látta, hogy nincs menekülése és 
attól való félelmében, hogy elfogjak, ön
gyilkosságot kísérelt meg.

Nyolc méter magasságból levetette ma
gát az utcára.

Jobblábát törte, azonkívül a fején is több 
sérülést szenvedett.

Eszméletlen állapotban szállították a 
mentők a Rókus-kórházba, ahol a zsebében 
talált iratokból megállapították, hogy Löu>y 
Tibor 19 éves péksegéddel azonos. A rend
őrség intézkedésére mihelyt állapota javul, 
átszállítják a rabkórházba, ahol letartózta
tásba helyezik.

— Zsebtolvajt fogtak a Keleti pályaudva
ron. Vasárnap délelőtt a Keleti pályaud
var indulási oldalán Venczell Pál tatalóvá- 
rosi pokrócgyáros, amint az egyik vasúti 
fülkébe föl akart szállni, észrevette, hogy 
ismeretlen egyén a zsebében motoszkál. Meg 
kapta az ismeretlen kezét és rendőrhöz sie
tett vele. A tétlenért zsebtolvaj kiszakította 
karját a pokrócgyáros kezéből és futásnak 
eredt. Menekülés közben elhajitotta a pénz 
tárcát. A pályaudvar kijáratánál sikerült el 
fogni. Bevitték az őrszobára, ahol megálla
pították. hogy Körösi Sándornak hívják, 25 
éves üvegessegéd, aki azzal védekezett, hogy 
el akart utazni és nem volt elegendő pénze, 
ezért vetemedett lopásra. Beismerő vallomása 
után előzetes letartóztatásba helyezték.

— Eljegyzés. Reiner Dezső, n Hajós és 
Szántó Elektromossági Rt. tisztviselője elje
gyezte Hajós Rózsit. (Minden külön értesítés 
helyeit.)

— Orvosi hír. Dr. Gora Artúr bel- és nő- 
gyógvájz, pulikIinikni tanársegéd, szabadságá
ról visszaérkezett. Rendeléseit Deák Fcrenc- 
utca 19 alatt újból megkezdte.
’’’•— öngliyllkosaágok. Túri Miklós 38 éves 
napszámos a Vilmos császár-ut 45. számú ház 
előtt borotvapengével balkarján az ereket fel
vágta. — Tímár Katalin 30 éves takarítónő a 
Batthyány-tér 3 előtti illemhelyen lugkövet 
ivott. — Apró Antal 30 éves kereskedő Csepe
len. a Piac-téren ismeretlen méreggel megmér
gezte magát. Valamennyien anyagi okok miatt 
követték el az öngyilkossági kísérletet, a ment
tök a Rókus-kórházba szállították őket.

Az oiimptösz 
eredményét 
izgalommal várjuk. Kié lesz a győzelemf

, Meg fogjuk tudni, mint ahogy már tud- 
juk, hogy a Diana-sósborszesz az első hat*  
hálós segítség minden házban, mert erő*  
sit, iidit, frissít és mindennemű fájdalma*  
kát csillapít.

Kommunista agitátorokat 
fogott el a szarvasi 

csendőrség
Nagykanizsa, Julius 3f«

éA Hétfői Napló tudósitójától.) A csendőrség 
szombaton letartóztatta Sávay József villany*  
szerelőt és Liebcr Imre kömüvessegédet, akik 
kommunista propagandát űztek. A két kommu
nista agitátor befurakodott a sárvári Munkás
otthonba, ahol egy éjszakára szállást kertek- A' 
Munkásotthon lakói észrevették, hogy

kommunista tarfnlmu Iratok vannak náluk, 
mire értesítették a csendőrséget.

Az elfogott komunislák a csendőrségen ki
hallgatásuk alkalmával bevallották, hogy a bu
dapesti ifjúmunkások szervezetének tagjai, akik'

resztvettek ugyanabban a szervezkedésben, 
amelynek élén Sallal és l'ürst állott 

Cipőtalpukba bevarrva még több nyomtatványt 
találtak, amelyeket sokszorosítani akartak. Be
vallották azt is, hogy Budapestről szöktek el és 
Moszkvába akartak menni. A csendőrök erős 
fedezettel a budapesti főkapitányságra szállítot
ták a két elfogott kommunistát, akiknek ki
hallgatását az éjjeli órákban megkezdték.

— A cigánybüntető expedíció vádlottjai 
a pécsi tábla előtt. Nagykanizsáról jelentik! 
A Hétfői Naló is hirt adott annakidején 
arról, hogv a Nagykanizsa közelében fekvő 
Bánokszentgyörgy község lakói büntető 
expedíciót szerveztek a környéken garóZ'- 
dálkodó cigánybandák ellen. A fölháboro
dott gazdák sor tüzet adlak a cigányokra, 
akik közül hárman sérüléseikbe bele is 
haltak. A nagykanizsai törvényszék ez 
ügyben vádlottként szereplő Szőke Józsefet 
tízévi börtönbüntetésre iltélte, mig Kelen 
Gézát felmentette. Az ügy felebbezés foly
tán most kerül a pécsi tábla elé, amely el
rendelte Kelen Géza azonnali letartóztatá
sát és a bizonyítás kiegészitését. amelynek 
megtörténtéig a tárgyalást elnapolta.

KÖLTÖZÉS! 
DITRICIISTE1N!

VII.,  Kertész ucca 27, XYTGALOW.

— ötévi (egyházra Ítélték saját leányával 
folytatott bűnös viszony miatt. Marosvásár
helyről jelentik: Simon Mózes gazdálkodó még 
1919-ben itthagyta családját és Budapestre 
jött s tavaly visszatért családjához. Amikor 
Simon eltávozott, Ilona leánya még csecsemő 
volt. Az eltelt tizenhárom év alatt azonban 
viruló hajadonná nőtt fel. Az apa bűnös vi
szonyt kezdett leányával s emiatt bíróság elé 
került. A marosvásárhelyi Ítélőtábla Simon 
Mózest most ötesztendei fegyházbüntetésre 
ítélte.

— Két fiatal nő öngyilkossága. Komerict 
Mária 25 éves kiszolgálóleány vasárnap a Jó- 
zsef-körut egyik padján öngyilkossági szándék
ból lugkövet ivót. A Rókus-kórházba szállítot
ták. —■ Schön Eszter 22 éves munkásnő Esz- 
terházy-utca 12. szám alatt lévő lakásán here
sóval megmérgezte magát, őt is a Rókusba 
vitték. Az öngyilkossúgok felderítésére meg
indult a vizsgálat.

Hi8inari termekeH 

BÚTORCSARNOKA RT. 
Budapest. VII., Dohrtny-u. 66. Telefont J. <«!-!• 

Mindennemű lakberendezések. 
Asztalosmesterek készítményei.

C3T Kedvezd fizetési feltételek, részletre la. ygg

— Mindenütt arról a nagy sikerről beszél
ne. amely a 39 éve fennálló Sós uridivat spe- 
ciálista, Erzsébet-körut 54. (Royal-szállóval 
szemben) likvidációs vásárát kiséri. Ez ért
hető, mert finom árut bámulatos olcsó áron ad.



8 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1932 augusztus I«

Ungár Imre, 
a vak zongoraművész 
incidense a határon

A Hétfői Napló 1932. évi Julius hó 4-iki izé
mában az 5-ik oldalon „Meztelenre vetkeztették 
a haláron l’ngór Imrét, a vak magyar zongora
művészt és feleségéi, inért valutát kerestek ná
luk" Hinti közleménynek az a része, mely sze
rint Ungár Imrét és feleségét a magyar határon 
a magyar vámhivatali közegek meztelenre vet- 
köziették, nem felel meg a valóságnak., A tény 
nz, hogy Ungár Imre zongoraművész feleségé
vel 1932. évi junius hó 30-án a D. 3. számú 
gyorsvonaton lépett he Magyarországija, őt és, 
feleségét a in, kir. vámhivatal közegei nem szál
lították le a vonatról és velük szemben testi mo
tozás nem történt. A magyar vámhivatal részé, 
ről I ngár Imre és felesége vámvizsgálata a lég- 
Udvariasabb és iegelőzékenyebb módon történt.

— Scholwr Béla látogatása Baján. Schober 
Béla, a Nemzeti Bank vezérigazgatója a 
szombatot és vasárnapot Baján töltött-, 
ahova mint a város állal megválasztott felső
házi tag látogatott el. Schober mindkét na
pon a város különböző közintézményeit lá
togatta meg és vasárnap megtekintette a 
Ferenc-csatorna zsilipjeit is.

—«• A bajai Iparosok ín demostrálnak. A 
hajai ipartestiilet elöljárósága legutóbbi íilé 
sén Tomaslcs Gyula elnök javaslatára elha
tározta, hogy csatlakozik abhoz a mozga
lomhoz, amelyet a vidéki városok iparosai és 
kereskedői indítottak a magas közterhek el
len. A bajai Ipartestiilet legközelebb nagy
gyűlést tart, amelyen országos és helyi szó
nokok fogják vázolni az. iparosság súlyos 
helyzetét. Az iparosság megmozdulásába be 
akarják vonni a hajai kereskedőket is és ki 
akarják terjeszteni az akciót az egész várme- 
gye iparos és kereskedfítársadalmára is. Az 
a terv, hogy a tiltakozó közgyűlés napján 
az üzleteket zárva tartják és nz iparosok 
nem dolgoznak.

— Megfellebbezték ■ debreceni tpartrsttllct 
elnökiálnsitását. Debrecenből jelentik: Az it
teni Általános Ipartestiilet elnökének választott 
Vág/ István elnöksége ellen a debreceni iparo
sok egyrésze fellebbezést adott be és kérik az 
elnökválasztás megsemmisítését, azzal az indo
kolással, hogy Vági István a proletárdiktatúra 
alatt a debreceni direktórium tagja volt és an
nakidején börtönbüntetésre ítélték, amelyet le 
is íill és így a törvény értelmében — mondja 
a fellebbezés — nem volt választható.

— Betöréwk. A vasárnapra virradó éjszaka. 
Bákospalol in, a Rákos-ut és Dembinsz.ky-utca■ 
sarkán levő trafik ajtaját ismeretlen tettesek 
feszítő vassal feltörték és az üzletből nagyobb 
mennyiségű dohányárul vittek el. — Felbatter 
Pál harisnyakereskedö Teréz-körut 46 alatti 
üzletének ajtaját ismeretlen tettes felnyitotta s 
onnan eddig meg nem álalpilolt mennyiségiven 
divatáru cikkeket vitt el. A rendőrség a tette
seket keresi.

Jó t A l I A a r a 
Hnttrlne vAltilai 
KlrAly-utc- 16. ” 
Telefon : 16—1 —3b

— Rozgonyl-fénykép 3 drb 8 P. Calvin tér 5.
— Véres utcai verekedés, Ralogh Pál 43 éves 

napszámos és Siitő Mihály 28 éves szénmunkás 
vasárnap hajnalban n Kerepcsi-ut és Utász- 
útra sarkán valamiből kifolyólag összeszólal
koztak, veszekedés közben Balogh oly erősen 
vágta pofon Sütőt, hogv nz. eszméletlenül esett 
össze és fejét belevágta a járda szélébe. A 
mentők az iizsokiulcni kórházba szállították. 
Baloghof előállították a főkapitányságra.

— Halálos fürdőzés a csepeli Dunaágban. 
A csepeli Dunaágban fürdőit vasárnap Ho- 
dák Laj-p 25 éves szabósegéd, aki Buda
pesten n Dohánv-ulca 78. szám alatt lakik. 
ff ódák fürdés közben elmerült a vízben és 
csak órákkal később fogták ki a holttestét. 
A vizsgálat megindult.

— Manlu alakit kormányt Romániában? 
Bukarestből jelentik: Vasárnap délután 
fontos ülésre ült össze a nemzeti pa'iszl- 
párt végrehnjtóbizottsága. Az ülés egyetlen 
pontja a párt elnöki tisztének betöltése 
volt. Manin hosszabb beszédben fejtette ki 
álláspontját, majd kijelentette, hogy el
fogadja a pártvezért tisztet. Politikai kö
rökben most ínár remélik, hogv a krízis
nek hnmnrosan vége lesz és hogy Maniu 
(ryula a kormányalakítást is vállalja.

— Ab Alhambra igazán Budapest csodája. A 
mni viszonyok mellett is kell egv kis szórako
zás. Erről gondoskodik a ragyogóan átalakított 
Alhamhra Unté, Bar, Varieté, Dancing. VI.. 
Révav-utca 18.. teljesen uj vezetés mellett Az 
uj AÍhambra kitűnő műsort, a legjobb jazzt, a 
legpnznrabb kiállítású revüket nyújtja belépő
díj nélkül, szigorúan kávéházi Arak mellett és 
a legszolidabb alapon.

A szezon augusztus elsején kezdődik, mert 
akkor nvilik meg a Moulin Rouge, olyan mű
sorral. amilyent még nem látott Budapest. Az 
artisták fejedelmei szórakoztatják a főváros 
publikumát a Moulin Rougeban. Belépődíj 
nincs. __________

KJráudulA-a ós weekendfft alkalmából 
okvetlen lássa el magát

BLAU ALBERT
KlRóranm) oleaft hentesáruival

Gyári vitt., Conti n. t. Telefon ■ 41-1 tS és B+N. 
Flókflatetek.

A balillák és avantgardisták
fényes fogadtatása Gödöllőn

A kormányzót Arlotia üdvözölte a baltíták nevében, Piguatelli 
herceg és Oxilia ezredes társaságában

Gödöllőről Jelentik: Az olasz balillák és avant
gardisták tisztjeik, Oxilia ezredes, katonai at
tasé és Marin Ártotta olasz követ vezetésével 
különvonaton vasárnap délelőtt liz órakor Gö
döllőre érkeztek.

A fényesen feldiszltalt államvasutl pálya

udvaron ezer főnyi közönség, leventék ze
nekarokkal, cserkészek, ünnepi díszben 

összesereglelt falusiak fogadták őket.
Vitéz dr. Endre László főszolgabíró üdvözölte 
az érkezőket a 120 főnyi fogndóbizoltság élén. 
A pályaudvarról megindult a hosszú menet a 

Az állomÁsfőnök leánya 
kirabolta a nagyoroszi vasuti 

állomás pénztárfiókját
Azzal védekezik, hogy ellenállhatatlan kényszer 

hatása alatt nyúlt a hivatalos pénzhez
A hatóságok körözőlevelet adlak ki Misei 

Gizella tizenk'ilencéves háztartási leány el
len lopás büntette miatt. A főkapitányságon 
is beiktatták a köröiölevelet és tegnap 
megtudták, hogy Misei Gizella, aki azelőtt 
Nagyoroszin lakott, Budapesten tartózkodik, 
mire

előállították.
Rövidesen kiderült, hogy milyen meglepő 

dologról van szó. Misei Gizella édesapja n 
nagyoroszi vasúti állomás főnöke volt. A 
fiatal leány egy nap

fölfeszltette az állomás pénztárfiókját 
és kétszáz pengőt ellopott.

A lopás fölfedezése után megindult az eljá
rás, de természetesen

Szenzációs meglepetés.1!! 
Amire még példa nem volt.

Csak ezen a héten: augusztus 1-től 6-ig.
Az Idény elmúltával visszamaradt szöveteinkből készítünk mérték után remek 
kivitelű fértlöítönyt 40 pengőért. Ilyen alkatom mértékutáni luharendelésro csak 
egyszer az életben van. „Ruhakereskedő ml Vallalat**,  Ferenc-kőrut 39. I. em.

— Ma elárverezik a kecskeméti Beretvás- 
szállodát. Kecskemétről jelentik: A város 
legrégibb egyetlen nagy szállodáját, a Be- 
retvás-szállodát különböző köztartozások 
miatt ma elárverezik. Évtizedek óla áll fenn 
ez a régi szálloda, amelynek valamikor 
József főherceg is vendége volt, amikor 
Kecskeméten tartózkodott. I.ány és Bozzay 
szállodások vették bérbe annakidején a Be- 
retvás-szállodál, mely egyre rosszabbul 
ment. Legutóbb a bérlők sehogy sem tud
tak megbirkózni egyre növekvő adósságuk
kal s most a súlyos adótartozások miatt 
elárverezik a szállodát. Mára, hétfőre van 
kitűzve az árverés.

— Bécsben betiltották az augusztusi kom
munista gyűléseket. A rendőrség az 
augusztus t-ére Bécsben tervezett kommu*  
nistagyülések megtartását megtiltotta

ArnnxxdnllAv *•  ,onfm MÓ,A z-AloglevstsUt, kM- /\ranyaoiiar vényeket, fix kanmtoaAau papírokat 
pengő ellenében vesz éa elad llarnahank, Hndaponl.

V., Nádor-utca 26 Telefon: 213—ltJ, 104—67

O Phttn<i Éictblitoslfó Társaság julius 26-án 
tartotta 49 rendes közgyűlését. A biztosítási 
állomány több mint , milliárd pengőre rúg. 
amihez még 2.37 millió pengőnyi évi járadék 
számítandó. Az elmúlt évben az állomány 152
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királyi kastélyba, almi a kormányzó külön ki
hallgatáson fogadta Arlotta olasz követet, Oxilta 
katonai attasét, az avantgárdisták cs balillák 
tisztikarát és 3 hírlapírókat.

A kihallgatás után fél tizenkét órakor a kas- 
tely belső udvaráról a Hősök szobrához vo

nultak, amelyre minden egyes balilla és avant
gardista egv-egy szál szegfűt helyezett cl. Az ün
nepség végeztével n leventezenekarok zenekisé- 
relével az alsó parkba mentek, ahol megven
dégelték és frissítőkkel látták el az olasz, ven
dégeket. akik különvonatukkal fél kettőkor 
visszaindultak a fővárosba.

senki sem merte az állomásfőnök leá
nyát gyanúsítani.

Később azonban általános megdöbbenésre ki
tudódott, hogy Misei Gizella feszitette föl a 
fiókot és vitte el a hivatalos pénzt.

ilyen előzmények után történt, hogy 
körözőlevelet adtak ki ellene, 

amelynek alapján azután elfogták. Misei 
Gizella kihallgatása során azzal védekezett, 
hogy

ellenállhatatlan kényszer hatása alatt 
nyuII idegen pénzhez. A rendőrség nem bo
csátkozhatott bele az ügy elbírálásába és 
miután érvényes körözőlevél volt ellene, elő
zetes letartóztatásba helyezte a megtévedt 
fiatal, urileányt.

millió pengővel cmelkedey. Ennek megfelelően 
emelkedett a társaság díjbevétele is és pedig 
127 millió pengőre, ami 22 millió pengővel 
több nz előző évi díjbevételnél. A befektetett 
tökék hozndéka kereken 20 millió pengőt telt 
ki. Az érvényben levő biztosítási kötvények 
száma 795.707. A közgyűlés elhatározta, hogy 
az Universftle Általános Biztosító Társaság 
egész állományát fúzió utján átveszi, úgyszin
tén a Fortuna Biztosiló Rt. ausztriai állomá
nyút is, amely már hosszabb idő óla üzemkö
zösségben volt at Universale-val. A biztosítót- 
laknak kifizetett nyeremónyrészesedések levő- 
nása után a tár«?.*.óg  nz üzieiévet 627.fi94.27 

jM-ngő (tavaly 814.391.48 pengői tiszta nyere
séggel zárta. Ebből az összegből 5%, azaz 
1Q2.000 pengő (tavaly 8>í%) osztalék' jut a 
részvényeseknek, mig a többletet a tőketartalé
kokhoz csatolják, illetve részben i»j számlára 
viszik át.

O A Magyar Földhitelintézet ez évi julius 
hónap 27-én tarlóit közgyűlésén gróf Dessetvfíy 
Emil elnök, hivatkozással megrongált egészségi 
állapotára, lemondását bejelentette, amit a 
közgyűlés mély sajnálattal tudomásul vett és 
egyúttal elhatározta, hogy a távozó elnök arc
képét az intézet részére megfestett. A közgyűlé
sen az intézet elnökévé gróf Zichy János vá
lasztatott meg, aki mint nz intézet felügyclőbi- 
zottságának 1905 óta alelnőkc, nz intézet vele- 
lésében már ezldeig is igen tevékeny részt vett.

— Étvágytalanságnál, jössz gyomornál, 
bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyag
cserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőr
viszketésnél a természetes „Ferenc József*  
keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek; 
működését s megszabadítja a testet a fel- 
gyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvos
tudomány több úttörője megállapította, hogy 
a Ferenc József víz abszolút megbízható 
hashajtó. A Ferenc József keserűvíz gyógy
szertárakban, drogériákban és iúszerüzle- 
tekben kapható.

Amikor az állatok beszélnek
Mese kicsiknek, nagyoknak

Hatalmas istálló sarkában két lovat és egy 
szainarat láttam. Kimustrált, öreg állatokat, 
amelyek csak nehezen álltak lábaikon. Érdek
lődéssel közelebb léptem és önkéntelenül meg
simogattam őket. Fáradtan tekintettek rám, 
miközben az egyik az eléje tartott cukrot ha
mar bekapta. t

Micsoda szegény állatok voltak azok ebben 
a hatalmas lóistállóban. a gyönyörű paripák 
között. Jókedvvel megvendégeltem őket, mire 
csendesen vihogtak és az elmúlt időkről me
sélni kezdtek:

— Régen volt, több mint 11 nyár múlt ez az
óta, hogy egy urnái voltunk, aki

csak korbáccsal beszélt velünk.
Pedig kora reggeltől késő estig nehezen dol
goztunk.

— De rövidesen — folytatták a mesét —4 
jobbra fordult a sorsunk, mert egy fiatalem
ber, aki első urunknál is szegényebb volt, 
hiszen

csak egy magas cilinderrel és egy tajték
pipával rendelkezett,

vásárolt meg bennünket és nyomban a legkö
zelebbi faluba, egy tágas istállóba vezetett. 
Fiatal felesége gondozott és igy kárpótolt az 
előző rossz életért. Az uj gazdánk feleségével 
együtt rajtunk különböző mutatványokat mu
latott be. Ha nem tudtunk valamit, nem kap
tunk kalácsot, ellenben a rendes abrakot ki- 
porciózták. Hamarosan barátokká lettünk. Gaz
dáinkkal együtt jó kedvvel dolgoztunk és ha
marosan istállónk falára „VZ/dgcírkusí" cégei 
került. Gazdánk

clrkuszigazgafó lett
Esténként a falu fiatalsága és öreg veteránja! 
eljöttek az istállóba, a félig széttört székeken 
helyet foglaltak és egy ócska tányérba pénz
darabokat dobáltak.

Igv vándoroltunk egyik helyről a másikra. 
Néhány héten belül gazdáink majmot szerez
tek, majd rövidesen egy másikai, később egy 
lovat és tovább. Még egy év sem telt el és már 
ponyvánk is volt. Ekkor már plakátokkal hív
tuk a-d<őzönséget, amely szívesen jött el hoz
zánk, mert gazdáinkkal együtt derekasan dol
goztunk. Aztán kisebb városokban is jártunk 
és kocsit is vettünk. Ekkor már húszán is le
hettünk együtt.

— Közel 11 év múlt el azóta és mesterünk 
ma a cirkuszok királya. Másfélezer különböző 
állat van az istállóhan, sátrakban és kocsikban.

Bejártuk egész Európát és idegen föld
részeket Is meglátogattunk.

— Ma már öregek vagyunk és nem tudóik 
jótevőinken segíteni, de gazdánk ma sem megy 
el mellettünk anélkül, hogy jó szívvel vagy 
nyalánksággal ne kedveskedne.

Két öreg ló és egy szamár igy mesélte el 
Gleich igazgató élete munkáját, akinek a cir
kuszában oroszlánok ordítanak, elefántok pro
dukciósnak, majmok sivitanak, rengeteg mén 
patáikat vadul vágják a homokba, fehér, barna 
és fekete emberek működése mellett.

___________ _______ Jean Hoppé.

TFálogcéduláty
9 aranyat, ezflrtöt, briiiiAnaot hihetetlen magas Áron 

veszek, iváncaiea ákszerOzieL KAköcxl-nl 9. ízAib

Káposztásmegyeri versenyek
A Pestvidéki versenyegylet júliusi negyedik 

napja ujból zsúfolt tribünök előtt folyt le. A 
versenyek azonban nem nagyon kedveztek a fo
gadóknak, mert a favoritok közül csak Pim~ 
páka és Vadvirág feleltek meg a bizalomnak. 
Kolompos II., Pimpóka és ■ Csalóka könnyen 
nyerték versenyüket, Biri győzelmét azonban 
Mimi és Rakéta erősen megnehezítette. Még iz
galmasabb volt Példás és Martinsberg finise, az 
előbbi Csibésszel, Martinsberg Sanyival vívott 
gyilkos harcot. Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Szondy tüzérek Kolompos II. 
(1 és egynegyed) Fetting. 2. Vogéz (8:10) Dó
sai. F. m.: Csalfa (elbukott), Lucky síiké (ki
tört). Tót.: 10:27. Befutó 5:28.50. — II. FUTAMj
1. Árpád huszárok Pimpóka (pari) Papp. 2.
Okos (fi) Gede. F. m.: Provízió, Turkana, Lón- 
cika. Tol. 10:21, Ifi, 15. Befutó 5:69. — ül. 
FUTAM. 1. Győrffy M.-né Blri (2) Papp. 2. 
Mimi (10) Dósai. 3. Rakéta (14) Palzák. F. m.! 
Rab Rábv. Fityke. Fogd meg. Finum Rózsi. Tót.: 
10:30, 17. 21. 39. — IV. FUTAM. 1. Pauly H.- 
né Példás (4) Szentgyörgvi. 2. Csibész (7:10) 
Tóth A. F. m.: Kereső, Annából. Tol.: 10:75. 
Befutó 5:114.50. — V. FUTAM. 1. Csern-vits 
A.-né Vadvirág (1 és egynegyed) Tóth A. 2. 
Teatözsa (1 és háromnegyed) Hála. 3. Bakter 
(12) Félix). F. m.: Africanus, Ki tudja?. Kesz
kenő, Galiba. Tót.: 10:28, 15, 15, 21. — VL
FUTAM. 1. Keszi i: tállő Csalóka (3) Kollár.
2. Pipere (10) Hála. 3. Bendegúz (pari) Hat-
scher. F.,m.: Aida, Vizsla, Rih, Vlclspán, Kho- 
dive, Napsugárherreg, Leila, Kolibri. C engöd, 
Festuct, Csábitó. Tol.: 10:44, 17, 38, 13. —
VII. FUTAM. 1. Szabó J. Martinsberg (6) 
Félix. 2. Sanyi (12) Kaszián T. 3. Hetty (3) 
Szentgyörgvi. F. m.: Forgatag, Bona. Gyön
gyike, Vén legény, Ulsler Prinr, Bellevue, Cél- 
zatos, Happy End. Levendula II., Berril. Erdély- 
gyöngye, Nemdehár. Tót.: 10.91, 31, 51. 19.

Dr. FEIIYES
■"TsnsnnKrs?

SZAKORVOS
vár-, Mr- *a  namtbefmrrk1

D«k rendel ágén nap
1. SUuuluutbM.
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A régi hangulattal és uj meglepetésekkel 
várjuk augusztus elsején a megnyitón.

KABARÉ-DUMPING FENYEGET
Gyógyszerészek a kabaréfronton — Salamon Bélának külön 

kabarét csinál egy részvénytársaság
Ahogy a nyár elején gelatériák és külön

böző fagylaltszalonok készültek fagylaltba 
fagyasztani a fővárost, a szezonra kabarék 
snhasem látott tömegei rohamozzák meg a 

.'pesti közönség nevető izmait. Ha azelőtt 
Budapestet, egészen jogosan, a ktívéházak 
városának leheteti nevezni, amely az Idén 
gelatériák városává degradálódott, ugy az 
idén Budapestet a kabarék városává fogják 
kikiáltani. Eddig ugyanis a vezető szerepet 
játszó Andrássy-uti Színház és Teréz kórul i 
Szjnpad inelleti tovább fogja vinni az uj 
szezonban üzemét a Komédia Orfeum és 
Belhlen-téri Színpad és az uj helyiségében 
a Steinhardt Színpad is. Mivel íratlan tör
vény az, hogy valaha színházi célokat szol
gált helyiségben minduntalan mint színház 
támadjon fel, Steinhardlék akácfautcai volt 
kabaréjában uj kabaré nyílik. Ennek a ka
barénak pénzembere egy közismert keres
kedő, művészi vezetője viszont Lőrincz Mik
lós ismert kabarészerző.

Nagy meglepetésként hatott színházi kö
rökben az a hír, hogy a

Royal Orfeum szakit régi programjával 
és tradíciójával és varietéről áttér a 

kaburémüfajra.
Ez állítólag a I.abriola-szinház és varieté 
óriási konkurenciájának köszönhető. Bár a 
hirt egyelőre fentartással közöljük, mert az 
ezirányu tárgyalások még kezdetleges stá
diumban vannak, mégis örvendetesen kell 
megállapítani, hogy ott, ahol eddig külföldi 
artisták, láncosok és zsonglőrök hatalmas 
gázsikkal szerepellek.

most magyar színészek fogják megke-

A hihetetlen érdeklődésre való tekintettel, egész uj világ
attrakciók keretében még 15 napra, tehát augusztus 15-ig 

prolongáltuk az
AKROBAT OHI-t

ss

"W BEKETG W-CIRKUSZ
Willy Forst visszatért önkényes 

száműzetéséből — a filmhez
Éles összetűzés miatt szakadt el Bolváryéktól a legjobban 

induló német filmsztár
Willy Forst nevét másfél éve nem lehetett 

hallani a filmkörökben és talán a nagyközön
ség is lassan megfeledkezett erről a kedven
céről, aki pedig a „/.ivei Herzen" filmben egy
szeriben « legnagyobb német filmsztárok so
rába lepett. Ez az utóléFhetet lenül kedves és 
humoros filmbonvtván azonban

váratlanul eltűnt Berlinből és azóta egyet
lenegy filmen sem játszott,

pedig a .közönség szinte szakadatlanul ostro
molta a filmgyárat Willy Forst távozása miatt.

Gerő István, a Royal-filmszinházak tröszt
jének vezérigazgatója a napokban Berl.nLen 
járt és ő mondotta el Willy Forst eltűnésé
nek és megkerülésének titkát:

— Titokban tartották sokáig, 
Forst miért fordított hátat a 
olyah óriási sikerei voltak. Az

hogy 
filmnek, 
történi.

„Férjem karrierje érdekében válunk el
— mondja Maurice Chevalier válófélben lévő 

felesége, Yvonne Vallée

minden 
válásuk 

indiszkrécióira függönyt

Pária, julius 81.

A Gorgulov-pör, a Davis Cottpe és aloitr 
de. Francé, izgalmai kissé, háttérbe szorították 
Páris e hetének óriási színházi szenzációját, 
Maurice Chevalier válóperét.

Azonban mintha a házastársak is igye
keznének kisebb „mondáin eseménnyé 
fújni fel magánéletük eme tagadhatalanul 
kellemetlen epizódjai, mindketten 
eszközt megragadnak arra, hogy 
pikantériáira és i..ó.—•• - 
borítsanak.

Elsőnek Páris. óriássá nőtt gyermeke, a 
volt ó'cskaruháslcgény Chevalier nyilatko
zott, kijelentve, hogy válásuk közös meg
egyezésre, mindkettőjük hibájából jön majd 
létre és annak ellenére mindörökké, vagy 

KuLtH

HM

rés ni mindennapi kenyerüket.
Érdekes, hogy ehhez a kaimrésállaikozás- 
hoz viszont egy ismert gyógyszerész és 
gyógyáru-nagykereskedő társult mint finan- 
síié.

Rendkívül érdekes kabaré-vállalkozást 
vettek tevbe a Terézköruti Magyar Ház 
épületében. Egy részvénytársaság a. Magyar 
Ház. földszinti épületrészéből nyolcvanezer 
pengős költséggel egy

óriási aránya kabarét akar csinálni Sa
lamon Béla számára.

Ennek a vállalkozásnak az a pikantériája, 
hogy Salamon Bélát immár nagy ellentétek 
választják el a Terézköruti Színpad mos
tani re.zsimjélöl és nagyon valószínű, hogy 
az idén Salamon Bélát nem táljuk viszont 
réai és nagy sikerei színhelyén. A Magvar 
Házban áténitendő kabaré művészi vezetője 
Salamon Béla lesz, ha a tárgyalások ered
ményesén fejeződnek be.

Békeffi László ligeli vállalkozásának be
fejezése ulán szintén önállósítani akarja 
magái. Az Andrássv-uti Színház egvelőre 
nem szerződtette, mert többirányú differen
ciák merültek fel közöttük. Békeffi László 
ezért arra gondol, hogy az Eskü-téren levő

Orlon-fllmarinhárban feltámasztja a 
régi Apollót

és önálló kabarét csinál. Az ezirányu tár
gyalások már meg is indultak.

Ezek szerint tehát a kabarék valóságos 
dumpingje fenyegeti az ősszel Budapestet. 
Nem lesz báj — nevetni biztosan fogunk!

Willy Forst rendkívül élesen összekiilön- 
bözött a rendelőjével, Bolváry Gézával, 

és kölcsönösen felbontották szerződéseiket. 
Bolváry Gézának ez akkoriban hatalmas vesz
teséget’ jelenléti, de Willy Forst is szaval 
ndla. hogy legalább egy énig feléje sem néz 
semmilyen filmnek. Willy Forslnak a filmgyá
rak iránt érzett hangulata most megváltozóit. 
Holváryfkkal azonban most sem békillt ki. Az 
első filmjét, amely most készül és ..Árkádia 
hercege" lesz a címe. — nem Bolváry forgatja. 
Rövidesen a Royal-Apollóban fogom bemu
tatni Willy Forst első uj nagy filmjét és film
színházaim egyikében a másodikat is. Ezen
kívül megszereztem a

legnagyobb Bolváry-slágert la,
a „Nem kérdem, ki vagy*"  elműt is és az ősz- 
szes Gustav Fröhlich filmek előadási jogát.

legalább is egyelőre
jóbarátok maradnak.

Ma reggel azután a még mindig szép és 
fiatal hajdani Music-Hall énekesnő, Yvonnc 
Vallée is Párlsba érekezetl, akit természete
sen már a pályaudvaron többtucatnyi ripor
ter és fényképész vett körül.

— Azzal kezdem, — mondja sötétbarna 
selycmfólyolát felemelve, jólálló melanko
likus mosollyal, hogy kettőnk viszonyában 
tulajdonképpen semmi változás nem áll be.

A« egyetlen nő, akit Manrlcc szeret és 
szeretni fog, továbbra la én maradok.

De he kell vallanom, bogé amikor a moziba 
mentem és forróbbnál-forróhb, terméazeles- 
nél-teimószeteScbb szerelmi jeleneteket lát
tam, amelyekben Maurice partnernői ltolly 
wood legszebb sztárjai voltak,

ezekben a percekben féltékenység fogott 
el.

Megnyílt a TerfizKöruii Színpad
Keldele a árakét Nyári hely árak*

Balipődif rilnct

— Mivel semmi áron sem akartam kar 
rierjének útjába állni, inkább ezt az utat vá- 
lasztottam. Így Maurice isinél szabad lesz .. . 
mig én ... (mindenki csillogó, szép, de szo
morú szemeit néázi, várják, hogy belőlük, 
amint ez mozililmekben szokás, könnyek 
jöjjenek elő, de nem .. szemei 'szárazil. 
maradnak, csupán ajkának inoaolya válik 
még kesernyésebbéi . . . én a magáin külön 
útjára indulok, remélve, hogy szerelmünk 
regényének még nincs vége és egy napon 
még újra boldog házastársak leszünk.

Pourquoi pás'-’ K. L.

na ivii-primo 
vo’na n ren

Premier után
WEEKEN’X Mulatságos és kellemes 

nyári bohóság a Budai Színkör uj slágere, 
amely Szenes Andor ügyes tollát és Sándor 
Jenő valóban értékes és talentuinos zene 
szerzői képességeit demonstrálja. Az ope
rett előadásában nagy szereposztási hibák 
történtek. Zilahy Irén például, akinél ba
josabb, kedvesebb, finomabb 
donnát keresve sem találhatott 
dező és az igazgató, valósággal Hubay Eizie 
szerepére termett. A kitűnő táncosnő pe
dig — valljuk be, — legalább egyelőre nem 
színésznő. Ennek ellenére, kitűnően bon
takozott ki fíékássu István, a ' naturburs 
bonviván nagy és hálás szerepében, reme
kül táncolt Latabár Kálmán. Az előadás fű
szere, sava és boras Csortos Gyula és So
mogyi Nusi duója volt. Kellemes, szép 
nyári eslét szereztek nekünk.

A TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD szombaton 
este nyitotta ki kapuit a mull szezon leg
kitűnőbb darabjaiból összeválogatott mű
sorral, amellyel a színház társulata alapo
san megnevctlctte a közönséget.

BEKEFFY LÁSZLÓ uj reviljét mutatta he e 
héten a Budapesti Színházban. Az ötletes és 
szellemes apróságokból felépült revü a közöd- 
ségnek nagyon tetszett.

JÖN!!
RICHARD TAUBER 
LEHÁR FERENC 
BRODSZKY MIKLÓS

. RnOIUS-HlETRO
FILMPALOTÁBA.

SZÍNHÁZI napló
Mégis csak van utánpótlás és a nagy pesti 

bonviván-inséyet a vidéki színészet reztrvo- 
ár jóból pótolják. A Fővárosi Opereflszinház 
egyik aj bonviuánja Jenen Ottó, aki Gulyát 
Menyhért kaposvári társulatának volt bari
tonistája. Harmatit Imre ..Manolita" cl mii 
operettjében, amely a színház szezonnyitó új
donsága lesz, fogja az egyik főszerepei ját
szani és énekelni. A Pesti Színházban 
bonviván fog bemutatkozni, Márkus 
személyében, aki eddig Debrecenben aratta 
a babérokat. A Vígszínháznak is min uj vi
déki felfedezettje: Ajlay Andor, aki a sze
gedi színháznak volt énekes bonviminja.

★
PaAI Erzsi, a Király Srnlház fiatal és tehet

séges szubrrttjr rövid vendégszereplésre uta
zott Bérsbe — ahonnan azonban egyhamar nem 
tér vlssva. Szeptemberben Ábraként Pál ope
rettjének, a Haway rózsájának játssza az egyik 
főszerepét, októberben pedig nagy gázaival fil
mezik Bérshen. Haza nem jön, — mert a Ki
rály Színház kia gázait ajánlott fel.

*
Budapest nyári szenzációja kétségtelenül 

a Bekelov-cirkusz júliusi mii sora, legfőkép
pen pedig n Rivelsék csodálatos, utólérhetel■ 
len produkciói. A legforróbb kánikulában is 
valósággal megrohamozza n közönség a Be- 
ketov-cirkusz pénztárait é*  nki jóelőrc nem 
gondoskodott jegyről, nem Is tudóit bejutni 
a hatalmas arénába. Régi igazság, hogv az 
Igazán jó produkcióra mindig aknd publi
kum Budapesten. Ez a meggondolás vezette 
a Beketov-cirkusz igazgatóságát, Árváit, aki 
óriási anyagi áldozattal augusztusra is pro 
longnlla Rivels-et és társulatát.

Rcntekiil ni kér tilt ar Ujsógirónap ar Anqol 
Parkban, ahol ezrek és ezrek szórakoztak 
szombat délutántól vasárnap hajnalig. A leg
jobban a filmverseng Iráni érdeklődtek a kö 
sönség káréból i igy nem csoda, ha ex elkerüli

MguIífi Rauge

a legjobban. A zsűri három hölgyei: Krausz 
Bélánét. Szombat liy Urnát és Talrangl Vilmát, 
valamint kél urat. Gábor Lászlót e.< Molnár 
Györgyöt Választolt ki s ezekkel azonnal egy 
kis hangosfilmet készítettek a közönség élénk 
asszisztenciája mellett

♦
Egyre-másra kerülnek nyilsánosságra a film- 

sztár-felfodezések szenzációi u Hunnia-filmgyár 
műterméből, azonban egyetlvm gy •ztórjcíült 
M*m  futott oly rövid Idő alatt olyan nagy kar 
rlert, mini a kis Va-.s Esi, egy budapesti url- 
leány. .Néhány héttel ezelőtt még egy svájci 
nevelőintézet növendéke volt és a fllniprlma- 
donnal Nzerepkörről legfeljebb csak álmo
dott. A rendklsili müveit, négy nyelvel kitünően 
beszélő fiutal Irány iskolai stúdiói mellett 
mindig nagy ambícióval készült a filmre és 
megtanult mindent, az akrobatikától kezdve a 
színpadi Játékig, amit egy komoly filmprlma- 
(lonnának xalóban tudnia kell. Ilóberl Jenő, a 
kiváló berlini szlnignzgaló, sváb-f nyaralása 
nlknlmával fedezte fel ezt a fiatul tehefaégcl, 
akit szenődésscl Is kínált meg. A kislány 
azonban nem a színpadra, hanem a filmre vá
gyott. ezért gondolkodási időt kért Róbert Je
nőtől és hazautazott Pestre a szilleihez. Itt 
éppen akkor kezdték Mihály István filmjének, 
a „Repülő arany'*-nak  a forgatását és Székely 
l-tsán, a rendező, százával készített próbufel 
vételeket, de női főszereplőt nem tudott ta
lálni. A kLs Vnss EvI minden protekció nélkül 
a lenese *’.< állt és két nap múlva ő játszotta 
a Repülő h.anv főszerepét. íme. így Indult rí 

°J< GIm magyar tehetség karrierje.

PÁRISI modell szerint

31
★

Bródy István pesti színháza erősen dolgozik, 
hogy, uj szezonját minél szebben kiépítse. Nfy 
' ' ' * ’ s nevet már láttunk a társulata

gyarapodott 
•kkol ezelőtt a Vigszinhá;

majd Földes D.ez.jö színigazgató 
Most újra viaszaiért a szinipályárn.

*
Hétfői .Napló számolt be elsőnek arról

hány érdekes 
névsorában. amely most 
Livivel, aki.......................
volt, 
lett.

A
a mozgalomról, luigy a uj ugdijas színészek 
koldulási engedélyt kérlek és kaptak és 
ezek közül tizenegyen vándor-férfikórust 
alakítottak. Azóta elmúlt már Idestova két 
hónap s kiváncsiak voltunk m „koldiísniér- 
legre,“ Szegény öreg színészek ezalatt 
mint ahogy ezt nekünk Kiss Ignác, a kórus 
vezetője elpannszolta hetvenölsziir lép
tek fel különböző éttermek ben, nyári kert- 
helyiségekben, kávéházakhan és azalatt fe
jenként mintegy kilencven pengőt kereslek.

♦
Labriola színháza egyre érdekesebb és 

nagyobb meglepetéseket készít elő, hogv 
méltóképpen mutatkozzon be és egy csapásra 
megszerettesse magát. Az egyik féltve őrzött 
attrakciója: Kttbos Gyula és kis társulata. 
Várnay László, Fodor Allűr közösen k«'wi- 
lelt; szkeccse. .Ebben a szkeccshen Kabos 
Gyula nehéz artista- és büvésjti mutatványo
kat fog produkálni. A szkeccs egv bohóc éle
tét viszi a színpadra.

1 pár mfiselyemharisnya 
k > bibAvMl .............................

1 pár mosóbői késs yü
Vltnnfttadókat a vásár tartama ólait nem

Vásár
ramai
(Erisébe -körút 32> aug 1-1 fi Ifiig

szenzásiúsoicsűarsüí
Néhány ár a sok kőről:

t A Jnrtlin — hagyományos szokás it
— augusztusi műsoréban hozza r szezon’ leit- 
nagyobb attrakcióit. Ez érthető, hisz augusz
tusban kulminál nulunk a nyári idegenforga
lom, amelyre n nobilisán vc/elcll szórakozó 
hely nagv lelkiismeretid és szakértdcmmél 
készül fel.

szenzációs
miisorral.

Telelőn; 263-öl
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A X. OLIMPIÁSZ
Százezer néző, ágyudörgés, olimpiai örömtüzek, postagalambok ezrei, repülőgép-ilotilla

1 /X r ea Csendes Óceán partján 
megkezdődött a tizedik olimpiász

Részletes beszámolónk és a legújabb kábeljelentéseink az olimpiászról
Amcrikn - stílusához mérten ... két évig

készülődött a tizedik losangclesi olimpiászra. 
A nagy előkészületek befejeződtek és

szombaton ünnepélyes külsőségek közölt, 
százezer néző jelenlétében megkezdődtek 
azok a küzdelmek, amelyekért a világ leg- 

tlétál és sportolói utaztak át sok
ezer kilométert.

Azinlugy min! a gazdasági bajok ten- 
vergődő antlpódusn Európa: erősen 
s érzi a krízist Washington utcáin 
» gázálarcos támadásokkal tisztítják 
•pef n ve|( ■áüiiktól. Tegnaptól azonban

■ problémák eltűntek n napisajtó és a kö
zönség érdeklődéséből

s megmaradt egyedüli problémának és beszéd
témának maga az olimpiász.

Fényárban lángol 
a losangclesi 26 emeletes 

városháza
Lns-Angclcs, julius 31.

óA Hétfői Napló tudósítójának kábel jelen
tése.) Az egész városi lázas izgalom fekszi meg. 
az Arcok a várakozás pírjától égnek s az egész 
város ünnepies hangulatban ring.

Huszonnégy óra óta aligha lehetett !,os- 
Angciesben aludni,

mert n város minden útvonalát elképzelhetet
len nyüzsgésben lepték el a közlekedési eszkö
zök és a sárosba tóduló ideginek tízezrei. Az 
éjszaka folyamán ötpercenként érkeznek a kü- 
lőnvonatok, amelyekből ömlik a kiváncsiak 
serege. Heggel felé megindul az autóbuszok 
végeláthntntlan folyamának hömpölygésc. Min
den Autóbuszon és autón ott van a tábla, hon
nan érkezik. Erisen, (lakiam! s a legcxotiku- 
sabhnn hangzó amerikai városnevek követik 
egvmásl A szolgálatot teljesítő rendőrség ide
gei a végsőkig feszülnek az óriási forgalom 
irányításában, de türelmesen végzik nehéz, 
mesterségüket s a legnagyobb udvariassággal 
Irányítják a bábeli zűrzavart.

A losangelcsi városház.# egyetlen lángoló 
fényár:

A Stadion tornyában kigyullad az emberi közösség 
legszebb szimbóluma: lángolnak az olimpiász tüzei

Ixis Angeles, julius 31.
A tizedik olimpiai verseny megnyitása pro

gramszerűen, az amerikai időszámítás szerint 
délután 2 ára 20 perckor kezdődött meg. Az 
azúr égboltozaton, szinte a nap és
tűző sugaraival elöntötte i amelynek
utcáin sűrű .sorokban hömpölygőit a tömeg a 
Stadion elé. A széles nvenükön végeláthatat
lan oszlopokban vonulnak nz autók és

két órakor már több mint százezer főnyi 
tömeg szorong a Stúdión zászlódlszben 

|M»mpázó tribünjein.
Félvonják a nemzetközi olimpiai szövetségbe 
tömörült ötvennyolc nemzet zászlóit és a be
járatok. valamint a tribünök erkélyeit pom
pázó virágdísszel borítják el.

Csodálatos, meseszert) látvány ez a kon
trasztok stadionja, 

almi a vakítóan kik ég alatt zöld gályák dí
szt! te, a színes lobogók ezrei és a pálya ko
moran sötét salakja valami csodás harmóniába 
olvad össze. Feszült ......................
megél. Amcrikn, a 
itt is megnyilatkozik 
sek tízezrei kezdenek 
amelyek egyetlen 
meg az aréna szénle 
körét.

várakozás üli meg a ló- 
temperamentum hazája, 
s előbb a jótorku éneke- 
mindenféle karénekekbe, 

zsongó kakofóniával töltik 
villamosságtól feszülő lég- 

Majd később füttykoncert következik. 
Amerikai fütty.

Ami nem annyira bosszúság kifejezése, mint 
inkább élénksig és biztatás jele is. Majd egy
szerre felharsan a százezer torkú tömeg üdv
rivalgása:

megjelenik az első vendég a díszpáholyban.
Két óra mull néhány perccel s a Hoouesr elnö
köt képviselő Curtis, az Egyesült Államok al
bínóké megjelenik a páholyban. A szervező- 
bizottság Ingja link élén Mac (Iarland, az amc- 
likni olimpiai bizottság elnöke kiséri és

tart ■ bődllletes hangorkán még akkor la, 
amikor Curtis már elfoglalja helyét

>/őrtartii<os mozgás: (iarland bemutatja Ball-

Tensslsahálót éa hrttlvsAkot 
vehet olcsón ■ gyártótól i 

SEDEI.KÓ SÁNDOR 
MMAnAI 

awdopoat, IW., Kárai»-kórul 18. (W *ve«  cq-
HOROÁS7.AT1 CIKKEK NAílY VÁLASZTÉXBAM 

itt széket az olimpiai előkészítő bizottság. ..Cse
kély" huszonötemelcles az épület, amelynek 
minden ablakában villanykörték égnek, sőt, 
hogy még fenségesebb legyen az „apró" felhő
karcoló lángoló képe a sülét éjszakában, külön 
katonai reflektorok világítják meg az épületet 
kividről is.

A nagy hadgyakorlat utolsó 
próbája

Los-Angeles, junius 31.
(A Hétfői Napló tudósitójának kábel jelen

tése.) Szombaton délelőtt mái hz egész olim
piai falu szinte a katonai hadgyakorlatok han
gulatában él: az tdolsó előkészületeket és simí
tásokat teszik meg, hogy a megnyitó ünnepség 
példás rendben bonyolódhassék le. A magyar 
olimpikonokat I.i< htneckert András ezredes 
parancsnoksága alá helyezik, akinek paran
csára az olimpikonok az utolsó felvonulási 
próbát tartják meg. Tizenkét órakor délben 
megebédelnek s azután- ismét sorakozó követ
kezik.

A kicsiny magyar kolónia meghatottan 
ifszirleg a magyar trikolór előtt

s azután az autóbuszokra száll és indul a gyü
lekezés színhelyére. Megállapítják a sorrendet 
és ezek szerint a magyar csapat élén Bács
almásig Péter viszi a nemzeliszinü zászlót, 
utánuk négy lépésnyire négyes sorban a 
portvezetők. majd ismét négy lépésnyire 
olimpiai versenyek magyar hölgy-résztvevői, 
végül pedig ismét az újabb négylépéses távol
ságban a magyar férfi-olimpikonok. A kicsiny 
sereget a modern penlatlonisták egyenruhás 
alakjai zárják le. Néhánvan hiányoznak a cso- 
portbój. Bárány Istvánt felmentették, hogy 
pihenhessen, Darányi Józsefet és Komjádi Be
lát szintén eleresztették. Darányit már csak 
azért is. hagy mivel igen jó kondícióba került 
az utolsó napokban, nyugodtan készülődhes
sen az első versenyére, amely egyúttal, az első 
magyar szereplést is jelenti az olinVpiászon. 
Donogán Darányival tarlóit közös könnyű tré
ninget, amelyet Madarász is végignézett, bár 
erős fájdalmai miatt nem veheted részt a kon- 
diciótréningcn.

cső-
az

let Latotirl, a nemzetközi olimpiai szövetség 
elnökét, aki Curtis baloldalán foglal helyet. 
Ebben a pillanatban az olimpiai játékok tarta
múra szervezett külön zenekar Robcrts kar
mester vezényletével rázendít az VSA himnu
szára, mire, felmozdul a százezer főnyi tömeg, 
leröppennek a kalapok s azután mozdulat
lanul

szinte megkövUlten áll minden Idők legna
gyobb olimpiai játékának tömege s fölöt
tük vérpezsdítő lázzal száll el a himnusz 

utolsó akkordja.
alig halnak el nz ájlatos dallam utolsó 

feltűnnek az olimpikonok diszrnene
s 
hangjai, 
lének első alakjai.

Harsona hangzik, amelyet a megafónok 
százai erősítve bömbölnek h Stadion tor
nyának erkélyéről s amikor menet élén 
megjelenik Görögország, az. olimpiász ős
hazájának képviselete, szinte tébolyttó, 
eztatlkus dladalordltásban tör ki a tömeg. 

Itt valóban rengenek a falak.
hogv sértődés ne essék 

következnek 
egyes csopor- 

I vivő atléta 
„a 

s ezeket követik azután nz 
délceg atléták. 

kelt Argentína és Brazília

A görög atléták után
— az angol ábécé sorrendjében 
az egyes nemzetek atlétái. Az < 
tok élén előbb egy selyemzászlót 
ha Ind. aki az ország nevét hordozza meg 
jelenlevők előtt 
egyes országok zászlóit vivő 
Mipf feltűnést ’ *‘ * . ......
nagyszámú csapata, maid

hihetetlen lelkesedés köszönti az amster- 
dninl olimpiász hősének, Wllllams-nek 

nyomában haladó angol csapatot.
Nem sokkal kisebb az e lelkesedés sem, amely 

a németeket üdvözli, akiknek élén Geering 
halad.

A meggypiros zakkóba öltözött magyar 
csapatot is nagy tetszéssel lldvözllk.

a zászlót,, aztán 
az első sorban Már- 

és vitéz

Bácsalmásig Péter viszi 
jönnek a csoportvezetők: 
lonffy dr.. Szlankouits, Lichteneckerl 
Somogyi őrnagy. Ahogy a délelőtti főpróbán 
megállapították, utánuk a hölgyek ..........
ncli, majd a férfiolimpikonok, *'  
tallonislák. akik a ...............
formaruhájában lépkednek. Majdnem teljes a 
csapni, összesen három ember hiányzik: Bá 
ráng dr., Darányi dr. és Komjádi Béla. A ma
gyar csoportot az olasz olimpikonok követték, 
majd következett n japán tábor nfigvszámu me
nete Közel háromnegyed óráig vonullak cl 
katonás rendben az olimpiáit" hősei g -4 me
netet végül is az Egyesült-Államok csapata 
úrla le,

követkéz
végül a pen- 

mngyar nemzeti hadsereg 

Egeiverő bimbóid*,,  fütty és minden néven 
nevezendő hangszerelés bődült föl az VSA 
atlétáinak láttán. I)e volt is miért! .‘185 
USA-atléta haladt el a győzelemért resz
kető közönség előtt. A nézők toporzékol- 
tak az izgalomtól és az előlegezett győze

lem mámorától.
Senki ifem ült, mindenki füláiii a padra s 
nagy lelkesedés csak egy negyedóra 
csillapodott le. Felejthetetlenül szép 
volt ez. az utolsó akkord.

Az ezerszinii stadionban szorongó tömeg, 
a sorok között a szivárványnak minden 
.színében pompázó tarka hölgytoalettek, a 
színes, esotlkus lobogók, s a stadion fe
lett a sötétkék ég mély azúrján keringő 
repülőgépek monoton bugása: felejthetetlen 
élménye marad mindazoknak, akik u tize

dik olimpiász! végignézhették.
A vezetők a felvonulás közben kiléptek a 

sorból s igy a magyar részről Sztankovits Szi
lárd és Mártonffy Miklós a megállapított pro
gram szerint Curtis alelnök környezetében fog
lalt helyet. Ezalatt lent az aréna homokján az 
olimpikonok köze! kétezer főnyi csapata le- 
gyezöformában. félkörben elnyúlva, megállolt a 
díszpáhollyal szemben. A zászlóvivők, kisebb 
félkört alkotva, előléplek s azután felolvasták 
a modern olimpiai játékok megteremtőjének, 
Coubertinnek szózatát az olimpikonokhoz azok
ról a magas eszmékről, amelyek az olimpiai 
játékok mozgatói. Ezután Mac Garland beszélt, 
majd a kaliforniai egyetem rektora üdvözölte 
a megjelent nemzetek képviselőit és felkérte 
Curtis alelnököl, hogy a tizedik olimpiászt 
nyissa meg. A felszólitás után Curtis a dísz
páholy erkélyére lépett és rövid beszéd kísére
tében megnyitotta az olimpiászt.

Az utolsó mondat végére hatalmas ágyu-

múlva 
látvány

Az első olimpiai aranyérem
a

325 kilogrammos olimpiai rekorddal Duverger győzött 
a súlyemelésben

Los Angeles, julius 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának kábel

jelentése.) Az ünnepélyes és felejthetetlen 
pompáju megnyitás után két órával már 
megkezdődtek a komoly, vérre menő küz
delmek. Az ünnepélyesen feldíszített olim
piai auditórium ragyogó termében

hat versenyző részvételével kezdődött 
meg a súlyemelés.

A teremnek 4500 kényelmes ülőhelye 
de az első olimpiai szám, ugylátszik, 
vonzotta nagymértékben a közönséget, 
az auditórium nem lelt meg egészen.

A hat versenyző között megindult ve
télkedés során mindjárt olimpiai rekord 

született.

van, 
nem 
mert

Az első eredményt
várja mindenki az olimpiászról. Nagy és 
döntő győzelmet kell remélnünk. Nagy és 
világjelenlőségü győzelmet aratott a kö
zönségnél a Diana fogkrém is, mert pom
pásan fehéríti a fogakat, fertőtleníti és 
feliiditi a szájüregei, mindezen felül pedig 
páratlanul olcsó: tubusonként csak 48 
fillér.

p

A francia René Duverger 325 kilogrammos 
összteljesítményével megnyerte az első 
olimpiai aranyérmet. Nyomásban 97.5 kilo
gramm, szakításban 192.5 és kilökésben 
125 kilogramm teljesítménnyel nyert a for
májában kissé visszament osztrák Hans 
előtt, aki 307.5 kilogrammot produkált. 
Harmndlk ebben a súlycsoportban az olasz 
Plerenl lett lett 302.5 kilogrammal. A má
sodik súlycsoport szintén francia győzel
met hozott. Klsnehézsulyban Louls Hostin 
győ/ött 365 kilogrammos teljesítménnyel. 
(102.5. 112.5. 150 kilogrnmm) a dán Olsen 
(360 kilogramm) és az amerikai I)uey előtt 

kilogramm).

Nyert a magyar tiszti 
uniformis

Ixts A ligetes, julius 31.
Hétfői Napló tudósítójának kábeljelen- 

Az amerikai lapok ó természetesen kő- 
a los angelesi hírlapok különkiadásban 

azú^oltgk be azokról i\ kápráztató kglsőjé-

kok résztvevői, uszieieiuen mrijun <■ 
senyék szabályait, lovaglás ellenfelek

dörgés tette a pontot, reszketett a levegő 
s a postagalambok ezrei röppentek a kék 
azúrra, hogy szertevigyék az olimpiász meg
nyitásának hírét. Ebben a pillanatban gyul
lad k! a Stadion tornyában az emberi kö
zösség egyik legszebb szimbóluma Is: lángol
nak az "olimpiász tüzel, amelyeket most 
tizenhat napon keresztül, a zárás pillana

táig szakadatlanul táplálni fognak.
Felzendül az olimpiai himnusz is s a Stadion 
főárbocán ünnepies lassúsággal kúszik föl az 
olimpiai zászló fehér selyme, amelynek mező- 
nyében az ismert kék, sárga, piros, fekete és 
zöld gyűrűk fonódnak egymásba.

A zászlót a belga királyné hímezte saját- 
kezüieg

és ajándékozta a nemzetközi olimpiai bizott
ságnak. Ünnepélyes pillanat következik: G. E. 
Callan, amerikai tengerészhadnagy, az olimpiai 
vívók vezetője lép most a különböző nemzetek 
selymes zászlóiból alakitott felkör közepébe és 
fölhangzik a magasztos eskü szövege-

— Esküszünk, hogy mi, az olimpiai játé
kok résztvevői, tiszteletben tartjuk a ver
senyek szabályait, lovaglás ellenfelek fo- 
szónk és mindent elkövetünk hazánk és a 

sport dicsőségére.
Az eskü után az olimpiai kórus karéneke 

hangzik fel. majd megkezdődik a nagy színjá
ték utolsó felvonása: az elvonulás. Most fordí
tott a sorrend, legelsőnek az U. S. A. atléták 
indulnak s a legutolsó Görögország csapata. Az 
eddig áhitatos csöndbe merült tribün torka 
most ismét kinyílik s a lelkesedés és tetszés
nyilvánítás hangjai amerikai tempóban zenge
nek, búgnak nz aréna falai között. Uujabb ked*  
venceket talál a tömeg a parádés elvonulók kö
zött.

Nagyon tetszik Svájc csapata, amely ötletes 
reklámmal véteti magát észre. 

Zászlójukat, amely különben lekonyulna, a 
négy sarkánál fogva kifeszitve viszik. Nagy taps 
jutott az olaszoknak is, akik fasiszta módon 
üdvözölték a közönségei, de nem volt kisebb 
az a lelkesedés sem, amelyet

a magyar csapat feszes diszlépései váltot
tak ki. ,

Az olimpiász első felvonulása a szervezők 
sziszifuszi munkája nyomán példás rendben 
bonvolódolt le, a felvonulás és az elvonulás ki
fogástalan volt. Ahogy eltűntek az atléták, a 
tömeg lomha mozgással szintén szerleszeledt 
és az üres Stadion felett egy óra múlva mar 
csak a lobogók lankadt lengése hirdette, hogy 
néhány óra múlva ádáz küzdelemben fognak 
döntő harcra indulni a harmincnyolc nemzet 
atlétái.

gekről, amelyek a megnyitással kapcsolatban! 
ejtették ámulatba a közönséget.

A sajtókrltikákban egyöntetűen megállapí
tották, hogy a felvonuló csapatok közölt 
a magyar, a kanadai, az olasz, és a japán 
olimpikonok keltették a legjobb benyo

mást
Remekül hatott a magyarok úri, tartózkodó 
fellépése és különösen a magyar tisztek arat*  
tok nagy tetszést egyszerű, de elegáns őltöze*  
tűkkel.

Renoválják Bogén Ernát 
és Dany Babát

Los Angeles, julius 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának kábel*  

jelentése.) Szombaton 
este az olimpiai falu 
mozijában (mert szin
te természetes, hogy ez 
is van) Mac (iarland. 
a szervezőbizottság el
nöke és Haillct-Latmir 
gróf, a 
olimpiai szövetség 
nőké 
dott 
nek.

Az 

nemzetközi 
ál

beszédet mon- 
az egybegyűltek-

Bogen Erna.

előadás külön pikantériája volt az, 
hogy ezúttal főioldották a szigorú zár
latot és megengedték, hogy az olimpiász. 
hölgyrésztvevői is megjelenjenek a fér

fiak között.
A magyar táborban most már bizakodó 
hangulat. Tunynghy ugyanis teljesen 

sérültek frontján is
a 
helyrejöít s a többi 
jelentős javulásról számollak be. Madarász, 
sajnos, még mindig fájlalja a derekát.

A „sínylődök listáján**  Bogon Erna és 
Danv Baba Is szerepel, akik az ameri
kai konyhától alaposan elrontották a 
gyomrukat s ennek következtében erő

sen lesoványodtak.

ftvtoaltAe.

FIUME SZÁLLODA ÉTTERMÉT
(I Anchid-vtca 131 )
Átvettem é« azt újonnan Átalakítva 
megnyitottam. — Erdélyi speciális Irolow- 
vArl konyhám kllflnfl falAn.véroa, flekken kürtőé 
kalács éa vargabnleeröl Ismeretes.

Esténként kolozsvári Ilamhó Béla és Jenő 
zenekarv Játszik.
Rrives nArt'otrA"! kArv*  kolozsvári ILLVftS 
OYULA Vendéglő'.

KrdAlylak t aCAIkoaó halya.



Budapest, 1032 augusztus 1,

.Vasárnaptól kezdve a soványitó kúrát az 
olimpiai vezetőség beszüntette s a két 
kényes gyomru hölgyet a magyar atlétikai 
klub étkezőházába vezényelte. Itt azután 
gőzerővel dolgoznak a hölgyek régebbi al
katának renoválásán.

Hétfő: az első szenzáció 
napja Los-Angelesben

Nagy napra virradnak hétfőn az olimpiász 
feszült Izgalomban élő gladiátorai. Két érdekes 
számban kerül döntésre a dolog: büszke baj 
Büköt avatnak a X olimpíászon

a 100 m-es síkfutásban és a 400-m-es gáton. 
Magyarod nem szerepelnek a versenyen, de ott

van a világ minden 100-as nagyágyúja: Met- 
calfe, Tolan, Simpson, Pearson, Jounath, Kár 
nig, Joshioku . . Szédítő harcra van kilátás! 
A 400-as gáton az angol Burghley, Hardin és 
Healy ellen veszi fel favoritként a küzdelmet. 
Facelli sánta bokával próbál ellenállni a szívós 
angol akaratának — valószínűen sikertelenül.

A 800 m-es síkfutás középfutamában is nagy 
harcra van kilátás Európa és az USA között. 
Itt Beccall, Sera Martin és Keller áll a gáton, 
ott Genung, Hornpostel és Turner.

A három szenzációsnak ígérkező számon kí
vül sorra kerül még: a tőrcsapat, a kalapács
vetés, a 100 m-e< hölgyfutás selejtezője és kö
zépfutama, a 300 m-es akadályverseny elő
futama, a kerékpár és gyephoki.

Tíz gólt lőtt vasárnap a magyar olimpiai 
vizi pólócsapat az USA kapujába

Los-Angeles, julius 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának kábcljelentése.) A magyar olimpiai vizipólócsapat vasárnap 

délelőtt a Stadion úszómedencéjében félórás trénlngmérkőzést játszott Amerika válogatott 
vizipolócsapata ellen é.v óriást fölényben, szinte játszi könnyedséggel 10:0 arányban győzött. A 
gólok közül Németh négyet, Homonnay és Halasy kettőt-kettőt, Keserű I. és Bozsi egyet-egyet 
dobott. Komjádl Béla vizipolókapitány tréning közben a csapaton több változást eszközöli, de 
az amerikai vezetők is sűrűn váltogatták standardjátékosaikat a tartalékokkal. A tréningmér- 
kőzést többszáz főnyi közönség nagy érdeklődéssel nézte végig és a magyar csapat tagjait hatal
mas lelkesedéssel ünnepelték. Az amerikaluk a magyar csapatot százszázalékos olimpiai bajnok
favoritnak tekintik s kizárt dolognak tartják a németek győzelmét.

A Hungária kétszámjegyű győzelme Kassán
Hungária—CsSK 10:0 (5:0)
Kassa, julius 31.

(A Hétfői Napló tudó
sítójának 
se.) A 
szlovákiai 
immár második 
győzelmét aratta, 
haton a nagy’ 
képviselő KAC együtte
sét győzte le 4.0 arány 
bán, inig vasárnap a 
CsSK együttesével mér
kőzött és azt kitüTíö já
tékkal, nagy’ fölény mel
lett

telefonjelenté- 
Hungária cseh- 

turája során 
szép 

Szom- 
játékerőt

. Cseh II.
10:5 (5:0) arányban késztette megadásra.

'A gólok közül Cseh II. ölöt, Kalmár hármat és 
a BRSC-ből leszerződtetett Szabó III. kettőt 
lőtt.

A MAGYAR PROFICSAPATOK VÁLTAKOZÓ 
SZERENCSÉVEL SZEREPELNEK TÚRÁIKON

Lembergből jelentik: A miskolci profik szom
baton még 5:2 arányban győzlek a sokszoros 
lengyel bajnok ellen, vasárnap azonban a fá
radtság mind erősebben kiütközött a csapaton 
s kénytelen volt 0:1 arányban a lengyeleknek 
átengedni a győzelmet.

Budweisből jelentik. A Budai 11 a SK Bude- 
noviex ellen 2:2 (0:1) arányban végzett. A 
budaiak az első félidőben mereven játszottak 
szünet után azonban nagy fölénybe kerültek. A 
biró a budaiak két gólját nem Ítélte meg. Kár 
páti I. lőtte az. első gólt, majd ugyanő tizen
egyesből a másodikat. A csapatban Horn, Pol 
gór és Kárpáti játszottak kiválóan. A meccs
nek ezerötszáz főnyi közönsége volt, amely me
legen ünnepelte a budaiakat. A csapat szerdán 
Saazban játszik.

HÉTFŐI NAPLÓ
küzdelmek. A BBTE váratlanul nagy pont
különbséggel

81:54 arányban győzött a kék-fehérek 
ellen,

ami néhány atlétájának távolmaradása követ
keztében állott be.

A minden tekintetben szép és sikerült viadalt 
a k^t egyesület atlétáinak felvonulása előzte 
meg. A rendező BBTE nevében Moldovártyi 
István dr. beszéddel üdvözölte az MTK-t, ki
emelve azt a 4 évlizcoes tartós és őszinte sport- 
barátságot, amely a két egyesület között jelen
leg is fennáll. Majd ezüst Toldy-plakettekkel 
kedveskedett a vendégeknek. Az MTK nevében 
Sas Kálmán alelnök köszönte meg az üdvözlést 
s szintén plakettet nyújtott át viszonzásul.

A részletes eredmények a következők:
110 méteres gátfutás: 1. Kovács (BBTE) 15.8 

mp. 2. Jávor (MTK) 16 mp. Orbán és Hubai 
érthetetlenül feladta a versenyt s 1, illetve 2 
pontot vesztettek ezáltal. — Magasugrás: 1. 
Késmárky (BBTE) 188 cm. 2. Kerkovits (BBTE) 
184 cm. 3. Rovó (MTK) 175 cm. 4. Magvar 
(MTK) 170 cm. — 1500 m-es síkfutás: 1. Szi
lágyi (MTK) 4 perc 16.2 mp. 2. Verböczy 
(BBTE) 4 perc 212 mp. 3. Kohanek (BBTE) 
4 perc 22 mp. 4. Ferihegyi (MTK) 4 perc 34 
mp. — Sulgdobás: 1 Dr. Kováts (BBTE) 1361 
cm. 2. Késmárky (BBTE) 1250 cm. 3. Szekré- 
nyessy (MTK) 1204 cm 4 König (MTK) 1115 
cm. Kováts egyéni rekordját dobta. — 400
m-es síkfutás: 1. Kovácsy (BBTE) és vitéz Sza- 
lav (BBTE) holtversenyben, 52 mp. 3. Sugár 
(MTK) 53 mp. 4. Antal (MTK) 53.8 mp. — 
Rúdugrás: 1. Zimonyi (MTK) 335 cm. 2. Cson- 

(MTK) 320 cm. 3. Dr. Buzinkay (BBTE) 
cm. 4. Késmárky (BBTE) “

100 m es 
Raggambi 
11 mp. 2. Schier (BBTE) 
11.1 mp. 3. Gerő (MTK) 
11.1 mp. 4. Gvenes 
(MTK) 11.2 mp. 5.’ Ko
váts (BBTE) 11.2 mp. 
Raggambi nagyszerűen 
futott s előnyét meg is 
tartotta ■ célig. A hiva
talos mérők közül töb
ben 10.9 mp.-et mérlek. 
— Gereiyvetés: 1. Buda*  
várv (BBTE) 54.75 m. 2. 
m. 3. Szekrényessy (MTK)

az esesz varos oeszoi

LusnoEde
Rákócxl-ut 2.

férfi es női fenernemoek, 
vásznak, damasztáruk stb. stb. 

rendKlvQI
olcsó árairól

cég

és kitűnő minőségeiről.

Mindenkinek érdeke a kedvező 
alkalmat kihasználni!

Tájékoztató árakr

tos
300

Raggambi dr.
Gyulay (BBTE) 53.63

280 cm. — 
síkfutás: 1. 
dr. (BBTE)

Finom színes és fehér puplining 
Sportingek.......................................
Férfizokni ...............................
Finom köper alsónadrág..........
Férfi hálóing...........................

P S.5O 
p e. - tói
P 1.50
P
p e se

48.85 m. 4. Fábián (MTK) 44.80 m. — 600 
m-es síkfutás. 1. Vitéz Szalay (BBTE) 2 perc 
03.8 mp. 2. Juhász (MTK).2 perc 04.4 mp. 3. 
Aschkenazi (MTK) 2 perc 04.8 mp. Verbőcty 
(BBTE) feladta a verseny!. — 5000 m-es sík
futás: 1. Szilágyi (MTK) 15 perc 45.6 mp. 2. 
Piros (BBTE) 15 porc 48.2 mp. 3. Simon 
(MTK) 16 perc 23 2 mp. 4. Gergely (BBTE) 16 
porc 38 mp. — Távolugrás: 1. Koltai (BBTE) 
687 cm. 2. Aranyossy (MTK) 658 cm. 3. Hubai 
(MTK) 652 cm. 4. Csik (BBTE) 645 cm — 
4X/00 m es staféta: 1. BBTE (Kovácsy, Ko*  
váls, Schier, Raggambi dr.) 42.8 mp. 2. MTK
(Magyar Alajos, Gerő III. Angyal, Gyenes) 43.4 
mp. — Diszkoszvetés: 1. Bertalan (BBTE) 
41.40 m. 2. Acél (BBTE) 40.53 in. 3. Kaufmann 
(MTK) 39.59 m. 4. Szekrénycssy (MTK) 36.81 
méter.

Nagy sportbeli és társadalmi siker kisérte 
a XIII. országos kongresszusi versenyt

Hatvanezer főnyi tömeg extázisbán várta 
André Leduc-öt, a Tour de Francé héroszát

(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 
Tour de Francé 21. is utolsó szakasza Amiefis- 
ből vezetett 159 km-es útvonalon. Az élcsoport 
heves iramot diktált és a vezetők pozíciója nem 
változott. Parisban, amerre a versenyzők elha
ladtak, nagyszámú közönség nézte a küzdel
met, a kerékpárpályán több mint hatvanezer 
főnyi közönség gyűlt egybe. A közönség lelke
sedése nem ismeri határt, amikor

Andre Leduc francia bajnok Izgalmas vég- 
spurttal elsőnek érkezett a célba.

(4 óra 52 p 38 mp). A helyezettek sorrendje a

SPORTBLÖFF,

következő: 2. Speicher, 3. Rounssc, 4. Lape.bie, 
5. DiPacco, 6. Wauters, 7. Stoebel, &-B:irthe- 
lemy, 9. negyvenegy versenyző együtt, közte a 
német Bulla, Thicrbach. stb. A győztes Leducot 
a közönség vállraemelve vitte le a pályáról.

Az összteljesítmény alapján: 1. Leduc 154 
óra 11 p 42 mp, 2. Stoebel 154 óra 35 p 52 mp, 
3. Camusso 154 óra 38 p 10 mp, 4. Pasenti 154 
óra 48 p 57 mp.

A nemzetek küzdelmében: 1. Olaszország, 2. 
Franciaország, 3. Belgium, 4.’ Németország, 5. 
Svájc.

amely kerek ötszázezer frankot jövedelmez a győztesnek és amelynek 
sportértéke jóval kisebb, mint az ötnapos magyarországi körversenyé

Amikor ezt az eredményt referálom, azy újjá
épített és nemrég megnyílt Parc des Princes 
Stádium kőlépcsőin hatvanezer, mindenről, gon
doktól, világkrizisről megfeledkezett ember or
dítja ujjongva André Leduc nevét. Mert a Tour 
de Francé hallatlan népszerűségét csak betetőzte 
ez a remélt, de biztosra még se vett francia 
győzelem és nem kétséges, hogy ebben a perc
ben a Davis Cup ujramegnyerésén kívül, csupán 
a Tour de Francé befutójának végleges sor
rendje érdekli Franciaország lakosságának há
romnegyedrészét.

Ismerjük el, hogy sportblöfTben még valóban 
sose élt meg Ilyet a világ és az se kétséges, hogy 
a sport üzleti felhasználhatóságát még soha 
semmi se bizongltotta be oly eklatánson, mint 
épp ez a négyhetes tőmegfelültetés.

Meri, hogy a Tour de Francé nem sport, 
vagy legalább is létjogosultságának kilencven 
százalékában nem az. azt már maguk az ország
utakon ácsorgó sokmilliós tömegek is tudják. 
Mégis, esőben, néha hóban odakiváncsiaskod- 
nak, látni nz uj kor jóizmu bálványait, a Pells- 
sierket, Leducöket, Camussokat, akik

inkább számító, okos üzletemberek, sem
mint szoborra méltó sportideálok.

Pedig el kell ismernünk, hogy annak ellené 
re, hogy a győztes első helye körülbelül száz 
ezer franknyi dijat és még négyszázezer frank- 
nyl azonnali, egész éves szerződést jelent, a 
Tour de Franccon aránylag még a biciklisták 
keresnek legkevesebbet.

A legjobb üzletet n rendező l'Auto csinálta, 
amelyik napi négyszáz helyett, ebben a hónap
ban nyolcszázezer példányban jelent meg és a 
Tour speciális hirdetéseiből is legalább napi 15 
ezer frankot keresett.

A mecénások, hirdetők, gyárak is kitűnő űr
ieteket csinálnak, mert nem kétséges, hogy

ebben az esztendőben Franciaország sok
millió „sráca" csak olyan csokoládét, bi
ciklit, sapkát, harisnyakötőt, fogpasztát fog 
használni, minőket az isteni André, George, 

Kari, Maurlce és a többi használtak.
Hogy azonban a Tour sportérlékére térjünk 

vissza, ez. ugy a beavatottak, mint a laikusok 
egyöntetű véleménye szerint nagyon is a nulla 
körül ingadozik. Merészség volna állítani, hogy 
mindent előre „papíron" állapítanak meg, de 
hogy csapatszellem, márkaérdek, magasabb 
nemzeti cél és egyéb, szépen hangzó jelszavak 
ürügye alatt mi minden folyik az egyes szaka
szok, no meg az azokat elválasztó pihenőna
pok alatt, arról köteteket lehetne írni.

Ilyen körülmények között csak igazat adha
tunk annak a nagy belga napilapnak, amelyik 
n héten hosszú cikksorozatban leplezte le a 
Tour sportszempontból fölösleges voltát és ki
emelte, hogy a jövő hónapban lefutásra kerülő 
Tour de Flandres, amelyen pedig szokás sze
rint, főleg fiatal, még ismeretlen biciklisták 
vesznek részt, sokszorta többet fog nyújtani, 
igazi sport, igazi küzdelem, igazi lelkesedés 
szempontjából, mint a komplikál! matematikai 
formulákkal, csinált lelkesítő trükkökkel érde
kessé telt, de mégse érdeket méltóságteljes 
Tour de Francé.

Legyünk azonban nyugodtak, a Tour túl fog
ja élni ezeket a nagyon jogos támadásokat, 
mint ahogy egyéb, nem kevésbé veszedelmes 
ostromoknak is ellentúllott már és

pár év múlva talán már egy „équlpc hon- 
goriae**  startjáról, 

viszontagságairól és sikereiről számolhatnak 
be, a Tour alatt példányszámaikat megkétsze
rező magyar lapok.

Ami, ha blöff lesz Is. ártani senkinek sem 
ária. Körösi László.

Nagykőrös, julius 31.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tf.se.) Vasárnap délelőtt tizenegy órakor a vá
ros közgyűlési termében tartották meg

a tizenharmadik uszókongresszuM, 
amelyen Fehér I. István elnökölt. A kongresz- 
szuson megjelent ifjabb Horthy Miklós, a 
MUSz társelnökével az élén az Uszószővetség 
vezetősége, a helyi társadalom számos kiváló
sága, valamint Dezső Kázmér. a város polgár
mestere is. Az elnök megnyitóbeszédében örö
mének adott kifejezést, hogy az uszókongresz- 
szus létrejöhetett és megköszönte, hogy a ma
gyar sajtó támogatta a viadalt. Ezután Mérni 
János, a MUSz főtitkára ismertette a kongresz- 
szus tárgysorozatát, majd a vidéki kerületi 
előadók jelentése következett. Az indítványok 
során Uhlyarik Rezső, a kongresszusi verse
nyeknek válogatott versenyekként való kezelé
séről, Mérni János pedig az. 193L évi tanácsi 
határozat végrehajtásáról terjesztette elő hatá
rozati javaslatát, amelyeket a kongresszus el
fogadott. Elhatározta az értekezlet, hogy 

a jövő évi kongresszust Pécsett tartják
meg.

Ami magát a kongresszusi viadalt illeti, a 
második nap körülbelül ezer főnyi közönség 
jelent meg.

A verseny részletes eredményei: 
Ifjúsági bajnokságok:

Magyarország 100 m es ifjúsági hátuszó- 
bajnoksága: 1. Lengváry (keszthelyi Törekvés) 
1 perc 20 mp. 2. Barabás (BBTE) 1 perc 20 2 
mp. 3. Gombos (JÖSSzE) 1 perc 20.6 mp.

Magyarország 900 m-es ifjúsági mellű szó- 
bajnokság: 1 Pistyák (SzUE) 3 perc 13 mp. 
Horváth (Szolnoki MÁV) 3 perc.-----
Prunki (SzVSE) 3’perc 15 8 mp.

Egyéb versenyek:
1000 m-es gyorsuszás vidékiek részére:

2.
3.

1.

Jakab János és Csányl 
Borlska nyerték a Sípos 

Márton-emlékversenyt
Keszthely, julius 31.

fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A MUSz megbízásából vqsárnnp délután 

rendezte clsőizben a 
Keszthelyi Törekvés Sport 
Egylet a Sipos Márton- 
emlékversenyt a Vonyarcl 
ég Keszthely közötti öt
kilométeres távon. A 
távuszóversenvnek a de
rült, meleg időjárás ked
vezett. A versenyen húsz 

és huszonhárom 
vett részt: a fér- 
valamennyien a 
úsztak, mig n 

közűi

A klubközi versenyek során a BBTE 81:54 arányban 
győzte le az MTK-t

nvörködhettek. Áll ez elsősorban a 100 m-es 
síkfutásra és a 4X100 m-es stafétaversenyre, 
amelyben

csaknem ■ teljes bajnoki mezőny állt 
Marthoz.

A többi yersenyszámban sem maradtak cl 3

győzte le
Atlétikára remekohb Időt nem Is Jöhet kí

vánni, mint amilyen a vasárnap délutáni 
BBTE-MTK kluhközi atlétikai versenyen volt. 
Akik kint voltak a kellemes budai sporttelepen, 
mindenképpen jól érezhették magukat, mert 
néhány igazán elsőrendű verseny szántban gyö-

célba
Mab hölKyv.n.ny.Sk

egy feladta a versenyt.
A férfiak csoportjában a várakozásnak meg

felelően Jakab János UTE győzött egy óra 12 
perc 59 inp.-es idővel, 2. Kormát UTE 1 óra 
19 perc 14 mp., 3. Lakó II. MUE 1 óra 20 perc 
34 mp.

A hölgyek kategóriájában: 1. Csányí Borlska 
FTC 1 óra 25 perc 44 mp., 2. Koch Erzsi 
MUE 1 óra 28 perc 30 rop., 3. Fekete Médi 
MUE 1 óra 31 perc 04 mp.

A jérflcsapntversenyben: 1. UTE (Jakab, Kor
múl; Krujuyúki A—2—8), H ponttal. X BSE

3.

Lengyel (Kaposvár: Turul SE) 14 perc 24 6 
mp. 2 Angyal (Tatabányai SC) 15 perc 08 4 
mp. 3. Pleplár (SzUE) 15 perc 37.4 mp. — 900 
m-es hölgy mellúszás: 1. Antal Kató (HTVE) 
3 perc 30.2 mp. 2. Pesti Margit (FTC) 3 perc 
31 mp. 3. Szász Magda (UTF) 3 perc 31.8 mp.
— 100 m-es gyorsuszás: 1. Ahai (Pécsi AC) 1 
perc 02.8 mp. 2. Boross (UTE) 1 perc 03.4 mp. 
3. Nagy (MUE) 1 perc 05.4 mp. — 100 m-es 
női hátuszás: I. Grtin Magda (MUE) 1 pertj 
34.8 mp. 2. Veréb Ilona (UTE) 1 perc 35.6 mp. 
3. Vermes Magda (UTE) I perc .368 mp. — 
200 m-es mellúszás: 1. Iliid László (UTE) 3 
perc 28 mp. 2. Sebnek (Tolnamegyei SE) 3 
perc. 8.2 mp. 3. Mezey (MESE) 3 perc 98 mp.
— 100 m-es hátuszás: 1. Bilskcv IH. (MESE)
1 perc 14 4 nip. 2. Herendi II. (SzUE) 1 perc 
15.2 mp. 3. Bilskcv II. I perc 19 2 mp. — 
H'X.IOO m es flu vegyes staféta vidékiek részéret 
1. MESE 4 perc 19.4 mp. 2. JÖSSzE 4 perc 
21.6 mp. 3. SzUE 4 perc 24.6 mp. — 3X50
gyorsuszóstaféta: 1. UTE 1 perc 21.7 mp. 2. 
SzUE l perc 28.6 mp. 3. MESE 1 perc 30.2 mp.
- 100 m-cs hölgy-gyorsuszás: 1. Magasházi 

Rózsi (Tatabányai SC) 1 perc 15 mp. 2. Tóth 
Ilonka (MUE) 1 perc 19 mp. 3. Csukav Lívia 
(FTC) 1 perc 24.6 mp. — Vidéki vegyes staféta:
1. Pécsi AC 5 perc 37 mp. 2. Tatabányai SC 5 
perc 41 mp. 3. SzUE.

Helyi versenyek;
50 m-es ifjúsági gyorsuszás: 1 Dezső, 35.2 

mp. 2. Balogh, 36 6 mp. 3. Bárány 37.8 mp. — 
100 m-es mellúszás.- 1 Bandi, 1 perc 35.8 mp.
2. Bazsó 1 perc 37 mp 3 Varga. 1 perc 48.2 
mp. — 100 m-es ifjúsági hölgyuszás: 1 Kováes 
Boriska, 1 perc 48 mp. 2. Révész Kató, 1 perc 
50 mp 3. Belkev Bözsi, 1 pe c 52 mp.

A vidéki pontversenyben a SzUE győzött 
tizenkét ponttal,

második JÖSSzE 9 pont 3. MESE 7 pont. 4—5. 
Pécsi AC és Szegedi VSE 6—6 pont, 6. Szol
noki MÁV 4 pont.

(Lakó, Vojtik, Keppel, 4—6—12) 22 pont, 3. 
MUE (3—10—11) 24 pont.

A női csapatversenyben: 1. MUE (Koch, 
Fekete, Szenesné, 2—3—5) 10 pont. 2. FTC 
(Csányi, Bábel, Boros, 1—8—10) 19 pont. 3.
III. kér. TVE (—14—15) 35 pont.

A FRANCIA ATLÉTAHÖLGYEK LEGYŐZTÉK 
A BELGÁKAT

Párisból jelentik: A Jean Bouin stadionban 
tartották meg a francia-belga női atlétikai ver
senyt, melyei a francia hölgyek 66:37 arány
ban nyertek meg. Volleoux kisasszony, a 
diszkoszvetésben 37.82 méteres dobásával uj 
francia rekordot állított fel.

X Huszka győzött az MKSz 100 kilométeres 
kerékpárosversenyén, amelyet az. üllői ország
úton húsz versenyző részvételével bonyolítottak 
le. Ideje 2 óra 47 p. 18 mp.. ami 35.86.3 óra- 
átlngnak felel meg. A második helvon Makai 
UTE végzett 2 óra 50 p. 20 mp. alatt.

A bécsi országúton 140 kilométeres 
ugyancsak nz MKSz rendezeti versenyt. a» i. 
és II. osztályúak kategóriájában Peck Postás 
4 ó. 36 p. 10 mp.-cel győzött, a Hl. osztályúak 
versenyét Csonka Postás nyerte 4 óra 32 p. 
35 mp. alatt, a IV. osztályunkét Kiing Csepeli 
TK 4 ó. 38 p. 10 mp. alait. Az ifjúságiak 100 
kilométeres időelőny-versenyében Melzer Pos-. 
•ás győzött 3 óra II p. 35 mp.-es idővel, mig 
n szeniorok ugyancsak 100 km-es futamát 
Tóth Gyula UTE 3 ó. 20 p. 30 inp.-cs idővé*  
nyerte.

távon 
A’ I.

h%25c3%25b6lKyv.n.ny.Sk
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„Eszem ágában sincs Temesváron 
maradni, mert a Ferencvárossal 

kötött szerződésemmel meg vagyok 
elégedve"

Auer 3 évre kötötte meg szerződéséi az Újpesttel — 
Látogatás Tánczer papa mehalal portáján

órakor kopogtattunk

Tönczer

Temesvár, julius 30.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hajnali tiz 

be nz öreg Tőnezer bácsi 
mehalsi portáján. Oda- 
künn az utcán villamo
sok rohantak, társzeké- 
rek dübörögtek, a sarki 
kiskorcsmábán pedig ép
pen villásreggeli mellett 
ültek az egyik spiesz- 
biirger asztaltársaság 
Ingjál, de a Tanczerék 
h á z a t á já n Iá huj j h egyen
járt mindenki, mert a 
ház kedvence, a mehalni 
lányok titkos álmainak 
hőse, a Mini az este ké

sőn (II órakor) feküdt le és még az igazak 
álmát aludta.

Tftnrrrr mama, amikor meghallotta, hogy a 
Misit újságíró keresi, nagy udvariassággal tes
sékelt be a hálószobává átalakított nappaliba, 
•hol két egymásmellet!! ágyban A-éf hálóinyes 
futballista viaskodott nz ablak függönyön át 
beszűrődő napsugárral.

Jó reggelt kívántam. A Misi nyújtózkodva 
dörgölte ki szeméiről az álmot és felült az ágy
ban Krónlnak ugyanez a művelet csak hosz- 
azabb küzdelem utón sikerült.

— No, mi az. tűz van? — kérdezte Misi kel
letlenül.

— Igen, tiiz van! — feleltein, mire a Misi a 
takarót magára kapva ki akart ugrani az ágy
ból.

— Nem kell megijedni, — nyugtattam meg 
*— nem a Mehalában van tiiz, hanem Pesten.

Misi érteden arckifejczéssel bámult fám.
— Hát igen, — folytattam — maga miatt 

von a tiiz, mert n pesti lapok azt írják, hogy 
nem akar visszamenni, hanem itt marad a Ri- 
prnsiánál.

Franciaország hatodszor is megvédte 
a Davis Cup-öt

Párls, julius 31.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 

francia tenniszsport megőrizte a világ tennisz- 
•portjában évek óla féltve örrött hegemóniáját. 
Ar európai zónndöntőben győztes Amerika és 
Franciaország válogatottjai között lefolyt döntő 
küzdelemből

Ismét a franciák kerültek ki győztesként s 
ezzel Immár hatodszor egymásután szerez

ték meg h Davis Cup védelmét.
A Roland Garros Stadion a vasárnapi harma
dik versenynapon is zsúfolásig megtelt nézők
kel, akiknek soraiban ott volt a párisi amerikai 
követség is teljes számban. A pénteki és vasár
napi eredmények után — 2:1 Franciaország 
javára — A merikónnk csak ugv lehetett kilá
tása a győzelemre, ha vasárnap mindkét egyes
ben sikerűi a győzelmet megszereznie. Az első

Három Budapest-bajnokság 
sorsa dőlt el a MAC 

ifjúsági versenyén
Közönség nélkül, meleg időben, vasárnap 

egész délelőtt folyt le a Martilszlgeleh a MAC 
ifjúsági versenye. Kiemelkedő eredmény nem 
is akadt, de minden számban megütöttek a 
közepes mértéket .4 bajnoki számokban az 
első helyezettek jól szerepeltek,

mind a három biztosan nyerte a bajnok
ságot.

A bajnoki számokban egyébként több küzdel
met és jobb eredményeket váriunk a mezőny
től

A verseny részletes eredményei:
Budapest bajnoki számok:

110 méteres gá'jutás: 1. Dombováry (RSE) 
164 mp. 2. Csaló (MAC) 16.6 mp. .3 Szabó

Mányokl (BBTEI 39.0Í 
38.20 cm. 3. Papp (MAC)

100 méteres síkfutás: 
1. I'ricd (UTE) 5.3.2 mp. 
2 Rálhonvi (MAC) 53.6 
mp. 3. Fillér (BBTE) 57 
mp.

Egyéb számok:
800 méteres síkfutás, 

junior: 1. Baucr (Törek
vés) 2 perc 07.7 mp. 2. 
Dancs (BBTEi 2 perc 
08.8 mp. .3. Csiky (FTC) 
2 perc 10 mp 1W0 
méteres síkfutás, junior: 
I Elnwiller (MTF) 4 

vrök (MOTE) 4 perc 27.2
mp. .3 Takács (BBTE) 4 porc 28.4 mp. — 
Sulydobás, ötös csap itverseny: 1. MAC (Papp. 
Csaló, Berencsl. Dratsay, Csenek) 1136 ern-es 
átlag 2 BBTE 10.36 cm es átlag .3 UTE 10.30 
cm cs állag Magasugrás, junior: |. Tóth 
(BBTEi 170 cm 2. A<lám (BBTEi 165 cm. .3. 
Srldrony (MTF) 165 cm. — Í'W méteres sík
futás, junior: 1. Szambert (BBTE) 11 4 mp. 2. 
Crenek (MAC) 115 mp .3 Kiéin (l’TE) 116 
mp. — Távolugrás bajnokok kizárva: 1 Csaló 
(MAC) 6 74 cm 2 Dusnoki (M\C> 6 68 cm. 
.3 Sornogvi (FTC) 6 58 fin — Gerelyvetés, I. 
osztályú 1 Papp Pál (MAC) 48 80 cm. 2 Papp

■.) 192 mp.
Diszkoszdobás: 1. 

cm 2. Remete (l'TE) 
05 57 cm.

Fried
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Misi szemeiből egyszeribe kiröppent az álom 
és harsogó hahotában tört ki.

— Hallod Krónl? — fordult hálótársához. 
Korányi unott arccal csóválta a fejét, majd.

mint akire ez a dolog egyáltalán nem tartozik, 
fejére húzta a takarót.

— Hdf írja meg, — mondotta Misi hogy 
a pesti lapok nyári kacsáját felesleges megcá
folnom.

Eszem ágában sincs Temesváron maradni, 
annál kevésbé, mert szerződésemmel, amely 
a Ferencvároshoz fűz, teljesen meg vagyok 
elégedve és a Klpensia nem tud hasonló 

feltételeket biztosítani.
Ha a pestieket érdekli, azt is megírhatja, hoey 
kedden este már Pesten leszek Korányival 
egyetemben. Nem tagadom,. Temesváron na
gyon jól éreztük magunkat, de futballozni 
mégis csak Pesten szeretek jobban.

— No és Auer Ricsiről mit tud? — kérdez
tem. — Róla is azt Írják Pesten, hogy Romá
niában marad.

— Ezt teljesen kizártnak tartom. Auer új
pesti lányt vett feleségül és azóta a magyar 
állampolgárságot is megszerezte, úgyhogy hu
zamosabb romániai tartózkodása nehézségekbe 
ütközne. Különben I*  úgy tudom, hogy

Ricsi .3 évre újította meg az Újpesttel a 
szerződését Igen kedvező feltételek mellett.

A román egyesületek pedig nem tudnak a pes
tiekkel anyagi téren konkurrálni

A szobába Tánczer mama lépett be. Megkí
nált saját készitményü cseresznyepálinkával. 
Kitűnő volt.

Hiába, ezek a Tfinczcrék egy nagyszerű fa
mília. A Misi kitűnő futballista, de a Lajcsi is 
az volt, mig meg nem nősült. A papa kitűnő 
prágai sonkát csinál és a mama saját készít- 
inényü pálinkával kedveskedik a látogatónak.

Tdnczerékkel érdemes interjút csinálni
—me—

pár az amerikai Allison és a francia Borotra 
volt. A fiatal amerikai, akit nagyszámban meg
jelent honfitársai buzdításai elgjobb tudása ki
fejtésére ösztönöztek, az első kél szettben 
aránylag könnyén győzött 6:1, 6:S arányban.

Már-már meglepetéstől kezdtek suttogni a 
nézők soraiban, amikor Borotra a harmadik 
szettől kezdve támadásba ment ót s a harma
dik es negyedik szettet 6:4 és 6:2 arányban 
megnyerte. Az ötödik, döntő szettben azután 
ádáz küzdelem fejlődött ki kettőjük között, 
amelyből az évtizedes rutin legyőzte a fiatal 
technikát

s Boréira 7:5 arányban győzve, biztosította 
a győzelmet a francia színeknek, 

amennyiben M arányra javította a mérkőzési 
nrányszámot.

K. U

Tivadar (MAC) 45 10 cm. 3. Csató (MAC) 36.40 
cm. — 4\4OO méteren stafétafutás, I. osztályú: 
1. UTE .3 perc 40.4 mp. 2. MAC 3 perc 408 
mp. 3. FTC/a 3 perc 44.8 mp.

Az OTT be akarja szűntetni 
a „Testnevelés” megjelenését 

Az ok: a testnevelési adó 
csökkenése — Hírek az OTT 

leépítési frontjáról
A futballsport példátlan anyagi válságának 

áldozatai nemcsak a fulbaliegyesuletek és az 
azokból élő egzisztenciák. Tudjuk, hogy a ma- 
kolánkivüli testnevelési és általában a sport és 
gyár labdnrugósport közvetlenül alimentálta a 
nagyegyesületek rengeteg szakosztályát, a lab
darúgáson kívül az összes sportágakat, köz
vetve — a testnevelési adó révén — pedig nz 
OTT teljes adminisztrációját, az iskolai és is- 
n testi kultúra adminisztratív költségvetését.

Miután a testnevelési adó úgyszólván teljes 
összegében a labdarugósport bevételeiből kelet
kezett, a futballközönség létszáma pedig ala
posan megcsappant, bekövetkezett nz a hely
zet, hogy a sportszövetségek vagy sehogysern. 
esetleg legjobb esetben igen nehezen jutnak 
hozzá a részükre járó segélyekhez.

Az Országos Testnevelési Tanács kénytelen 
büdzséjében a legmesszebbmenő leépítést be
vezetni.

A legsúlyosabb veszteséget szenvedi el két
ségtelenül a sportirodalom,

amelynek támogatására nz OTT évröl-évre te
kintélyes összeget irányzott elő. Noha a ma
gyar sporlirók úgyszólván semmit sem láttak 
ezekből az összegekből kétségtelen, hogy az 
OTT saját kiadványai gazdagították sportiro- 
dalinunkat. Említsük meg elsősorban ,,A ma
gyar sport ezer éve" cimü hatalmas sporltör- 
téncti munkát. Siklósi László örökbecsű mü
vét, a Sportalmanachot, amely évről évre tel
jes krónikáját nyújtotta az elmúlt év sport
eseményeinek.

A gazdasági összeomlás folytán az OTT előbb 
a kisebb önálló munkákat, majd a Sportalma- 
nach kiadósát szüntette be, most pedig — mint 
értesülünk —

sor kerül ■ „Testnevelés**  beszüntetésére Is.
A „Testnevelés" az egyetlen magyar nyelvű 

sporttudományi és irodalmi folyóirat, amely 
tudományos szempontból boncolgatta a testne
velés és az egyes sportágak technikai kérdéseit.

Értesülésünk szerint, az OTT már csak ad
dig jelenteti meg hivatalos folyóiratát, amíg a 
lapban megkezdett és folytatásokban • közöli 
cikkek befejeződnek.

AZ ATTILA GYŐZELME A POGON FÖLÖTT
Lembergből jelentik: A Lengyelországban 

túrázó miskolci Attila csapata szombaton dél
után Lembergben mérkőzött a Pogon csapatá
val, amely fölött 5.2 (1:0) arányban könnyű 
győzelmet aratott. Az Attila végig igen jól ját
szott s a miskolciak játékát sok tapssal hono
rálta a mérkőzés többezer főnyi közönsége.

x Jánosi Béla tréner megválik a Bohn SC- 
tői. Az. országos amatőrbajnok Bonn SG 
augusztus 14-én tartja bajnoki vacsoráját. Hír 
szerint ekkor búcsúzik Jánosi Béla, a klub 
trénere, akinek lejárt a szerződése.

X Húszéves a békéscsabai Előre. A békés*  
csabai Előre augusztus 20-án ünnepli alapítá
sának húszéves jubileumát. A jubileummal 
kapcsolatban augusztus 13 án jugoszláv túrára 
megy az Előre s ekkor Újvidéken, Petrovácon 
és Nagykikindán fog mérkőzni. A jubileum 
napján a pazsinyi Bratislava együttesét látja 
vendégül, amely másnap Gyulán, a GyAC tizen
egyével méri össze az erejét.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Regény-keresztrejtvény
12 részben

Kálmán Jonö regényét keresztrejtvénybe szerkesztette Gál GyCl*BU  
A*  olöxményok rövid O„t»foglolá,a :

A férj ebéd után lefekszik. Ezalatt az udvarié az asszonyt hevesen ostromolja, aki szí
vósan ellentáll. A nő fatalista és a végzet szavára hallgat. Leülnek rlimiznl és abban álla
podnak meg, hogy ha a flu nyer, akkor ő másnap délután felmegy a férfi lakására. Az Izgal
mas játék hevében váratlan fordulat történik. Egy óvatlan pillanatban a férj visszajön ■ 
szobába és az udvarlót figyelmezteti, hogy rosszul játszik.

Mi történt a múlt héten ?
— Ó le marha! Vedd fel a feleségem által letett lapot és a partit megnyerted.
Az udvarló persze rögtön megfogadta a tanácsot és diadalmasan borította ki kártyáit 

az asztalra.
X.

.4 74a. szám, a kliséről kimaradt. Ennek a helye közvetlenül a 75. sz. kocka elölt van.
A regény a keresztrejtvény fősoraiba van bcleszőve és megfejtésül csak ezeket a sorokat 

kell beküldeni, még pedig sorrend szerint és folytatólagosan: Vízszintes 1., vízszintes 4.,
függőleges 31. és függőleges 16.

Ezenkívül ahhoz, hogy ön a regénykereszt rejt vény folytatását Is megfejthesse, mai szá
munk ötödik oldalán meg kell keresnie a regénynek inai keresztrejtvényünk fősorait követő 
mondatát is, amely kulcsként szolgál a további megfejtésekhez.

A regénynek ezt a mondatát is leírva be kell küldeni a megfejtéssel együtt.

SEGÉDSZAVAK A REGÉNY MEGFEJTÉSÉHEZ:
Vízszintes sorok: 13. Kerthelyiségszerü 

„hely". Így is írják! 14. Bélyeget kell rá
ragasztani. 15. Cégformnrövidités fonetikusan.
16. Polgárok lakják. 17. Kis egér. 18. Raga
dozó. egyébként Móricz Zsigmond színműve. 
19. Félmultban ad. 20. Kikötő Athén mellett. 
22. Női név. 24. Beszédrész. 27. Egy — ola
szul. 28. Érdemrendek. ,32. Szám. 3.3. Omla- 
dék. 35. Férfinév. 36. Francia névelő fone
tikusan. 37. Zihál, magánhangzók nélkül. 39. 
Pesti mozipalota. 41.......... ni — régi magyar
jog szerint valakit hütlenségi perbe fogni. 4.3. 
Nem biztos. 45. A gyakornok tréfás neve. 47. 
Lentebb. 48. Iparos. (Ékezethiány.) 49. Er
ről is szokás imádkozni. 50. A párizsi utca. 
51. Z. A. 52. Harisnvamárkn. 54. Harag — 
latinul. 55. Kereszttel csökkentett hang. 57. 
Ilyen az erőteljes hang. 59. Tört. 66. Eszik 
ige egyik mull alakja. 68. Egy — németül, 
nőnemben. 60. Kis hely. 70. Az 1. sz. vízszin
tes sor, 10.. 25. és 26. betűje. 71. Ami bizo
nyos ideig tart. 73. Nem ólt biztosan n lábán. 
74a, Nagyobb mint a szoba 76. Kedves állal. 
77. Ilyennek kell a jó gyümölcsnek lenni. 79. 
A kőszinházak kapujában díszeleg ez a tábla.

Függőleges sorok: 1. Fordítottja — egész 
alacsony néposztályból való. 2. A berlini ál
latkert. 5. Becézett női név. 6. Sem neked,

A megfejtéseket legkésőbb augusztus fl-ón kell

sem neki!? 7. öl különféle római szám. 
(Együttesen 506 és 950). 8. Fordítottja — ilyen 
lap is van. 9. A kifolyt vér is teszi. 10. Takar. 
II. Két ismert szó a menetrendből. 12. Cég
forma rövidítés magyarul és németül. 13. Nyil
vántartja a tartalékosokat. 17. Harap. 21. 
Latin személyes névmás. 2.3. Fán van. 25. A 
láb cselekvése. 26. A Nemzeti Színház művé
sze. 29. Forditotlja — a Loire fonetikusan. 
30. Nincs kecses járása az Illetőnek. 32 
Lásd a 22. vízszintest. .33. A fog munkája. 34. 
Gazdagok üdülőhelye. 38. Volt kávéház. 40. 
Csak kitartás! Ez azután közel hoz a célhoz. 
42. Aki 50%-ban részesedik az üzletben. 50%- 
han ??? 44. Adóm egyik csemetéje. 46. Becé
zett női név. 53. Majomfajla. 56. Névutó. 58. 
A nem várt előnyszerzésre is mondják. 59. 
Lásd a 10. függőlegest. 60. Euripidcs, Seneca, 
Corneille és Grillparzer tragédiáinak címe. 61. 
Ki irta ezt a definíciót? Elhárítom a felelőssé
get! 62. Fordítottja — német költő. 63. Zenei 
előírás. — Lassan nyujiottan. 64. Az embernek 
32 van. Ha még meg van. 65. Goromba. 67. A 
főrendiház egykori (1888.) elnöke, keresztne
vének kezdőbetűjével. 72. A 16. sz. függőleges 
sor. 25.. 23. és 24. betűje. 74. O. T. G. 75. 
E. R. R. 78. Sir.

(Jövő héten az utolsóelőtti rész következik.)

postára adni.


