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Agyonlőttek egy pesti fuvarost Ocsán

RejtÉlveK és tiiKok az elhunyt 
Katona Nándor festűmíivész 
eltűnt óriási vagyona Körül

A rendőrségre bízza a esaíad a festőművész nagy hagyatékénak teiKutautsát
A hirtelen elhunyt Kofonn Nándor festőművész 

végrendeletének rejtelmes eltűnése most mór 
nemcsak nz örökösöket, hanem a hatóságokat 
is nagyon élénken foglalkoztatja. A titokzatos 
életű piktor hatalmas műterem-lakását, amely 
ez Akácfa-utca 24. sz. alatt volt, az elöljáróság 
megbízottai töviröl-hegyire átkutatták, de a 
végrendeletet nem sikerült napvilágra hozni. A 
rokonság tudott róla, hogy a Tátra rajongó fes
tője évek során át igen jelentős vagyont gyűj
tött össze. A százezreket érő festményeken kí
vül nagyon becses szőnyegei, antik ékszerei vol 
tak a zárkózott életű mesternek. Ezen felül 
készpénzt is hagyott maga után. Az ingóságok 
eltűntek, a pénzt se találják.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap beszél
getést folytatott a nagy mester rokonaival. A 
fiatal Kleinberger Váci-utcai ékszerész, az el
hunyt unokaöccse ezeket mondotta:

— A megboldogult mester műtermében hor
ribilis értékek voltak felhalmozva. Ugy tudjuk, 
hogy évtizedek során tetemes vagyont gyűjtött 
össze. Nagyon takarékos ember volt és fiata
labb éveiben utazásain kívül semmire se költött.

Patinán antik ékszerei, flnommívil arany
tárgyai és nemes szőnyegei voltak.

Ezeknek legnagyobb részét képeiért kapta. A 
tárgyakat nem találják. Egyik-másik rokon azt 
hiszi, hogy bácsikánk értéktárgyait valamelyik 
bank safe-jébe helyezte el.

Kleinberger Jenő dr. kassai orvos, aki sok 
becses alkotását őrzi az elhunyt festőnek, ugy 
tudja, hogy az értéktárgyaknak

■ lakásban kell lenni.
—- Nagybátyám — mondotta a kassai orvos 

—- minden évben ellátogatott hozzám. Tátrai 
tartózkodása után gyakran kiszállt Kftssón és 
néha hetekig volt vendégünk. Szerelte a város 
környékét, amelyet számos vnllozatban meg is 
feltett. Képeiből szülőfalujában Katona-muzeu- 
mot akart létesíteni és értéktárgyait is ide szán
ta. Megfoghatatlan, hogy hol a végiendelele és 
hová tűntek ékszerei és több, mint 15.000 pengő 
készpénze

Ingóságairól leltárt vezetett 
és minden tárgy jegyzékbe volt foglalva.

— Elhatároztuk, hogy a rendőrség segítségét 
Vesszük igénybe.

Kleinberger Oszkár gyógyszerész, akinek az 
Erzsébct-köruton volt drogériája, azt mondja, 
hogy nagybátyja

végrendeletének az Akácfa-utcai műterem
ben kell lenni.

— Mikor a körúton volt üzletem — mondotta 
—rendszerint bejött hozzám az ősz mester,

. vidáman elbeszélgettünk sok mindenről. 
A Novai-szállodában lakott, de minden nap meg
fordult műterem-lakásán Is. Képei között érezte 
mMát a legjobban. Valószínűnek tartom, hogy 
0 végrendeletet valahová eltette, olyan helyre, 

amit ő maga se tudna felfedni. Higgadtabb és 
alaposabb nyomozás után a testamentum elő 
fog kerülni. Az ingóságok és a pénz is meglesz. 
Az elhunyt soha senkinek se tett említést va
gyonáról. Nem gondolt a halálra és igy nem is 
közölhette senkivel se, hogy mit hová helyezett 
el

A zárkózott életű festőművész rokonai mielőtt 
visszautaztak Csehszlovákiába, megbízták az it
teni hozzátartozóikat, hogy az eltűnt ingóságok 
felkutatása érdekében vegyék igénybe a rend 
őrséget.

Élénken foglalkoztatja Katona Nándor mű
vészi örökségének és titokzatos, fel nem talál
ható hagyatékának kérdése a főváros művész
társadalmát is, amelynek egyik vezető pozíció
ját foglalta el az ősz mester. Katona Nándor 
hivatalosan a Benczur-Társaság tagja volt, 
élénk részt azonban soha nem vet! a képző
művészek csoportos éleiében,

zárkózott, különc ember volt, aki legjob
ban • képei között érezte magát.

A vasajtóval elzárt és nagy titkok gyűjteménye
ként szereplő akácfa-utcai műtermében üldö
gélt és foglalatoskodott legszívesebben, a Tátra 
minden pontját más és más oldaláról megvilá
gító hatalmas vásznak között.

Itt szőtte álmait, legszebb terveit
arról a AVdona-muzeumról, amelyet életében 
sajnos nem tudott megvalósítani. Legszíveseb
ben azt látta volna, ha Késmárk város teszi ma
gáévá muzeumalapitási tervét, de fölkínálta ké
peit Budapest székesfővárosnak Is. A Katona 
muzeum azonban csak nem született meg és

az akácfa-utcai műteremben maradtak nagy 
értéket képviselő festményei, 

mert a mester nagyon ritkán és nagyon nem 
szívesen adott el belőlük egyet-egytt.

A különc életű, nagylehetségü művész igen 
kevés embert engedett közel magához. A képző
művészek közölt talán

a legintimebb viszonyban Margó Ede szob
rászművésszel volt.

A Hétfői Napló munkatársa éppen ezért vasár
nap felkereste a kitűnő szobrászművészt, aki ar 
egyre rejtélyesebb Katona örökség ügyét a kö
vetkezőkben világitola meg:

— A nagy kérdésre mqndotta - én sem 
tudok feleletet adni. A probléma:

Katona Nándor örökségének és hagyatéká
nak kérdése, a Benczúr Társaságot Is fog
lalkoztatja, ml Is tanakodunk felette, nyo- 

mozgatunk, érdeklődünk — 
egyelőre minden eredmény nélkül. Katona nem 
az az ember volt, aki akár a legjobb barátjá
nak is sokat beszélt volna szubjektív életéről 
Csak nagynéha ejtett el egy egy szót. Egyszer 
például elmesélte, hogy 

néhány szőnyegét eladta.
mert a képeitől nem akart megválni.

— Egy másik nagy kérdés az, hogy tulaj
donképpen mi is az a hagyaték, amelyet a ké- 
peken kívül Katona Nándor lakásán keresni 
kell. Én

nem hiszem, hogy Katona Nándornak 
készpénzhagyatéka lenne, 

ami pénze volt, azt egész bizonyosan felélte, 
hiszen a mai gazdasági viszonyok között még 
aí ő képeire sem akadt volna vevő, akkor 
sem, ha hajlandó lelt volna megválni tőle. 
Ugyanígy

nem hiszem, hogy túlzott értéket képviselő

A német náci-diákok mozgalma 
a külföldi egyetemi hallgatók ellen 

A külföldi művészek után a diákokat Is el akarják 
távolítani Németországból

A hitleri mozgalom veszedelmes megerő
södésével egyidőben akció indult Németor
szágban nz idegen állampolgárok ellen Is. 
Amint Ismertes, rövid idővel ezelőtt a mű
vészek tartózkodási engedélyét vonták meg. 
Ez az intézkedés rendkívül súlyosan érin
tette a német filmnél elhelyezkedett magyar 
Írókat és színészeket.

A művészek után most a diákokra 
kerül a sor.

A nemzeti szocialista burschenschaftok ve
zetői a német egyetemi városokban mozgal
mat kezdtek, hogy

a következő téli félévre Idegen diákot 
ne vegyenek fel a németországi főisko

Nyolcszázezer hősi halott temetőjét 
avatták fel vasárnap Verclunben 

„Nem szabad mégegyszer megismétlődnie a világháborúnak!..."
Pária, augusztus 17.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 
avatták fel Ünnepélyes keretek között a 
Meuse-folyó mellett fekvő Dououmonf-erőd 
hősi temetőjének halottasházát. Az ünnepsé
gen résztvett Lcbrun köztársasági elnök és 
Paul Roncour hadügyminiszter, továbbá a 
kormány több lagja, valamint száz tábornok. 
A Verdun közelében fekvő erőd hősi temető
jében

400.000 franela és ugyanannyi német 
| katona holtteteme fekszik.

ékszerek szerepelnének a hagyatékban. 
Katona nagyon különös módon kezelte az Ő 
gazdasági ügyeit, különc ötletei voltak. Egy*  
szer például tudom,

tíz koffert vásárolt,
mert azt mondta, hogy azok nagyon sokat 
érnek.

— A legfontosabb volna végrendeletét meg
találni azért, mert igy megtudnánk, kire akarta 
képeinek sorsát és annak intézését bizni — 
fejezte Le érdekes információját Margó Ede.

lákra.
A náci-diákok követelésével szemben a né« 
met egyetemi körök azt az álláspontot fog*  
laltak el, hogy

az idegeu diákokra szükség van, 
mert pénzt honink nz egyetemekre. A pro
fesszorok véleménye nagy felháborodást kel
tett a náci-burschok közölt és egyetemi ve*  
rekedésekre csnk azért nem került sor, mert 
augusztus első hetében befejeződött a félév 
és elkezdődött a vakáció.

A német egyetemeken rendkívül
sok magyar diák tanul, 

akik- között a náci-burschok mozgalma nagy 
irgalmat okozott.

A halotfasház, amelyet vasárnap felavatlak, 
modern stílusban épült, 140 méter hosszú, 
lapos tefőzetü grandiózus alkotás, amely tu
lajdonképpen egyetlen nagy csarnokból áll. 
A halottasház közepén mint egyetlen disz, 
magas torony emelkedik. A homlokzatán 
csak ez a rövid, aranybnvésett felirat áll: 
Pár. Az uj halottasház előtt hosszú sorok
ban

120.000 fehér sírkereszt 
sorakozik.

Az ünnepi beszédet Lebrun köztársasági
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elnök tartotta, aki többek között a követke
zőket mondotta:

— Négyszázezer francia hős katona nyug- 
azik itt. Ezek a keresztek tanúskodnak az 
1914 1918. évi szörnyű cmberuidöklö világ*
bábom puAltitásalról s

r«ek a keresztek emlékeztetni fogják a
•z népeket mindenkor arra, hogy óvakod

janak megvédeni országaikat a hasonló 
kfltaMtróíuktól, 

amely csak romlást, nyomort és fájdalmat 
hoz

Paul Boncour hadügvminifztcr hasonló 
szellemben beszélt és £ kővetkező SZavákktu 
fejezte be beszédét:

— Nem szabad mégegyszer megismét
lőt In l<- a világháborúnak.

A háború megakadályozása légyen a zok

százezer hősi halott utolsó réményének meg
valósulása, akik ezeken a csatamezükön 
hunyták le örökre szemüket.

~ rr l
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Másfél órát szórakoztatta egy magyar 
női zenekar a kormányzót 

és legszűkebb környezetét Gödöllőn 
A kormányzóné elragadtatással ölelte át a „prímást": 

Gyenes Lilyt
Magyarországon alig hallottuk hírét an 

nak a húsz tagból álló női zenekarnak, 
amelyről a legel vak ullabb francia magyar
faló lapok is a legnagyobb elragadtatás 
hangján hasábokat irtak a közelmúltban. 
Egy éve járja a világot, Gyenes Lily húsz- 
tagu női zenekarával és sok külföldi siker 
után a héten visszaérkeztek. Gyenes Liiyék 
óriási sikere nem kerülte el a legmagasabb 
körök Ügyeimét sem, de mégis meglepetés
ként hatott, amikor megkapta a kormányzó 
meghívását, hogy családja és legszűkebb 
környezete előtt mutassák be a művészetü
ket

A kormányzó kabinetirodája Tarján Vil
most, a Magyarországi Műsoros Mulatók 
Egyesületének elnökét kérte föl, hogy Gyé
nél Lilyt és zenekarát a kormányzó elé ve
zesse. Tarján Vilmos szombaton este a gö
döllői kastély zenetermében az összegyűlt 
előkelő társaság előtt megilletődőtt, de rend
kívül találó

konferánasMl mutatta be a huszonegy 
leányt.

Elmondotta, hogy a lányok magyar földből 
szakadtak s magyar humusz adta tehetsé
güket, hogy Bécs, Páris, London, Brüsszel 
világvárosok közönségét meghódítsa a ma
gyar zenének.

— Triviális hasonlat, hogy a magyar zene 
•— mondotta Tarján — mindnyájunknak 
édestestvérünk. Hiszen Szabolcsba Mihály is 
ezt irta a Grand Café dmü versében: 
„Tudja a Mindenható, mi van azon sirnivaló, 
hogy a ménes ott legelget, valahol a csárda 
mellett..." Csnkugyan, ml sírunk és neve
tünk, ha magyar muzsikát hallunk, gyö
nyörű álomba merülünk, ha megkapjuk a 
leggyönyörűbb, legnemesebb szórakozást, a

Állástalan diplomásokból nevezték 
ki az uj malomellenőrzők nagyrészét

Illés .József egyetemi tanár, az akció vezetője lelkes 
ünneplések közepette bocsátotta útjukra az uj 

malomellenőrzöket
Ar állá«tnlnn diplomás ifjúság elhelyezkedé

sére indított akció a vasárnapi nappal — ami
kor n inalomellenőrflk kinevezése megjelent — 
jelentős lépesei haladt előre. Ismeretes, hogy 
az állásnélküli diplomás fiatalság cihelyezésérs 
úgynevezett Országos Intéző Tanács alakult, 
amelynek vezetője Illés József egyetemi tanár, 
országgyűlési képviselő, aki már közel egy esz
tendeje állandóan dolgozik és harcol, hegy a 
diplomás ifjúság szörnyű helyzetén segítsen.

A legutóbbi napokban nz Országos Intéző 
Tanács hivatalos jellegét bizonyos mértékben a 
kormány is elismerte, és egyben óhajtását fe
jezte ki,

hogy a tanácsot Illés József mint kormány
biztos vezesse. Illés neonban a kormány

biztosi kinevezést elhárította magától, 
mert nz volt nz álláspontja, hogy mint egyetemi 
tanárnak és országgyűlési képviselőnek n moz
galomban rézzvétekhez nincs szüksége semmi
féle különleges címre, nml esetleg félremagya
rázásra adhatna alkalmat. Az inlézőtanács ak
ciójának első jelentős eredménye az. hogy a 
mniomellonőrök kinevezésénél inár tekintetbe
vették Illés József akcióját és

■ diplomás Ifjúság elhelyezésére vonatkozó 
törekvések ezeknél h kinevezéseknél közel 

kilencven százalékban érvényesítitek.
Ezeket a kinevezett malomeUcnőrökst vasár

nap délelőttre egy értekezletre hívta meg az 
akció vezetője, Illés József és az Ő előadóter
mében a központi egyetemen meg is jelentek 
valamennyien vidáman, megelégedetten, min- 
dmiesatre a jobb jövő reményébe veteti hittel, 
mert hiszen hosszú évek sorn óta ez volt az első 
komoly aktus.

amely nemcsak ígéreteket, hanem valóban 
kenyeret ad at állásnélküli diplomások 

egész seregének.

DÖNTSÖN A KARTYA..I
OK CSAK IIA

PIATNIK... 

magyar génét. A magyar zene a legigazibb 
eszperantó, amellyel a tízmillió magyar 
nyelve helyett megértethetjük magunkat fi 
külfölddel és tudomásukra hozzuk, hogy 

kültiirneinzet vugyunk és élni akarunk!
Ezek a magyar leányok a legnemesebb dip
lomáciai munkát végezték a magyarságnak. 

Szombaton este kilenc órára szólt a meg 
hívás és ez a huszonegy magyar leány — 
mind zeneakadémiát végzett, kitűnő család
ból való urilány, akik között kuriózumkép
pen hatott három clgdnyvérhől való, de 
érettségizett és zeneakadémiát végzett tag
juk — hegedűvel és egyéb zenei instrumen
tumokkal fölszerelve, elfogódva megkezdte 
nyolc számból álló hangversenyét a magas 
hallgatóság előtt. Az elfogódottság csak az 
első számig tartott,

amikor spontán fejezte kf elragadtását 
a kormányzó és környezete.

Olyan tapsvihart talán még külföldön s cm 
kapott sehol ez a huszonegy magyar leány, 
mint amilyent kipirulva véglgélvezett a gö
döllői kastélyban. Miután a nyolc műsor 
szám lepergett, a kormányzó cerclet tar
tott és

bemutattatta magának és családjának a 
huszonegy muzsikust, 

akikkel rendkívül barátságosan elbeszélge
tett és érdeklődött külföldi tapasztalataik
ról. Ezután megkérte a zenekart, hogy ad
jon ráadást Is, mire ezek még négy számol 
játszottak le, amely után a kormányzóné 
örömkönnyektől csillogó szemmel ölelte át 
a kis „primáslányt", Gyenes Lilyt és a leg
közvetlenebb módon gratulált néki.

Ezt a gratulációt sohasem felejti el a hu
szonegy magyar müvészlány.

Amikor Illés József megjelent katedráján, az 
egybegyűltek nagy lelkesedéssel fogadták és 
Ugyanez a lelkesedés kísérte beszédének min
den mondatát. Elmondotta Illés professzor, 
hogy huszonöt éve ad elő ebben a teremben, 
amelyben most összegyűltek és tulajdonképpen 
harminc éve dolgozik n jogi oktatás terén és ez 
idő ahrtt egész leikével, minden gondolkodásá
vá! összenőtt a fiatalsággal. Mindig arra töre
kedett, hogv hallgatóinak akkor is pátrónusuk 
legyen, amikor már kikerültek az életbe és 
Most is azt a kötelességei érzi, hogy teljes 
energiával segítse azokat, akiknek az ő támoga
tására szükségük van. Majd elmondotta, hogy 
n» univerzitás tanára és igy kötelességének 
tartja nemcsak a jogászok, hanem más szako
sok ügyelt lt felkarolni. Annál is inkább, mert 
n diplomás mérnökök é« gazdászok vannak a 
legnagyobb számban a leglchetetlenebb hely
zetben Ezután köszönetét mondott n sajtónak 
n mozgalom intenzív támogatásáért és a parla
ment tagjainak, akik jobbról és balról egyfor
mán melléje- állottak és akik minden köszöne
tét megérdemelnek nz ügy felkarolásáért.

— A magam részéről az első perctől kezdve 
a legfontosabbnak tartottam azt a kérdési, 
hogy összpontosítsuk és egy közös szervben ■ 
nyilvántartásba vegyük azokat, akik a segít
ségre rászorultait.

Februártól kezdve a mai napig közti négy
ezren jelentkeztek,

akiknek elhelyezésért minden alkalmat kihasz
nálunk. A mostani malotneUenőrl kinevezések 
jelentik az első precedenst arra, hogy kenyeret 
akarunk adni az állástalan diplomás iljuság ke
zébe. A jelen esetben a hétszáz kinevezelthől 
ötszázötvenet választoltak ki a diplomás ifjú
ságból és pedig minden szakról és a jövő fogja

Szalmaözvegyek -ff-
(VfT., Aréna ut lfi.t a főváros legszebb termazow márt 
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eldönteni, melyik kategória at életképes s ab
ból lett majd az utánpótlás. Meg kell tehát 
mutatni, hogy ki mennyit ér. És mi nem szű
nünk meg dolgozni az érdekükben és bár min
den áttörés nehéz, mégis utat törtünk az érvé
nyesülés felé.

—> Én aohafem fogom as utcára hívni a 
flataliágot, f-m azért, hogy feSnyüradomá 
nyokat gylijtoön, sem asért, hogy tüntesáen.

Egv vágyam ée törekvésem van él egy célom: 
ennek a nemzetnek az iffusáaát megmenteni és 
azt, ami erőmtől telik, teljesíteni Is fogam.

Lelkes éljenzés és taps köszöntötte Illés Jó
zsefet beszéde befejezésével.

Ezután Vér Tibor egyetemi magántanár, az 
országos intézőbizottságban a mérnökök szak
csoportjának előadója emelkedett szólásra és 
meleg szavakal mondott köszönetét Illés József
nek eddigi fáradozásáért. Kérte őt, hogy ne lan
kadjon cl abban a munkában, amelyet eddig 
önzetlen kitartásai végzett és hiszi, hogy akkor 
el fognak hallgatni a gáncsoskooók is.

Egyébként a diplomás ifjúság jelentkezésére 
szolgáló központi iroda Czigler Antal központi 
titkár, hiftanár vezetésével tovább dolgozik az 
Országos Gyermekvédő Liga által rendelkezésre 
bocsájtott Trcfort-utca 3. számú helyiségben,

Kettős gytiKossag a tomomengt 
aratMMeMe

‘ Garázda logénvek megöltek egy mátkapárt
Szeged, aug. 7.

A csőngrádmegyei Tömörkény községben 
a környékbeli aratók a kocsmában mulat
ságra gyűltek össze. Megjelent a kocsmában 
Kotormán József huszonháromévcs arató
munkás menyasszonyával. Mulatozás közben

az egyik legény megsértette Kotormán 
menyasszonyát.

Kotormán erélyesen védelmére kelt meny
asszonyának S általános verekedés támadt,

Agyonlőtték az őcsai 
országúton Mojzes István 

budapesti fuvarost 
Táviratban értesült a felesége 

a rejtélyes halálesetről
Vasárnap este megjelent a főkapitánysá

gon Vojtek Mátyás napszámos és aziránt ér
deklődött,

igaz-e, hogy a gazdáját, Mojzes István 
fuvarozási vállalkozót az ócsal ország

idon agyonlőtték.
A rendőrségen mitsem tudtak az esetről és 
faggatni kezdték Vojteket. A napszámos el
mondotta, hogy szombaton délben a gaz
dájával és Popper József kocsissal Mojzes- 
nek a Ceglédi-ut 16. számú házából kocsin 
Ócsára mentek bort vásárolni. Este indul
lak hazafelé.

Útközben Mojzes leszállt a kocsiról és az 
országút menti földekről néhány tököt tett 
fel a kocsira. Ekkor

két mezőőr került elő,
akikkel a fuvaros szóváltásba keveredett és 
végül is dulakodni kezdlett velük.

Vojtek mint mondotta — megijedt és 
elszaladt, de

futás közben hallotta, amint két fegy
verlövés dördült el.

Gyalog jött Budapestre és ma fölkereste 
Mojzes Istvánnál, hogy megtudja tőle, mi 
történt. Mojzesné Vojtek állítása szerint azt 
mondotta,

hirt kapott Őcsáról, hogy az urát ott ál
lítólag agyonlőtték.

A rendőrség késő este nem tadott telefon
összeköttetést kapni tócsával és még a késő 
éjszakai órákban is más utón Igyekeznek 
megtudni, tulajdonképpen mi is történt Moj
zes Istvánnal.

A főkapitányságról detektívek mentek a 
Ceglédí-utra és kihallgatták Mofzesnéf, aki

ahol a jelentkezők elsősorban személyi viszo*  
nyaikról állítanak ki megfelelő személyleirást 
és ahova ma is még százával futnak be vidékről 
a levélbeni jelentkezések is. Ugyancsak ide kel! 
fordulni azoknak is, akik esetleg elhelyezést 
akarnak adni a kataszterbe felvett diplomás if
júságnak, mert a központi iroda e tekintetben 
is készséggel áll a munkaadóknak is rendelke
zésükre.

amelynek Során a legények együttesen ráta- 
madtak Kolórmánra és menyasszonyára és 
összerugdosták, majd

az udvarban halálra taposták őket.

Mire a csendőrök odaértek, az udvaron már 
Csak a két holttest feküdt. A gyilkos legé
nyek, kik a verekedésben résztvettek, széj
jelfutottak. A csendörség megindította a 
nyomozást.

csak annyit tudott mondani, 1
sürgönyt kapott Ócsáról, hogy az urát 

átlőtt halántékkal, holtan találták.
A rendőrség késő éjszaka erélyes vizsgálata 
tál igyekszik tisztázni Mojzes halálának rej
télyét.

— A hatvanéves József királyi herceg 
ünneplése. József királyi herceg tábornagy 
kedden, augusztus 9-énJjnneplí hatvanadik 
születésnapját. EbljpHffzalkalomból a nem
rég elhunyt (n^HIa bajor királyi herceg
asszony, Aiu^uszta főhercegnő édesanyjának 
halála alkalmából elrendelt udvari gyászt 
két napra felfüggesztik. A hatvanéves József 
királyi herceg tiszteletére hétfőn, augusztus 
8-án, este 8 órakor lampionos menet és szc*  
renád lesz a királyt herceg budai palotája 
előtt. Felvonul a cserkészzenekar, utána a 
Budai Dalárda elénekli a Himnuszt, majd 
a Törekvés-zenekar és dalárda vonul fel. 
Kedden, augusztus 9-én, délelőtt 9 órakor a 
királyi herceg palotájának kápolnájában 
szentmise lesz, amelyet Cslszártk János dr. 
címzetes püspök, nyugalmazott rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter mond. 
Tíz órakor fogadja a küldöttségeket József 
királyi herceg, hogy a magyar nemzet min
den rétegének Szerencsekivánatait átvegye, 
Elsőnek gróf Károlyi Gyula miniszterelnök 
fejezi ki üdvözletét a kormány nevében és 
azután következnek a különböző hivatalok 
és társadalmi testületek küldöttségei. Kedden 
délben a főhercegi család szűk körben csa
ládi ebédre ül össze

— A kereskedelmi miniszter hétfőn haza
érkezik. Kenéz Béla kereskedelmi miniszter 
hétfőn este visszaérkezik szabadságáról 
Budapestre és kedden reggel átveszi hiva
talának vezetését.

— Kuszenda Lajos főjegyző nyugdíjba 
ment Pestmegye kisgyiilése elfogadta Ku- 
szenda Lajos pestszentlőrinci főjegyző 
nyugdíjazása iránt beadott kérelmét. Kit- 
szonda főjegyzőt fegyelmi ügyében felmen
tették és most megtörtént a nyugdíjazása.

niatpari termMex 
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nz ügyészség lefoglalta egy buűaeesti 
bankház közei kétmillió oengös tstyt- 

szamiaiet a nazsegi TaharéM
A Aaulzarsnaelel alapién Indult nyomozás soron ranaeltea el 

a Intnglaisst — vizsgalat a nemzőn Banznan. a Kiraivl 
onvoszseoon es a lanapiiaavsannn

Tőzsdei körökben nagy érdeklődéssel tár
gyaltak vasárnap egy deviza-ügyet, amely
ben már napok óta kihallgatások és vizsgá
ltatok folynak a főkapitányságon, az ügyész
ségen és a Nemzeti Bankban és amelynek 
a híre csak most pattant ki.

Az ügy előzménye Németországból indult 
Isi: A német kereskedelmi kamara megkere
sést küldött néhány héttel ezelőtt a Magyar 
Nemzet1 Bankhoz és arról érdeklődött, hogy 

egy Ismert budapesti bankháznak adott-e 
engedélyt a Nemzeti Bank 

sírra, hogy külföldi hitelezők számára Buda
pesten inkasszót teljesítsen és a követelések 
összegét külföldre juttassa. A helyzet ugyan
it: az, hogy a devizakorlátoző rendelkezések 
értelmében a külföldi hitelezők számára 
csak olyan módón szabad fizetést teljesíteni, 
hogy

a követelések összegét a hitelező nevére, 
zárolt számban kell elhelyezni, 

de a pénzt külföldre juttatni tilos 
A német kereskedelmi kamara értesülése sze
rint viszont a szóbanforgó budapesti bank
ház

inkasszó körüli szolgálatokat ajánlott 
fel

tiémet cégeknek körlevél utján.
A Nemzeti Bank ezekután szükségét látta, 

hogy a főkapitánysághoz forduljon és
a rendőrséget kérte meg az ügy tisztá

zására.
rA főkapitányságon megindult a vizsgálat, 
amelyet a valutaügyek ellenőrzésével foglal-

Rejtélyes módon eltűnt három 
újpesti cserkész

Azzal mentek el hazulról, hogy kirándulnak és azóta 
nincs hír róluk

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapi
tányságon Rajna Kálmán magántisztviselő 
felesége és bejelentette két fia és azoknak 
egyik barátja eltűnését.

Rajna István 13 esztendős és Rajna János 
'15 esztendős tanulók Újpesten a Deák Fe- 
Tcnc-utca 39. számú házban laktak szüleik
nél. Jóbarátjuk, Algeier Gyula 12 éves ta
nuló, aki ugyancsak Újpesten lakik a Tél- 
Utca 97. számú házban.

A három tanuló, akik tagjai az iskolai 
Cserkészcsapatnak, egy héttel ezelőtt

Átlőtt halántékkal, holtan találtak 
egy rendőrfelügyelőhelyettesre 

a Sósfürdő melleit
Öngyilkosság vagy bűncselekmény

Vasárnap délelőtt a Sósfürdő közelében, 
a kukoricásban egy egyenruhás ember holt
testére bukkantak a járókelők, felfedezé
sükről azonnal értesítették a közelben szol
gálatot teljesítő rendörörszemet, aki a hely
színre sietett és

a halottban fellebbvalóját, Harangozó 
István 50 éves felügyelőhelyettest Is

merte fel,
aki a Mosonyi-utcai laktanyában teljesilett 
szolgálatot. Harangozó átlőtt halántékkal 
feküdt a kukoricásban és tőle pár lépésre 
egy revolver hevert.

A rendőr felfedezéséről értesítette a fő
kapitányságot, ahonnan bizottság szállt ki 
és megkezdték a vizsgálatot. A rendörorvos 
jnegállapitása szerint,

a felügvelőhelyettes holtteste már napok 
óta feküdt a kukoricásban.

Orvosi megállapítás szerint mintegy négy 
napja lehetett a holttest a kukoricásban, de 
azt, hogy

öngyilkosság vagy esetleg bűncselek
mény áldozata lett-e, 

k rendőri bizottság nem tudta megállapi 
tani.

Harangozó nős ember volt. Két felnőtt 
gyermeke van, az egyik 22 esztendős, sof- 
föri pályán van, másik gyermeke leány, és 
most töltötte be huszadik esztendejét. Csa
ládjával együtt látszólag a legnyugodtabb 
és harmonikus családi életet élte Ballagj 
Mór utca 12. alatti lakásán. Sem barátainak, 
lem szomszédainak,

soha nem panaszkodott 
és így ismerősei el sem tudják képzelni, 
liogy tulajdonképpen, ha öngyilkosság esete 
forog fenn, azt miért követhette el a szór 
galnias, törekvő családapa. Harangozót csü
törtökön délelőtt látták utoljára a Mosonvi- 
btcai rendőrlaktanyában, Ott a napos al-

kozó detektivesoport emberei végeztek. A 
rendőri vizsgálat megállapítása szerint a 
Nemzeti Bank által említett bankháznak 
folyószámlája van a Községi Takarékpénz
tárnál, ahol

folyószámláján egymilllónyolcnzázezer 
pengős forgalom mutatkozik

a devizakorlátozásról szóló rendelet megje
lenése óla és az a feltevés merült fel, hogy 
a folyószámlának inkasszó teljesitésekkcl 
van összefüggése.

Ugyanekkor azonban a bankház részéről 
azt a felvilágosítást adták a rendőrségnek, 
hogy

semmiféle szabálytalanság
senki részéről sem történt.

A rendőrség a vizsgálat eredményéről ér
tesítette az ügyészséget és a rendőri jelentés 
alapján

az ügyészség végzést hozott, amelyben 
elrendelte a bankház közel kétmilliós 

folyószámlájának lefoglalását.
Ilyen előzmények után a minap 
rendőri bizottság jelent meg a Községi 
Takarékpénztárban, felmutatta az 
ügyészség végzését és lefoglalta a folyó

számlát,
amelyen azon a napon mintegy hatszázezer 
pengős követelés mutatkozott.

A vizsgálat most tovább folyik annak a 
tisztázására, hogy történt-e valaki részéről 
olyan cselekmény, amely a külföldi fizetési 
eszközök forgalmának korlátozását szabá
lyozó rendeletbe ütközik.

felvették cserkészruhájukat, összecso
magolták holmijukat 

és azzal távoztak el hazulról, hogy a cser
készcsapattal együtt kirándulásra mennek. 
Rajna István testvérével és barátjával együtt 

azóta nem adott életjelt magáról

és az aggódó szülők a rendőrséghez fordul
lak, kérve, hogy állapítsák meg gyermekeik 
hollétét. A rendőrség a hármas eltűnési ügy
ben megindította a nyomozást.

tiszti teendőket teljesitette és 
délben váltáskor azzal távozott, hogy 

hazamegy lakására.
Mint a rendőri vizsgálat megállapította, et
től az időponttól kezdve többé nem tért 
vissza lakására és családtagjai már be is je-

| Amerika

Afrika

Ázsia

ismeri a legnagyobb és legkiválóbb 
cirkusz vilánhirét! Mfa,den ,aihoz ncm-v ■ zetséghez tartozó embe

reket. az öt világrész állatait - a legmagasabb művészetet képviselő előadásokat 
— korunk legnagyobb attrakcióit mulatja be 62 m. átmérőjű versenyporondján1

j Julius Gleich
i a cirkuszkirály

Budapesten, a Tatíersai területén, pénteken, augusztus 19-én 
és csak rövid ideig marad

Julius Gleich 12 év leforgása alatt a semmiből az emberek százainak kenyeret adó vállalatot 
teremtett. Ővele a cirkusz egy uj korszakba lépett, mert ő ar. alkotója az óriás versenyporondnak és 
ó forradalmasította az állatszeliditést, ő volt az, aki a tudomány legújabb vívmányait összeegyeztette 
a régi clrkuszmüvészettcl Európa összes nagyvárosainak közönsége ünnepelte Gléichct és hatalmas 
vállalatát a 12.000 embert befogadó óriási nézősátorban.

Első clóndás pénteken, augusztus 19-én este 8-kor, szombattól, augusztus 2íl-tól kezdve na
ponta két clfiadós, délután 3 kor és este 8 órakor. Délutáni előadás teljes esti műsorral. Muiks- 
nélküliek, nyugdíjasok és hadirokkantak a délutáni előadásokon minden helyre a fele árat űzetik. 
Gyermekek minden előadásra féláru jegyet kapnak.

Jegyelővétel a Színházi Élet boltjában. VII., Erzsébet-körut 7. Telefon: 421—72. és 362-8-1,
Állatok megtekintése naponta 9-18 óráig. — Ingyen hangversenyek a cirkusz előtt 11—12, 

2-3. 7-8 óráig Cirkusz-lclefc 378-98.

ez

Mindenütt kapható!

FLY-TO
biztos rovarirtó

lentették eltűnését felettes hatóságának. A 
rendőrfőparancsnokság megindította a vizs
gálatot Harangozó eltűnése ügyében, a nyo
mozás azonban, mind a mai napig nem ve
zetett eredményre.

A rendőrség rejtély megoldása előtt áll. 
Két feltevés között kell megállapítani, ho.'jy 
melyik az igazi:

öngyilkosság vagy bűncselekmény ál
dozata lett-e Harangozó felügyelőhelyct-

Botránnyal végződött a filmgyárban 
a mezei ünnepsége

Gyermekek helyett öreg kóristák énekelték el a 
„Lánc, lánc, Eszterlánc" kezdetű gyermekáriát 

vasárnapra virradó éjszakán botrányos je-A , . ..
lenetek történtek a Hunnia-filmgyárnak a Zug 
lóban, Gyarmat-utca 37. szám alatt levő tele
pén. A filmgyárban most a Tavaszi zápor cimü 
uj film szinkronizálását készítik. A már készen- 
álló néma jelenetekhez énekkiséretet vesznek 
íöl.

Pejős Pál rendezésével elkészült a „Tavaszi 
zápor“-nak van egy olyan része, amely gyer
mekek mezei ünnepségét ábrázolja és ezekhez 
a jelenetekhez nagyon sok apró kis statisztára 
van szükség. A fiim rendezősége körülbelül száz 
ilyen kis gyermeket gyűjtött össze a város min
den részéből, akik persze édesanyjuk társasá
gában kellett, hogy megjelenjenek, mert a kis 
statiszták nem lehettek idősebbek hat-hétéves
nél, de volt közöttük nagyon sok hároméves is.

A felvételeket éjszaka készítették, de a sze
replőknek már délután három órától ott 
kellett tartózkodniuk és a fölvételek éjjel 

két óra után Is eltartottak.
Az előző éjszaka szereplői még tiz-tizenkét 
pengő díjazásban is részesüllek, mert a filmvál- 
lalkozás ebbe az összegbe beleszámította azt, 
hogy éjszaka a kis gyermekeknek anyjuk társa
ságában, egyéb közlekedési eszköz hijján autón 
kellett hazatérniük a messze Zuglóból.

Megjegyzendő, hogy ezek a szinkronizáló föl
vételek rendkívül igénybeveszik még a felnőtt 
szereplőket is, mert újra meg újra cl kell ismé
telni az éneket, mig sikerűi azt a kész néma 
fölvételekkel összeegyeztetni. Éppen azért nagy 
zúgolódás tört ki a filmgyár telepén gyerme
keikkel összegyülekezett anyák körében, mikor

Leánykereskedés miatt feljelentet 
tek egy debreceni nriassxonyi 

Üzletében rendezett he találkahelyet
Debrecen, aug. 7.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagyon 
érdekes ügyben kezdte meg a nyomozást 
nemrég a debreceni rendőrség.

Jelentést kaptak arról, hogy a város bel
területén, egy

üzlet hátsó szobájában találkahelyet 
rendezett be

az üzlet tulajdonosának felesége és tekin
télyes, vagyonos uraknak játszotta kezére

test

A legközelebbi napokban fog világosság 
derülni a felügyclöhelyctlcs halálának pon
tos okára, mert a főkapitányság sérülési 
osztálya

intézkedett, hogy a holttestet boncolják 
fel

és a boncolási jegyzőkönyvet sürgősen jut*  
lássák el a sérülési osztályra.

szombaton éjfél felé tudomásukra adták, hogy 
a vállalkozásnak nincs módjában többel díjazni 
a statisztákat, mint anyákkal együtt személyen*  
ként legföljebb hét pengővel

A flatalabbakAak pedig bárom-négy pengőt 
kínáltak.

Az egész napi várakozástól megviselt anyák 
zajongva tiltakoztak ez ellen az éjszakai dij*  
leszállítás ellen és a gyermekek is nagy zsibon- 
gással kiabáltak, hogy ilyen kevés „tisztelet*  
díjért" nem játszanak.

A filmvállalat emberei igyekeztek a zajongó- 
kát lecsillapítani, ez azonban nem sikerült, süt 
az anyák éjfél után a filmgyár zongoratermében

rögtönzött gyűlést tartottak és egyhangúlag 
elhatározták, hogy amennyiben nem fizetik 
ki nekik a sok költséggel terhelt és alapo
san megszolgált előzőnapi összeget, akkor 

hazavlszik gyermekeiket.
Miután a filmvállalkozás hajthatatlan maradt, 

ez meg is történt és éjjel két óra után az anyák 
gyermekeikkel együtt otthagyták a telepet és 
elszéledtek.

A gyár a fölvételt azért mégis befejezte. Az 
állandóan alkalmazott öreg kórislákkal fejez
ték be a mezei „gyermekünnepséget" és azok 
énekelték el a „Lánc, lánc, Eszterlánc" cinui 
ismert gyermekdalt a fölvevökészülék elölt. De 
a szegény öreg színészeket is csak „gyermek
tarifa'' szerint díjazták. Tizenöt-husz pengő 
napidijuk helyett: fejenként csupán nyolc pen
gős honoráriumban részesültek ...

az oda becsalt fiatal

A nyomozás nagy eréllyel 
nyos eset ügyében és az 
ügyészségre is átkerültek, 
ellen

négy leány tett ezidelg

leányokat.

folyik a botrá- 
iratok niár az 
Az uriasszony

rendkivii! sú
lyos, terhelő vallomást.

A vizsgálat befejeztével szenzációs részletek 
kerülnek nyilvánosságra az uriasszony ke- 
ritési üzelmeivel kapcsolatban.
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Reggelien menőn meggyilkoltak 
egy 76 Oues aggastyánt 

HianvdnM km testuera Kar aknai agyonverte
Szombathely, niig. 7.

(A Hétffií Napló tudósiiójának telefon
jelentése.) Kegyetlen gyilkosság történt teg
nap a Körmend melletti Kissároslak község
ben. Bakos Sándor 76 éves soroksárujfalui 
gazda

boMznbh Idő óta pereskedett örökség! 
ügyből kifolyólag a fiával.

A pör egyik Agábnn a minap tartott tárgya
lást a szombathelyi járásbíróság és ezen a 
tárgyaláson Bakos Sándor elvesztette a pert. 
Az öreg gazda

eehogjsein tudott helenyug<»dnl a per
vesztesbe

és elhatározta, hogy elmegy Kissároslakon 
élő (Iához és megpróbálja a kiegyezést. Ba
kos tegnap átment a szomszédos Kissáros- 
lakra, a fia azonban nem volt otthon, 

a portán csak a menyét tolulta.
Beszélgetni kezdtek, a beszélgetésből vesze

kedés lelt, amely egyre jobban elfajult és 
végül

az öreg Bakó dühében kezet emelt 
a menyére.

Éppen akkor érkezett az udvarra a me
nyecske két testvére, Polgár Kálmán és Pol
gár Lajos. A Po/pdr-fi vérek mikor látták, 
hogy Bakos meg akarja ütni a nővérüket, 
a védelmére sietlek. Polgárék és az öreg 
ember között dulakodásra került a sor. Pol
gár Kálmán és Polgár Lajos egy-egy karót 
kaplak fel és

Irtózatos erejű csapásokat mértek az 
öreg emberre, akinek az ülések besza- 

kitolták a koponyáját 
és véresen esett össze.

A szomszédok orvost hívtak hozzá, de 
már nem lehetett rajta segíteni:

a karócsapások megölték.
.4 Polgár-fiukat a csendőrség őrizetbe vette 
és megindult ellenük az eljárás.

Vasraverve hozták be a keszthelyi 
csendőrségre Kalmár Béla opera

énekes megszökött tolvaját
A vakmerő betörő a hálószoba nyítvahagyott ablakán ál 

fosztotta ki Kalmárt

A tükörből a divatlap fiatal leánya né
zett le reá.

Mrs X. az arcához és ruhájához kapott, 
vájjon ébren van, vagy álmodik-e. Ébren 
volt, de magas,

papirmaséból készült, páncéhzerti bu
rokban volt,

amelyik arcával, alakjával, ruhájával a fia
tal leányt ábrázolta. A nénike csak emögött 
volt. Per lett a vége, mert Poiret ragaszko
dott a 10.000 dollárhoz, a nénike pedig 
most már csak pofonokat ígért.

Ez volt Poiret, akit lassan a nála élelme
sebb és jobb üzletemberkonkurrensei 
tönkretettek és akikből egy szép napon na
gyon szegény, halandó munkanélküli lett.

Megpróbálkozott azóta mindennel. Meg
írta emlékiratait, fellépett Music-Hallokban. 
kiadta összegyűjtött verseit, 60 éves korára 
reporter lett, kiállítást rendezett képeiből, 
kulcsregényekot irt. Mindezekkel sem tu
dott újra meggazdagodni, nem elégült ki 
művészi ambíciója. Régi barátai, hajdani 
összeköttetései azonban nem hagyják cser
ben és legutóbb „fölfedezték", hogy photo- 
genique. Legalább is annyira, hogy egy 
most készülő beszélöfllm egyik epizódsze
repét eljátssza.

Es tudják, mit játszik benne? Azt hihet
nék, egy divatszalontulajdonost, vagy egy 
öreg, kiélt vivört. Nem, egy

susztert.
És még hozzá oly élethűen, mintha világ
életében mindig ezt csinálta volna.

És ha majd egy bizonytalan korú, há-

váltson bérlétét 
a vígszínház 
uievadiara

33-W
írenoedmeny. esiiea
re nö Kívül i Mez-
menvek es luiaimak

Kfllön 
premier

uenei

Felvilágosítással 
szolgál a nyári 
szünet a att is a

V., I’annónia-u:ca 1. Telefon: 15-3-44 
Hivatalos órák d. e. 10-től 1-ig és d. u. 5-től 7-lg

boruelötti dáma végigolvassa a film szerep*  
osztását és azt látja. A suszter... Paul Poi
ret... azt fogja hinni, kitünően sikerült, 
de elkésett farsangi tréfáról van szó.

És tapsolni fog. K. L.

Kalmár Béla operaénekest, aki Keszthe
lyen nyaral, vasárnapra virradó éjjel 

vakmerő tolvaj meglopta.
Kalmár nyitva hagyta hálószobája utcára 
nyíló ablakát, amelyen a betörő bemászott 
és

ellopta a mélyen alvó operaénekesnek
ruháját, aranyóráját, láncát és ékszereit. 

Kalmár csak reggel vette észre, hogy meg
lopták. Azonnal a rendőrségre sietett, amely 
feljelentésére erélyes nyomozást indított a 
vakmerő tolvaj felkutatására.

Vasárnap este az egyik csendőr gyanús 
embert vett észre az utcán, akit igazolásra 
szólított fel, majd bekísért a csendörörsre és

nyomban vallatóra fogott. A bekísért em
bert, akit C.zagány Józsefnek hívnak, 28 
eves nyitrai köfaragósegéd, nyomban beval
lotta, hogy

ő követte el a betörést,
ő surrant be Kalmár nyítvahagyott ablakán. 
Beismerése alapján őrizetbe vették.

Czagány vasárnap délelőtt egy őrizetlen 
pillanatban

megszökött fogságából,
mire hajtóvadászatot indítottak utána és 
hosszas, izgalmas üldözés után a hercegi 
vadaskerlben ismét elfogták a szökevény 
tolvajt, akit most már bilincsbe verve szál
lítottak vissza a csendörörsre.

A törvényszék kiszáll Pacsára 
és a helyszínen tárgyalja 
a véres vásár biinpörét 

Tizenkét vádlott és harmincnyolc tana

Szenzációs meglepetés!!!
Amire még példa nem volt.

Csak ezen a héten: augusztus 8-töl 13-ig.
At Idény elmúltával visszamaradt szöveteinkből készítünk mérték után remek 
kivitelű férfiöltönyt 40 pengőért. Ilyen alkalom mérfékuiánl ruharendelésre csak 
egyszer az éleiben van. „Ruhakereskedő.mi Vailalat**,  Ferenc-körut 39. I. em.

Rendőr lesi a Margíthidon 
két lány előre bejelentett öngyilkosságát

Nagykanizsa, augusztus 7.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A nagyka

nizsai törvényszék augusztus 13-ára tűzte ki 
Nagykanizsára a véres pacsai országos vá
sár monstre bűnügyét. A kir. ügyészség per
be fogott a sajnálatos eset miatt

12 környékbeli gazdát.
akik mint vádlottak kerülnek a bíróság elé. 
Névszerinti Ilenczi József 40 éves pacsai, 
Hagymást Viktor 22 éves zalaszentmihályi, 
Breglovics Béla 53 éves zalaszentmihályi. 
Lukács Ferenc 56 éves pacsai, Doncsák Jó
zsef 49 éves pacsai, Tóth Jenő 24 éves pö- 
löskeföi, Horváth István 46 éves szenlmi- 
hályi, Gáspár Péter 23 éves pötrétei, Min- 
dics István 36 éves pacsai, Ács Jenő 26 éves 
pacsai, Pocsék István 31 éves pacsai gazdá
kat.

A vádlottak védője dr. Meizler Károly 
budapesti ügyvéd ma beadványt nyújtott be 
a nagykanizsai törvényszékhez, amelyben

l a bűnügyi főtárgyalásnak a helyszínen, 
Pacsa nagyközségben való megtartásá

nak elrendelését kérte.
Vitéz Szily Dezső kir. ügyész erre azt indit*  
ványozta, hogy technikai okokból halasz- 
szák el a mostani fötárgyalást. A főtárgya*  
lási elnök dr. Mutschenbacher Edvin tanács*  
elnök

hozzájárult az ügyészi Indítványhoz 
és a főtárgyalást október 3-ára halasztotta, 
amikor is a nagykanizsai törvényszék teljes 
büntetötanácsa, valamint vitéz Csillaghy 
György kir. vezetöügyész

kiszállnak Pacsára.
ahol a községi iskola nagytermében tartják! 
meg a több napra tervezett monstre-tárgya- 
lést. „

A főtárgyalásra a törvényszék megidézte 
a szereplő összes csendőröket, a sortüzet ve
zénylő csendőrőrmestert, adótisztet és 38 
más tanul.

Tegnap óta a Margíthidon egy rendőrőrszem 
sétál fcl-alá egyik hídfőtől n másikig. A gya
logjáró közönség érdeklődve nézi a rendőrt, 
aki minduntalan megáll és kutatva vizsgálja 
a hídon járókelőket

— Kit keres a rendőr a Margíthidon*  — ér
deklődött a rendőrségen a Hétfői Napló mun
katársa. A válasz meglepően érdekes volt.

Szombaton
Hpralevrlczőlapot kézbesítettek a főkapi

tányság életvédelmi osztályának, 
a levelezőlap tartalma a következő volt:

— Törteit Rendőrségi Szerelmünkben 
csalódtunk, én is, barátnőm is. Elhatároz
tuk, hogy véget vetünk céltalanná vált éle 
tünknek. Ma már nem is mentünk be a hi
vatalba és most bejelentjük, hogy este 
mind a kitten beiigrunk a Margithidről a 
Dunába. Kiváló tisztelettel Scliiringcr Kató 
ét Nagy Rózsi.

A főkapitányságon nem tartozik a ritkaságok 
közé ilyen bejelentés. Életunt emberek kétség
beesett idegállapotukban gyakran fordulnak

ehhez az utolsó szalmaszálhoz és 
előre bejelentik öngyilkosságukat,

hátha az utolsó pillanatban segítség érkezik a 
számukra. A szerelmében csalódott két pesti 
leány levelezőlapja azonban zavarba hozta a 
rendőrséget, mert az. élettől búcsúzó leányok 

nem írták meg a elmüket,
igy tehát a rendőrség nem tudta hogyan aka
dályozza meg a tervezett kettős öngyilkosságot.

Végül is más megoldás hijján amellett dön
töttek, hogy

külön rendörpnszlot állítanak a Margit- 
hldra

és amennyiben Schiringer Kató és Nagy Rózsi 
valóra akarja váltani öngyilkosságát, a rendőr 
még idejében közbelép.

A vasárnap esti órákban egyelőre még nem 
került sor a kettős öngyilkosságra. S a rendőr 
a Margith:don

éberen vigyáz még mindig,
nehogy a szerelmi csalódásuk miatt elkesere
dett leányok beugorjanak a Dunába.

Filmszínész lett Poiret, a tönkrement 
párisi divatkirály

Susztert látszik egy e héten megkezdett hangosfilmen

Sárga karszalagot kapnak védelmül 
a budapesti siketnémák

A Hétfői Napló számolt be annakidején szalag lesz hivatva megvédeni a jövőben a 
először arról a külföldi mintára alapuló’ 
nagyszabású védőakcióról, amelyet a rend
őrség a különböző hatóságokkal karöltve 
dolgozott ki az élet mostoháinak fokozottabb 
védelmére.

Az akció első ténykedése az volt, hogy a 
különböző közlekedési vállalatoknál

keresztütvitték a „hadirokkant-ülőhelyek
létesítését

s néhány hónap óta tényleg minden villa
moson, vonaton s autóbuszon megjelölt hely 
várja a világháború rokkant jatt.

Röviddel ezután, mint 
jelentettük — a külföldi 
oly jól bevált

fehér botokkal látták

siketnémákat.
A karszalag tervét már be is mutatták 

illetékes helyen, azt el is fogadták, úgyhogy 
a sárga karszalag már ezen a héten ki is 
vonul a pesti utcára.

ahogyan ezt már 
nagyvárosokban

Kt\ mondják, örökké kedves, könnyelmű 
bohém volt. Mór, vagy még akkor is, ami
kor divatszalonja szabta meg a félvilág 
szép asszonyainak toiletljeit...

Róla mesélik, hogy egyszer, nagyon ré
gen. egy öreg, kövér amerikai hölgy ke
reste fel divatlappal a kezében.

— Nézze meg jól ezt a képet, Mister Poi- 
rét. — mutatott rá egv gyönyörű alakú, 
fiatal manneqint ábrázoló rajzra — önről 
azt mesélik, mindenhez ért. öltöztessen fel

BUOAPESTROLBfCSBE

pengőért
UTAZÁSI ÉS MENKI'JKUY- 
iKouA andhAssvi r w.

engem ugv, hogy
megszólalásra hasonlítsak erre a rajzra.

Ha esetleg tíz vagy százezer dollárba, kerül, 
az se baj.

Poiret elfogadta a megbízást és pár nap
pal később a szalonjába rendelte a csikó- 
gól vagy newyorkl nénikét. Mindenekelőtt 
sflrfl, fekete kendővel bekötötték a szeméi, 
majd hat hölgy, Poiret utasításai szerint. 
munkába vette. Több órai előkészület után 
tükör elé vezették és levették szemeiről n 
kötést ~

FIUME SZÁLLODA ÉTTERMÉT
(<Anchid-' tca 1t ) 
átvettem sít ujonnnn Atnlnhltv*  
"••■nyitottam. - Erdélyi t-peelÁlU koloaa- 
' Ari konyháin k.tlM fatánvéroa, flekken kfittón 
►ntAa é*  vargab ‘lesről lemerefMi.

Kaién ká-1 k«Mnee*Ar1  Rambó R<Ma #>■ Jenő 
renekar*  ) A tutik.
R»ive« nAr»'o-rAat k*rv«  kolotavári ILLYÉS 
OYULA íssrtéjl**.

Érdélylok tálaikén*  hely*.

el a vakokat, 
hogy a feltűnő színű bot fokozottabb elö- 
vigyázatra figyelmeztesse a közlekedési esz
közök vezetőit a világtalan emberekkel szem
ben.

Most azután értesülésünk szerini a buda
pesti siketnémákon a sor. Az akció során ö 
rájuk is gondoltak, mert a forgalmi balese
tek áldozatai között igen nagy számban 
szerepelnek a süketek, akik testi fogyaté
kosságuknál fogva nem védekezhetnek száz 
százalékosan az utca veszélyei ellen.

Eleinte árrá gondoltak, hogy a süketeket 
ugyancsak fehér bottal látják cl, később 
azonban oda módosult a terv, hogy a bot 
helyett

feltűnő színű karszalagot kapnak, 
miután a botra nincs állandó szükségük. A 
karszalag színe citromsárga fesz — három 
feltűnő, vastag fekete ponttal. Ez a kar-

Hirtelen halál
egy szórakozóhelyen

Nagy riadalmat okozott tegnap este a 
Magyar-utca járó-kelői előtt egy halottas
autó megjelenése, amely a 29. szám alatt 
lévő ismert bérház előtt állt meg. A kapu 
környékén hirtelen tömeg verődött össze 
és érdeklődni kezdfek, hogy mi történt a 
szórakozó helyen. A rendőri vizsgálat meg- 
ejtése után kitudódott, hogy az épület egyik 
lakásában látogatóban járt Fábry Lajos 55 
éves budapesti magánzó, akinek az üilöi-ut 
52. szám alatt van lakása.

Az idős ur szórakozás közben 
hirtelen rosszul lelt.

Azonnal segítségére siettek, de nem tudták 
megmenteni az életnek.

Szlvszéthüdés ölte meg. 
Holttestét beszállították a törvényszéki 
bonctani intézetbe.

_ m4nyt«állvóny.

kárpilotv*  ..... P SS.— 
AMtal fényevett. 5 lápnál P t».— 
Han«v1«H4mp4k. fénywtt . P

P «•».'- 
Ksm derekak kMAa te ka»k«»Ak

lUvaaMra rajaoi díjtalan ul Miditek. - Kgyéh Imto- CSÉtZB 
<<*  imü M lm W. MüfiUtffi MgUu MKl

az utóbbi évek legaranyosabb operettje.

Káprázatos előadás!
Minden ente órakor, vasárnap délutáni 144 óra 
kor meraékefl belyArakknl

BUDAI SZÍNKÖR
JegypéMiár-telelop: 51-440
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Kommunista suhancok tüntetése 
a rákost temetőben

A kivégzett kommumstauezerek sirienat akartak tüntetni — 
Hetven suhancot előállították a rendőrségre

Vasárnap délben jelentés érkezett a fóka- ahová rövidesen
pitányságra, hogy a rákosi zsidótemető kő- 
rül mintegy százfőnyi, nagyrészt suhancok- 
ből álló csoport verődött össze. A kommu
nista suhancok

Sallai és FUrst, a kivégzett kommunista 
vezérek sírjánál akartak tüntetni.

Közülök néhányan már be is mentek a te
metőbe és keresték a két sirt, közben pedig 
hangzatos kommunista jelszavakat kiabál
tak és hangosan tüntettek. A kegyeletsértő, 
botrányos tüntetés hírére a főkapitányság
ról autón detektívek siettek a temetőhöz,

Barovszky Róbert temesvári 
főmérnök és feleségének motor

balesete az üllői országúton
A Becsből Temesvárra tartó házaspár motorkerékpárja 

árokbatordu't
Vasárnap délután súlyos motorkerékpár

szerencsétlenség érte Barovszky Róbert te
mesvári főmérnököt és feleségét. A Barov- 
ízA-y-házaspár motorkerékpáron igyekezett 
Pécsből Temesvár felé. Az üljük Budapes
ten vezetett keresztül. Az üllői országúton 

a kerékpár összeütközött egy paraszt
szekérrel.

Az összeütközés következtében az oldal
kocsis motor fölborult, az árokba zuhant 
és maga alá temette két utasát.

Magyar áldozata is van a 
németországi polgárháborúnak 

Mec-Mécs Ernő műszerészt agyonlőtték 
a kommunisták

NUrnberg, augusztus 7.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A német pol

gárháború, amely pedig már eddig is rengeteg 
emberáldozatot követelt — változatlan erővel 
folyik tovább. A kommunista és nemzeti szo
cialista pártorgánumok napról-napra fekete- 
gyászkereles nekrológokban számolnak be a 
mozgalom „hősi halottairól", akik az ellenpárt
tal vívott revolveres, gépfegyveres vagy nem rit
kán sőröskriglis harcban elhullottak.

Hitler pártjának hivatalos lapja, a „Völkische 
Beobachter" egyik legutóbbi számában — 

magyar áldozatot Is elparcntál
Mec Ernő személyében, aki a hivatalos jelentés 
szerint Rothenburgban, egy NUrnberg melletti 
városrészben cselt el a kommunistákkal vivőit 
Utcai harcok során.

Mec (minden valószínűség szerint Mécs) Ernő 
a nemzeti szocialista párt müncheni főcsoport
jának megbízásából propagandaköruton volt a 
választási agitáció során, hogy a /7/7/er-párl 
számára szavazókat toborozzon. A választást 
megelőző éjszakán a kommunista csoport autón 
vonult el a nemzeti szocialista pártiroda előtt 
és vad gépfegyverlüzet zúdítva az ott tartóz

Sterszky Kázmérnéf vasárnap 
éjjel megoperálfák

Visszanyerte eszméletét, de még nem lehetett kihallgatn.
Szombat reggel Pestszentimrén, a Petőfi- 

utca 38. szám alatt levő villában Sterszky 
Kázmér nyugalmazott rendőrkapitány le
lőtte feleséget, majd busz perccel később 
maga ellen forditolla fegyveréi. A rendőr 
kapitány azonnal kiszenvedett és feleségét,

llz úu leflszebö utazasa
’Í%G1ULIOCESARE 
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csapatszállító autón rendőrük érkeztek 
a Mosonyi-utcai laktanyából.

A detektívek és a rendőrök elfogták a 
temetőben kiabáló elvetemült fiatalembere
ket és a kivül gyülekező csoport tagjai kö
zül sokat összefogdostak, úgyhogy végül

hetven fiatalember került a rendőrség 
kezére.

Ezeket előállították a főkapitányság politi
kai osztályára, igazoltatták őket és megin
dították ellenük az eljárást.

A főmérnök csak könnyebb sérüléseket 
szenvedett,

felesége azonban koponyarepedést ka
pott és életveszélyesen megsebesült.

Barovszkvt a mentők a helyszínen kötözték 
be, feleségét pedig életveszélyes állapotban 
vitték a Poliklinikára. A hatóságok meg
indították a vizsgálatot, hogy tisztázzák,

ki felelős
a súlyos szerencsétlenségért.

kodókra — elrobogtak. A sebesültek között volt 
Mec Ernő is, akit azonnal beszállítottak a nürn
bergi közkórházba. Az orvosi vizsgálat megál
lapította, hogy

a gyilkos golyó nyakszirtjén találta.
Azonqal műtétet végeztek rajta, a gyors orvosi 
beavatkozás azonban már nem segíthetett a 
szerencsétlen ember állapotán — kétnapi szen
vedés után rneghalt.

A nemzeti szocialista párt rohamosztagai kí
sérték ki teljes díszben a magyar származású 
megbízottat és sirjánél S. Trekk városi tanács
nok mondott beszédet.

A gyászjelentés megjegyzi még, hogy Mec 
Ernő, aki a civil éleiben műszerész volt, nem
régen jött külföldről Németországba s miután 
a mozgalomban már régen szerepet játszott, 
azonnal megbízást is kapott a pártban.

★

Budapesten érdeklődtünk különböző érdekelt 
helyeken nürnbergi tudósitónk érdekes jelenté
sének tragikusvégii szereplőjéről — azonban a 
magyar fővárosban nem ismernék Mec (Mécs) 
Ernő nevű magyar embert.

akinek tüdejét roncsolta szét a lövés, rend
kívül súlyos állapotban szállították a Szent 
István-kórházhoz. Esetleg még tovább.

A kettős családi tragédia hátterének tisz
tázására először a környékbeli csendőrség 
folytatott nyomozást, vasárnapra azonban 
már belekapcsolódott a nyomozás munká
jába a budapesti főkapitányság és az 
ügyészség is. A rendőrség elsősorban azt 
szeretné tisztázni, hogy

mi történt az alatt a húsz perc alatt, mig 
az asszony súlyos sebével a házmester
lakásban tartózkodott és az idegbajos 
százados magára maradt a szobában.

Erre vonatkozólag elsősorban a villa ház
mesterét, valamint a szomszédokat hallgat
ták ki, akik azonban semmi lényeges adatot 
nem szolgáltattak a nyomozásnak.

Sterszky Kázmérné a szombatról vasár
napra virradó éjszakát eszméletlenül töl
tötte, ugy, hogy

kihallgatásáról szó sem lehetett.
Vasárnap délután azután megjelent a Szent 
István-kórházbnn a soros ügyész, aki az
iránt tudakozódott, hogy lehelséges-e a rend
őrkapitány feleségének kihallgatása. Ekkor 
az asszony inár visszanyerte eszméletét, ál
lapota azonban még annyira súlyos volt, 
hogy dr. Gidro László sebész kezelőorvos

nem adta meg az engedélyt a kihall
gatásra.

A rendőrség reméli, hogy a rendőrkapi

I 6 t A I I A R R R 
Mattelne vAll 'lat 
KlrAly-utc*  íö. 
Telelőn; 16-1--38

A Caola vita mi nos Krém 
az egyedüli vitamintartalma bőrápolószer.

Arcbőrét táplálja, védi, ápolja,
hűsíti. fiatalítja

Kén y e sb fír ti e k, sport o 1 ók és napozók
■ lámára nélkülözhetetlen.

Kis doboz 50 fillér, nagy doboz 1 P.

BAEDERILLATSzER6YAR RT. Buflapsst. Arad. Hja. miiano
lány feleségének kihallgatásával teljesen 
tisztázódni fog a pestszentimrei családi 
dráma háttere. Ettől függetlenül azonban 
más irányba is kiterjesztették a nyomozást. 
A rendőrség elsősorban beszerzi azokat az 
orvosi bizonyítványokat, amelyek Sterszky 
Kázmér idegállapotára vonatkoznak. A 
rendőrkapitány ugyanis oly

súlyos Idegbajban szenvedett,
hogy emiatt az aktiv szolgálattól is meg kel
lett válnia. Ez a körülmény keseritette el 
annyira a rendőrkapitányt, hogy a Sterszky- 
házban az utóbbi időben már napirenden 
voltak az elkeseredett veszekedések. Végze

Budapestre érkezett Piccard professzor 
magyar asszisztense

Film fiésxiil a sxtratosxf<írarepiil<isröl
A Hétfői Napló legutóbb már részletesen 

beszámolt azokról az előkészületekről, ame
lyek Piccard professzor második sztratosz
férarepülési kísérletét megelőzik. E perc
ben az egész világ érdeklődése a dübendorfi 
repülőtéren összpontosul, ahonnan a belga 
tudós

néhány napon belül startol.
Zürichben közel 500 külföldi újságíró tar 
tózkodik, hogy tanúja legyen a nevezetes 
felszállásnak. Amerikai filmriporterek való
ságos ostrom alatt tartják a professzori, aki
nek

hihetetlen összegeket kínálnak a máso
dik sztratoszféra repülés filmesltési 

jogáfrt.
A belga tudós azonban minden ajánlatot el
utasít magától, mert előzőleg megállapodást 
kötött egy film vállalattal, amely már az elő
készületekről is készitett egy nyolcszáz mé
teres filmet.

Különben maga Piccard professzor is 
filmfelvételeket készít, de a léggömb útját 
lefilmezik majd a kísérő repülőgépek is, 
hogy a repülés minden fázisát megörökít- 

ÖRÜLJETEK AZ ECETNEK!

tes tettét is bizonyára egy ilyen idegroham 
hatása alatt követte el.

Hétfőn már Budapestre érkezik a rendőr
kapitány édesapja, Sterszky Vince földbir
tokos, aki Garaspusztán lakik. A rendőrség 
bízik abban, hogy Sterszky Vince kihallga
tásával is értékes adatok jutnak birtokába. 
Egyébként Sterszky Kázmérnét

szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
megoperálták.

Minthogy a miilét igen jól sikerült, az asz*  
szony élctbenmaradásához most már min
den remény megvan.

sék. A belga tudós tegnap a dübendorfi re
pülőtéren

sajtóbemutatót rendezett a külföldi új
ságírók számára

és tájékoztatta azokat a sztratoszférarepü*  
lés tudományos céljairól és eredményeinek 
jelentőségéről.

Szombat délután Budapestre érkezett
Piccard professzor magyar asszisztense, 

dr. Marton László,
aki a gondola megszerkesztésénél a profesz*  
szór segítségére volt. A fiatal magyar tudós 
több műszert is konstruált, amelyeket Pic
card felszállása alkalmával magával visz a 
gondolába. Marton László dr. elmondotta, 
hogy Piccard már egy év óta dolgozik azon 
az ujrendszerii gondolán, amelyet az első 
sztratoszféra repülés tapasztalataiból levont 
tanulságok alapján épiteltck meg. A gondola 
belseje valóságos laboratórium.

Ma reggel már megkezdik a léggömb "áz
zál való feltöltését, ugy, hogy kedvező idő 
cselén

kedden már Piccard elindul
második égi útjára.
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illltEK
Tíz uj szobrot állítanak 

fel Budapesten 
Szobrot kapnak: Tisza István, 
Gárdonyi Géza, a przemysii 

hősök és a 32-es bakák
Művészkörökben nagy örömmel fogadták 

a hirt, hogy a székesfőváros a képzőművé
szet támogatására több neves szobrászunk
tól szobrokat és figurákat rendelt. Ezek a 
kisebb szobrok és figurák néhány hónapon 
belül elkészülnek, de ezeken Kívül

rövid időn belül nem kevesebb, mint 
tíz nagyszabású szoborral gyarapodik 

Budapest szolmrsor<»z(ita.
'A szobrok sorát Erzsébet királyné szobor
művé nyitja meg, amely már épül is n 
piarista telken. Utána következik nagyatádi 
óraftő István szobra, amelyet rövid időn be
lül lelepleznek.

Szobrot emelnek Árpádházi Szent Er
zsébetnek, szobrot kap Tisza István 

gróf és Gárdonyi Géza Is. 
Ugyancsak rövidesen felállítják Rothermere 
lord ajándékát: a Magyar Fájdalom szob
rát, valamint egy nagybecsű figurális szo
borművel, amelyet Niirnberg városa ajándé
kozott Budapestnek.

Károm háborús szobormű Is felállításra 
kerül

n legközelebbi időben. Ez a bárom a követ
kező: a przemysii hősök, a 32-es háziezred 
és a 2-es huszárok szobormüve.

— Lassú hőcmelkedés. Borús, hűvös időre 
virradt vasárnap a főváros. A kora délutáni 
órákban megeredt az cső, amely egész dél 
után és este tartott. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa: Nyugaton a felhőzet fokozatos 
csökkenése, az. ország keleti és középső ré
szein újabb erők valószinüek. Lassú bő
emelkedés várható

A bérleti szerződések módosítását kö
vetelik a tiszántúli földbérlők. Debrecenből 
jelentik; Vasárnap délelőtt a debreceni vá
rosháza dísztermében tartotta gyűlését a 
Tiszántúli Főid bérlő Szövetkezet. A népes 
gyűlésen különösen Hajdú, Szabolcs és Bi
har vármegye bérlői jelentek meg nagy 
számmal. Vásáry József felsőházi tag elnöki 
megnyitójában vázolta azokat a .sérelmeket, 
amelyek a földbérlőket érték az utóbbi idő
ben. Hangoztatta a bérleti szerződések mó
dosítódnak szükségességét, amit a gyűlés 
egyhangúlag cl is fogadott. Ezt a határozati 
javaslatot a kormányhoz intézett módosító 
kérelemről Vásaxy József fogja eljuttatni a 
kormányhoz, a törvényhatósági bizottságok
hoz és mezőgazdasilgi kamarákhoz.

— Nem akadt árverező ■ nagykanizsai 
Pannónia-nugyszútlodárn. Tegnap délelőtt tar
tották meg nz árverési a nagykanizsai Pannó
nia nagyszállójára, amelynek kikiáltási ára 
90.000 pengő volt. A likvidáló bizottság 8 órá
tól II óráig várta a hitelezők képviselőivel 
együtt nz érdeklődök érkezését, de egyetlen ár- 
verelő sem jelentkezett és igy nem tarthatták 
meg nz árverést.

Veszedelmesen terjed a gyertnekpnra- 
llris Szegeden. Szegedről jelentik: A szegedi 
tiszti főorvos jelentése szerint a városban 
egvre aggasztóbb méreteket ölt a gyermek- 
paralizis. Az utóbbi napokban tizenegy 
gyermek betegedett meg a Heinc-Medin- 
kórban. X megbetegedések két esetben ha
lállal végződtek. A gyermekklinikán jelen
leg véroltásokknl kísérleteznek. Ezek a ki 
sérlctezések biztató eredményt mutatnak 
ugy, hogy minden remény megvan arra, 
hogv a gyermckparalizis terjedésének sike
rül gálnt vetni.

— l'Jnbb politikai gyilkosság Német
országban. Löt zenből jelentik: Szombat este 
félnyolc, ómkor Kntzcn Kiirt lötzeni Rcichs- 
hanner-vezetőt a helyi földmimkásszövetségi 
iroda előtt ismeretlen nemzeti szocialisták 
agyonlőtték. Kotznn több niás Rcichsban 
ner tag társaságában éppen nz irodából jött, 
amikor nemzeti szocialista rohnmcsnpnt- 
tagokknl találta magát szemben. Az egyik 
nemzeti szocialista lőtt s a golyó Kelzant le- 
terilclte. A Reichsbanner-vczetö pillanatok 
alatt kiszenvedett.

RIALTO
Megnyílik augusstus 11-én !

_  Mától fogva minden Meinl-üzlelben in
gyen kapható nz. augusztus havi étrend és 
receptgyűjtemény.

— Horgonyt-fény kép 3 drb 8 P. Calvin-tér 5. 
•— Zenehét. Minden szülőnek art a tanácsot 

adjuk, hogy gyermeke részére most, a „Zene 
hét" alkalmával vásároljon egy hangszert. Ma
gyarország legelőkelőbb és legnagyobb liang- 
•zeriparl vállalata, n világhírű sicrnbcrg kir. 
udv hangsiergvár iRékócxi-ul f>0) kötelezte 
magát, hgy a ..Xci'c Ix'f alatt zongorát, rádiót, 
gramofont, hegedül, trombitát és mindenféle 
hangszert M'k-nl olcsóbban ad Hétfőn kezdő 
dődik n hangszerek, grnmoíonokö rádiók eddig 
nem hallott meglepő oksó áron való eladása.

GwmeKrabiásért leiieientoltók 
az ap&t, aki oíubto kisfiái a gyámtól 
Na nem tudom eltartani. megütöm, azután magammal is 

uÉgzeh — Irta leletében
Pénzes Albert csepeli gyári munkás váló

félben van a feleségétől. Á válópör folyik és 
a közgyám ugy rendelkezett, hogy n Pénzes- 
házaspár kétéves kisfiút, amig végleges dön
tés nem történik, Vörös Sándor gyárimun
kás gondjára bízza. A kisfiú azóta Vörösnek 
a csepeli Felső János-utca 25. számú ház
ban levő lakásán nevelkedett.

Vörös vasárnap bejelentet le a rendőrsé
gen, hogy

amig távol volt a lakásától, megjelent 
Pénzes Albert és magával vitte a kis-

Biidapest két nagy napja. Október két 
utolsó napján mozgalmas élete lesz a fővá
rosnak: 30-án avatják Nagyatádi Szabó Ist
ván, volt földmivclésügyi miniszter és a 
kisgazdapárt megalapítójának a földmive- 
lésügyi minisztérium palotája előtt már fel
állított szobrát, a következő napon pedig 
kisbirtokfermelési és értékesítési kongresz- 
szust tartanak az ünnepre felutazó kisgaz 
dák. A Nagyatádi Szabó István Emlékbizott 
súg, melynek élén Mnyer János ny. földmi- 
velésügyi miniszter áll, nagyszabású mun
kát fejt ki, hogy Szabó István emlékéhez 
méltó legyen ez áz ünnepség, amelyre meg
hívja az ország minden községének népét. 
Már eddig is körülbelül 25—30.000 főnyi 
sereg érkezése van biztosítva. Az emlék 
bizottság irodája VII., Rákóczi-ut 40., tele
fonja : J. 303 - 83.

— Meghalt dr. Kővárj’ Ottó, n nyugatma
gyarországi harcok egyik ismert alukja. 
Szegedről jelentik: Vasárnap reggel várat
lanul meghall dr. Kőváry Ottó szegedi ügy
véd, akinek neve különösen az 1919-iki 
nyugatmagyarországi harcok idején vált 
ismeretessé. A társadalmi éleiben előkelő 
szerepet játszó ügyvéd a legutóbbi képvi
selőválasztáson Prónay Pál támogatásával c 
mindszenti kerületben Andaházy-Kasnya 
Bélával szemben fellépett. A választási harc
ból kifolyólag a rágalmazási pereknek egész 
sorozata támadt, amelyek még a mai napig 
sincsenek elintézve. Kőváry Ottó dr. a mi
nap vakbélgyulladást kapott. Beszállították 
a közkőrházha, a műtét azonban már elké
sett és hashártvagyulladás lépett fel. Vasár
nap reggel meghalt.

— Motorkcrékpárbaleset nz országúton. Bé
késcsabáról jelentik: Rózsa József 28 éves gyu
lai kereskedelmi utazó motorkerékpárján uta
zott a környékre. Hazafelé jövel gépe egy ka
nyarodéban megcsúszott és az árokba zuhant. 
Rózsa igen súlyos sérüléseket szenvedett. A 
mentők . haldokolva szállították kórházba.

— MIns 1932 választás Balatonalmádin. Teg
nap folyt le Hajdú Antal balatonalmádi Pan
nónia éttermében az idei Miss Balatonalmádi 
választás. A 82 pályázó közül Rácz Sári, dr. 
Rócz Vilmos szerkesztő bájos leánykája kerüli 
ki győztesként.

— Eljegyzés. Keszeg Vince, a Szállodások és 
Vendéglősök Iparlestülcte elnökének leányát, 
Krisztina Máriái eljegyezte dr. rákosl Nászay 
Károly kir. Ítélőtáblái biró fia. Károly gépész
mérnök Budapesten. — Kiss Margitka (Buda
pest) Tiniár József (Újpest) jegyesek. (Minden 
külön értesítés helyett).

Dr. FÉDVFS nek rendel egésr. nap 
Rakocii-ul 42, I. em. I. Rókussal eiemben.

— Izgalmas életmentés. Békéscsabáról jelen
tik: Izgalmas életmentésnek voltak szemtanúi 
vasárnap Gyomán a körösparti sétálók. Domo
kos Albert 28 éves tisztvselő menyasszonyával, 
a 21 éves Szalui Ágnessel és Holló Ákos tisztvi
selő társával együtt csónakkirándulásra indult. 
Csónakázás közben egy hirtelen szélroham fel
borította a törékeny ladikot és a bennülök az 
örvénylő vízbe kerüllek. Holló Ákos szeren
csére nem vesztette el lélekjelenlétét és hihe
tetlen ügj’csséggel nagynehezen kiúszott a 
partra és kimentette két társát is, akiket ha
juknál fogva vonszolt ki a vízből. A partra 
érve mindhárman eszméletlenül estek össze, a 
két férfit orvos térítette eszméletre. Szalai Ág
nest azonban kórházba kellett szállítani.

— Orvost hír. Ország Nándor dr. OTI-főorvos 
szabadságáról megérkezett és rendelését fog
ós szájbelcgek részére (Vilmos császár-ut 50.1 
újból megkezdte.

— Aranyérnél és az ezzel járó béldugiilás, 
repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derék
fájás, mcllsznrulós, szívdobogás és szétlíilési 
rohamoknál a természetes „Ferenc József" ke- 
serilviz használata kellemes megkönnyebbülést 
eredményez.

— Rendkívüli alkalom! Csak augusztus 8— 
13-ig. Az idény elmúltával megmaradt divat- 
szövetekből — mert szakképzett szabómeste
reinket a holt idény alatt Is foglalkoztatni 
óhajtjuk. elhatároztuk hogy mérték után re
mek férfiöltöny 35 P „Ruhakcreskedelini Vál
lalat", Ferenc-körul 39. I. cm.

Drámát S e k s v p f r, 
Poloskát bltrlchsteln -
Tel. 41-6 55. legjobban Irt.

— Hogy vethetjük el az Őszt szövet gondját? A 
megoldás az, hogy menjünk el Fenyveshez. A 
Galvin-téri áruházba ugyanis a .-egszebb őszi 
kelmék uj választéka már megérkezett. Gyö
nyörű kabátkelméket vehetünk Fenyvesnél 7.80 
tengőért vagy 12.80 pengőért és tiszta gyapjú- 
tamgarn öltöny kelméket, amelyek métere csak 
14.80 pengő Ilyen és hasonló árak felelnek 
meg napjaink gazdasági viszonyának, természe
tesen azzal a feltétellel, hogy aránv.ag csekély 
összegért kitűnő minőséget, divatos szövést, 
diszkrét színezést és Ízléses mintákat kapunk.

— Megnyílik a „Rlnlfó". A Fővárosi Nagy
mozgó, a Rákóczi út legnépszerűbb mozija, 
újonnan átalakítva, újonnan berendezve, Fenyő 
Sándor Igazgnló vezetésével „Rialtó" címen 
nyílik meg az új szezónban.

CSILLftR0K___
bronzll urAk. írókészletek. ....
ajándéktárgyak legolcsóbban UH, ETZSouBt-nOriil 41*

gyermeket.
Az apa levelet hagyott hátra a gyám szá
mára, amelyben azt irta.

nem tud a gyerek nélkül élni, nem haj
landó lemondani róla

s ha nem tudná eltartani, inkább végez 
vele, azután megöli magát.

A bejelentés ulán megállapították, hogy 
Pénzes Albert nem tartózkodik a lakásán. 
A rendőrség most keresi az apát és a kis
gyermeket.

— Eckhardt Tibor lesz a mczőcsátl kerü
let ellenzéki jelöltje. A Független Kisgazda 
Párt vasárnap Mezőcsáton közebédet tartott, 
melyen nagy számban jelentek meg a kerület 
választói. A Független Kisgazda Párt részé
ről Eckliardt Tibor, Hunyady Ferenc gróf, 
Hegymegi Kiss Pál és Ulain Ferenc kép
viselő és Tildy Zoltán, a párt ügyvezető al- 
elnöke jelentek meg. A képviselők beszédei 
ulán Tildy Zoltán, Gál Gaszlon üdvözletét 
tolmácsolta és megemlékezett arról, hogy 
most van liz esztendő annak, hogy Gál Gasz- 
tón lemondott a képviselőház elnökségéről 
és kilépett az egységespártból. Ezután a ke
rület választói arra kérték Eckhardt Tibort, 
hogy vállalja el a jelöltséget. Eckhardt nagy 
lelkesedés közepette kijelentette, hogy mint 
a Független Kisgazda Párt jelöltje fölveszi 
a küzdelmet a kerületben.

— Oroszlánok és tigrisek a vám- és deviza- 
vizsgálaton. Hétfőn, augusztus 1-én a bécs—po
zsonyi vonalon a marcheggi állomás vámhiva
tala elölt sajátságos színjáték játszódott le. Az 
óriási Gleich-cirkusz ment át a határon. Két 
hatalmas tehervonat szállította a cirkusz 500 
emberéi, 500 állatát és töméntelen felszerelését 
és a többszáz kocsi megállt a vámhivatal előtt. 
Először gondosan megvizsgálták az útlevele
ket, majd megkezdődött a devizaellenőrzés. 
Még a ragadozóállatok kocsijait is szigorúan 
átvizsgálták. Az állatok előbb a kocsi első fe
lébe terelődtek, hogy a hátsó kocsirészt átvizs
gálhassák, majd ugyanilyen módon az első 
részi is átkutatták. Olyan vállalat, mint a 
Gleich-cirkusz, amely naponta óriási összegek
kel kénytelen számolni, nem visz ki egy ország
ból sem pénzt, mert a költségek gyakran na
gyobbak a bevételnél. A vizsgálat, amely két 
óra hosszat tartott, végül is nagy riadalommal 
végződött. Az egyik oroszlán elszabadult. Bár 
még aránylag fiatal állat volt, méltóságteljesen 
lépett be a vámhivatalba és bömbölésscl jelen
tette be magát, mintegy tiltakozva az ellen, 
hogy megzavarták nyugalmában. Kiderült, 
hogy a devizavizsgálat után az egyik kocsit 
nem zárták le szabályszerűen. Szerencsére 
azonban az idomítok kéznél voltak és rövid 
idő múlva a szökevény ismét ketrecében volt. 
De mi történt volna, ha a hetven oroszlán és a 
sok más ragadozóállat tévedésből megszállotta 
volna a vámhivatalt.

— Véres verekedés egy kispesti kocsmában. 
Prohászka István 33 éves, Kispesten, a Csoko- 
nay-ulca 12. szám alatt lakó sofTör nz egyik 
kispesti kocsmában mulatós közben összevere
kedett egy szabadnapos rendőrrel és egy hon
véd szakaszvczetővel. A verekedés során a ka
tona szuronyt rántott s azzal oly szerencsétle
nül szúrta oldalba a soffőrt, hogy tüdejét és 
máját megsértette. A mentők a Szent István- 
kórházba szállították. Állapota súlyos. A vere
kedőket átadták a rendőrségnek, illetőleg a 
katonai hatóságoknak.

— Általános sztrájkot határozott el a 
belga bányász-szakszervezet. Brüsszelből je
lentik: A belga szocialista bányász-szakszer
vezet vasárnap Brüsszelben rendkivüli-kül- 
dőft-konferenciát tartott, amelyen izgalmas 
lefolyású vita után elhatározták, a bánya
iparra és a rokonszakmákra vonatkozólag 
az általános sztrájkot. Hétfőtől kezdve a 
sztrájk valószínűleg az egész belga szénvidé
ken kitör. A sztrájkban 170.000 munkás 
vesz részt.

— A gyomorfájás, gyomornyomás, bél- 
sárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emész
tés, fehér nyelv, kábultság, ffijzúgás, hal- 
vány arcszín, kedvellenség a természetes 
„Ferenc József" keserűvíz használata által 
sok esetben elmúlik. Az orvosi világ a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar 
Ferenc József vízről, mert hatása megbíz
ható és rendkívül enyhe. A Ferenc Jóysef 
keserűvfz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzlctekben kapható.

— Hármas motorkerékpár-karambol a 
Budaörai-iiton. Vasárnap délután a Budaörsi
utón haladt motorkerékpárján Biró Márton 
lakatos. A fölázott talajon a motorkerékpár 
megcsúszott és fölborult. Biró mögött másik, 
két motorkerékpáros robogott: Füzy Imre 
bádogos és Bállá Vilmos vasmunkás. Füzy 
és Bulla már nem tudtak fékezni s gépiik 
beleszaladt Biró feldúlt gépébe, ők is fel
borultak és mindhárman megsebesültek. A 
mentők első segítségben rés esitették, azután 
a lakásukra vitték őket.

— Titokzatos szoborrobbantás Francia
országban. Parisból jelentik: Mialatt Von- 
nes városában Herriot miniszterelnök nagy 
ünnepi banketten ünnepelte Bretagne egye
sülését Franciaországgal, amelynek vasár
nap volt az évfordulója, ugyanakkor me
rényletet készitettek elő a Rennes városában 
felállított egyesülési emlékmű ellen. Az em 
lékoszlop vasárnap virradatkor hatalmai 
dörrenéssel a levegőberepült. A nagy kőosz
lop leomlott. A merénylők olyan előviuváe 
zatossággal dolgoztak, hogy a robbantó
anyagnak nyoma sem maradt. A rendőrség 
azonnal széleskörű nyomozást indított, 
mindezideig azonban semmiféle támpontja 
nincs arra, hogy kik követhették e! ezt a 
merényletet.

— Az orosz-román békepaktum ügye. Pd- 
risból jelentik: Herriot miniszterelnök szom
baton délután ismét kihallgatáson fogadta 
Dovgalevski szovjetnagykövetet, akivel 
hosszasan tárgyalt. A szovjetnagykövet au- 
denciája után a miniszterelnök Cesianu tor 
mán követet fogadta, akivel szintén hossza” 
san tárgyalt. A két látogatás elsősorban az 
Oroszországgal megkötendő megnemtáma
dási paktumokra vonatkozott. A szovjetkor
mány továbbra is azt hangoztatja ugyanis, 
hogy nem mondhat le Besszarábiáról és 
csak egy népszavazás elrendelésébe haj
landó belemenni. Herriot most minden áron 
azon fáradozik, hogy közeledést horzcű 
létre és Keleteurópa békéjét biztosítsa a 
megnemtámadási szerződések rendszerével,

bármilyen értékpeplrit, kAnyner*  
lieöZl/eilyt.tVl, óh hadikölc.sönt napi áron vasáról 
Darnubunk, Budapest, V, Nádor-u 26. Tel. 223-16, 104-67.

— Izgalmas betörőüldözés a Kápolna-utcá
ban. Kőbányán a Kápolna-utcában járókelők 
észrevették, hogy a 9. számú házban lévő fa- 
és szénkereskedés pincehelyiségének ajtaját egy 
ismeretlen ember fölfesziti és behatol a pincébe. 
Odasiettek, hogy elfogják, de a betörőnek si
került nz ablakon keresztül kimászni és bár 
percekig üldözték, nem tudták elfogni

— Egy földbirtokos tragikus szerencsét
lensége. Békéscsabáról jelentik: Rékássy 
Gábor tiszaföldvári földbirtokos kocsijával 
Öcsödről hazafelé tartott s útja keresztezte 
a vasúti sinckt is. A földbirtokos nem vette 
észre a közeledő vonatot, ráhajtolt a sínekre, 
A kanyarodéból előrobogó mozdony elkanta 
a kocsit és darabokra tépte. A szerencsétlen 
földbirtokos, húr a vonat azonnal megállott 
és a sok sebből vérző embert beszállították 
akórházba, röviddel később kiszenvedett.

— Izgatás miatt elkobozták a „Bőripari 
Munkás" című lapot. A budapesti királyi 
büntetőtörvényszék intézkedésére a rendőr
ség vasárnap délelőtt elkobozta izgatás cí
mén a Világosság könyvnyomdában Farkas 
István országgyűlési képviselő kiadásában 
megjelent Bőripari Munkás cimü lap julius- 
augusztus havi kiadását. A lefoglalt példá
nyokat a hatósági közegek beszállították a 
főkapitányságra.

— Öngyilkosok Debrecenben. Debrecenből 
jelentik: Nagy József szerelési vállalkozó fele
sége veronállal megmérgezte magát. Ugyancsak 
öngyilkossági kísérletet követelt el Kőimet 
János debreceni kereskedő felesége, aki na
gyobb mennyiségű morfiumot vett be. Az ön
gyilkosok nem hagytak hátra búcsúlevelet, ugy, 
hogy tettüknek oka ismeretlen. Mindkettőjük 
állapota életveszélyes.

3Tálogcé<iulátv
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 aranyai, er.tlrtlW, brtlliAnaot hihetetlen magas Arow 

vessek. IvAaceica ékszerBxlet, Hákóctí-ut B. szAus

Nagy "Ikert aratott a Baeder-gyár nemrégen 
forgalomba hozott Caola vitaminén krém ké
szítményével. mely a kozmetikai ipar legmo
dernebb eszközeivel, kiválóan sikerült összeté
telben, ultraviolett sti.cnrakkal besugárzott vita
min hozzáadásával készül és egyöntetű véíe- 
mény szerint tökéletes bőrápoló szernek bizo
nyult.
— Javuló tendenciát mutat a gazdasági helyzet. 
Dacára annak, hogv a gazdasági depresszió 
annyira úrrá lelt a kereskedelmi életben is, 
mégis két agilis fiatalember, akik évtizedekig 
vezető pozícióban állottak a Fischer Simon és 
Tsa rt. szolgálatában, üzletet nyitott. A cég 
Márkus és Fenyő túrt {Honosok szakszerű ve
zetése alatt V.. Deák Ferenc utca 12 sz. alatt 
nyílott meg, nhol bútorszöveteket, csipkefüg
göny-kelméket paszományokat és lakástextil- 
árukat stb. nagyban és kicsinyben hoznak for
galomba.

,1
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Tömeges per indult Szeged város 

ellen a sziniigyi bizottság 
határozata miatt

Görög Sándor volt szinlgazgató ötvenezer pengős 
kártérítési pert indit a város ellen, a színészei pedig a 

várostól kérik megtéríteni Görög gázsihátralékait. 
A könnyelműen kiadott kaució következményei

Szeged városát még mindig izgalomban tartja 
a szegedi színház sorsának kérdése. Ismeretes, 
hogy a sziniigyi bizottság megvonta a tavalyi 
színigazgatótól, Görög Sándortól a színház bér
letét és ezt Szedő Miklósnak, az ismert opera
énekesnek adta bérbe. Ezt a határozatot meg
fellebbezte Görög Sándor a belügyminiszté
riumhoz, ahová Szeged városa a formaságok 
miatt terjesztette fel jóváhagyás céljából a 
Szedő Miklóssal kötött szerződését, l'gy látszik, 
hogy a belügyminisztériumban már eldőlt a sze
gedi színház sorsa, mert amint legbizalmasabb 
helyről értesülünk,

a belügyminiszter jóváhagyta a város dön
tését és Így a legközelebbi napokban már 
Sxcűö Miklós megkezdheti tevékenységét a 

színházban.
Ezzel a határozattal azonban a sziniigyi bi

zottság
a perek egész lavináját zúdította a városra.

A belügyminisztérium hivatalos döntése után 
Görög Sándor ötvenezer pengős kártérítési pert 
indit a város ellen s perét azzal támasztja alá, 
hogy Szeged város polgármestere több tanú je
lenlétében az elmúlt szezon derekán kijelen
tette, hogy 1932/33-as szezonban is Görög Sán
doré lesz a színház. Erre a kijelentésre támasz
kodott a színház egyik primadonnája,

Hattay Adrienné, aki nem kevesebb mint 
harmincezer pengő kölcsönt adott Görög 

Sándornak

a színház vezetéséhez. Hattay Adrienné termé
szetesen a várossal szemben akarja érvényesí
teni követeléséi és az ezirányu perét már meg 
is indította Szeged város ellen.

Még furcsább az, ami Görög Sándor utolsó 
színigazgatói ténykedése cs a színészek gázsija 
körül történt. Görög Sándornak ugyanis tizen
ötezer pengő kauciója volt a városnál, amely 
azt a célt szolgálta, hogy ha a színészeknek 
Görög adós maradna, akkor a város ebből az 
összegből fedezhesse a gázsitarlozásokat.

Est a tizenötezer pengő kauciót azonban a 
város számvevőségi hivatala, nem törődve az
zal hogy Görög Sándor tartozik-*  színészei
nek vagy sem, teljes egészében visszafizette 

a volt szlulgazgatónak.
Most, amikor Görög Sándortól megvonták a 
színház bérletét, a színészek egymásután jelent
keztek a városházán és kértek gázsihátralékuk
nak a kaucióból való fedezését, amihez szerző
désszerű joguk van.

A város azonban nem tudta kifizetni a gá
zsihátralékot,

mert a kauciót már előzőleg a színigazgatónak 
folyósította, aki ezt el is költötte. Mivel a szí
nészek Görög Sándoron nem tudják behajtani 
követeléseiket, majdnem az egész társulat ki
vétel nélkül Szeged városát pereli, amelynek 
előreláthatóan fedeznie kell Görög Sándor adós
ságait.

selyem- és mosókelme-maradékokat

bámulatos olcsón
kiárusítjuk I

Mosódelének, Grenadlnok 
Flanellok ...................... ............. ... p -.65
Mintázott müselymok 
Ruhavásznak, iibertik ............ p -.95
Japonos-selymek
Muszlinok, Nyersselymek ... ... p 1.90
Crepe de Chlne és
Csörgette, Toll do Sol ......... ... p 2.90

Maradékok hossza 7—5 méterig.
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Postán utánvéttől küldjük. Megnemfelelőért a pénzt azonnal visszaküldjük.

Kálmán Imre jött — Szirmai Albert 
elutazott

Szirmai egy nagy amerikai szinházi vállalkozás 
zenei tanácsadója lett

népszerű

Néhány napja a Margitsziget közönsége 
egy feltűnően szép és elegáns fiatal hölgyei 
csodált meg, aki egy idősebb nő társaságá
ban töltötte napjait. Scnkisem tudta, hogy 
ki ez a németül beszélő szépasszony, mig 
végre vasárnap a titok lelepleződött. Vasár
nap délelőtt ugyanis megérkezett Kálmán 
Imre, a Bécsben élő nagyhírű és népszerű 
magyar zeneszerző, aki egyúttal leleplezte 
az inkognitót: a nyúlánk, bronzhaju dáma 
Kálmán Imre felesége, akiről az elmúlt idő
ben

egy súlyos aiiiószerencsétienség híre ter
jedt el.

Ezt az autószerencsétlenséget ugylátszik már 
teljesen kiheverte, mert a legvidámabb han
gulatban táncolt a szigeti étteremben.

Kálmán Imre, ahogy ezt nekünk el 
mondta, kizárólag édesanyja látogatására 
érkezett néhány napra Budapestre,

•emmiféle szinházi tervei nincsenek,

SZÍNHÁZI napló
*

Eggerth Mária, a pesti színigazgatóknak kö
szönheti hatalmas karrierjét, amely már Nagy 
Káló, ■ legarrlvállabb magyar származású 
Ulmurimadona karrierjét Is túlszárnyalja. Eg
gerth Mártha ebben a pillanatban n legnépsze
rűbb filmsztár Németországban, akivel — da
cára a német fllmrendeleinck — ebben a pilla
natban is filmet forgatnak. Ugyanez az Eggerth 
Márta néhány rövidlátó pesti színigazgató miatt 
volt kénytelen kivándorolni külföldre. A rend
kívül tehetséges fiatal énekesnőtől ugyanis az 
akkori Fővárosi Opereltezinház Igazgatója el
vette a reáosztott szerepel, mire a kis Márta 
megsértődött és édesanyjával inkább külföldi 
varietékbe szerződött. Most készült el Slezák 

szerződtette ct. — Aieg egy, a/ctert ivoven uc.ívt- ■ Leóval forgatott filmjével, a „Csókaftasé“-val, 
f edtek: Török Emil volt debreceni karmester, aki \ amelynek premierje alkalmával — mint e sorok

Uj szezón, uj reménységek, uj nevek. Némi 
örömmel jegyezzük föl, hogy színigazgatóink 
már nem a régi sztárokért vetélkednek, hanem 
teljesen elfogadták a Hétfői Napló álláspont
ját: a fiatal és friss tehetségek sorompóbaálli- 
tásával akarják megindítani az uj szezont. 
Csak éppen a napokban dúlt csata egy fiatal, 
ismeretlen színésznő miatt a Vígszínház és a 
Belvárosi Művész Színház között. Romár Julis
kának hívják ezt a kolozsvári naivat, akit Jób 
Dániel fedezett fel a pestieknek. A fiatal leány 
huszonegyéves, aranyszőke, sudár, kékszemü 
is nagyon szép. Mindezeken felül tehetséges és 
gazdag is. Nem csoda, ha kapva-kaptak utána 
a színigazgatók és a Vígszínház elől Bárdos 
Artúr, a Belvárosi Művész Színház igazgatója 
szerződtette cl. — Még egy, akiért többen vetél-

..........
többek között az Operához is kapott meghívást, 
de a leépitett gázsiviszonyok miatt inkább a 
Király Színházhoz szerződött.

*

Ha már friss színházi szellemről írunk, be 
kell számolni Alapi Nándor, a Kamaraszin 
ház igazgatójának működéséről, aki a leg
első terjedelmes programmot prezentálta a 
pesti közönségnek. Shawtól — Faragó Sán
dorig és Villányi Andorig felsorolta mind
azokat a színműveket, amelyeket a szezon 
folyamán bemutat, kiemelve azt, hogv egyet
len estén sem fog tarfani olyan szünetet, 
amelyek „darabelőkészületek miatt" szinhá-

t:rn»ébet klrályné-ut L 
falaton - 97—Ö—O7

A laqszasi kerti 
A laitohh műsor!

A legkitOnODD zene I

szerette volna megőrizni, 
operettje előadásáról sem 
Tudomásunk szerint az ope-

inkognitóját is 
mert legújabb 
akar tárgyalni, 
rétiét a Vígszínház szerezte meg előadásra.

Talán ugyanakkor, „mikor Bálmán Imre 
Budapestre érkezett,

vonatra ült egy másik nagyhírű mu
zsikusunk. Szirmai Albert,

aki néhány hetet töltött Pesten és ma vissza 
utazott állandó tartózkodási helyére, Ame 
rikába. Elutazása előtt beszéltünk vele és 
kijelentette, hogy kötelezettségeit teljesíteni 
utazik a tengerentúlra. Bár csak szeptem
berben kellene elfoglalnia uj hivatalát, meri 
egy amerikai szinházi tröszt zenei ta
nácsadója, de most 
.sürgősen visszaszólította. 
több szövegíróval tárgyalt 
legközelebbi operettje a Király Színházban 
kerül színre.

egy kábeltelegramm 
Szirmai Alberl 
s valószínűleg

zainkban az utóbbi időben szokásossá vál
tak. A programmot láttuk, örömmel várjuk 
a tényeket!

Irójának bejelentette — Budapestre jön és bol
dogan fogja meglátogatni azt a színigazgatót, 
aki miatt külföldre volt kénytelen távozni.

♦
Valamit a kártyáról is, hiszen lovas és kár

tyás nemzet vagyunk. Bridgecsapalaink győze
delmes külföldi szereplései a világ kártyásai
nak figyelmét Magyarország felé irányították, 
ahol most végre okosan, ezt az érdeklődést ide
genforgalmi eredményekre igyekeznek fclvál-

♦
Fütty Idáról, életéről és karrierjéről ope

rettet fognak játszani az egyik operetfszin- 
házunkban. A darabot K. Halász Gyula és 
Zerkovltz Béla írták, aki utóbbi két éve nem 
szerepelt a színpadon. Zerkovltz uj operett
jének „Egy nagyszerű szerep" elmet adta. 
Az uj szezón érdekes pikantériája lesz ez, a 
darab.

A HÖSÖK HAJÓJA
I.oeendAs hősök szerelmi regénye Rendezte: lx>ul« Halnh.

Főszereplők: Werner Futterer, Renc Stobrava, Frlta Grelncr.
Óriási sikerrel mutatta be a PT.ESS-FIT.M

ROYAL APOLLO Ma <.«.s «« « órakor. Az . 
olső előadáson lélheiyárak

tani. Szeptember 3-ón és 4-én Siófokra össze
hívták a nemzetközi bridgekongresszust, ame
lyen meg fog alakulni a Magyar Bridgeklub, 
Leitner Ferenc, a magyar bridge-vijlámcsapat 
kapitányának elnöklésével.

★

Egy taknros kelenföldi villában várja váló
pere végét Neményl Lili, az a kolozsvári 
színésznő, akiről az utóbbi időkben a leg
többet Irt a pesti sajtó. Neményl Lili ugyanis 
Bajor Gizi, a nagyszerű drámai sztár és In- 
dig Ottó, a magyar színházi irodalom friss 
és uj reménysége közölt állt eddig részint 
mint tilalomfa, amely Bajor Gizi és In dió 
Ottó házassága elé meredt. Neményl Liliről 
megírták, hogy kétszázpengős havi apanázst 
kér Indigtől a válás fejében, amely itt ebben 
a pazarul berendezett villában nyer meg
cáfolást. A fiatal primadonna ugyanis, bár
milyen furcsán hangzik is a mai világban, 
igen jóhzltuált hölgy. Évekkel ezelőtt vette 
édesapjának, Neményl Llpót volt színigazga
tónak ezt a villát, amely valósággal luxus
módra van berendezve. Minden látszat az 
ellen szól, hogy Neményl Lili a kétszázpen- 
gős havi apanázsra rászorulna és csak emiatt 
húzódott volna attól, hogy a két szerelmes 
utjából eltávozzon. A fiatal primadonna nem 
követel semmiféle apanázst, csupán bizo
nyos anyagi követelésekkel kénytelen fel
lépni, amelyek a házasság idejéből származ
nak. Amint ezt a kérdést, — min! ezt Ne
ményl Lili kijelentette, — sikerül elintézni, 
újabb hymcn-hirről számolhatunk be mind
két részről. Ugyanis Neményl Lili sem várta 
be árván híressé vált férje közeledését a 
nagy drámai sztárhoz. Egyébként, mint szín
házi csemegét közölhetjük, hogy Neményl 
Lili pesti színésznő lett, az egyik kabaréhoz 
szerződött primadonnának — kilencszáz 
pengős havi gázsival.

♦
Meglepő és rendkívül érdekes színigazgatói 

pozíció betöltéséről beszélnek színházi kö
rökben. Lázár Ödön, a Király Színház igaz
gatója művészeti igazgatónak és vezetőnek 
meghívta IIarmáth Imrét, a népszerű operett
szerzőt, akinek „Manolita" című darabjával 
akar nyitni a Király Színház. Ez annál ér
dekesebb, mert ez a darab n Fővárosi Ope- 
rettszinház szezónnyitó újdonságaként sze
repelt és mögötte bizonyos harcok húzód
nak meg.

Nagy Endrével, a kabaréhoz visszatért 
iró-konfcransziétial beszélgettünk:

— Evekkel ezelőtt visszavonultam a kon- 
ferálástól — mondja, — de ismét konferálni 
fogok, mert erre huszonötéves múltam való
sággal kény szerit. Azért lépek ismét a kö
zönség elé, mert az Andrássy-uti Színházban 
megadatik a mód nekem, hogy mindazt el
mondjam, ahogy akarom. Nem csinálok 
triviális kabarét. Ha huszonötéves kabaréról 
beszámolok és a múltat persziflálni akarom, 
akkor ezt igyekszem irodalmi színvonalra 
emelni. .4 görbe tükör sohasem lesz röhög- 
tetö — legföljebb csak mosolyogni lehet 
rajta. Irodalmi munkára vállalkoztam, hogy 
megírom a huszonöt éves múltat, apró, kis, 
vilianó történetekben és a közönségnek 
meglesz a vigasza, hogy amikor ellobbannak 
ezek a szikrák, a műsor második részében 
komoly színházat kap — Bajor Gizivel.

♦
Gyenes UH női zenekara amely szombaton 

este, a kormányzó előtt Imiig versenyzett óriási 
sikerrel, kedden egyetlen Gála-estélyen a szigeti 
New-York-étteremben nuitatju be művészetéi.

*
Az „Ezerjó" első délutánt előadásáról is he 

kell számolnunk, annál Is Inkább, mert majd
nem nem tartották mer/. Tegnap este ugyanis 
összesen harminc pengő elővétele volt ennek a 
délutáni előadásnak. A szereplő színészek egy
másután érdeklődtek ma délelőtt Kardos Ist
ván igazgatónál, hogy vájjon ezért megtartják-e 
a délutáni előadást. Az érdeklődések mellett 
Kardos direktor a szemrehányások özönét is 
kapta, hogy miért kellett a zsúfolt esti előadó, 
sok melleit egy rosszul sikerült délutáni elő
adásnak k tenni őket. Kardos mindenkinek mo
solyogva adott dodonai választ és berendelte a 
társulatot, amely a legnagyobb meglepetésre —- 
olyan zsúfolt ház előtt játszott, amire példa 
alig volt. Vasárnap délelőtt ugyanis hosszú so
rok álltak az „Ezerjó" kasszája előtt.

Fihnnremierek
SZEZON NYITÁS

Néhány esős nap után egymásután puf- 
fogpak a reklámok az uj filmszezón megin
dulásáról. A legtöbb film azonban, sajnos, 
csak kánikula-nívó. Ezekből kiemelkedik a 
Royal Apolló „Emden" premierje, amelv 
izgalmas és értékes filmfelvételeket arran- 
zsál és egyben igazolja azt, hogy a közön
ség még mindig hallatlanul érdeklődik a 
háborús filmtémák iránt. Igaz, hogy u„Em- 
den" katasztrófája - hősi mementóként él a 
lelkekben. — A „szezónnyitás" másik nagy
ágyújáról: Tauber Richárd filmjéről nem 
mondhatunk csupa jót. Ez a Korona-film 
nem szállítja az európai Lawrence Tibbel- 
tet, bár a film egyéb ériekéi, az artistapro
dukciók és egy fiatal női szereplő valóban 
kitűnő. Sajnos, a filmből hiányzik a törté
nés és igy vontatott.

— A Jardin nagysikerű augusztusi műsora min
den este telt házakat vonz. \ legmagasabb ní
vón álló attrakciók, élükön a legszebb spanyol 
tánclrióvat. kitűnő zene és a sok kii.földi’és 
magyar látogató esténként párisi hangulatot le- 
rémiének a pompás helyiségben.

MM SMIZMEIÍ
(volt városi Sut hite. Tisza Kálmán tér) 

Megnyílik augusztus 20-án 
este 8 órakor fényesen ulláalakltva 
A legnagyobb varleK szlnhrfr • a legkisebb hely Arakkal
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X. OLIMPIÁSZ
Legújabb jelentéseink a losangelesi 

öröm és bánat frontjáról
Vizipóló: nyerve — Bárány:

TALÁN ZIEGFELD-GÖRL — TALÁN HOLLYa 
WOODI FILMSZTÁR LESZ

Vasárnap hajnalban nemcsak Budapestet, 
de az egész országot lázas izgalom fűtötte. 
A sport láza ömlött el itthon . .. s odakint 
Kaliforniában? . .. Néhány emberbe sűrűsö
dött mindaz a remegés, a bizonytalanságtól 
való félelem, ami itthon megoszlott a száz
ezrek között.

— .4 zzflz/néferen gyorsuszás középdön
tője és vizipóló! A németek ellen!

Ez volt nz egyetlen téma. Éjjel tizenkét 
órától kezdve a magyar rádió vidám gra
mofonzenével szórakoztatta a közönség.*!  
mindaddig, nmig megérkezik a világ túlsó 
feléről a nagy csaták eredményeinek hire.

Hajnali kettő óra 18 perel
Hirtelen megszakad a graniofonzene, az 
Izgatott spenker remegő hangon jelenti: 

Megvan az eredmény! Győztünk!
Csak ennvit mond, azti\n ismét zene. Köz
ben feldolgozzák a befutó híranyagot, majd 
jön a részletes ismertetés.

A szerkesztőségek telefonjai szünet nél
kül csengenek:

— Mi az eredmény?
6:21

— Kinek a javára?
— Milyen kérdés?! Ki a világ legjobb vi- 

vizóló nemzete?!...
(Egy órával előbb még parin állt a fo

gadás. Itt is és odaát is, Frisco szomszód-

ságában.)
A virrasztók között óriási az öröm a győ

zelem hatása alatt.
— Visszaadtuk a kölcsönt! Gavalléros ná

ció vagyunk.
Nem homályositja el ezt a nagy, ünneplés 

órát Bárány bukása sem. Bárányt utoléri a 
primadonnák végzete: inkább heccelődnek 
az esetével, mintsem részvéttel fogadják a 
veresége hírét.

— Hja! Ezek a japánok. Megígérték Pa
risban, hogv még lesz ez másként is. És 
dolgoztak. De hogyan!

— Ki ez a Miyasaki?
— Egy japán csecsemő. Ölben hordoz

zák és pólyával együtt dobják a vízbe. Még 
igy is annyit úszik, amennyit akar...

Öröm az egész vonalon: a vizipóló meg
mentette a közérzetei. Délután még károm
kodtak az emberek.

— Létszámban negyedik Magyarország, 
eredményekben pedig .., jó eset, ha kilen
cedik lesz.

A vizipóló azonban hatalmas flastrom. Az 
Összes sebeket betakarja.

Kattognak a rádiótávírók Morse-gombjai, 
szállnak a rövidhullámok láthatatlan szár
nyain a hírek, szakadatlanul ömlik a tudó
sítás a kábelek ezrein át Európába.

Hogy történt? ...

verve
akkor, amikor kijelentem, hogy Bárány 
Indulásáról a döntőben szó sem lehet. Az 
utolsó Európabajnokságon és még előbb: 
az utolsó olimpíászon szintén csak hatan 
kerülhettek a döntőbe, holott nyolc úszó 
számára volt hely az uszodában. Pártban 
az 1590-as versenyen én magam hívtam fel 
Donáth figyelmét arra, hogy a legjobb ne
gyediket Is Indíthatnák, hiszen hely van. 
Donáth azonban az uzusra hivatkozva ha
tározottan állást foglalt a legjobb negyedik 

indítása elten.
Eddig tart Beleznay dr. szakvéleménye, 

amellyel szemben csak az az egyetlen s ta
lán nagyon is mikroszkópikus remény, hogy 

hátha sikerül Üonáthnak, aki most oda-

kint az tiszóollmpiásznak szinte diktá
tora, valamilyen szabálymagyarázó 
trükkel Bárányt mégis a döntőbe csem

pészni.
Ez azonban Donáth felfogása és szigora 

szabálymagyarázata miatt aligha történhet 
tik meg.

„Szebbet, tartalmasabbat eddig a 
világon csapat még nem játszott!“ 
— mondja Georges Drigny, a FINA elnöke 

Magyarország Németország 6:2 (2:0)

Egy perc története: 
Bárány tragikus bukása

„Ha tudtam volna, hogy veszély fenyeget, erősítettem volna“

Bárány István dr.

Los-Angeles, nug. 7.
(A llétfói Napló tudó

silójának kábeljclentése.) 
Az előfutamok lezajlása 
után a versenyzők és a 
magyar kolónia kissé 
nyugodtak!) lett. Az idők 
gyengék, de Bárány is, 
Székely i.s a középdön
tőbe került.

A japán Mlyasakl 
szédítő ideje azon
ban ráfekszik ■ tel
kekre. Itt már csak 

csoda segíthet!
De hát az sem segít. Ke
let törhetetlen akarat

ereje döbbenetes arányokban emelkedik fel: 
itt nincs már sok keresnivaló.

Feláll az első középfutam mezőnye.
Bárány, Kallli, Thompson, Székely, Miya

saki... Vezényszó... lecsapódik a starter
zászló, de

Székely Idegességében már a zászlóintés 
előtt a vizbedobja magát.

Kisegítik n vízből: megismétlik a startot. Má
sodszorra már simán megy.

Bárány startja sikerül a legjobban!
Tajtékzik a viz... klasszikus mezőny fúrja 

előre magát. Bárány vezet.
Az első 50 méteren elöl van. Ideje 27 mp. 
.Mlyasakl mögötte fekszik és Ideje 29 má

sodperc.
Még 25 méter következik és a japán ezalatt 

minden karcsapásra 10—20 cm-rel férkőzik Bá
rányhoz közelebb.

80 méternél befogja. Ugy látszik most a 
tribünről, hogy Bárány biztos második. A

finisben azonban összeroppan, teljesen el
lankad. Thompson, Kalill és Bárány szinte 
egyszerre üt a célba. Székely csak karcsa- 

pásnylra marad el Bárány mögött.
Hosszas •tanácskozás folyik a célbírók közölt. 

izgalmas pillanatok következnek s még mindég 
nincs döntés.

Az angol célbíró másodiknak látta Bárányt 
beütni. A japán, a kanadai és a francia cél
bírók egyöntetűen negyediknek Ítélik. Ezen 
felül pedig minden pályán külön Időmérő
óra működött s ezeknek az egybevetéséből 
Is az derül ki, hogy Bárány — negyedik.
S már hirdetik nz első középfutam szomorú 

eredményét: 1. Miyaiaki japán 58.0 mp. Olim
piai rekord! 2. Thompson USA 59.3 mp. 3. Ma- 
nueli Kalili USA 59.3 mp. 4. Bárány magyar 
59.4 mp. 4. Székely magyar 59.4 mp.

A tribünön óriási az izgalom Miyasaki döb
benetesen jó ideje az esemény az egyik olda
lon, Bárány gyenge szereplése a másik oldalon.

Komjádl és Bárány' együtt jönnek fel ké
sőbb a tribünre. Bárány beszél: „80 méter
nél kinéztem a vízből és biztos voltam a 
győzelmemben. A nap azonban erősen a 
szemembe tűzött és ezért nem láttam tisz
tán, hegy Mlyasakl milyen közel került 
hozzám. Ha tudtam volna, hoffy veszély fe
nyeget, még erősíteni Is tudtam volna**.

Közben lefutották a második középfutamot. 
I. Kavalsi japán 59.0 mp. 2. Schwartz USA 
59.2. 3. Takahashi japán 59.5 mp. 4. Spencc 
kanadai 59.5 mp.

A döntőben tehát három japán: Mlyasakl, 
Kavalsi és Takahashi és három USA-uszó: 
Schwartz, Thompson és Knllli kerül. Ma

gyar egy sem.
KI hitte volna?

Los-Angeles, augusztus 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának kábel jelen

tése.) Az amsterdami vizipoló-olimpiász keserű 
emléke még ma sem törpűlt cl, azaz, hogy 
csak ma kérőit végleg abba a lomtárba, ahova 
a rugalmas sporllélck a keserű emléket szokta 
helyezni.

Az amsterdami vereség óta a magyar vlzi- 
póló-sport négy éven keresztül bármikor 
került szembe a német pólózókkal, minden 
esetben győztesen hagyta ott a küzdőtere
pet, s ezzel Ls bizonyította az utolsó ollin- 

plász Irrealitását
Ezek voltak azok az előzmények, amelyek most, 
a losangelesi nagy csatát minden egyéb kérdés 
fölé helyezték és a közönség figyelmét párt- és

Huszonnégyórás késhegyig menő vita: 
Bekerül-e Bárány a döntőbe, vagy sem 
Beleznay dr. szakvéleménye: „Szó sem lehet róla!“

A hajnali hírek hatása alatt a közönség 
és (ami csodálatosabb!) a sajtó is két 
pártra szakadt:

az egyik tábor szerint Bárány végleg ki
esett a döntő küzdelemből, n másik tá
bor szerint viszont, mint „teitlobb ne

gyedik**  ott lesz a döntő startjánál.
'A vita szakadatlanul folyt és késhegyig

MAGYAROK, AKIK A KEC.SESZKECSKEN- 
OLl.MPlASZ EREDMÉNYLISTÁJÁRA KE

RÜLTEK:

Kárpáti funyogi

menően kitartott mindkét tábor a maga 
vélt igaza mellett. A nagy kérdésben min
den kétséget kizáróan csak a döntő mérkő
zés lefolyásáról szóló híradás teremt piajd 
tiszta helyzetet.

A valószínűség, a szakemberek és az 
eddigi precedensek azonban amellett 
szólnak, hogy Bárány nem szerepelhet 

a döntőben.
A valószinüség-számilás szerint Bárány 
azért sem indulhat a döntőn, mert hiszen

a középfutamokban kilencen indultak a 
ebből a kilencből, ha Bárány indul
hatna, hét kerülne a döntőbe. S ez va

lós/.1 nőtlen.
A szakértők és a precedensek szempontjá

ról kérdést intéztünk

Beleznay László dr.-hoz, a MUSz alel
nökibe*,

aki a Hétfői Napló részére a következőket 
mondotta:

— A kérdésben azonnal dönthetnek, ha a 
kiirts ■ kévémben volna. Ennek hiányá
ban csak g precedensre hivatkozbatom

sportágra való tekintet nélkül a döntő német
magyar vizipólómérkőzés felé fordították.

Ez a mérkőzés könnyebb, de egyúttal — 
paradoxszerüen hangzik ; nehezebb Is 

volt az amsterdamlnált
.4 sorsolás szeszélye az őt résztvevő — s te
gyük hozzá ezek közül három inferióris ellen
fél — közül mindjárt Németországgal állította 
szembe a magyar csapatot s ezzel tulajdonkép
pen már az első mérkőzéssel döntésre kénysze- 
ritette a résztvevőket. Ennek n kimagaslóan 
nagy olimpiai eseménynek a hatása elsősorban 
is abban mutatkozott, hogy az összes jegyeket 
elővételben adták el s az a néhány jegy még, 
amely kapható volt, óriási pénzbe került.

3 óra 49 perckor jönnek ki a csapatok öltö
zőjükből s az impozáns uszoda hatalmas néző
közönsége előtt azonnal a vizbeugranak. A 
mérkőzés bírája: Dclahaye belga biró a részére 
kijelölt emelvényen áll már. A mérkőzéseket 
megelőző kapura-lövöldözések és ideodaciká- 
zások elmaradnak.

Az Idegek játéka a maximumra hág, a tri
bünök népe és a kétszer hét küzdelemre 
éhes, a bizonytalanságtól félő, remekbe
szabott pólózó legény pattanásig feszüli 

Idegekkel várja a startot.
Bemeg mindegyik s bár a viz egyáltalában nem 
hideg, fizikai fájdalmat éreznek: fáznak. Ez 
azután egy pillanat alatt eltűnik:

Delahaye sípjele h’szlértásan slklt a leve
gőbe —

a magyar vlzipólósport legnagyobb próbatétele 
megkezdődött.

Egyszerre indulnak.
Magyarország: Bródy—Homonnay, Ivády— 

Halassy—Keserű II., Németh, Vértesi.
Németország: Rademaehcr I.—Cordes, Ben- 
eeke—Radem.achrr H.—Gunat, Schultze,

Schwarz.
Nagv elfogódottsóggal küzd mind a két csa

pat s a villamossággal telített légkörben egy
előre nem is tud észszerű akció kibontakozni. 
Fault, fault után esik. Az egyikből a magyarok 
térfeléről Halassy elé kerül a labda s éles lö
vése zug a német kapu felé, dr Rndemacher a 
helyén van. Újabb szabnddobás következik.

Vértesi passzolja Némethez, aki azonnal

vissza játszik s Vértesi két karcsapás után a 
harmadik percben fergeteges tombolás 
közben berepitl a német kapuba az első 

magyar gólt. 1:0.
Ez mintha felszabadítaná a magyar lelkek bók*  
lyóii: egyik csodálatos akció a másik után kös 
vetkezik. A magyar és az olasz kolónia "egye*  
sült erővel tombol és biztatja a fiukat, akik 
most már szinte kikapcsolódnak a közönség 
hatásának befolyása alól,

azt játsszák, ami bennük van: a tökéletes 
művészetek

Vértesi fenomális dopplere hajszálnyira süvít 
el a német kapu mellett s egyik offenzív akció 
a másikai követi.

Fölény... fölény!
Közeledik a félidő vége. A magyarok most egy 
ujnbb döntő rohamra indulnak s

a labda Halassytól Keserű IL-hÖz, majd 
onnan a világ legjobb lövőcsatárához: Ja- 
meshez kerül, aki klcsalja a kapujából 
Rademachert s azután Imponáló nyugalom
mal s szinte graelőzen ejti a kapuba a lab

dát. 2:0.
A szünetben a magyar tábor, szakértők és 

játékosok egyaránt, a legnagyobb nyugalommal 
néznek a továbbiak elé. A németek viszont még 
nem törnek meg lelkileg s minduntalan hallani:

— Amszterdamban is igy volt . . . 2.0-ra ve*  
zettek a magyarok!

Eltelik a szünet, a magyarok fürgén sietnék 
a helyükre s azután elkezdődik a csata utolsó 
részlete, amelyre Drigny, a FINA elnöke a mér
kőzés után azt mondta:

— Ennél szebbet, tartalmasabbat eddig ■ 
világon csapat még nem játszott!

A magyarok fölénye egyre jobban kialakul és 
Halassy oly szlvvel-lélekkel küzd, hogy 
most már az egész nézőtábor a pártjára 
szegődik és minduntalan fölhangzik a cso
dálkozó kiáltások moraja, majd a dörgő 

taps.
Már az első percben siker koronázza Halassy 
mindent elsöprő lendületét.

Némethez röppenti a labdát, aki habozás 
nélkül vágja a hálóba. 3:0.

Tovább folyik a gigászi küzdelem, a németek 
fokról-fokra roppannak össze s a harmadik 
percben ismét bekövetkezik az előző jelenet: 

Halassy—Németh és újabb szédítő gól. 
4:0.

Itt most már sok tennivaló a németek részére 
nem kínálkozik.

Nem a tudományuk, a technikájuk, vagy 
a kondíciójuk tört össze, hanem a — telkük.
Távoli, elkeseredett, kapkodó lövésekkel kísér

leteznek, amelyekben persze nincs meg a cél
tudatosság motorikus ereje, rendre kapu mellé 
mennek a lövések. Egyedül Cordes uralkodik 
még az idegein, megpróbálja itt-ott a gyors le- 

rohanást, dehát a ma
gyar védetem... nem Cor- 
dcsekre volna itt most 
szükség! Mikor már vi
tathatatlanul kidomboro
dik a magyar csapat 
óriási fölénye, a néme
tek fogcsikorgntó és dur
va játékba fognak. Az 
eredmény, amint az már 
ilyenkor lenni szokott : 
kiállítás. Bademacher II. 
Delahaye sürgető intésé
re kénytelen a vízből ki

szállni. Ezt a magyarok fölhasználják és
Németh egyéni akciójából újabb góllal bün

tetik a német önhittséget. 5:0.
De nem teljesedett be még teljesen a németek 
végzete, mert

VértcSay gyors szökéssel jut a német kapu

KOMLÓSI
FESf 23-7-34.CYANOZ TAKARD



Budapest, 1932 augusztus 8. HÉTFŐI NAPLÓ
torkába és belövi • magyapob utoteó gólját: 

6:0.
Érré sam számíthattunk! A mieink most a győ
zelem, mámorából kissé engednek az iramból, a 
rövia ideig tartó fék azonban megbosszulja ma
gát t igy történik, hogy

előbb Schulfze, utóbb pedig Rademaeher 
n. Méptt az eredményen. 8:2.

Ahogy vége van a mér
kőzésnek és kitápász- 
kodnak a parira ma
gyarjaink, széjjelkapkod
ják őket rögtön, csókol
ják, ahol érik s a nagy 
boldogságtól mindegyik
nek könnyes a szeme. 
Megérdemelték a győzel
met! A csatárok sokkal 
gyorsabbak voltak, ossz- 
játékuk félelmetes gépe
zetté nőtt s a techniká
ban olyan magasságok
kal előzték még a németeket, hogy a: eredmény 
felett még ők sem vitatkozhattak. Rademaeher 
I. eít a napot, amit a kapuban töltött, sosem*  
fogja elfelejteni . . .

6:21 . , ,

Az USA még jobban győzött, 
de — Brazília ellen

Los-Angeles, augusztus 7.
(A Hétfőt Napló tudósítójónak kábel jelen

tésé.) A nagy csata kisérő műsorához tartozott 
egy másik vizípólómérkőzés is: az USA és Bra
zília meccse. Ez a jelentőségében messze a ma
gyar-német mérkőzés mögött lévő küzdelem az 
USA javára dőlt el 6:1 (2:0) arányban.

E. Rademaeher.

Az olimpiász héttői 
menetrendje

Ma, hétfőn korán reggel uj sporlrekvizifti- 
moksrt találnak at Olimpiai Versenyek látoga
tói a stadionban: a nyújtót, a korlátot és a 
gyűrűt.

Pette István és a magyar tomássesapat ma 
kezdi meg olimpiai küzdelmeit.

Ugyancsak ma Állanak starthoz ttr. evetősök 
is. Ez a sportág bennünket közvetlenül nem ér
dekel, mint ahogy a görög-témái birkózót mai 
döntője sém szerepeltet már magyar verseny
zőt.

Annát nagyobb érdeklődéssel fordul a ma
gyar sporttársadalom az uszóstadionban le
zajló események felé.

Vlztpólóesapfltnnk nií Játszik Japán elten.
Aíig hisszük, hogy kellemetlen meglepetés ér
het bennünket, hiszen csapatunk az olimpiász 
előtt alaposan eldöngette a japán team-et. A 
második pólómeccsen Németország áll majd 
szemben Brazíliával.

Az olimpiai uszóversenyek során 
a magyar gyorsuszóstaféta jut szerephez. 

Remény van arra, hogy stafétánk az előfutam
ban megállja a helyéi és Amerika, valamint 
Japán csapatai mögött a döntőbe kerülhet. Ma 
lesz a műugrás, valamint * f(W méteres hölgy- 
Uszás döntője is.

At olimpiai auditóriumban ma kezdődnek nz 
epé-vioás egyéni ét Csapatversenyeinek döntő
küzdelmei. Miután Magyarország Svédország
gal együtt visszalépett, a további csapatverse
nyen Belgium', Franciaország, Olaszország és 
az USA csapatai harcolnak. Gyephokki és vi
torlázás egészíti ki a mai olimpiai programot.

Mi történt itthon?
Páhok István és Csányi Boriska 

a Balaton hosszutávuszó bajnokai 
A MUE siófoki versenye

Siófok, augusztus 7.
f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon jelen

tése.) A szokásos társadalmi külsőségek mellett 
folyt le vasárnap délután 
a MUE hagyományos 
siófok! nszóversenye. — 
Szombaton lebonyolítot
ták a Balét ón-út az zóbaj 
nokságot, amelyet Páhok 
István, illetve Szenesné 
Schwarcz Magda nyert 
meg. Vasárnap került el
döntésre a Balaton 2000 
méteres hosszutávuszó- 
bujnoksága, amelynek 

férfigyőztese wgyan- 
CMrk Páhok István 

nokságot Csányi Boriska 
ltotta el.

A verseny részletes eredményei a kővetkezők. 
1932. évi 2000 m-es uszóbajnok: Páhok MTK 

35 p 12 mp, 2. Gyóji UTE 3b p 37 mp, 3. Jakab 
UTE 35 p. 51 mp.

áttóó m-cs hölggiisző bajnok: Csányi FTC 42 
p 45 nrp. 2. Fekete MUE 44 p 30 mp, 3, Sághy 
BEAC 45 p 38 mp.

Páhok

lett, míg a női

A férfi csapatversenyben bajnok: UTE 14 
ponttal. 2. FTC 18 ponttal, 3. HSE 4Ö ponttal.

.4 női csapatbajnokságban: 1. FTC 12 ponttá!, 
2. MUE 24 ponttal, 3. 1ÍEAC 25 ponttal.

10Ű nt-es hőtfíy ggorsuszds: 1. Tóth Ilonka 
MUE 1 p 19.8 mp., 2. Magasháty TSC 1 p 23 
mp, 3. Csukay FTC 1 p 28.4 mp.

Porzsolt Ctyula-emiéknerseny: 100 m. T. oszt 
gyorsuszás: 1. Abai—Nemes PÁC l p 04.2 mp.

íóű m-es hölgy mellúszás.- 1. Szász UTE 1 p 
39.4 mp.

100 m-es hát úszás: 1. Nagy UTE 1 p 20.8 mp, 
2. Lcngváry Keszthely 1 p 26.6 mp.

3 Szór 1Ő0 m-es vegyes staféta: 1. ÜTE (Hild, 
Nagy, Boros) 4 p. 28.6 mp, 2. FTC 4 p 28.4 mp.

100 m-es hölgy hátuszás: 1. Veréb UTE 1 P 
37.6 mp, 2. Tóth Mária MUE 1 p 38.4 mp, 3. 
Tóth Magda MUE 1 p 47.4 mp.

Hölgy mfhtgrás.- 1. Fenyő FTC 32.6 pont.
Férfi műugrás: 1. Hódy MTK 48 pont.
3 szar 100 m hölgy giforsuszóetafétaz !. MUE 

A) csapata ÍTófh M.. Tóth M., Tóth I.) 4 p 33 
mp. 2. MUE B) S p 16.4 mp.

Vl2ipötó bemutató mérkőzés: MUE—BSE (14) 
A II. féüdőf a vihar miatt nem tudták megtar
tani.

Bácsalmási Péter utolsóelőtti * dekatlonban
Los-Angeles, ailg. 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának kábel jelen
tései) Az olimpiai deklaton-versenvböl a 110 
méterei gátfutást és a diszkoszdobást még 
szombaton délelőtt lebonyolították. Az első hét 
verteny/zám után a német Sleivert vezetett 
6028.25 ponttal, mig Bácsalmási Péter 5172.81 
pontjával a tizenegyedik helyen feküdt.

A hátralévő három mérkőzés már nem sok 
örömet tartogatott a magyarok számára. Dél
után elsőnek a rúdugrás került sorra. Az amc-- 
tikfli Bausch és honfitársa, Cofman. egyaránt 
átugrotlák a 4 métert. Harmadik helyen Járni- 
nen végzett 360 cm-rél, Bácsalmási Péter, a né
met Ebetle és Dínza (lett) 350 r.m-t ugrott. Az 
amerikai Charles eredménye 340 cm. 320 cm-t 
ugrott: a német Siewert és rtz ir Tisdale, mig 
lrjölá finn és a délafrikai Hart ugrása 301 cm 
volt.-

Nem sok vizet zavart Bácsalmási a gerely
vetésben sem, amelynek eredménylistája igy 
festett: 1. Baitsch 61.91 m (1025 ponti.'2. Jár- 
vinen 61 m (1000 pont). 3. Eberle 5749 m. 4- 
Irjöte 56.12 m. 5. Siemert 53.91 m. '6. Wcgnet 
53,83 m. 7. Hart 50.49 m. «. Coffman 46.88 m. 
9. Bácsalmási Péter 48.59 m. 10. Charles 47.72 
m. 11. Tisdale 45.26. 12. Siedlecky visszalépett.

Délután 5 órakor került sor a deklalon-ver- 
seny utolsó számára:

az 1506 méteres síkfutásra, 
amelynek eredménylistáján Bácsalmási ujból a 
10-ik helyre került. Az eredmények a követke
zők:

1. Tisdale és Eberle 4 p. 34.4 mp. 3. lrjölá 
4 p. 37 mp. 4. Charles 4 p. 39 mp. b. Járvlnen 
4 p. 47, mp. 6. Wegner 4. 47.8 mp. 7, Coffman
4 p. 48 mp. 8.. Bausch 5 p, 17 mp. 9. Siemert
5 p. 18 mp. Í0. Bácsalmási Péter ö. p. 34 mp. 
11. Hart. 5 p. 48 mp.

E versenysíámmal az olimpiai dekaílon- 
bajnokság be is fejeződött, reánk nézve elég 
szomorú eredménnyel, amennyiben

büszkeségünk: Bácsalmási Péter 7001-73 
pontjával a tizedik, léhát az utolsó helyen 

végzett.
A dekát Ion újból csak a csíkos-csillagos lo

bogónak hozott sikert:
gyŐzÓlt Bausch (USA) 8462.23 ponttal, ami 

oj világrekordot Jelent.
A további helyezési sorrend a kővetkező: 2. 

Járvlnen (finn) S292.48 pont. 3. Eberle (német) 
:ffltíó.96 pont. 4. Charles (USA) 7MS pofit. 5. 
Siewert (német) 7941.07 pont. 6. lrjölá (finn) 
7658.09 pont. 7. Coffman (USA) 7534.41 pont. 
8. Tisdale (ir) 7327.17 pont. 9. Wegner (német) 
7179.39 pont. 10. Bácsalmási Péter 7001.73 pont. 
11. Hart (Dél-Afrika) 6799.25 pont.

3000 méter helyett egy körrel többet s 3450 métert 
hstottak az akadályversenyen

Rendezési hibák még egy ily tökéletesen 
és hatalmas apparátussal megrendezett ver
senyen is adódnak, mint amlnfi a losange- 
feszi olimpiász. Szombaton délután 3 óra 20 
perckor indították el a 3000 méteres aka- 
ddlyfutás mezőnyét.

Győzött a finn lao Hello, akinek 10 p. 
33.4 mp.-eet mértek és hirdettek. 

Második Elven tori (Ahglia).akit az ameri
kai Mac Cluskg követett. Negyedik a finn 
Maflleinén, ötödik az angol Bmiag és a ha
todik Darvson (USAL Helyefetlen maradt 
Fltzgcrdld és a finn Toivonen,

Később kiderült, hogy ez egy abszolút 
irreális verseny volt. Az amerikai verseny
rendezőség ugyanis

elmérte a távot és a versenyzőket egy 
körre! tovább futtatta, amellyel a tény
leg abszolvált versenytáv 3450 méter 

lett.
Idejét az utólagos átszámítás alapján 3 p.

18.4 mp.-nek hirdették ki a 3000 méteren.
A verseny irrealítástá igazolja, hogy a 

harmadik helyen végzett Mc Clusky 3000 
méteren még a második helyen feküdt.

Ái USA stafétája világ
rekorddal győz a 4x400 

méteres előfutamban
Los-Angeles, aug. 7.

Délután 5 órakor strahoz állt a 4X400 mé
teres stafélafutás előfutamának mezőnye 
amely egyenesen szenzációs eredményt hozott.

Az USA stafétája ugyanis 3 p. 11.8 mp.-es 
uj világrekorddal abszolválta előfutamát.
I. előfutam: 1. USA (Fucua. Ablovlch, War- 

ren ét Carr) 3:11.8 mp. Világrekord! 2. Olasz
ország 60 méterrel, harmadik Németország, 
Göfögortzág és Svédország visszalépett.

II. előfutam: 1. Japán (Nakajava, Masuda, 
Aki és Nishi) 3:16.8 fhy. 2. Anglia 30 m-rel, 3. 
Kanada, fielyeíetlen Mezlkó.

Műsoron kívül:
A németekkel együtt vertük az amerikaiakat — Costoli 

legyőzte Wanuie Il-t és Halassyt

Kispesten jól mozogtak a Hun
gária és a Kispest újoncai
Hungária—Kispest 3:2 (1:1)

Annak ellenére, hogy mindenki az olimpiai 
lázban ég, szépszámú közönség vándorolt ki a 
messzefekvö sárkány-utcai pályára, hogy tanúja 
legyen az őszi ligabajnoki szezr/nt megelőző 
első komolyabb tréningmérközésnek. ügy a 
Hungária, mint a Kispest csapata fölvonultatta 
uj szerzeményeit s habár helyenként érdekes 
játékban volt része a publikumnak, a meccs 
nagyrészében csapkodást, unalmas,

tartalmatlan futballt volt kénytelen végig
szenvedni.

Ennek az oka azonban nem annyira a két csa
pat, mint inkább a palya volt, amely már a 
meccs kezdetekor vízben úszott, majd pedig ké
sőbb, amikor ismét

zuhanyként Indult meg az „égi áldás**  fene
ketlen sártengerré változott.

Az Olaszországban trénereskedő, Jelenleg 
szabadságát itthon töltő, volt MTK-játékos : 
Nagy József bíráskodása mellett kezdenek a 
csapatok és a hazai együttes azonnal támadólag 
lép föl, azonban két kitűnő helyzetben hibáz
nak a csatárai Az 5. percben mégis gólt ér el 
a Kispest, amikbr Szabó kornerét Szcpes a 
hálóba helyezi. (0:1.) Ezután a Hungária is 
följön és a 31. percben Cseh 11. nagyszerű 
egyéni játék után Kalmárhoz passzol, aki la
pos lövéssel kiegyenlít. (1:1.) Szünet után, ami
kor ismét hatalmas vihar vonul el a pálya fö
lött, a 7 percben Szabó 111. lefut, pontos beadá
sát Cseh II. közelről gáttá értékesltt. (2:1.) A 
20. percben Steiner az ellenkező otdathátóba 
helyezi a labdát (2dl). ám hét pere múlva a 
Hungária a maga javára dönti el a tréning
meccset, amennyiben Szabó 111 beadásából Ot- 
távg a rosszul kiugró Dénes mellett a hálóba 
fejeli a labdat. (3-2.)

Két uj női rekord a hölgy
atléták válogató-versenyén

A MA3z vasárnap délelőtt válogató versenyt 
rendezett az augusztus 14-én, vasárnap Brassó

ban tartandó magyar
román női atlétikai via
dalra. A szövetségi ver
senyen

a hölgyatléták két 
uj rekordot állítottak 

feL
At egyiket Nodányi Ág
nes (FTC), aki a suly- 
dobórekordot 10.47 m-re 
javította meg, a mási
kat pedig Szepes Katalin 
(RAS) 3Ű.81 m-es gerely

vetésével. A győztesek a kővetkezők:
100 ni. síkfutás: 1. Wider Györgyi BEAC 13.1 

mp. Távolugrás) 1. Deák Aranka MTE 487 cm. 
Sulydobás: 1. Nadányi Ágnes FTC 10.47 m. Or
szágos rekord, 2. Szőlösy Ilona TFSC 10.11 m., 
3. Tichy Mária MTE 9.97 m. Diszkoetvetés: 1- 
Nadányl Ágnes FTC 34.29 m. Gerelyvetés: 1. 
Hzepcs Katalin RÁC 30.81 m. Országos rekordl 
2. Nadányl Ágnes FTC 28.69 m. 3. Vértesi Kata
lin TFSC 27.10 m. 80 m. gátfutás; 1. Szépés Ka
talin RÁC 15 mp.

A verseny után döntött a válogató bizottság 
arról, hogy kiket jelöl ki az országok közötti 
viadalra. A bizottság döntése a következő: 100 
m. síkfutás: Widder Györgyi és Deák Aranka. 
Magasugrás: Kael Anna és Vértessy Kataiin. 
Távolugrás: Deák Aranka és Genersieh Gabri
ella. Sulydobás és diszkoszvetés: Nadányi Ágnes 
és Szőlősy Hona. Gerelyvetés; Szépét Katalin és 
Nadánvf Ágnes. A0 m. gátfutás: Káéi Anna és 
Szepes Katalin, 4 szer 100 ni. stafétafuiás: Wid
der Györgyi, Deák Aranka. HfuLi Ilona és Mol
nár Júlia. A válogatott hölgy atléták csütörtökön 
este indulnak Budapesttől.

A MAC behozhatatlanul vezet az 
első Szent Imre-difas versenyen

400 m-es gátfutás: 1, Mayerböck Mihály FTC 
60 mp., 2. Szabó Tibor BBTE 60.6 rt»p, 3 
Szabolcs Károly MAC 63.2 mp., 4. Kőváry Emil 
l TE / 200 m es síkfutás: 1. Gyenes Gyula 
MTK 23 mp., 2. Kazinczy Ferenc MAC 23.7

Nadányl Ágnes.

Loa-Angeles, aug. 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának kábeljelen- 
tése.) Vasárnap délelőtt . bemutató-mérkőzése
ket rendeztek az uszóstadionban, mely ez alka
lommal teljesen megtelt. A sportbemutatónak 
gyönyörű napsütéses Idő kedvezett.

Eltönek a hölgymüugrás bemutatói követték 
egymást, ahol különösen az Amerikai hölgy- 
műugrók arattak óriási tetszést páratlanul 
könnyedén éi precízen végzett műugrásaikkal. 
Ezután vizipólómérkőzést játssott egy magyar 
és német tarlolékjáfélto.iakból kombinált együt
tes egy amerikai együttes ellen. A magyar-nő
met csapni játszi könnyedséggel bánt el ellen

felével 4:2-re. Az amerikaiak két góljukat ki
zárólagos gyorsaságuknak köszönhették.

A vizipólót 200 méteres férfi gyorsuszás kö
vette*  amelyet két futamban úsztak. Az első
ben az olasz Costoli győzött 2 p. 22.8 mp. alatt 
Wannie András előtt (2 p. 25.0 mp.) b.Lundal 
svéd 2 p. 27 6 mp. 4. vitéz Halasy 2 p. 28 4 mp.

A második futamban a kölni Schwarz veze
tett 50 méterig, ahol Mészöly Tibor elérte. 150 
méterig a mezőny együtt volt, majd pompás fi
nis következett, amelyben az olasz Perentin 
győzött 2 p. 24 mp. alatt a közben felnyomult 
Szabados László1 előtt, akinek ideje 2 p. 25.4 
mp. 3. Schwarz (német) 2 p. 26.7 mp. 4. Mé
szöly Tibor 2 p. Í7.2 mp.

A görög-római birkózás uj olimpiai bajnokai!
A görög-római birkózás további eredményei a 
kővetkező:

A kőnriyüsulyban a svéd Malmberg 3 p 26 
tnjp-es küzdelem után kéivállra fektette a japán 
Mllazakit, n német Spe.rling pedig pontosával 
győzött a ftnn Reinivel szentben.

Könnyttstily: olimpiai bajnok: Malmberg 
Svédország, 2. MljazUhl Japán, 3*  Spvrihtg 

Németország.
A nagyközépwniyban a ftnn • Kopp Kokktnen 

17 perces küzdelem után tussal győzött a fran
cia Cadler-rel szemben.

A nagykőzépsuly •timptel bajnoka: Kokkl- 
aen Finnország, 2. Földeák Németoraság, 3. 

Cadler Franciaország.
A kisközépsalyban a finn Kalander 8 p 39 

mp-M kösdrlem után kéivállra fektette a dán 
Jensent. A svéd Johansen pedig 6 p 57 mp-w 
küzdelem után győzött az észt Kápp ellen.

A nehézsnlybart a cseh Vrban nagy meglepe
tésre pontozással győzött a vállalkozó síeltem 
nélkül dolgozó Ge hring gél szemben. A svéd 
Westergreen 9 p 13 ntp-es küzdelem után két- 
vállra fektette az osztrák Hlrtchl-l.

AZ OLIMPIA! BESZÁMOLÓ FOLYTATÁSA A 10 IK OLDALON.

mp., 3. Kozák Gyula MAC 24 mp., 4. Kiéin 
István UTE. — 1500 m es síkfutás: 1. Sárváty 
Rezső UTE 4 p. 09.6 mp., 2. Görög László UTE 
4 p. 15 mp , 3. Esztergomi Mihály UTE 4 p. 
16 mp., 4. Súrossy József UTE 4 p. 16 mp.*  
Eper vezetett 600 m-ig, de 900 m-nél feladta. 
A négy UTE-ista első helyezése érdeke*  meg
lepetés. — Sulydobás: 1. Berencsi András MAC 
1250 cm., 2. Mákonyi András BBTE 1239 cm., 
3. Paksi Jenő MAC 1233 cm., 4. Papp Pál MAC 
1221 cm. — 110 m-es gátfutás: 1. Csaló Géza
MAC 166 mp., 2. Füzesi István MAC 16.6 mp.,
3. Szabolcs Károly MAC 18 mp., 4. I.énert Fe
renc BIK. — 40Ó m-es tikfutás: 1. Nagy Géza
MAC 53.2 mp., 2. Frled Sándor UTE 53.4 mp..
3. Vértes Ferenc ESC 56.2 mp., 4. Kovács Fe
renc FTC 56.2 mp.

A vándordíj védője es évben a MAC lesz, 
miután behozhatatlanul vázét. A pontverseny 
jelenlegi állása a következők: 1. MAC 55 pont. 
2. UTE 27 pont, 3. BBTE 15 pont, MTK 15 
pont, 5. FTC 9 pont, 6. ESC 7 pont.

X Háy Ferenc dr. uj négyszázan used- 
rekordnt állított fel. Szegedről Jelentik ; A 
vasárnap rendezett nlóversenyen Hág 
renc -dr. 5 p. 54 mp-es idővel uj országot 
rekordot állított fel. Részidői: 100: 1 p. 22 
mp., 200: 2 p. 52 mp., 300: 4 p. 27 mp. — 
A verseny keretében játszották le az ország 
gos vasutas vitipóíóbajnokság döntőjét, 
amelyet a Szegedi Vasutas 2:1 arányban 
nyert meg a Szolnoki Máv ellen.

X Magyarország leggyorsabb futó-rikkanesa. 
A Lapterjesztők Sport Clubja minden év au
gusztus 15-ép este 6 órakor rendezi meg a 8te- 
fáni-nton propaganda futóversenyét, mintegy 
800—1000 méteres távon. A résztvevők utcai 
ruhában, tíz kltogram kötetlen újságosoméval 
Indulnak, amelyet hiánytalanul kell végigvinni 
a távon.

A BEOGRAD8K1 F.S A HASK KERÜLT A 
JUGOSZLÁV BAJNOKSÁG DONTOJEBE

Betgrád, aug. 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának felefonjeten- 

tése.) Belgrád két rivális csapata vasárnap ját
szotta le nz országos futballbnjnokság elő- 
döntő mérkőzését, melynek során a Reogradskt 
2:1 (0:0) arányban győzött a Jugoszlávia ellen. 
A bajnokság másik ágán a zágrábi llask ke
rti! a döntőbe, s igy jövő vasárnap a Beogra- 
dískával mérkőzik az országos bajnoki döntő
ben.

A Bl'DAI 11 GYŐZÖTT ROK1CAN1BAN
Rokicanihól jelentik: A Budai 11. Csehszlo

vákiában túrázó csapata vasárnap a PilsentÓl 
25 kilométer távolságra fekvő Rokicani város
kában játszott és az SK Rokicani ellen 3:1 (1:1) 
arányban győzött. Ember lőtte a vezető gólt a 
1Ó. percben, majd szünet után Ember és Magda 
további két gólt szerzett a fölényes és kitűnő 
játékot mutató budaiaknak.

A BOCSKAY VERESÉGET SZENVEDETT 
KASSÁN.

Kassáról jelentik: A debreceni Bocskay 
csapata a kassai Törekvéstől 1.-0 (1:0) arányú 
vereséget szenvedett. A Bocskay nem vette ko
molyan az igen lelkesen játszó ellenfelét, a 
lanyha félidő után, amikor a helyi együttes 
Jeles 111. révén megszerezte a győztes gólt, a 
második félidőben Markos révén csak egy ér
vénytelen gólt tudott szerezni és igy megérde
melt vereséget szenvedett. A Bocskay kedden a 
Kassai Atlétikai Klubbal mérkőzik.

AZ MTK U3ZÖI MINDENT LETAROLTAK 
MAROSVÁSÁRHELYEN.

Marosvásárhely, augusztus 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen*  

tése.) Az MTK üszői vasárnap Marosvásárhe
lyen Erdély legjobbjaival találkoztak s csak
nem valamennyi számban győztek. A 200 mé
terre melltzszási Hazai nyerte 3 p. 18 mp. alatt. 
Bori harmadik lett. A 40(> m-es távn Rajky 5 p. 
47.3 mp -sl. a 100 m-en Brandy 1 p 05 6 ntp-el, 
a 100 m-es hátuszásban pedig Hódy 1 p. 25 
mp-cel győzött. A 3X100 m-es vegyes stafétát 
is as MTK (Hazai, Hódy, Brandy) nyerte 4 p. 
04 mp.-es idővel. Az 50 m-es gvorsuszó stafé
tában szintén a kék-fehérek győztek. Végül ke
rült sor az MTK—Varosvásárhelyi SE vitipóló 
mérkőzésre, melyet a budapestiek 18:1 (9:0)
arányú megsemmisítő gólaránnyal nyertek. A 
gólokat Rajky, Hódy, Brandy és Hazai dobta 
As MTK Bszói kedden Slovátán versenyeznek.
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Még csak egy hét telt el a drámai lefolyású Challenge Round óta, 
de Franciaország és Amerika már 
készül a jövő évi Davis Cwp döntőre

Pária, aug. 6.
(A Hétfői Napló póriéi szerkesztőségitől.) 

Még (ivóiról sem ériek véget a múlt vasárnap, 
„lezajlott" drámai lefolyású Davis Cup döntő 
körül felkevert hullámok, a kél ország sport
közvéleménye, szövetségei és velük az egész vi
lág sportrajongói már a jövő esztendei küzdel
mekre készülnek.

VárAtlan eseményként hatott a hir, hogy a 
francia tenniszszövetség máris megállapította a 
jö'ő esztendei Challenge Round idejét, amelyik 
JÍM3 julius 98, M és 30án lesz a póriéi Roland 
Garros Stúdiumban.

Hogy ki lest Franciaország szerencsés, vagy 
balszerencsés ellenfele, azi ma még legfölebb, 
valámelyik merész fantáziájú Pythia tudná 
megállapítani, annyi azonban máris bizonyos, 
hogy

a Borotra—Alikon meeea hallatlan botrá
nyai következtében a vonalbírói tiszteket 
nemleges nemzetiségű sportemberek fogják 

betölteni.
Amerika, amely tragikusan rossz kezdés (0:2 

az első napon) után csak r balszerencse, vagy 
ha ugy tetszik, a semleges bírák hiánya miatt 
kapott ki 3:2're, nagyon meg van elégedve az 
eredménnyel és egyelőre csak annyit határo
zott, hogy ezévl taktikájával ellentétben, jövőre 
mór a kora tavasszal Párlsba vezényli esélyes 
játékosait, hogy minél Jobban szokjanak hozzá 
■ Roland Gárros rettenetes lassn talajához, 
amelyik szerintük a franciák ezévl sikerének 
egyetlen titka volt.

A franciák, bár kénytelenek beismerni, hogy 
győzelmük realitásához ezúttal sok kritika fér 
ét azt is tudják, hogy Borotra ..ujjászfílététe" 
fink ital maláng és Cvehet egy-két év alatt ren

geteget öregtdett, tovább Is optimisták marad
nak. Egyrészt a Lacoste-tal kiegészült négy 
veteránban (Coehet, Brugnon, Borotra, Lacoste) 
másrészt fiataljaik, mint Merlin és Marcel Bér 
nard fejlődési lehetőségében biznak és a sajtó 
máris reméli, hogy

Franciaország Jövőre hetedszer Is megvédi 
vtiágbegemónláját.

Érdekes és érthető, hogy a Davis Cupi glória 
fényének halásaképon a francia tenniszjátékosok 
és tenniszrajongók száma évről»évre emelkedik. 
A hallatlanul magas árak (6—30 pengőig) elle
nére péptek reggel mór egyetlen hely se volt a 
12.0ÍK) hellyel rendelkező Stádium kasszáinál és 

a zogforgnlomban három-négyszeres árakat 
fizettek a későn Jövők.

Ennek megfelelő volt a bevétel is, amely a ta
valyi rekordot megdöntve az idéh, három nap 
alatt egymilliókilencszázhetvenezer frankot ered 
ményezett.

A rendezőség most azon töri a fejét, hogyan 
lehetne a Stádium befogadóképességét jelenté
kenyen megnagyobbítani, mert nem kétséges, 
hogy 15, vagy 20 ezernyi hely esetén is telve 
lettek volna a cémenttribiinök.

Említsük még meg, hogy az idén gyorsan és 
gyászosan leszerepelt Anglia se nyugszik bele 
vereségébe és nz amerikaiak mintájára, jövőre 
szintén már az esztendő elején, párisi salak
pályákon készítteti elő játékosait a nagy össze
csapásokra és bizton reméli, hogy az Austin, 
Perry kettős némi „megtorpanás" után, jövőre 
Angliának szerzi meg a szintén nagyon áhított 
világhegi-mo'niát.

Davis Cüp azonban sajnos csak egy van, 
pedig jelölt volna már három Is.

Körösi László.

Reflény-keresztrejtvény
12 részben

Kálmán jmm regényét keresztrejtvénybe szerkesztette Go! SjfwwG
Ml történt a múlt héten?

Az asszony unottan kelt fel. Édesem — mondta a férjének közben —< azt szeretném 
tudni, hogy van-e programmod holnap délutánra?

— Sajnos. Igen.

A MODERN PENTATLON MAGYAR VEZÉRE: EGY A JARVINEN-FAMHAABOL:

Somfai Elemér Matti

Bogén Erna olimpiai iel|esltményéröl,az olimpiai küzdelmek 
atmosatérájáról, a zsűrire kaoalntgató hölgyvivókról beszól

Tary Gizella,
az első magyar hölgy vívó, aki az olimpíászon helyezést 

ért el ós aki először utasította a vert mezőnybe 
Helene Mayert

Ezenkívül ahhoz, hogy ön a regénykereszlrejtvény jövő héten közlendő utolsó fejeseiét 
la megfejthesse, mai számunk ötödik oldalán meg kell keresnie a regénynek mai ke* 
resztrejtvényünk fősorait követő 3 szóból álló mondatát Is, mely kulcsként szolgál ■ to
vábbi megfejtésekhez.

A regénynek ezt a mondatát la leírva be keli küldeni a megfejtéssel együtt.Itt, a milliós főváros föiitőerén, a nagy bul
vár é» a Rákóczi ul tnlálkozópontjának déli 
forgatagában akaratlanul is megtorpanunk és 
miközben a szellő idehozza a Rózsák teréről a 
déli harang csendltésél, beugrunk a nagy sarok
palota tárt kapuján. Az udvaron már halljuk 
a penge zenéjét, jeléül annak, hogy Santelli 
Italo mester csendes birodalmában nem áll le 
a munka. Messze, túl az óperencián, még azon 
is túl, mdr harcrakészen tartják sz élesre fent 
pengét a magyar vlvóiport veretlen koinbattán- 
sal, az agg maestro kemény gyermekei. De 
vájjon kiket találunk itt, az üresen hagyott 
fészekben?

Elsősorban a kard örökifjú szervimesét, a 
régmúlt idők koszoruzott hős sampionját: 
JVészdfos Ervin dr.-t. Tempós mozdulattal, 
öregurasan térit! knbátját nz egyik szék tám
lájára, hogy elvégezze a mindennapi asszójót, 
amely annyira nélkülözhetetlen számórn, mint 
például az el>éd. Aztán fiatalok . . Közülük v4- 
ins^t .ellenfelet Mészáros Ervin az ötperces, 
munkára, miután előbb a mnestróval dolgozott 
siemkápráztntóan. Dé ki asszózik ott a félho
mályos sarokban? ... Nini, hölgy, még pedig 
nem más, mint

V ' TARY GIZELLA.
az első hölgyvivó, aki a magyar hölgyek közül 
eipssőr nyert el helyezést az olimpiai küzdel
mek forró légkörében. Váratlanul, senki sem 
aaám.itott erre, tehát ugy jött a dolog, mint 
a'mikor valaki ajándékot kap, anélkül, hogy 
számítana rá.

A téma adva van: a szép Bogén Erna olim
piai tyljesitményéiő) beszél a társaság. A sport 
kávéházi, törzsasztala, csakúgy, mint a klub
szobák 4b)ös fotőjeiben terpeszkedő sportra
jongó, nemkülönben az. úri társaság délutáni 
összejövetelein találkozó fiatalság. Ebben a 
koncertben mégis csak Tary Gizellát, a párizsi 
női tőrolimpiász helyezettjét Illeti az első hoz- 
aásxólás joga. Tary Gizella bosszankodik:

— Nem értem, nem értem. Ha már legyőzte 
Mayor Helént, a döntőben csak könnyen elbán
hatott volna a két gyöngébbel.

Megkockáztatjuk azt a kijelentést, hogy a 
párisi olimpíászon talán könnyebb volt, hiszen 
• * hői vlváa ekkor még csak bölcsökorát élte.

— Nagy tévedés. .. Nálunk, igen. De Párh- 
bán ott voltak ám a dánok és az angolok. 
Nagy teljesítmény volt ott a helyezés! És akkor 
még másként ment a dolog.

A hölgyek asaró közben nem kacsintgattak 
még a uttrltagokra.

Amszterdamban még keményebben kellett 
viaskodni Felejthetetlen élmény volt, mikor 
tű 4 e no Magért, nz olimpiai világbajnokot B:J-re 
lagyöaáem.

Es Igaz . . emlékezzünk csak vissza, hogy a 
pálmaága*  Helénára honfitársnöink körül Terv 
Gizella mérte az első csapóst az csertő orszá

gának gyönyörű fővárosában. A hölgyvivás 
magyar úttörője büszkén tekinthet vissza sport- 
karriérjére.

BAJ, BAJ... GYEREKEK EGY HÓNAP 
NEM DOLGOZNI...

Végre a maestrót is békén hagyták a fiatalok. 
Lehúzza maszkját s mellénk ül. Az öreg sport
pedagógus gondolatai messze járnak, messze, a 
Csendes óceán partvidékén. Gondterhes arccal 
mondja:-

— Baj, baj ... gyerekek egy hónap nem dol
gozni. Olasz nagyon jő, sokat dolgozni.

Hát bizony.. . Egy hónapja lesz idestova 
annak, hogy a maestro szárnyára bocsátotta 
reprezentánsainkat. Hej, de jó is lett volna, ha 
a maestro most mellettük lehetne. Akkor talán 
Bogén Erna is most olimpiai bajnok lenne. Pe
dig Santelli mester megbékélve hangoztatja:

— Kapta magyar négy pont... Az is jól...
Lipcsei Jenő.

Budapesti lóversenyek
A nap főszámában n már nyerőnek látszó 

Pálinka, közvetlen a cél elölt kifelé húzott, 
ámít a mindjobban előretörő kis Kollár Mahat- 
mával olyan ügyesen használt ki, hogy fej- 
hosszai elragadta a nagy favorittól a győzel
met. A szenzációs kis lovászflu újabb brilliáns 
lovaglással duplázott rá a győzelmére a hato
dik futómban, ahol Suhanccni végigvezetve, 
ellenfelei meg sem tudták közelíteni. Semper, 
Fokos és Rejtély esélyüknek megfelelően könv- 
uyen nyerték versenyeiket. A kétévesek eladó
versenyében Fegyelem és Nem baj erős harc 
után sem bírtak egymás fölé kerekedni s holt
versenyben érték el ■ célt. Részletes eredmény 
a következő:

I. FUTAM: 1. Kengyeli ménes Semper (2) 
Tellschlk, 2. Suta (4) Tamási. Fm*:  Pálma, 
Pezsgő, Ihikus, Szdtyavér. Tol.: 10:29, 17, 21. 
II. FUTAM: 1. Petanovits J. Fokos (1H) Gutái, 
2. Vak lyuk (4) Weissbach. Fm.: Judith, Ader- 
no. Samnki. Tót.: 10:26, 16. 18. — III. FUTAM:
1. Wenckhelm D. gróf Mahalma (2S) Kollár,
2. Pálinka (2) Klimscha, 3. Csibész (6) Tel-

A Magyar Lovaregylet 
auguMtas hó «, 7, ig, 14, 15, tl> r}f w 
versenyt tart. Kezdete köznapokon d. u. 4 
óra, vasár- és ünnepnapokon 3.30 óra. Hely
árak: I. úri 4 P, hölgy 3 P. II. hely 2 P III. 
hely 80 fill. Páholyülés 6 P. Ring 10 P. Tola- 
llsateur, vendéglő, minden helyen. Villamos I., 
II. helyhez a 29, a III. helyhez 24, 38 kocsik
kal. HÉV-en I., II., III. helyhez; Autóbuszon 
„A“ Vörösmarty.térről ?.10—3.35, „O" Okto
gon-térről 2.15—3 40 óra körött. Vissza a ver
senyek befejezése után Háromszori átszállÖ- 
>gy 1 P

SEGÉDSZAVAK A REGÉNY MEGFEJTÉSÉHEZ:
Vízszintes sorok: 1. Randevú. 18. Morva

országi folyó. 14. Iratgyűjtő. 17. Magyarul 
— vonal. 18. Igekötö. 19. Rajzszer. 21. Z. 
P. A. 22. Ipari anyag 23. A 78. és 59. sz. 
függőleges sorok kezdőbetűi. 24. Linus — 
magánhangzók nélkül. 26. Geraldy szín
müve. 29. A mázolómester csinálja ezt. 30. 
A statisztika dolgozza fel. 32. Feljebbvalói 
vannak. 33. Körül — egy más formában. 34. 
A.fejen van. 36. Bátor. 37. Z. W, 39. Sport
eszköz (névelővel). 40. Török méltóság. 42. 
Mulatóhely. 43. C. Y. 44. Görög betű. 46. Ma
gyarul — barna. 48. Portugáliai pénz. 51. 
Német város. 52. Abesszíniái pásztornépek 
neve. 53. Tó Közép Szudánban. 54. Azonos 
magánhangzók. 55. Fordítottja — ügyvéd a 
mestere. 56. ...kózis — kábulat. 57. Dickens 
álneve. 58. Megszólítás. 60. Nem lát. 63. 
Se. .. — Hát akkor ki? 65. Kiss József kől- 
teménves kötetének cime. . 67. Az igazságot 
szolgálja. 71. Halpete. 73. Gyakori családnév. 
74. Nem akar hazaengedni. 76. Levegő — 
klasszikus nyelven. 77. Két pont hijján 5. 
78. Versenyek jutalma. 79. Nyakbavaló. 80. 
Vallásrövidités. 82. Kassák Lajos egykori 
lapja. 83. Nem most. 85. Vizet önt a hús
levesbe. 87. A'ár meghalt. 89. Gyermekkorunk 
kedves játékszere.

Függőleges sorok: 1. Barrikád. 2. Somogy- 
megyei község. 3. A lift egyik iránya. 4. Nem 
használ. 5. Magyarul — dicséret. 6. Német 
összevont prepozíció. 8. ü. A. 9. Mig kereszt

A megfejtéseket legkésőbb augusstus 18-án kell

rejtvényt fejtesz nyájas olvasó, addig le is 
elmondhatod magadról. 10. Közlekedési kel*  
lék. 11. Magánhangzó fonetikusan. 12. A fo
lyók mélyedése. 15. Szép Ernő színmüve. 16. 
Sakk műszó. 20. ... már — idősebb csacsi. 
22. Titokban figyel. 25. Tunisi gabonamérték. 
27. Sokan ezért harcolnak. 28. Makk felső. 
29. önmagába visszatérő görbe vonal. 81. Itt 
aratott Nelson győzelmet 1805 okt. 21-én á 
francia flottán. 83. Jelentős szerepet játszott 
az 1917. évi orosz forradalomban. 35. Bevá*  
sárlóhely. 36. Ahol Miltiades leverte a per
zsákat (Magyarosan írva). 38. Külügyminisz
terünk. 40. Hires görög lantos. 41. Magyarul 
— szerző. 43. Az alatta levő betűvel együtt —- 
himnemü ló. 45. L. T. ö. 46. Azonos mánál*  
hangzók. 47. Kérdőszócska. 49. Szó a „Halotti 
beszédéből. 59. Akinek sikerült, hála Isten*  
nek üdülni menni. 80. Fém. 61. Villámgyors 
san jár. 62. Van szeme. 64. Fényképezőgép. 
márka. 66. Hőstetteket vitt véghez. 67. Nem 
jár egyedül. 68. Híres biblia magyarázat. 69. 
.... ács — fürdőhely. 70. Felfuvalkodottság. 
72. Még nem adta fel a k(lzdcimet. 74. Ha
sonlító szó. 75. Alul. 78. D. E. É. 81. Az a 
betűtípus, amivel a definíciók számai vannak 
nyomva (fonetikusan). 84. Egymást követő 
betűk az ,.ABC‘*-ben, sőt a zenében is egy
mást követő hangok. 85. Az előző fordítottja 
(Méltóság rövidítése is) 86. T. H. 88. Lásd a 
82. vizszintest.

(Vége következik.)

postára adni.

lsehik. Fm.: Coquin, Sátán, Tékozló, Sunday, 
Jósnő, Passat. Csaló. Tót.: 10:41, 14, 12, 17. — 
IV. FUTAM: 1. Hajdú D. Ném baj (4) Halscher 
é.s Magyarv-Kossa I. Fegyelem (5) Weissbach 
holtversenyben, 3. Legyei (2J4) Kollár. Fm.: 
Honvéd, Babám, Jolly, Sóskifli. Tol.: 10:36 és 
26. helyre 19, 18, 16. — V. FUTAM: 1. Szigeti 
N. Rejtély (6) Esch, 2. Bon soir (3) Tamási. 3. 
Africanus (12) Kaszára. Fm.: Pici. Párduc, Mir- 
jam, Zslvány. Baksis, Hetre, Mulató, Urfl, 
Búzavirág, Fénykor. Tót.: 10:70, 23, 18. 24. — 
VI. FUTAM: !. Mélik A. Suhane (3) Kollár. 2. 
Arató (6) Kaszács. 3. Fuvolái (6) Tóth A. Fm.: 
I^esbia, Alvincx, Csatlós, Snow-White, Lármás 
II., Inca, Goodluck, Verity, CsicaÓné, Lenke. 
Tol.: 10: 43. 18. 24. 20 — Kettősfogadia ■
Mahatma—Rejtély-doubléro 5:198.

Bécsi léversenyek
Népes mezőnyökkel folytak le a vasárnapi 

bécsi versenyek Nagy meglepetést hozott Kel- 
lermann veresége és Volat győzelme. Részletes 
eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Vaterland (3) Kasziún F., 2. 
Fatálist (16) Tuss, 3. Rumba (2) Gulyás B. 
Fm.: S. 0. S., Polka, L. Konstantin, Prnjadhi- 
pik. Tót.: 10:39, 13, 15, 14. — n. FUTAM: 1. 
Pás de Calals (3) Nagy S„ 2. Timur Lénk (3) 
Fm.: Flying Fifty Flve, Twilight, Anubis, Her- 
ba. Tol.: 10:41, 29. 25. — m. FUTAM: ló Ugh*  
tenlng (IK) Rojik, 2. Pascal (2K), Szabó L. 
Fm.: Kdlermann. Georgctte, Ne bőgj! Tót: 
10:28, 13. 12. — IV. FUTAM: 1. Volat (5) Szi
lágyi, 2. Monté (5) Nagy S., 3. First Start (2 K) 
Gulyás B. Fm.: Sámson, Beaiirivnge, Chejttnut, 
Rnsalka, Marschall, Tót.: 10:136, 28, 22, 29. — 
V. FUTAM: 1. Dark Rock (2) Weissengruber, 
2. Gan'grl (4) Varga. Fm.: Evian, Bonvecchlati, 
Széplak, Clcmantis. Tót.: 10:28, 23, 18. — VI. 
FUTAM: 1. Bandita (3) Szabó L„ 2. Cifra (4) 
Tóth B., 3. Vermouth (4) Valentin. Fm.: Karié, 
Eiswlnd. Hcrmia, Bellator, Bikijuk, Sm-rane, 
Abony. Tombola. Tót.: 10: 45, 25. 18, 23.

A ererkesrtésért és kiadásért felelt ' 
Dr. ELEK HUGÓ
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