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Tizenötéves budapesti kisdiák haláiosvégü 
turistakatasztrófája a Rax csúcsán

Gyilkosság Budán
a térj izgalmas számítás és pofozkodás után agponszurto 

regi uetáiytársát az asszony szemelátlára
Vasárnap este tizenegy óra tájban két iz

galomból remegő férfihang szóváltása verte 
föl a Bercscnyi-utca 50.. számú ház csönd
jét. A lakók közül többen kisiettek lakásaik
ból. A kiabálás a kapufolyosó alól hallat
szott. A kapufolyosón a ház két lakója:

Fekete József negyvennyolcéves állvá
nyozó és Csermák László ötvenéves 
gyárlmiinkás álllak egymással szemben, 
mellettük pedig remegve, félve lapult a 
falhoz egy asszony. Fekete József fele

sége, 
aki kétségbeesve hallgatta a két férfi egyre

Két férfi —
Fekete József és Csermák László régebben 

jóbarátok voltak. Állandóan együtt jártak 
szórakozni, ismerőseik, barátaik is cgv tár- 
sa-ágból kerüllek ki. Pár esztendővel ez
előtt Fekete és Csermák megismerkedtek 
cgv leánnyal és mindketten udvarolni kezd
tek neki.

A barátokból vetélytárs lett:
Fekete is, Csermák is versenyeztek a leány 
kezéért.

HoSszu udvarlás után végül is
Fekete József maradt a győztes, 

megtartották az esküvőt és ezzel végesza- 
kadt a kél férfi közölt a barátságnak.

Az uj házaspár a Bercsényi-utca 50. szá
mú házban bérelt lakást és nyilván azt hit
ték. hogy a házasság elfeledteti Csermákkal 
a régi vetélkedést, de nem igy történt.

Csermák László ugylátszik
nem tudott megbékélni a gondolattal, 
hogy az a leány, akinek a kezéért ő 

versenyzett, a másik felesége . legyen 
és elkeseredésében mindenáron kellcmetlcn- 
1 -dni akart egykori barátjának és feleségé
nek.

A lemaradt udvarló szintén a Bercsényi
iden 50. számú házba költözött,

ott élt a házaspár közelében 
és ez a furcsa és különös szomszédság csak 
arra adott alkalmat, hogy nap mini nap 
összetűzésre került a sor, a férj és az egy
kori udvarló között. Csermák László nem 
hagyta békén a Fekete házaspárt, a ház la
kói előtt

sokszor szidalmazta volt barátját 
és az asszonyt.

Nem akarta
A mentők a helyszínen ideiglenes kötés 

S' l látták cl a sebesültet, azután az Vj Szent 
János kórházba szállították, ahol ápolás alá 
a ették. Hiábavaló volt azonban az orvosi 
beavatkozás, nem -lehetett rajta segíteni,

n késpenge halálos sebeket ejtett rajta 
és Csermák V.ászló nem sokkal a kór
házba szállítás után belehalt sebeibe.

A helyszínen intézkedő rendőr Fekete Jó
zsefet és a feleségét a főkapitányságra kí
sérte, ahol iészlelésén kihallgatták őket.

Már uz első percekben teljesen tisztáz^- 

indulatosabbá váló vitáját.
A veszekedés hevében Csermák fölemelt 

ököllel ment Feketének és arculütötte.. A 
következő pillanatban

zsebkés villant meg Fekete kezében
és Csermák véresen zuhant a folyosó kövére.

A lakók rémülten tódultak a kapu alá, a 
házmester rendőrért sietett és telefonált a 
menőknek is. Rövidesen megérkeztek a 
mentők, megjött a rendőr is és pillanatok 
alatt tisztázódott,, hogy a Bercsényi-utcai 
ház kapufolyosóján haláiosvégü szerelmi 
dráraa játszódott le.

egy asszony
A férjnek fülébe jutottak ezek a dolgok 

s mikor találkozott vele,
erélyesen felszólította, hagyja abba a 

sértegetéseket, 
mert nem áll jót magáért, egyszer szomorú 
vége lesz a dolognak. Ugylátszik azonban 
hiábavaló volt a figyelmeztetés, Csermák 
tovább folytatta a szidalmazást és végül 
odáig fajult a dolog, hogy vasárnap éjszaka 
haláiosvégü tragédiára kerüli a sor.

Vasárnap este 11 óra tájban érkezett haza 
a Bercsényi-utcai házba Fekete József a fe
leségével. Ugyanekkor érkezeit meg Cser
mák László és közvetlenül mögöttük lépett 
be a kapun. Feketéék békésen haladlak a 
lakásuk felé. Mikor a lépcsőházba érlek,

Csermák, aki nyomon követte őket, gú
nyos, sértő megjegyzést lelt rájuk.

Fekete hátrafordult és erélyes hangon 
rendreulasifofta. Ebből azután szóváltás ke
letkezett. Egyre hangosabbá vált a veszeke
dés.

Az asszony közbevetette magát
s igyekezett szétválasztani a veszekedő fér
fiakat, akik azonban egyre indulatosabb 
hangon sértegették egymást.

A veszekedés hevében
Csermák arculütötte nz állványozó

mestert.
A váratlan inzultusra Fekete egy lépési hál 
rált, azután kirántotta zsebkéséi, nekirohant 
Csermáknak és

kétszer egymásután oldalába döfte a 
bicskát.

A penge mély sebet ejtett a gyári munká
son, aki vértől boriivá eseti össze.

na megölni
lőtt, *hogy  az asszonynak semmi köze az 
ügyhöz, ártatlanul keveredett bele és nem 
veit részt még a szóváltásban sem. úgyhogy 
kihallgatása után nvomban elbocsátották.

Fekete József részletesen elmondotta a 
régi vetélkedés történetét. Izgalomtól remegő 
hangon mondotta, hogy már régen haragban 
voltak Csermákkal, de

sohasem gondolt arra, hogy egykori jó
barátjának életére törjön.

Az éjszakai találkozásnál Csermák — sze
rinte —- felháborító módon viselkedett és 

minden ok nélkül kötött bele.
— Elvesztettem a fejemet — mondotta — 

nem tudom mi történt, pillanatnyi elmezava
romban tettem, amit tettem. Nem akartam 
megölni.. .

Fegyverszünet a német 
politikában

Puccsot terveztek szombaton a rohamosztag- 
parancsnokok

Berlin, augusztus 15.
A Hétfői Napló tudósit óját ól.) Kétszer 21 

órával ezelőtt közölte Hindenburg Hitler Adolf
fal ismert álláspontját, hogv semmiesetre sem 
óhajtja a nemzeti szocialisták kezében egye
sítve látni a kormányzatot. Ez a két nap arány- 
lagos nyugalomban lelt el és kisebb vidéki in
cidensektől eltekintve

a fővárosban nem került sor komolyabb 
rendzavarásra.

A lapok még mindig vezelöhclyen foglalkoznak 
a szombati nap eseményeivel és a sajtó kom
mentárjainak nagyrésze abban a megállapítás
ban kristályosodik ki. hogy Hindenburg elnök 
ez alkalommai isinél bebizonyította vezér! ké
pességeit.

Általános feltűnést keltett a német nemzeti 
párti Montag yinüi lapnak az az értesülése, 
hogy Hitler közvetlenül fíerlinből való eluta
zása előtt egy vezetői értekezlet után

a nemzeti szocialista robamosztagoknak 
nyolcnapos szabadságát engedélyezett.

A lap ebből a lényből arra következtél, hogy 
Hitler a birodalmi rIllők figyelmeztető szavai
nak hatása alatt a kormány ellem küzdelmét 
tárgyilagos és lovagias eszközökkel akarja meg
vívni.

Mig a német fővárosban a vasárnap nyugod

Nyugataf rí kába száműzik a 
puccs haiálraítclí vezéreid

Granadában a kommunisták
Madrid, augusztus 15.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A vasár 
napi napot a kormány arra használta fel. 
hogy nagyszabású ünnepségek keretében 
köszönetét fejezze ki a katonáknak, rend
őröknek és a polgári lakosságnak a mull 
heti puccs elfojtásában lanusitott magatar
tásukért. A lapok szerint közel

százezer ember gyűlt össze a madridi 
Retlro-parkban, az ünnepség színhe

lyén.

Az ünnepélyen megjelent Alcala Zamora 
köztársasági elnök, továbbá a kormány va
lamennyi tagja és a Cortez elnöke.

Kormánykörökből szerzett értesülés sze
rint a kormány megkegyelmez majd a 
puccs vezéreinek; akiket a rendkívüli ál
lamtörvényszék minden bizonnyal halálra 
fog Ítélni. A halálraítélteket

Fekete Józsefet kihallgatása után 
gyilkosság büntette címén előzetes letar

tóztatásba helyezték 
és átkisérlék a királyi ügyészség Markó-utcai 
fogházába.

tan telt el. addig néhány vidéki városban poli
tikai természetű verekedések voltak. A legsaj
nálatosabb eset Kölnben történt, almi a kom
munisták és nemzeti szocialisták összecsapása 
lövöldözéssel végződön és

az egyik eltévedt golyó egy kis gyereket 
súlyosan megsebesített.

Politikai körökben nem tulajdonítanak nagy 
jelentőséget a londoni Stinday Express berlini 
Uidósilója „leleplezéseinek''. A tudósító szerint 
két bét óta Harnckopp kastélyban hatvan nem
zeti szycialísla rohamosztag-puruiicsnok tartóz
kodik. akik .

különleges gépfegyver-, gáz- és egyéb táma
dási gyakorlatozásokon vesznek részt.

A lap szerint a rohamoszlagok parancsnokai 
szombaton puccsot akartuk végrehajtani és csak 
nehezen sikerült őki l tervükről l< l>< szólni.

A Nemzeti Szocialista Párt lapjának héttő 
esti számában különbül a Imrogkcresztcsek 
egyik vezére, Gocbbcls dr. vezércikkel irt Hitler 
Hindenburgnál tett látogatásáról. A cikk meg
állapítja, imgy amit a nemzeti szocialistáktól 
szombaton megtagadtak, azt nem is nagy idő 
múlva

fölajánlják majd nekik, de ugy, hogy kö
nyörögnek, 

csak Hitlerek v-cgyék át a halaimat.

mcgfámadlák a kaszárnyát 
a mtgkcgychnezés után Nyugatafri- 

kába száműzik.
Sevillában a .hatóságok folytatják a puccs
isták letartóztatását és eddig mintegy 3000 
puccsista ül a börtönben. Madridban magá
ban

15 tábornokot. 110 magasabbrangu lisz
tet és 220 altisztet tartóztatlak le.

Lisszaboni jelentések szerint igen sok 
puccsista Portugál területre menekült.

Granadában vasárnap súlyos kommunista 
zavargások voltak: kommunisták megtá
madtak egy kaszárnyát és el akarták zsák
mányolni az ott őrzött fegyvereket. A ka
szárnyaőrség és a kommunisták közöli 

tűzharc
keletkezeit, amelynek során hat kommu
nista súlyosan megsebesült. \ rendet csak 
nagynehezen tudták helyreállítani. Tíz 
kommunistát letartóztattak.
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Hasznasiudnl,
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várlák Őt a választók. A földmlvelési miniszter 
az elhangzott üdvözlés után nyomban felszó
lalt és beszédében hangsúlyozta, hogy nem az 
ígéreteknek az embere, de mint a gazdaérde
keknek évtizedek óta szószólója,

a lehetőség határain belül mindent meg fog 
tenni a kerület érdekében, bár ő nemcsak 
a mezőcsáti kerület gazdáinak as érdekeit 

van hivatva szolgálni,
hanem az egész országét.

— Könnyű Ígérni — mondotta — azoknak 
minden jót és szépet, akiket nem lehet a sza
vukon fogni De nehéz ígérni annak, aki fele
lősségteljes állásban van és akinek nem sza
bad jelszavakat képviselni, hanem az általános, 
egyetemes érdekeket kell szolgálni.

— Nem kérek semmit — mondotta —, engem 
idehivlak ebbe a kerületbe, hogy itt szükség 
van a gyors segítségre. Én a magyar gazda
közönség iránt érzett szeretetemnél fogva meg 
is fogok tenni mindent, hogy segítsek, mert az 
a feladatom, hogy

a magyar föld népének az oldala mellett 
álljak és átsegítsem a mostani küzdelmes 

Időkön.
Lelkes éljenzés közepette fejezte be beszé

dét a miniszter, aki Fát) István, Lukács Béla, 
Szabóky Jenő országgyűlési képviselők és Bor 
hély-Maczky Emil főispán felszólalása után 
kíséretével Ernődre ment, ahol ugyancsak nagy 
lelkesedéssel és szeretettel fogadták bemutat
kozását.

A vasárnapi napon ezzel be is fejezte Purgly 
Emil földmivelésügyi miniszter körútját, melyet 
héttőn délelőtt folytatott. Délelőtt , tizenegy 
órakor Ároktő községi e érkezett, majd onnan 
ebéd után Tiszadorogmára ment, ahol több 
mint egyórai tartózkodás után Tiszabábolnát 
látogatta meg, onnan pedig Igricibe ment. 
Mindegyik községben nagy tömeg várta és hall
gatta ugy az ő, mint a kíséretében levő képvi
selők beszédeit s az egész kőrút alatt körül
vették szeretetük megnyilatkozásával.

Erősen dolgozik Eckhardt 
párt/a is

A függellen kisgazdapárt Is nagy erővel vo
nult fel a választást küzdelembe és ugy látszik 
gyorsabban dolgoznak, mint az egységespárliak, 
mert hétfőn délután Eckhardt Tibor már pro
grambeszédet is tartott Tiszakeszin és Ernődön

Iskola előttHÉTFŐI H0PLO
£gmáódi ivó

kúrák
a megfelelő kérésetekben otthon 
minden évszakban sikerrel 
alkalmazhatók.

Utasítás minden palackhoz mallúkelua!
Kapható mindenütt!

hogy
HZ

regénykeresztrejtvény versenyének

XII. sz. szelvénye
Név;  ........................ ........................

gyerünk a
Lakás,

HOZ

Éles választási küzdelem a mezőcsáti 
mandátumért

Purgly Emil végiglátogatta a kerületet — Eckhardt Tibor 
hétfőn már programbeszédeket tartott

ERŐS BOX
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Borsod vármegye központi választmánya 
nug. '-‘Kára tűzte ki a mezőcsáti kerület vá
lasztását-

A választás kitűzésével egyidejűleg megindul
tuk a választási mozgalmak az egész kerület
ben most már az egységespárt részéről is, 
melynek jelöltje vitéz Purgly Emil földmivelési 
miniszter, mig a független kisgazdapárt részé
iül Eckhardt Tibor, a miskolci kerület egyik 
országgyűlési képviselőjét léptették fel. A függet
len kisgazdapárt képviselőtagjai már közel két 
hét óta dolgoznak a kerületben jelöltjük ér
dekében.

Vasárnap délelölt nzutún leutazott a kerü
letbe Purgly Emil iöldmivelési miniszter is és 
számos qgységespárli képviselő kíséretében 
délben egy órakor megjelent Mezőcsáton, ahol 
közebédcl rendezlek tiszteletére. A város hatá
rán lovasbandérium fogadta nagyszámú válasz
tóval együtt u iöldmivelési minisztert, akit /•’. 
Szabó János néhány meleg szóval üdvözölt, 
majd a magvar ruhába öltözött lányok serege 
Magokkal halmozott cl.

Purgly Emil közvetlen szavakkal köszönte 
meg a fogadtatást és azután a bandérium veze
tésével felvonult n közebéd helyiségébe, ♦ahol 
már addigra n választók százai várták. Ulviczky 
I eienc. dr. római katolikus plébános, majd Bo- 
dala István református esperes és Altmann Fá
bián, az izraelita hitközség rabbija üdvözölték 
lelkes szavakkal a minisztert, flki őrömének 
adott kifejezést a megyilatkozó összetartás fe
lelt és kérte is,

hogy az cgylittmllködést és a felekezetek 
közötti békét őrizzék meg,

mert csakis igy lehel eredményes munkát vé
gezni. A közelieden Zs. Tóth Lajos a gazdák, 
Pásztor Gábor n kisiparosok nevében üdvözölte 

nt a kerület képviselőjelöltjét, 
érdeklődés mellett Purgly Emil

megtisztelték. Az ország rombadőlése csak azért 
történheted meg — mondotta — mert a jel
szavuk, a hazaflatlan gondolkodás és az Jsten- 
tugadás kerülhetett uralomra és nz ezek nyo
mán keletkezett romokból kellett újraépíteni az 
országot. És amikor most a kormányzást vál
lalták, önként álltak oda a gátra, hogy az 
ország jobb jövőjét biztosítsák és ebben a mun
kában támaszkodni akarnak a magyar aka
ratra, rí magyar erőre és az egyetemes magyar 
érdeke kéri akarnak dolgozni. Az a meggyőző
dése, hogy le fogják győzni a bajokat, mert az 
igazak küzdelmét harcolják, annál is inkább, 
mert Magyarországon megvannak azok az adott
ságok, amelyekre a jobb és dicsőségesebb jö
vőt fel lehet építeni.

A jelenvoltak nagy lelkesedéssel fogadták a 
miniszter beszédét, aki kijelentette nzt is, hogy 

a Jelen alkalommal nem akar politikai 
kérdésekkel foglalkozni,

mert arra majd alkalma lesz, amikor program
beszédéi elmondja.

Báró Bottlik István arra hivatkozott, hogy ő 
is volt ennek a kerületnek a képviselője és a 
legjobb akarattal ajánlhatja Purgly Emii föld*  
inüvelésiigyi minisztert, aki bizonyára gondját 
fogja viselni ennek a .sok csapástól sújtott kc- 
rülelnek. Sulner Márton a kisiparosok nevében 
üdvözölte a minisztert, mint a kerület Jelölt
jét, majd Lukács Béla. Szabóky Jenő, Kager 
József, Dukai Takácli Géza orsz. képviselők 
és Borbély-Maczky Emil főispán szólallak fel 
és figyelmébe ajánlották a választóknak, hogy 
Purglv Emil földinlvelésügyí miniszter megvá
lasztásával a kerület önmagát tiszteli meg, mert 
a földmivelési miniszter évtizedek óta mindig a 
gazdaérdekekért küzdött és harcolt.

Az ebéd végeztével Purgly Emil földmlvelési 
miniszter és kísérete a kerület másik közsé- 
yébe^-Iljizakeszibe ment át, nhol a város hatá
rában ugyancsak lovasbandérium fogadta és 
vezette be a községbe, összegyűlve;öszönte a bizalmat, amellyel

Mezőcsáton tartja meg program-Szombaton 
beszédét,

•melyre várják Guál Gaszlont is, a párt
vezérét.

A párt képvlselötagjni, Tildy Zoltánnal, a párt 
ügyvezető alelnökével együtt már hetek óta 
dolgoznak a kerületben és igy a küzdelem a 
mandátumért meglehetősen erős lesz. Nagy te
hertétel a független kisgazdapártnak az a tény, 

hogy jelöltjének már van mandátuma 
és így a borsodi magyar nép nehezen tudja 
megérteni, hogy miért kell neki még egy man
dátum. Mindazonáltal nagyon bizakodó a han
gulat a függellen kisgazdapártban is és erősen 
bíznak abban, hogy ezúttal is sikerülni fog a 
mandátumot elhódítani.

Még nincs meghosszabbítva 
a magyar—osztrák kereskedelmi 

szerződés
Ma, kedden utazik Bécsbe a magyar delegáció

• a további tárgyalásokra
vasárnapi lapok egyrésze hírt adottÁ 3----------r. —r — _

arról, hogy a magyar-osztrák kereskedelmi 
szerződésre vonatkozólag hathetes provi
zórium jött létre és ezt a két 
bizotlai már alá is Írták.

Beavatott helyről szerzett 
szerint

ez a hír még korai. Bár
reá, hogy ez a megállapodás létrejön, 

de ezideig még nem történt meg.
A magyar kormány megbízottai ma ked-

kormány nieg-

értesüléseink

kilátás van

den utaznak fel Nickl Alfréd meghatalma
zott miniszter vezetésével Bécsbe, ahol 
nyomban megkezdik a tanácskozásokat az 
osztrák kormány megbizotlaival.

A legutóbb kötött kéthetes provizórium 
augusztus hó 19-én lejár

és így eddig az időpontig be kell fejezni a 
szóban lévő hathetes provizóriumra vonat-*  
kozó tanácskozásokat, nehogy újból szerző- 
désenkivüli állapotba jussunk Ausztriával.

Aigner Károly főispán 
pályázott a megüresedett szegedi 

közjegyzői állásra
Utódául báró Urbán Gáspárt emlegetik

Kobsó István halálával megüresedett Sze
geden az egyik közjegyzői állás, melyre már 
kiírták a pályázatot.

A közjegyzői állásra pályázók között sze
repel

Aigner Károly, Szeged város főispánja Is, 
aki most már vissza akar vonulni a fö- 
ispánságtól és a nyugalmasabb közjegyzői 
állást óhajtja elnyerni.

Aigner Károly főispánsága előtt Szegeden 
ügyvédi gyakorlatot folytatott, majd annak
idején bekapcsolódott a szegedi ellenforra
dalmi mozgalomba. A szegedi kormány meg
alakulásakor a katonai toborzóbizottság és 
a nemzetgyűlést pótló nemzeti bizottmány
nak volt tagja. Ezen minőségében nagyon 
értékes munkát végzett és a szegedi kor
mány feloszlása után 1930 májusában előbb 
Szeged kormánybiztosa, majd néhány hónap 
múlva Szeged város főispánjává nevezték 
ki. Ezt az állását azután megtartotta — ér
iékes szolgólatai elismeréséül — a változó 
kormányok alatt is. Közben évekig volt Hód
mezővásárhely és rövid ideig Csöng rád vár
megye főispánja is.

Most azonban, ugy látszik, meg akar 
válni több mint 12 esztendőn át betöltött

főispáni állásától, ezért pályázott a megüre
sedett közjegyzői állásra és amennyiben 
kinevezése megtörténik,

nyomban lemond főispáni állásáról.
Utódjául politikai körökben báró Urbáti 

Gáspárt emlegetik aki jelenleg a mezőtúri 
kerület képviselője.

— Szülők figyelmébe. Iskolacipők 31-től 35. 
számig, kitűnő minőségben, a legtartósabb box- 
bőrből 7 pengő 60 fillérért vásárolhatók a meg
bízhatóságáról közismert Sugár cipőáruházuk- 
bön: József-körut 43. cs Berlini-tér 4.

— Aran.vkoszorus mester félkilós gyönyörű 
arany disztála lesz az iparossorsjáték főnyere
ménye. A húzást szeptember 17-én ejtik meg az 
Országos Kézműipari Kiállításon, ahol nemcsak 
főnyereményt, hanem a tobhszáz igen értékes 
nyeremény tárgyat, a legjobb kézműves mesterek 
remekeit is közszemlére teszik. Az. 1 pengős 
iparo.ssorsjegyek a trafikokban kaphatók.
— A fővárosban és vidéken egyaránt jól Isme
rik u Szekeres kézimunkaóruházal (Rákóczi-ut 
63), mert olcsóságban vezet és minden a szak
mába vágó cikkből dús választékot tart rakláron. 
Szent István hetében r szokottnál is olcsóbban 
vásárolhatók szőnyegfonalak és alapanyagok, 
kézimunkacikkek, kö.ött- és szövöttáruk, mér
ték után is.

Aranyat nyerhet
az 1 pengős iparossorsjeggyel
KAPHATÓ A TRAFIKOKBAN

Húzás szeptember 17-én a kiállításon
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mzhamítótwa! leoiezeíí !o 
a r«őrseg

fi Mvay-u'c&iutn öíbsíibösöIíoí gyártón kei szobelestö — 
izgalmas utcai haisza a hamidtct! utón

Érdekes körülmények közölt leplezett le 
a rendőrség egy pénzhamisító társaságot. 
Vasárnap délután a Hunyadi-téren az egyik 
gyümölcsárusnál egy jólöllözött hatul leány 
jeleni meg és 40 fillér értékű gyümölcsöt 
vásárolt. Amikor fizetésre került a sor, a 
leány ötpengőssel fizetett

A piaci árus 
gyaiuiMiak találta a pénzt, 

könnyebb volt a súlya, mint a rendes öt- 
pengősöké szokott lenni és a széle sem volt 
olyan recés, mint a valódi.

A halai nő zavarba jött, amikor a gyü
mölcsárus kételkedett az ötpengős valódi
ságában és azt mondotta, hogy egy tizpen- 
gőst váltott lel egy üzletben és olt kapta 
vissza az ötpeugöst. Közben rendőr kerüli 
elő, aki a leányt előállította a főkapitány
ságra. Ott mindjárt kihallgatása elején

beismerte, tudó t arról, liog.v az ötpen
gős hamis,

sőt nem ez az első eset, amikor hamis 
pénzzel fizetett, megbízatása van hamis öt
pengősök forgalombahozalahira és juta
lékban részesül a „keresetből". Rendszerint 
gyümölcsöt, vagy cukorkát szokott vásá
rolni harminc-negyven fillérért és idáig még 
mindig sikerült túladni a hamis pénzeken. 
Később elmondotta azt is, hogy Kiss Sándor 
és Bellái József szobafcstőmestercktől kapta 
megbízatását. Gaál Mária 21 éves pincér
lánynak igazolta magát és azzal védekezett, 
hogy szülei és ő nagyon rossz anyagi viszo
nyok között élnek és ezért

a pár pengő keresetért vállalkozott arra, 
hogy Üzletszerűén foglalkozzon hamis 

pénz íorgaioinbahozatalával.
A hamis ölpengősök a Révay-ulca 6. szám 
alatt készültek Kiss és Beltag festők műhe
lyében. A detektívek megtudták, hogy vasár
nap egyikük sem tartózkodott sem a mű
helyben, sem a lakásukon, ellenben

hétfőn délelőtt 9 órakor randevújuk van

Horogé ereszlcsek és szocialisták 
véres, halálosvégü össze

csapása Becsben
A német polgárháború szelleme kísért Ausztriában

A német polgárháború szelleme már ál 
terjedt Ausztriára is. Va*  árnap délután 
Pécsben a Russengasseban lévő szociálde
mokrata párt előtt a hnrogkeresztesek és a 
szociáldemokrata Sdiulzbund emberei

veres verekedést rendeztek, 
amely liz életveszélyesen sebesült áldozatot 
követelt.

Vasárnap délután három órakor nyolc
van barnaii’gcs horogkeresztes vonult végig 
zárt katonai sorokban a Russetigassen. A 
szociáldemokrata párt .székhaza előtt a 

’Sciintzbund néhány tagja nézte a horogke
resztesek felvonulását. A kél egymással el
lenséges lábon álló párt emberei közöli ha
marosan

összetűzés támadt.
A lármára a szociáldemokrata pártból több

Motorjával a ártasz tetejéről 
a porostára ziífiant a magyar artistanő 

Súlyos baleset vasárnap este a Becivában
Nagy riadalmat idézett elő vasárnap este a 

l 'kelow cirkuszban egy arlistaszcrenc.sétlcn- 
ség. Az úgynevezett Nolomort produkciót érte

Szőnyegfonalak
és szőnyegalapanyagok

(kxniivAk, 'elvetők, icbzövőic. torvek) 
Ssőnyejdonat uiintnklirtya gratl . 
fiOXIOo b'Htett BZÖnyognlup Ifl EA 
fo. állal együtt .. .. Ife.vU

Kézlmunkacikkek
írvsola-. a>tnr t- es Bclyo ‘fonalak, 
gobi llnek, I). M. < . B.. ch MKZ-órak

(i'fl-fnvAk. ke zb'tk. kflfltl kabát.-le 
i nliovorok. mpi'ényck é< koBEtUuiok 
felnőttek és gjerinvhck ró szérű.

után /«
'•e^e/hofő*  ti

kendőte»e’t ** i kavMo'i Mvtl‘<’<»Bl 
tMok p .f-tafornalmvai IftiéaV'tnek c.

NAGYÁIUH'AZ BI'OAPHsT

Rákóczl-úf B3.
Árusltá*  najyban és hltslnyban

SZEKERES

Gaál Máriával az Andrássy-ut és Nagy
mező-utca sarkánál.

itt kellett volna elszámolni a pincérlány
nak az üzleti eredménnyel és ugyanekkor 
adták volna át neki az ujahb hamis ötpen- 
cősfíket forgalombahozatal végett. A rande
vún pontosan megjelent Gaál Mária, de ter
mészetesen

detektívek kísérték.
\ detektívek a leányt előreengedtók, ne

hogy jelenlétük feltűnjön a kél pénzhamisí
tónak. Gaál Mária gyors lépteik I haladt 
a randevú helyére és ugy látszik, titkos jel
lel gyorsan figyelmeztette Kisst és Bclb.i/I, 
hogy milyen veszélyben forognak, mert a 
következő pillanatban mindketten.

futólépésben menekültek a Nagymező
utca irányába.

A detektívek utánuk futottal:, elfogták és 
a leánnyal együtt bevitték őket autón a 
főkapitányságra.

A szobafestő-mesterek, mikor már láltók. 
hogy hiábavaló minden tagadásuk, a remi
őrség pontosan tájékoztatva van üzelmeikről 

töredelmes beismerő vallomást tellek.
A Révay-utca 6. sz. alatti műhelyben ház
kutatást tartott a rendőrség s ugyancsak 
házkutatás volt a Szentlászló-ut 118. és a 
Vadász-utca 32 sz. alatt is. Az előbbi Kis:- 
nek, az utóbbi fíc/fru-nak a lakása. A ház
kutatás során a műhelyben és a lakásban 
több klisét, ötvözetet találtak, azonkívül 
több rosszul sikerült hamisítványt. A lelep
lezett pénzhamisítók állítása szerint, idáig 

csak 90 darab hamis ötpengőst hoztak 
forgalomba

a fővárosban és többnyire az utcai árusiló
kat, piaci gyümölcsárusukat károsították 
meg.

A rendőrség hétfőn délelőtt előzetes letar
tóztatásba helyezte a három pénzhamisítót, 
mig szökésben levő negyedik társukat or
szágszerte körözik.

Schulzbund tag rohant ki s rávetették ma 
gukat a kiivekkel, baxerckkel támadó ho- 
rogkercsztcsekre. Elkeseredett, véres kézi
tusa támadt. A szomszédos őrszobák rend
őrőrszemei azonnal értcsitelték a rendőr
igazgatóságot. ahonnaá

riadó autón robogtak ki a helyszínre.
A rendőrök gummibotokkal verték széjjel 
a verekedőket, de akkor már tizennégy vé
res sebesült hevert a kövezeten, akik közül 
tikel zúzott és szúrt sebekkel haldokolva 
vittek a Willielmina-kórbázba. A verekedők 
közül kél borogkereszlcsl és két szociálde
mokratát a rendőrségen letartóztatlak.

A riisseágassei összecsapáson kívül a 
szomszédos Nobilegaxseban is verekedés 
volt a nácik és a szocialisták közöli, ennek 
szintén a rendőrség vetett végit.

a baleset, amelynek nyomán sikoltva ugrált fel 
helyéről n közönség és idegesen menekült a ki
járat felé. A nagyobb zavart Árimi) igazgató 
gyors közbelépése akadályozta meg. Az igaz
gató harsány hangon nyugalomra intette a 
publikumot, kijelentvén, hogv nincs semmi baj 
és az előadást folytatják, mire a közönség le
csillapult és nyugodtan nézte tovább az elő
adást

A molomortót két magyar artista, cgv nő és 
egy férfi, mulatja be , a levegőben, Kis négy
kerekű motoron ereszkednek le a cirkusz tete
jéről cgv meredek pályán, amely a közepén 
megszakad, itt

kettős szállót csinálnak
és folytatva útjukat, érnek földet.

A Looping fiié loop számol minden este kü
lön bekonferálják és megjegyzik, hogy az ar
tisták kezdők és

magyarok.
ez az első állomásuk és innen indtilnak kül
földre.

Vasárnap este zsúfolt nézőtér fcsjüR érdek
lődéssel kisérte a levegő hőseinek bravuros 
működését, mikor nz artista-pár a cirkusz 
mennyezetén a kis motorokban elhelvezkedcll. 
a zene elhallgatott. A legnagyobb csendben in
dullak cl n lejtőn a motorok, amelyek közül az 

I cgvík, nmclvben a nő ült, a piílyíi megtörése 
előtt, defckiel kapott

A motor első kerekei kiugrottak és n mo
tor a nővel együtt a magasból a földre 

zuhant.
A szörnyű látvány roppant irgalmat idézett 

-lő. Mindenki azt hitte, hogy az artistanő bol
hán maradt a gép alatt. A motort gyorsan 1c

fl Caola wlfammos ürásn
vlfamlnturtRlntónóI fogva a bőro-lte’r gyeruro«?"rv.
u ráncok elsimulnak, u bor rugulmto*,  üi.e 'és b».>.uiá lesz. 

a Caola tálamba? hrto 

triirt<onz**rvAlO  e« bőrvédő itatása fejU«mvlhaf-‘'on és érért 
kényesbíirUel , sporio'ók és napozók na mura n. ' : . n.
Használ'*:  púder > IA, naokiizben nporinAI, napozásnál, este lelökve*
elolt. UorolvúkkoZMM előtt én után.

Kis doboz 50 fillér, nnijy doboz 1 pengő.
E? .Cl SE DÜHÍTS ll|NfBzergyér rt., Bttdsp«Bt, Arad. Prőea. MH no.

emelték az. artistanőről, akit sérülten, eszmé
letlen állapotban vittek ki a manézshől. Azon
nal ápolás alá vették és okkor megállapították, 
hogy az artistanő állapota ugyan

súlyos, de egyáltalán nem életveszélyes.
A vizsgálat most az irányban folyik, hogyan 
lazultak meg a mól' r kerekei, melyeknek ki
ugrása okozta a balesetet. A cirkuszban arról 
is suttognak, hogy bosszú játszik közre.

Antartáában is.. .
New York, augusztus 15.

Atlantié.*  C.itgben tegnap este cgv cirkuszi 
előadáson borzalmas körülmények közölt 
•árt szerencsétlenül kel trapézmüVésznö, akik 

Egymásba rolsam! Iiét 
vasárnap éjjel a Köröndim

A karambol okosója elmenekült — Két külíöldl 
utas megsebesült

A hétfőre virradó éjszaka cgv óra tájban • nagyobb tömege vette körül a két vérző cm-
■ ulyos kimenetelű karambol történt a Kő- bért. Rendőr is előkiridf. de addigra
röndnél. Wissengrund Ferenc bécsi mű
szaki vállakozó bai lát iával, dr. Anderl Ká
roly müncheni nemzelgazdásszal, akivel pár 
nan óta Budapest n tartózkodnak, a I). IV. 
3990. rend szánni autójával haladtak az 
Andrássy-ulon. A Nürnbcrg utcában voltak 
vendégségben és hazafelé indultak. A Szinv- 
nvei Mcrseuica felől cgv magánautó kanya
rodott ki az Andrássy-utra nagy sebességgel. 
Wissengrund, amikor észrevette a Körönd 
felé kanyarodó autót,

erősen tülkölt, de a másik autó veze
tője n; ’n vette figyelembe a jelzését, 

hanem továbbra is nagy sebességgel folytatta 
iitját.

A pesti autó elkapta a külföldi vállalkozó 
atitójánhk az elejét, azt teljesen összeron- 
csulta és

az autó két utasa nz úttestre zuhant.
Az összeütközés után az éjszakai járókelők

öriz©iíÍ3ev®?2ék. a 'Hornos44
Hádsy-tsScaa házmesteré szé’Stámss 

s©J2őíjél
Cselt és -zélhámcskoííot?, he-sy páréit szerezzen ez eufé- 
zásra— Feslet ha ial, fekete pápaszemmet álnéven bu.ktSi

A főkapitányságon ma csalás miatt őrizelbe- 
\.tl‘k Zaszbáek I-brene 2B év-s solTőrl. aki 
érdekes és kalandos előzmények titán került 
rendőrkézre.

Zaszlarck egy Baross-uleai házmester fia és 
régebben a „dollárinitlioinos" Takácsáé soíTőije 
volt. Emlékezetes, hogy Takács .l.'noov', l!á- 
day-ulcni házmesternó azt a hirt terjesztette 
magáról, hogv

egymillió dollárt örökölt
és a mcnnybcll örökségre óriási bevásárláso
kat cszkö-ölí. Bútort, autót, ruhákat, ékszere
kéi vásárolt persze mindent hitelbe. Ké
sőbb kiderüli, hogy az örökség csak a holdban 
van. A becsapott kereskedők tői jelentették Ta
kácsnál és az urát.

Takács fogházba került és ott meg Is halt, 
Takácsnál pedig tébolydába vitték.

Legutóbb akkor szerepelt, mikor azt állilolta, 
hogy egy fiatalember az ő autójával gázolta 
halálra a Margitszigeten Gulácsy József rend
őrt. de kiderült, hogy Takácsné hazudott.

A dollármilliomos hózmeslcrné bizalmi em
ber? volt Zaszlarek és mikor a szélhámosság 
kiderült, állás nélkül maradt.

Három bányász haláíos 
szerencsétlenség 

EHcmeffe őfeef az általuk nyílóit bányailreg
Déva, augusztus 15.

(A Hétfői Napló liidósilójálól.) Borzalmas 
szerencsétlenség lörlént tegnap a Déva mel
letti Vulkán községben, ahol a bányákat 
nemrég lezárták a gazdasági kriz.is követ
keztében. Az üzeinbeszünielés után n mun
kanélküli bányászok a hegyoldalban ürege
ket vajlak, ahol tovább is bányászlak, hogv 
napi szénszükséglelüket ellássák.

legunp Sás; Amlrás, Oprcan Lázár és 
Varina János bemásztak egy üregbe, hogv

az egyik éleiét veszítette,

a másikat haldokolva szállították a kórház
ba. Berger Irén trapézinüvésznő, akit Eu
rópában is jól ismernek,

nagy m:agassá,,b!:n elhibázta az ugrást 
és lezuhant.

A szerencsétlen artistanő nvakcsigolyá ja el- 
iőrött es még a menlőkarsiban mcglia!t. 
Partnere. Roxij la Rése, látva l 1 
zuhanását, annyira izgatott lett, hogy el
vesztette lélekjelenlétét és

elengedte a trapézt.
Ő is lezuhant és pedig oly szerenesélle-iül, 
hogv mind kél lábát és liál gerincét dl őrié. 
Haldoklik.

az összeüli. őzM előidéző autó továhb- 
szá’r.ih’oit a Körút irányában.

A járókelők közül töbt en egy számot mond
tak be a rendőrnek s észt ríni állítólag a 
Bp. 39—071. rcndszámu autó vidl az. amely 
a Körönd felöl, közvetlenül az összeütközés 
után nagy seb; sséggd haladt a Nagykorul 
irányában, (isakhan ai megérkeztek a men
tők is és első segélyben rcszcsilelték a k’t 
sérültet. A bécsi vállalkozó jobb kulcse'ont- 
törést szciHC‘!r,t s az <> ál!1 obi > 'l\ns;-| !>. 
A Rókus kórba l a szállít tlák ápolás vé
gett. Anderl dr. csak könnyel b sérülési' t 
szenvedett és kérésére ót a lakására vitték. 
Az összeütközés ügyében

a rendőrség megindítóba a vizsgálatot 
és erélyes nyomozás indult az összeütközés 
után elmenekült autó vezetőjének kézre- 
keritésére.

A fiatal soíTőr 
szenvedélyes autós, 

minden pénzét arra I:öltötte, hogy taxizott, — 
passzióból vitette magát cél m’lkiil a város egyik 
részéből a másikba. Végül, mikor m r mm 
volt pénze, ravasz szélhámosságot eszelt ki. 
Állásközvetítő ügynök utján liá:mesteri állást 
ajánlott abban a házban. ahol nz apja volt 
líézmAlcr. Olyan időre rcmleltc oda it feleket, 
mikor az apja nem volt otthon és

egy mip üt jelentkezőnek iidla át lelépésl 
dij ellenében p.z édeganja állását.

Mikor a szélhámosság kiderült, Ziiszlarck meg
szökött. A dcték’lhek sokáig keresték, mg 
azután vasárnap éjjel sikerült elfogni.

Megtudták, hogy a fiatalember szöké-e után 
a Gát-utcában Kriuánszky Ferenc, álnéven al
bérleti szobát veti ki,

szőke buját feketére festette és fel ele 
pápeszemet visel, hogy ne I'merjék fel és 
ameddig a pénzből futotta, taxizott a vá

rosban.
Vasárnap éjszaka is autón érkezett a gálutcai 
házhoz, amelynek kapujói an mái várták a 
detektívek. I lolsó pengőiből kifizette a tájit és 
gyalog ment a főkapitányságra a detcklivckkel.

szenet ássanak. Feleségeik lent várták férj- 
jeikel. Egy óra iniillán feltűnt az asszo
nyoknak férjeik távolmaradása és az üreg
hez sietve megdöbbenéssel vették észre, 
hogv a

mélyedés nyilasa hemnloít és eltemette 
a szerencsétlen embereket.

Az órákig tarló mentési munkálatok hiá
bavalók voltak. A föld m Ivéből

holtan hiiziük ki h három bányászt, 
akik után kilenc apró gyermek maradt.
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autókatasztrúla a balatoni 
országúton 

DstarohariE egy autó nágy ueszteglB motorKorókpártia
Székesfehérvár, aiigiis/t-is 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Szabadbattyán kö/cléhen az or
szágúton egy vecsési társaság haladt négy 
mólói kéi ék páron. Bővíti időre megálltak az 
ufón, hogy a társaság egyik tagja a többie
ket, akik fennüllek a kerékpárokon, lefoto- 
gralálja.

Egyszerre csak
Budapest felől Hihanva jött egy Mi- 

nejva-kocsi,
mely áU ‘óhig Soltész kecskeméti birtokos 
tulajdona és amelyet egy fiatalember veze-

Borzalmas kettős 
öngyilkosság Szegeden 

A vonat elé fekUdt egy fiatal Jegyespár — 
A kerekek darabokra szaggatták őket

Szeged, auguszus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 

jelentése.) Vasárnap este a Szeged és Hód
mezővásárhely között közlekedő vonal vé
res kerekekkel futott be a rókusi állomásra. 
A vasúti személyzet észrevette, hogy a ke 
rckeken kisebb húscafatok is vannak és 
kutatni kezdték azt, hogy honnan kerültek 
azok a vasúti kerekekre.

Visszafelé haladtak a vasúti síneken és a 
lóversenytérnél

két borzalmasan összeroncsolt, daru
itokra szaggatott holttestet találtak. 

A megindított vizsgálat kiderítette a halót*  
tak személyazonosságát s megállapította, 
hogy fídez János hiiszonnégyévés kovács
segéd és Kovács Etel lizenkilencéves fiatal 
leány kerültek a vonal kerekei alá.

A vasúti vonal mellett megtalálták a he- , 
lyct, ahol Róc: János letérhette a kabátját

A debreceni kereskedő-kongresszus
r ■ r ■ _nagy szenzációja:

bejelentették, hogy a kereskedők kétévi halasztást 
kapnak az adótartozásokra

Debrecen, augusztus 15.
. éA Hétfői Napló tudósitójának tele fel
jelentése.) Az OMKE vasárnap és'hétfőn 
Debrecenben országos kereskedelmi kon
gresszust rendezeti, amelyen (óbb mint ki
lencven kereskedelmi testület megbízott ja 
veit részt. Az ülést, amely a debreceni vá
rosháza dísztermében folyt le, Scsztlnfi 
Jenő felsőházi tag, a debreceni kereske
delmi és iparkamara elnöke ‘ nyitotta meg. 
I'tána Debrecen város nevében Zöld József 
helyettes polgármester üdvözölte a kon
gresszust, majd Magyar Bertalan számolt 
be az O.WA/'-nck a kormánnynal folytatott 
tárgyalásairól.

Magyar Bertalan beszéde során többek 
közt azt hangoztatta, hogy a kereskedők 
ina mar nem juthatnak abba a helyzetbe, 
hogv adótartozásaiknak eleget tegyenek. Az 
OMKE előterjesztésére a pénzügyminiszté-

Miniszterekkel levelezett és egyetemi 
katedrát kért a Tompa-utcai 

kuruzsló háztulajdonos
Hétfőn délelőtt fejezte be a főkapitányság 

sérülési osztálya Kunczy József 69 éves cu- 
korknkészilő kihallgatását, aki mint ismeretes, 
szérumot hozott forgalomba, amely szerinte a

telt
Az autó előzni akart egy szekeret és eköz

ben valósággal
rárohant a négy motorkerékpárra.

Az egyikből velőtrázó rikoltással zuhant ki 
az úttestre Kiss Kálmán vecsési tisztviselő, 
akinek a lábait valósággal leszelte és össze
roncsolta az autó, úgyhogy állapota 

életveszélyes.
Ugyancsak súlyos sérülést szenvedtek. Kcl- 
ler Mátyás dr. és felesége vecsési orvosok. 
A rendőrség erélyes nyomozást indított.

és azon különböző édességeket, cukrászsü- 
tem'nyeket falatoztak és utána

egymást átölelve ugrottak az arra ha
ladó vonat elé.

amely valósággal szétdarabolta őket.
Hogy mi volt ennek a kettős öngyilkos

ságnak az oka, azt még nem tudták meg
állapítani, de minden jel arra mutat, hogy 
előre készültek rá.

Vasárnap délután ugyanis 
ünneplő ruhába öltöztek 

mind a ketvrn és a legjobb hangulatban a 
városban bevásárolva cigarettát és édessége
ket, sétáltak ki a Lóversenytér felé, aho\ 
órák hosszat időzhettek és ott várták be a 
tiz órakor arra haladó vonalot. A kellős ön
gyilkosság annál rejtélyesebb, mert jegyes
párok voltak és egy év múlva lelt volna az 
esküvőjük.

rium minden kereskedőnek megadja az en
gedélyt, hogy

ötszáz pengőn aluli adólartózásárn az 
adóhivatalnál, azon felül pedig a pénz- 
ügyigazgutóságnál kétesztendős halasz

tást kérjen.
kétesztendős haladékot a kereskedők ka

matmentesen kapják. Az OMKE Ígéretet ka
pott arravonatkozólag is, hogy az igazság 
ügyminiszter rövidesen a 33-as bizottság 
elé terjeszti azt a rendeletet, amely 

lehetővé leszi, hogy a kereskedők bírói 
eljárás utján igényelhessék Uzletbérclk 

leszállítását.
A nagy tetszéssel fogadott beszámoló 

után Horvál'i István, az OMKE főtitkára 
a vámtarifa revízióját sürgette, majd több 
felszólalás után a kongresszus hétfő dél
után végeiért.

A

a 
tű
éi. 

különböző betegségeket gyógyítja, de valóság
ban bőrgyulladást,

súlyos betegségeket idézeti elő 
és többen kórházi ápolás alá kerültek.

A szérunigyáros, aki különben háziúr, 
Tompa-utca 32. ahüti egyemeletes bérhúz 
Injdonosa, igen jó anyagi viszonyok közöli
A magnstermelü. Kossuth-szakállas, 66 éves 
ember n rendőrségen kihallgatása alkalmával 
valóságos

propagandabeszédet tartott
az ö találmányáról és azt állította, hogy a ha
tóságoknak nem üldözni, hanem támogatni 
kellene az ő találmányát, hiszen neki egy elve 
van,

nem akar beteg embert látni.
Könyvel is Irt, amelynek a cimc: „Egy faj
higiénikus gondolatai'' és ezt a könyvel három 
pengőéri bocsátotta forgatómba. Á szérumért 
egv fillért scin kért, de minden egyes látogató
nak meg kellett vásárolnia a kis könyvet.

levelezést folytatott különben ■ miniszter
elnöktől kezdve az összes miniszterekkel.

Igy Klebelsbcrg volt kultuszminisztertől nem 
kevesebbet kéri, mint egyetemi tanszéket, hogy 
ott különös elméletét hirdethesse. Gömbös 
honvédelmi minisztert arra kérte, engedje meg 
neki, hogy a beteg katonákat gyógyíthassa. 
Emut volt népjóléti minisztert levélben szólt-

CSILLÁROK
bronzti<mrAk, írókészletek. ....
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tolta fel; hogy adjanak neki engedélyt, hogy 
különböző vidéki városokban, főleg bányatele
inken védőoltásokat alkalmazhasson szérumá
val tüdő, ideg és egyéb betegségek ellen.

Részletes kihallgatása után —- tekintve, hogy 
szökésétől tartani nem kell, — elbocsátották 
ugyan a főkapitányságról, de

gondatlanságból okozott súlyos testlsértés 
címén indult meg ellene az eljárás. Ügyét át
tették az ügyészséghez s ott fognak dönteni 
további sorsa felöl.

Beomlott a szegedi 
uj püspöki palota 

mennyezete
Szeged, augusztus 15.

Hétfői Napló tudósítójának telefon-
jelentése.) Hétfőn délután Glattfclder Gyula 
dr. uj püspöki palotájából hatalmas robaj 
hallatszott ki az utcára. Akik hallották, azt 
hitték, hogy valami merényletokozta robba
nás történhetett, bár tudták, hogy a püspök 
nem tartózkodik Szegeden.

A hatalmas robajra a püspök titkára ro
hant be a püspök dolgozószobájába s meg
állapította,

hogy az uj püspöki palota mennyezete 
leszakadt,

majd a későbbi vizsgálat megállapította azt

Győrben leleplezték József királyi 
herceg szobrát

A magyar tűzoltóság ünnepe
Győr, aug. 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnapra közel háromezer magyar és 
külföldi tűzoltó gyűlt össze Győrben, Jó- 
z-ef királyi hercegnek, a magyar tűzoltó
ság halhatatlan emlékű pártfogójának emlék
ünnepélyére, melynek keretében leleplezték a 
tüzoltószövelség állal létesített szobrát is.

Az ünnepségeket a különböző felekezetek 
templomaiban tartott Istentisztelet nyitotta 
meg, majd délelőtt tiz órakor az iparoslanonc 
iskolában megnyitották a tüzoltószerkiállitást, 
amelyen bemutatásra került minden olyan ipar
termékünk, amely a tűzoltással valamilyen vo
natkozásban van.

Erdélyi Ernő tüzoltófőparancsnok megnyitó 
beszéde után az egybegyült előkelőségek meg- 
tckinte.tték a kiállítást-

DéUieu, tizenkét órakor a tűzoltólaktanya 
udvarán gyülekezett az előkelő közönség. Jó
zsef királyi herceg szobrának leleplezésére. 
Pont délben megérkezett József királyi herceg, 

Kabinfosztogatás miatt 
letartóztatták egy előkelő gyöngyösi

Kirabolt egy varsói kereskedőt is
Gyöngyös, augusztus 15.

(A llátföi Napló tudósítójának telefonjclen- 
tése.) A gyöngyösi rendőrség vasárnap őrizet
be vette ifjabb Varga Józsefet, egy különböző 
hivatali bűncselekményekért régebben elbocsá
tott városi tisztviselőt.

Pillér Abrahám egy Gyöngyösön tartózkodó 
varsói gyümölcskereskedő panaszt lelt a rend
őrségen, hogy

a strandfürdőben kabinját kirabolták és 
ellopták háromezer pengő értékű brlllláns- 
györiljét, valamint pénztárcáját, melyben 
hatvan dollár és négyszáz Ura készpénz 

volt.

budapestkörnyéki fiiszerkereskedők vasár
délután a kispesti ipartcstülcl székházé- 

a tcjkariell ellen
tiltakozó gyűlést tartottak.

Halassy Jenő elnöki megnyitójában elmon
dotta, hogy Budapest környékén az utolsó négy 
hónapban

negyven százalékkal csökkent a tej
fogyasztás

s a katasztrofális visszaesést a tejrendelet 
visszásságai idézték elő. Ezután Cilitek László 
pontokba foglalva olvasta fel a tejviszonteladók 
követeléseit: a lej szabadforgalmának vissza
állítását,

a tcjrcndelct hatálynnkivill helyezését 
vagy teljes végrehajtását, s n tejhizottságnak 
fűszeresekkel való kibővítését követelik.

Határozati javaslatokban tiltakoztak meg az 
elárusítható tejmennyiség igazságtalan megkö
tései, to-rtbbá az. alacsony haszonrészesedések 
ellen. Végül

amnesztiát követeltek
a tejrendelelbc ütköző kihágások miatt kisza
bott büntetésekre

Sterk Mór, Hulla József, Mikó Sándor, Gtu-

A 
na p 
bún

A pestkörnyéki fűszeresek tiltakozó 
gyűlése a tejkartell ellen 
A tejrendelet hatálytalanítását követelik

2-lk 
szörmafrac 

propaga nda! 
Felvesszük a narcot 

a külföldi afrik behozatala etlen és 
forgalomba hozunk, használat

ban a lószörret egyenrangú. 
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Vidékre utánvétlel 
Meg nem telelőt visszaveszünk 1!

Pluma paotangyír
Kamermayer Károly ucca 2. 

Szervita tér sarok
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is, hogy a vasbetonváz gyengén volt meg
kötve s ez okozta a mennyezet leszakadását.

A lehullott törmelékek a püspök dol
gozószobájának több biilordiirabját ösz- 

szetörték.
A vizsgálat megindult és műszaki vizsgálat 
alá veszik most már az uj püspöki palota 
egész építkezését.

akit Kárpáthy Kamilló, a honvédség főparancs
noka fogadott. Huszár Aladár főispán mondott 
magasszárnyalásu ünnepi beszédet, majd enge
délyt kért a királyi hercegtől a szobor leleple
zésére. Ezután egymásután helyezték el a ko
szorúkat a szobor talapzatára. Elsőnek látható 
meghatottsággal József királyi herceg tette le 
koszorúját, majd utána következtek a külön
böző hatóságok s végül Szoliter Ferenc polgár
mester vette át a város gondozásába a szobrot.

Délután három órakor Horthy István a tiiz- 
oltószerkiállitáson bemutatta a szárazoltókészü
léket.

Este tíz órakor nagyszabású látványosságban 
volt része a város közönségének s az egybegyűl
teknek, amennyiben Erdélyi Ernő tüzoltófö- 
parancsnok vezetésével bemutatták 
győri városháza" oltási munkálatait.

Hétfőn tartotta a Magyar Országos Tüzöltó- 
szövetség tisztujiló közgyűlését, melyen újból 
Széchenyi József grófot elnökké, ügyvezető al- 
elnökké Marinovich Imrét választották meg.

az „égő

A rendőrség a megindított nyomozás folyamán 
gyanúba vette ifjabb Vatyd Józsefet és gyanúja 
alaposnak is bizonyult, mert sikerült öt akkor 
letartóztatni, amikor az ellopott értékekből 
pénzt akart csinálni.

Elsősorban a dollárokat akarta értékesíteni,' 
eközben ütött rajta a rendőrség.
Ifjabb Varga József bevallotta, hogy 

két év óta fosztogatja a .strandfürdő 
kabinjait.

letartóztatás nagy feltűnést kelteti, mert a 
tolvaj egy gyöngyösi előkelő polgárnak. Varga 
József városi képviselőtestületi tagnak a fia.

s

A

bér Mihály, Sajgó Jenő, Mohai Károly és Tóth 
József hozzászólásai után a határozati javasla
tokat elfogadták és elhatározták, hogy köve
teléseiket a Szent István napján tartandó or
szágos nagygyűlés határozataival együtt fog
ják a kereskedelemügyi miniszter elé terjesz
teni.

— Rorgnnyl-fénykép 3 drb. 8 P. Calvin-tér 5.
— Turlstahajók Indulnak az ünnepnapokon 

la. — Szent Isivánnapl esti különjáratok. A 
közönség köréből megnyilvánult ismételt érdek
lődésre a Mefter igazgatósága közli, hogy a 
közkedvelt ,,Turistába jó", amely az Eölvös-féri 
kikötőből vasárnaponként reggel 6 órakor indul 
egységes. 1.80 pengős meneldiijal Esztergomba, 
ünnepnapokon is közlekedik. Szent István heté
ben tehát 14-én vasárnap, 15-én hétfőn. 20-án 
szombaton és 21-én vasárnap fog Indulni n 
„Turislahnjó". A Mefter ez alkalomból már elő
zetesen tájékoztatta a közönséget, hogv „Szent 
István napján*'  este, a főváros által rendezendő 
tűzijáték megtekintésére, a Dunán külön járato
kat fog indítani, amelynek részletes program
ját n legközelebbi napokban fogja ismertetni.

Hasai szén lllff.ro olrörnnttfifn bovAK 

„Tanfaí*  kályhák stís 
Swobodá-nál kaphatók.

Mintaterem: VIn AndrAsay.nt 14. Telefont 177—fO.
Uyár, VJ, Lomb-utca 84-88. TeLs 007-84

lllff.ro
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Elrabolta gvermeKOt a üomádi-l asszony, 
akit tarló azzal gyanúsít hogy bolondito beiandeket 

kavart ateifibe
Debrecen, aug. 11.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A Hétfői 
Napló számolt be arról a bünperről, mely 
Biharvármegyében nagy port vert fel. A 
komádii járás kéményseprömestere feljelen
tette feleségét, hogy

meg akarta őt mérgezni
'és bnlonditó beléndck magvait főzte ételébe- 
italába, csakhogy minél hamarabb az örül
tek házába küldhesse.

Kálmán Sándor kéményseprőmester felje
lentése alapján megindult a bünpör az asz- 
szony ellen és a házkutatás során

lefoglaltak különféle mérges folyadék
kal telt üvegeket.

A bünpör még nem nyert befejezést, a sza
badlábon maradt asszony azonban mára 

ujabb szenzációval szolgáit.

Nagyszabású devizaügyben 
nyomoznak Nagykanizsán 

Sokszázezer pengős devtzaszabálvtalanság miatt 
leljelentettek egy exportőrt

Nagykanizsa, augusztus 15.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának tclefon- 

jelentése.) A nagykanizsai kereskedői és 
gazdasági körökben nagy feltűnést keltő 
nyomozás indult. Szombaton

két államrendőrségi detektív érkezett 
Budapestről Nagykanizsára

és jelentkeztek az oltani kapitányságon.
Rövidesen elterjedt a Ilire, hogy a detek- 

Hoffer Vilmos, a Postatakarék 
megszökött csalója Stambulban 

lóversenyistállót alapított
Nagy feltűnést keltett néhány hónappal 

ezelőtt az a vakmerő csalás, amit egy Hof
fer Vilmos nevű fiatalember követelt el éc 
Postatakarékpénztár kárára.

Hoffcr hamis csekkbefizetési lapot nyo
matott, kiállította saját nevére, 18.000 pen
gőre, folyószámlát nyittatott magának és

a kiállítóit csekklapot egy bűntársa se
gítségével becsempcsztette a takarék 

napi postájába.
így az összeget javára is Írták, a pénzt 
nyomban fölvette és megszökött Budapest
ről. Még a bűntársát is becsapta: egy fillért 
sem adott neki.

A rendőrség nagy apparátussal kereste 
H affért,

el

Huszonnégy óra alatt ugyanarra 
a fába vert szögre akasztotta fel 

magát két öngyilkos a Városligetben
A véletlen különös játéka folytán a Vá

rosligetben
egy ugyanazon a helyen 

huszonnégy óra leforgása alatt két halálos 
öngyilkosság történt. A Budapesti Színház 
mögött szombaton éjszaka egy fába vert 
szögre felakasztotta magát Weisz Dávid 60 
esztendős kereskedő, aki a Thököly-ut 11. 
sz. alatt lakott. Weisz, aki valaha jobb na
pokat látott és jómeneleiü üzlete volt, súlyos 
anyagi gondok közé jutott és efölötti 
Keseredésében követte el öngyilkosságát.

Az öngyilkosság felfedezése után 
a kampósszeg ott maradt a fába verve 

és ugy látszik ezt a helyet és Weiss öngyil-

Óriási arányodban folyik a csempészés 
az osztrák fiatáron

Irtőfiadjdtatot indíianati a csempészbanditáfi ellen '
A vámhatóságoknak már hosszabb idő óta 

Súlyos gondokat okoz a csempészek óriási el
szaporodása. A rendőrségnek az elmúlt hóna
pokban sikerült ugyan több ismert csempész
bandát ártalmatlanná tennie, a sorozatos visz- 
szaélések azonban ennek ellenére is

egyre szaporodnak.
A veszedelmesen szaporodó csempészések 

miatt a kereskedelmi érdekeltségek is panasz

Meghívó.
A „Papagáj" dandng-cabarót teljesen újjáalakítva, új szellemben 
e hó 16-án, kedden este 10 órakor, pazar műsorral megnyitom.
A változott gazdasági viszonyokhoz alkalmazkodva, a szolidság 
jegyében indítom útjára a reorganizált ,.Papagáit".
A megnyitó előadásra ezúton tisztelettel meghívom.

Megkülönböztetett tisztelettel i

Gábor Sándor
a „Papagáj" igazgató-tulajdonosa

Megjelent a vagyonos kéményseprő házánál 
az elmúlt napokban, a kerítés szétbontása 
után behatolt a házba és

elrabolta négyhónapos Sándor nevű flát.
A gyermekrablást észrevették, üldözésére 
indultak, de az asszonynak sikerült elmene
külnie és nyomtalanul eltűnt gyermekével 
együtt.

Kálmán Sándor a debreceni ügyészségen 
jelentést tett a gyermekrablásról és sürgős 
nyomozást kért, hangsúlyozván félelmét, 
hogy az asszony bosszút áll majd rajta és el
keseredésében önmagát és a gyermeket is 
elpusztítja. Az ügyészség utasítására a 
csendőrség széleskörű nyomozást indított, 
hogy kézrekeritsék a gyermekrabló anyát, 
eddig azonban még nem akadt nyomára.

tivek a Nemzeti Bank feljelentése alapján 
érkeztek Nagykanizsára, hogy egy nagysza
bású deviza szabálytalansági ügyben foly
tassanak nyomozást. A kiszivárgott hírek 
arról szólnak, hogy

egy exportőr eEen érkezett a feljelentés 
és az illetőt azzal gyanúsítják, hogy sok 
százezerpengős devizaszabálytalanságot kö
vetelt el.

rádión, telefonon, alarmlrozták a szom
szédos államok rendőrhatóságait, 

de Hoffcr nyomtalanul eltűnt.
Most azután megérkezett a Ilire annak, 

hogy
Hoffer Vilmos, aki szenvedélyes lóver
senyjátékos, Sztambnlban él, verseny

istállót alapított és meggazdagodott.
Hiába tudják azonban Hoffer tartózko

dás’ helyéi, nem lehet elfogni, mert
Törökországgal nincs kiadatási szerző

désünk
és igy, amig el nem hagyja Törökország föld
jét, nem lehet letartóztatni, illetve haza
hozatni.

kosságának módját találta a legalkalmasabb
nak egy eddig ismeretlen öngyilkos is. 
Ugyanazon a helyen, arra a szögre, thol 
huszonnégy órával előtt a Thököly-uli keres
kedő felakasztotta magát,

hétfőn hajnalban egy harmlnc-harmlnc- 
öt évesnek látszó, egyszerűen öltözött 
férfi holttestére bukkant a ligeti őr. 

Értesítette felfedezéséről a rendőrséget, 
ahonnan bizottság szállt ki a helyszínre. Át
kutatták a halott zsebeit, azonban semmi
féle személyazonosságát igazoló iratot nem 
találtak nála. Holttestét a törvényszéki bonc- 
tani intézetbe szállították.

szál fordullak a vámigazgatósághoz, azt han
goztatva, hogy a csempészés

mérhetetlen károkat okoz a legális keres
kedelemnek.

Különösen nagymennyiségű selyem, textil, 
gyöngy, cipő, óra és ékszeráru kerül át ilyen 
módon a határon, de igen gyakori a borral 
való csempészkedés is. Mint ismeretes, a bort 
19 fillér belső fogyasztási adó terheli, tehát jó- 

k

val több, mint maga a beszerzési á 
lóminőségü Idei bor vidéken má 8—12 fillérért 
kapható. A csempészek ezt a bort összevásárol
ják és tejeskannákban szállítják be a fővá
rosba, ahol jóval olcsó,t»b áron tudják forga
lomba hozni, mint azok a kereskedők, akik 
kénytelenek a fogyasztási adót is leróni.

A kereskedői érdekeltségek panaszára a vám
igazgatóság erélyes lépésre szánta el magát a 
csempészekkel szemben. Megindult egy nyo
mozó különítmény megszervezése, amelynek 
célja a csempészek állandó szemmeltartása és 
leleplezése. Ez

a vámnyomozó-különítmény a rendőrséggel

karöltve fog dolgozni.
Különösen erős kordon alá veszik az osztrák 
határt, mert az 'Ausztriával való vámháboru 
óta, az életbelépett magas vámtételek miatt 
ezen a vonalon

a csempészbandák hihetetlen elszántság
gal dolgoznak.

Alig midik el nap, hogv a határőrök ne lenné*  
nek kénytelenek fegyverüket is használni a 
vakmerő csempészekkel szemben. A vámigaz
gatóság a nyomozói különítmény munkájától 
várja, hogy a legális kereskedelem megszaba
duljon a veszedelmes konkurenseitől.

110 pengős adóssága miatt a határon 
lefogták a nászutjáról hazajött 

gazdag vendéglőst
Évekkel ezelőtt kivándorolt és

Miskolc, augusztus 15.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Kellemetlen „incidens**  érte He
gyeshalom határában Kréger József mis
kolci pincért, aki néhány évvel ezelőtt ván
dorolt ki Belgiumba és Ostendében telepe
dett meg. Kréger vendéglőt nyitott és rövi
desen vagyont is szerzett. Nemsokára meg
nősült, belga lányt vett feleségül és nász- 
utjára szülővárosába, Miskolcra utazott.

Hegyeshalom határában az a kellemetlen 
meglepetés érte, hogy

a rendőrség a miskolci ügyészség kö- 
rözölevele alapján letartóztatta.

Kiderült, hogy Kréger annakidején ugy tá
vozott Miskolcról, ' 
rész-kereskedőnek 
radt. A kereskedő 
fel Kérgert.

A pincér, akit a o . . .................
lilott, azonnal kifizette az összeget a kerék- 
párüzlel tulajdonosának, aki erre vissza
vonta feljelentését. Ezek után a rendőrség 
szabadonbocsálotta Krégert, aki azonban 

/lor/y egy kerékpár-alkat-
110 pengővel adósa ma- 
csalás cimén jelentette

rendőrség Miskolcra szál

Megindult a Jegyelővétel 
. LABRIOLA SZÍNHÁZ VARIETÉ 

volt Városi Színház - Vili., Tisza Ká'mán-lór 

augusztus 20-üd nwviio eiöíűasara es a Mhezö nauohra 
4ní,v.élell H "I,ért61. *•-  Pe“R«1« válthatók a színház JeRyelö-d: b lg_______  ________ Telefon: József 3!2—92

elfelejtette rendezni tartozásé/ 
kellemetlenül megszakadt nászút járói sür
gősen visszautazol! Ostendéba.

A halálba menekült száz 
ember egy kígyó elől 

A tulzsuíolt konrn borzalmas 
katasztrófája

London, augusztus 14.
Indiában, Kolhapur közelében a Varnu< 

folyón áthaladó túlzsúfolt komp beleütkö
zött egy fába, amelynek

ágairól hatalmas kígyó esett a komp 
fedélzetére.

Az utasok páni félelemben menekültek i 
kígyó elől a komp túlsó oldalára. Az egy
oldalú megterheléstől a komp, egyensúlyát 
vesztve,

felborult.
Az utasok közül csak néhányan tudlak 
partra úszni; mintegy

százan,
közöttük számos asszony és gyermek a vízbe 
fúltak ,
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IBIEIEK
Aldetektivek garázdál

kodnak a Városligetben
Munkában a „zuhantok" 

galériája is
Földváry László hcntcsscgódel mára virradó 

éjszaka a Várogllgethcn ismeretlen emberek 
mcgállitott'ák, delekliveknek adták ki magukat 
és igazolásra szólították. igazoltatás közben 
azután ncjíiístelí,

összeszurkálták
ás elmenekültek. Később a járókelők akadlak 
rá és a mentőket hívták, akik kórházba szállí
tották.

A Városligetben az idén —• mint minden nyá
ron — megint

munkába állt a „ziihantók**  galériája.
Tolvajnyelven zuliantóknak nevezik nz áldelek- 
livckcl, akik a Városliget elhagyatott helyein 

útját állják a szerelmes pároknak, 
magános embereknek, összeverik és-, kifosztják 
őket

A rendőrség most
nagys/.abó.sti razziákkal Igyekszik megtisz

títani a városligetet 
a zsaroló és hicikázó áldcleklivektöl.

— Továbbra Is meleg Idő várható. Va
sárnap és hétfőn országszerte kánikulai hő
ség vo|| A .Mctcorolóyhd 1 idézet jelentése 

• szerint keddre a Dunántúlon esetleg zivata
rok várhatók, de a meleg változatlanul meg
marad.

— Megkezdődött Géniben a zsidó világ
kongresszus. Gcnfből jelentik: Vasárnap 
délután kezdődött nteg Genfhen a zsidó vi
lágkongresszus, amelyet az. amerikai Jetvisli 
Congress kezdeményezésére hívlak össze. 
A világkongresszuson 19 ország zsidó lakos
ságának megbízásából ISO kiküldött jelent 
meg. Anglia. Németország, Franciaország és 
.Magyarország zsidó szervezeteinek megbí
zottai nem jelentek meg a kongresszuson. 
Ezt a távolmaradást azzal magyarázzák, 
hogv a fenti országok zsidó lakossága azon 
a véleményen van. hogy a zsidókérdés nem
zetközivé tétele csak árthat a zsidóságnak 
és még jobban provokálja az. antiszemitiz
must. A kongresszust dr. Stephen Wise, az 
amerikai zsidó kongresszus tiszteletbeli el
nöke nyitotta meg.

Podliorányl váci kanonok meghalt. Vácról 
jolentik: Podhorányi József pápai prelátus. 
váci székesegyházi kanonok, a városi pénzügyi 
bizottság volt elnöke, ma éjjel 07 éves korában 
elhunyt. Halála városszerte nagy részvétet kel
teit.

— Klllönös hermelin-kaland n Váci-utcai 
N/iicsilzIelbcn. Breitfcld Marcell Váci-utcai 
sziicsüzletbe tegnap perzsagallérvásárlás 
űrügye alatt beállított két fiatalember. So
káig válogatlak, de vásárlás nélkül távoz
tak. Alig hogy eltávoztak, az alkalmazottak 
észrevették, hogy négy fehér hcrmelingal- 
lér hiányzik. A fiatalemberekre hárult a 
gyanú és utánuk szaladtak és rendőrnek 
adlak át őket. A rendőr visszavitte az üz
letbe a tiltakozó fiatalembereket és miköz
ben ott vitatkoztak, a kiszolgáló asztal 
mellett megtalálták a hiányzó hermelingal
lérokat. Valószínűnek tartják, hogy a fiatal
emberek ellopták az értékes prémeket és 
mikor visszakisérlék őket, észrevétlenül le
dobták az asztal mellé, hogy igy megszaba
duljanak a bűnjelektől. A gyanúba veti 
fiatalembereket őrizetbe Vették.

— A Drávavölgyl Készvónytársnság kapta 
meg Nagykanizsa villany koncesszióját. 
Nagykanizsáról jelentik: Nagykanizsát ed
dig a Transdanubia Egyesüli Gőzmalom 
Hl. villanytelepe látta el villannyal. A szer
ződés kél év múlva lejár és a város pályá
zatot irt ki a villanykoncesszióra. Kél pá
lyázó jeleni kezelt: a Transdanubia és a 
Drávavölgyi Rt. A Transdanubia 1,700.000 
pengős kölcsönt is ajánlott és ugyancsak 
kölcsönt ajánlott a Drávavölgyi is. A hár
mas szakbizottság kél napon át tárgyalta 
az ajánlatokat és úgy határozott, hogy a 
képviselőtestület előtt a Drávavölgyi Rt. 
pályázatának elfogadását ajánlják. Ez a 
határozat egyértelmű a koiiC£5iXÍó—végleges 
o< I a i I jÜéié  ------------ - "

— A cslkágói polgármester H.idapcstre 
jön. Bécsből jelentik• Csermák Antal csl
kágói polgármester, aki Prágából érkezve, 
néliánv napot Becsben tölt, kedden délután 
inkognitóban autóján egv napra Budapestre 
érkezik, hogv a magyar fővárost meg 
tekintse.

Meghívó!
IlililllHIUllíillllllhflllliliillllllHlllJIIIIIhl

k
Kellemes meglepetések
kel várjuk az újonnan át
alakított helyiségeinkbe.

Capri
Podmaniczky-utca 8

Titokzatos vérengzést ús botrányos orgiát 
leplezett le nagybányán a rendőrség

Nagybánya, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósitójától) Nagybá

nyát. a különben eseménytelen élelü kis 
erdélyi ' bányavárost, két nagy szenzáció 
tartja napok óta izgalombal).

Tegnap éjszaka ismeretlen álarcos ban
dita hatolt be Hidegkúti Demeterhez, egv 
italmérés féilábu, hadirokkant tulajdonosá
hoz. Az idegen a rokkant feleségének ágyá
hoz lépett és az alvó asszonyt egy

hatalmas késsel többször mellbeszurta.
Ezután az alvó asszony ágyában alvó

13 éves kisfiút Is borzalmasan össze
szurkálta*

majd a rokkant emberre vetette magát, kin 

szintén súlyos sérüléseket
ejtett. Ezután elmenekült.

Orvosi megállapítás szerint, a rokkant 
korcsmáros tizennégy késszurást szenve
dett, amelybe nemsokára bele is halt, mig 
az asszony és fia a halállal vívódnak.

A hatóságok szerint a merénylet személyi 
bosszú müve. Az álarcos merénylő a hely

— Egy jegyespár tragédiája. Ivanics Er
zsébet kondorosi leány vasárnap reggel ke
rékpáron rokuiilúiogatóba induii Puszta- 
szenletomyára. Alig hagyta cl Kondorost, 
amikor a nagy hőségtől elájult és bicikli
jével a kilométerjelző kőnek futott. Iva- 
nics Erzsébet bordatörést, kulcscsonttörést 
és súlyos zuzódásokal szenvedett. A kihí
vott mentők a békéscsabai kórházba szállí
tották, ahol megoperálták. Állapota az or
vosok szerint azonban reménytelen. A 19 
éves leánynak szombatra, Szent István nap
jára volt kitűzve az esküvője egy most le
szerelt fiatalemberrel, aki bánatában a 
kútba ugrott és ugyancsak rendkívüli sú
lyos sérülésekkel került a kórházba.

— Szmokingos holttest a Sajóban. Miskolc
ról jelentik: A szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka egy .30—38 év körüli férfi holttestéi 
fogták ki a Sajóból. A férfiholttesten szmo
king volt. A nyomozás megállapította, hogy 
egy-kél napja lehetett a vízben. Zsebeiben 
semmiféle iratot nem talállak, amelyből sze
mélyazonosságát megállapíthatták volna.

— Harc a Szent latván-heti záróra körül. A 
Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövet
sége hozzánk juttatott levele szerint a vezetőség 
ülésén nagy megütközéssel fogadták a kereske
dők egyrészének azt a mozgalmát, hogy Szent 
István hetében az üzletek záróráját meghosz- 
szahbitják és nz ünnepnapot követő vasárna
pon a munkaszünetet felfüggesztik. Az egyesü
let Itiltnkozik a terv ellen és ragaszkodik a 
vasárnapi munkasziinethez. Ezt az álláspontju
kat a kereskedelemügyi miniszterhez föllcrjcsz- 
lett memorandumban is kifejezésre juttatták.

— Az osztálysorsjáték résztvevői felké 
rétnek, hogy a megújítási bóléiét és az elő
irt 30 fillér költség átalányt a holnap, 17-én 
kezdődő V. osztály húzása előtt fizessék 
meg, különben minden igényük megszűnik.

— Ileszáinológyülés. Dinnyés Lajos, a felső- 
dabasi kerület országgyűlési képviselője vasár
nap Felsődabason, majd Gyón községben be
számoló beszédet tartott. Este a felsödabasi 
ipartestület helyiségében vacsora volt, amelyen 
felszólalt Dinnyés Lajos és Kun Béal is. A 
választók nagy szeretettel vették körül nép
szerű képviselőjüket.

— A szülésznő bűne. Kiskörösről jelentik. 
Néhány napja titokzatos körülmények közölt 
halt el Kiskörösön Ócskái Ilona tizcnkilenc- 
< ves pnrasztlóny. A hatósági nyomozás meg
állapította. hogv a leány tiltott műtétnek lett 
áldozata. Letartóztatták Vörös Mihályné. Pálin
kás Mária szülésznőt, aki beismerte, hogy a 
műtétet valóban ő hajtolta végre.

— Heten indultak a halálba a kettős ünne
pen. A Kisfaludy utca 28. szánni ház II. eme
lőéről vasárnap az udvarra vetette magát Hol- 
zer Laura magánzónö. Életveszélyes sérüléseket 
szenvedőit. — Lengyel Béla posta kézbesítő. Tü
zér-utca 5. számú házban lévő lakásán lábain 
az ereket öngyilkossági szándékból felvágta. 
Állapota életveszélyes — Tóth József pálya
munkás a rákosi pályaudvaron balkarján fel
vágta az ereket. — Kittel Károly kárpitos a 
Karpfenslein-ulca ?6 szátpti lakásán vcronállnl 
megmérgezle magát — A Népligetben nz egyik 
pádon FíilÖp Juhi kalaposnö heresóval meg
mérgezte magát. — Pcstszenllőrincen, a Thö
köly Imre-nf 20 számú házban T.égi Zsófia ház
tartási alkalmazott hereseóoldntot ivott. —- 
Szabó Lajos 30 éves fürdőmester, Mária-ulca 
29. számú házban balknrján felvágta az. ereket. 
A mentők mindnyájukat a Rókus-kórházba 
szállítót Iá k. Valamennyien anvagi okok miatt 
követeik el öngyilkosságot.

— Magyarország legnagyobb hangszeripari és 
kereskedelmi vállalata, a Stcrnberg királyi ud
vari hnngszcrgyár, Budapest. VII. Rákóczi-ut 
60. számú telepe egv lelket üdítő, kcdélvl va
rázsló Zene-hét keretében 200.000 pengőt kínál 
föl a zenekedvelő publikum részére, hatalmas 
60%-ig terjedő árengedményekben. Az összes 
szabad hangszerek, rádiók és gramofonok árai 
most hallatlanul olcsók leltek. Ezért minden 
zenekedvelő baráti szolga latoi tesz ismerősének, 
ha flgvclmczcti, hogv: most kell hangszert 
venni'

Kirándulása weekondle alkalmából 
okvetlen lássa el magát

BLM ALBERT
KlaArangn olcsó henfesAnilval

GyAri Vitt., Contl n. 1. Telelőn • 42-2-28 és S9-4-57. 
Fióküzletek. 

színen hagyta kalapját és ennek alapján a 
rendőrség a legnagyobb aparátussal indí
totta meg a nyomozást.

Ugyancsak vasárnap egy hatalmas ará
nyú homoszexuális bűncselekményt leleplez
tek le a hatóságok.

Egy 17 éves fiú följelentette Gchrazim 
Lajos laboratóriumi tisztviselőt, hogy 

lakására csalta, leitatta, majd termé
szetellenes merényletet követett el el

lene.
A rendőrség letartóztatta a laboratóriumi 

tisztviselőt, akinek lakásán házkutatás al
kalmával rengeteg perverz fényképet ta
láltak.

Leveleket is találtak, amelyekből kide
rült, hogy

valóságos orgiák folytak a tisztviselő 
lakásán.

A terhelő bizonyítékok alapján a tisztvi
selő minden tagadása hiábavalónak bizo
nyult.

A szenzációs ügyben további letartóztatá
sok várhatók.

— Tolvaj vendéget fogtak a BBTE aport- 
pályún. llirschlcr Béla 31 éves magántiszt
viselőt lopás büntette címén letartóztatta a 
rendőrség. Az utóbbi időben a BBTE sport
pályán több öltözőt feltörlek s onnan kü
lönböző tárgyak tűntek el. A rendőrség 
megindította a nyomozást és a klubtagok 
gyanuja egy állásnélküli magántisztviselőre, 
llirschlcr Bélára hárult, aki nem volt tagja 
a klubnak és mégis sűrűn megfordult az 
öltözők fáján. A detektívek figyelni kezdték 
Hirschlert és észrevették, hogy több paket
tal a kezében akar távozni a klubház terü
letéről. Megállították és megkérdezték, hova 
viszi a raketteket és kinek a tulajdonát ké
pezik. A fiatalember zavaros választ adott, 
majd beismerte, hogy ellopta azokat. A fő
kapitányságra állították elő és letartózta
tása után átkisérték az ügyészség foghá
zába.

— Belefulladt a Balatonba. Székesfehérvárról 
jelentik. Cserna László volt városi tisztviselő a 
székesfehérvári Steiner Testvérek cég cégveze
tője egy társasággal Balatonszabadinál fiirdő- 
zött, majd csónakáztak. Cserna uszóversenyt 
proponált és nyomban beleugrott a Balatonba 
és nem is került többé elő. Holttestét sem talál
ták meg. Szerencsétlenségéért nagy a részvét 
özvegy édesanyja iránt, annál is inkább, mert 
nyolc évvel ezelőtt Cserna édesapja vasúti 
szerencsétlenségnek lett az áldozata.

— Elfogták a dlnamit-tnlvaj bányászt. Pí-cs- 
vúradról jelentik: A véméndi csendőrőrs elfogta 
a dinamit-tolvajt, aki három kg. dinamitot és 
ekrazitot vitt a kőbányából. A tolvaj MiUlcr 
József bányász, aki bevallotta, hogy lefeszí
tette a raktár vasrudját és onnan 3 kg. dinaini- 
tot és 3600 darab gyutacsot elvitt. Zsákmányát 
félelmében a bányától 3 kilométernyire előre 
elkészített kőrakás közé dugta el. Állítása sze
rint tettét azért követte el, mert Kovács József 
éjjeli őrnek régi haragosa és azt akarta, hogy 
állásából elbocsássák. Műllert bevitték a pécsi 
ügyészség fogházába.

— A Balatoni Társaság ülése. A Balatoni 
Társaság Keszthelyen szombaton tartotta ün
nepi ülését, amelyen vitéz József Ferenc királyi 
herceg megnyitó beszédében azokat a tenni
valókat ismertette, amelyekkel a Balaton nép
szerűsítése előmozdítható. Cholnoky Jenő, Petri 
Mór, Sebestyén Gyula dr., Csák Árpád és 
Rcischl Imre tartottak még előadásokat. A 
magasnivőju ünnepségen rcsztvelt a vármegye 
csaknem minden előkelősége.

— Orvosi hír. Dr. Szaflr Sándor, a Mcntő- 
egyesület főorvosa, gyermekorvos, rendelőjét 
VI., Nagymező-utca 19. alá helyezte át. Tele
fon: automata: 16—9—95.

— Emésztési gyengeség, vérszegénység, 1e- 
soványodús, sápadtság, mirigybetegsógek, bőr
kiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a ter
mészetes „Ferenc József4* keserűviz szabályozza 
a belek annyira fontos működését.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV.. Várt arra I. ♦ Teletöm 81-8-88 

NYÁRI MENETREND

Közvetlen csallskor.ások Európa (testes állomásit felé. 
Az aulubuá* Budapesten a IV., Váci iicca I. alól 
4) perccel Wienben a Hotel Bristoltól 36 perccel a 

repülőgép indulása előtt indul.
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Vtreaet
Kombinált menetlérli jegyek a Budapest—Wien- 
vonalon autóbusz-repülőgép-, vagv hajó—repülő
forgalomban 52.— pengős Árban (a gyv III o. jegy 
árának felel meg). As egyik utat repülőgépen. a 
másikat halón vagy autobuiion kell megtenni 

őó napon belől.
l eveiét éa cMaiagjalt küldi*  téglpwMa >

Díjszabásért fordulton t,állítási ozzfftyunkhoz; 
Aul 80-s-Sí ,

— Párisi és tátrai tanulmányút. A MEFHOSz 
Idegenforgalmi és Utazási Irodája szcplemlx r 
2-án rendezi hatodik 15 napos, rendkívüli ked
vezményes párisi lanulinányutjál és szeptember 
2-án második 8 napos autocnr kirándulását a 
felvidékre. Jelentkezni lehet az Utazási Irodá
ban minden nap d. u. 4—7-ig (IX.. Ferenc-körut 
38. fsz. 2. Telefon; 872-74) levélben is.

— Fogházra Ítéltek két nagykanizsai állat
exportőrt. Nagykanizsáról jelentik. Nemrégen 
történt, hogy a nagykanizsai Central-száliodá- 
ban egy asztaltársaságnál, ahol több állalexpor- 
tör ült, a soffőrökrő) becsmérlőié# nyilatkoz
tak, amit Hegyi István soffőr meghallott és ki
kért magúnak. Szó-szót követett. Lackcnbachcr 
Rezső állatexportőr elakarla tuszkolni a tilta
kozó soffőr! az asztaltól, ami nem ment simán 
és eközben Deutsch Alfréd állatexportőr botjá
val Hegyi soffőrnek olyan erősen vágott a fe- 
jére, hogy súlyosan megsebesítette. A nagy
kanizsai törvényszék Lackcnbachcr Rezsőt egy
havi, Deutsch Alfrédet hatheti fogházbüntetéssel 
sújtotta, de a büntetés végrehajtását felfüggesz
tette. Az ítélet jogerős.

— Ileana hercegnőnek fia született. Bécs*  
bői jelentik: Habsburg Antal főherceg felre 
ségének, Ileana román hercgeiiőnek ma! 
hajnali 3 órakor Mödiingben, Bécs mellett*  
fia született, akit valószínűleg István névre 
keresztelnek. Anya és gyermek mindketten 
egészségesek.

— Gróf Bethlen István a dunai államok? 
gazdasági politikájáról. A Neue Freie Presse 
vasárnapi számában érdekes cikk látott 
napvilágot gróf Bethlen István volt magyag 
miniszterelnök tollából. Bethlen az osztrák
magyar szerz-dés apropos-jából foglalkozik 
cikkében a dunai államok gazdasági politi
kájúval és miután sorraveszi a mai gazda
sági rendszerek kinövéseit és hibáit, meg
állapítja, hogy azok tulajdonképpen a béke
szerződések következményei. A külpoliti
kának kell a kereskedelmi politika hasznát 
szolgáló intézkedéseket kiszorgalmazni.

— Egy híres bécsi karmester öngyilkossága. 
Bécsből jelentik: Hétfőn délelőtt az egyik bécsi 
Dunahid mellett eszméletlenül találták Hoff-t 
mann Alfrédol, a híres bécsi karmestert. Azon
nal kihívták a mentőket, de mire azok kiérkez
tek, Hoffmann már halott volt. Az orvosi vizs
gálat megállapítása szerint Hoffmann megmér*  
gezte magát. Tettének oka ismeretlen.

Csató Zsigmond és neje mint szülők. Irén férj. 
Darvas Drzsőné, Magda féri. Kaczander Ernöné. 
Edlth mint testvérei, valamint az alulírott ro
konság megtört szívvel tudatják, hogy rajongá
sig szeretett Luk, illetve fivérük és rokonuk 

or. Rúnái fiira
ügyvéd,

t. tüzérfőhadnagy, számos katonai kitüntetés tu
lajdonosa,

c hó 14-én reggel 8 órakor, éleiének 50-lk évé
ben váratlanul elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait folyó hó 
10-án d. u. 5 órakor fogjuk a Kerepesi-ut ni -BelIi 
temető hnlottnsházából a rcf. vallás szertartá
sai szerint örök nyugalomra helyezni.

Budapest, 1932 augusztus 15.

Áldás '■ béke drága poraira!
........ ■■•———.........Darvas Dezső 

Kaezimder Ernő
sógorai. r

Kzv. Somogyi Albertné 
nagynénje.

Székely Kürmiírzl Sándor
Székely Körmöezy Sándorné szül. Darvas Rózsi 

és gyet mekei; Zsuzsika és Gyuri.
Máté Józsefné 

hűséges házvezetőnője.

Lakás; VIII,. József körút 42.
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Gyújtogat és pusztít 
a vihar

Pária, augusztus 14.
Ma hajnalban Paris fölött nagy vihar 

vonult át, amelynek során a vihar több épü
letet lelgyujtotl. C.ourbcvole külvárosban egy 
villainosiizein, Lcvallois-Perret külvárosban 
egy magánház.

Paris belterületén egy gyárépület gyul
ladt ki.

Á tüzeket sikerült eloltani. A Paris közelé
ben lévő At/orjsulllebcn

a villám egy templomot gyújtóit fel. 
'A templom részben a lángok áldozatául 
esett.

Freiburg (lm Breisgau), augusztus 14.
A vasárnapra virradó éjszaka a Fekete

erdőn nagy viharok vonultak végig, amelyek 
tűzkárokat is okoztak.

— Agyonütötte a sógorát. Haláiosvégü 
összes7Ólalkozás történt Csépán. Bakos Imre 
csépni lakos régibb idő óta harcban állt só
gorával. A régi haragosok vasárnap délután 
a litániáról jövet összeszólalkoztak és egy
másnak estek. A falusiak széjjelválasztoíták 
őket, de alig értek haza újból verekedni 
kezdtek. A vita hevében Bakos felkapott egy 
kapái és azzal ugy fejbevágta Kovácsot, 
hogy a szabómester szörnyethalt. A csend
őrség letartóztatta a sógorgyilkost s beszál
lították az ügyészség fogházába.

— Országos iparos kongresszus Kőszegen. 
Kőszegről jelentik: Mintegy háromszáz ipar
testület elnöke és kiküldött részvétele mellett 
tartották meg vasárnap Kőszegen az országos 
iparos kongresszust. A Hősök kapujánál fel
szólalt Apponyi Albert gróf is, aki azt hangoz
tatta, hogy mindent meg kell tenni arra, hogy 
a helyzet elviselhetőbb legyen és segíteni kell 
a kisembereken. Ezután megkezdődött a kon
gresszus, amelyet Pap József elnök nyitott 
meg. Közben közebéd volt, majd délután foly
tatták a tanácskozásokat és többek hozzászó
lása után kimondották, hogy szükségesnek 
tartják országos demontsráciő tartását s an
nak előkészítésével huszoncgytagu bizottságot 
bíztak meg. Az országos demonstratív nagy 
gyűlés két hét múlva lenne s azon előterjesztik 
ez iparosok kívánságait, amelyet azután száz
tagú küldöttség ad ál a miniszterelnöknek és a 
kormány illetékes tagjainak.

— Székesfehérvár tennlszbajnokságai. Székes 
fehérvárról jelentik: Hétfőn fejezték be Székes
fehérvár tenniszbajnokságait. A férfi egyes baj
nokságot Friedrich Tibor nyerte, aki Drje- 
lomszkvl 6:4, 6:1, 6:2-re verte a döntőben. A 
női egves bajnok Bokor Béláné lett. Wienerné 
Sós Jolán ellen 6:0, 6:2, 6.3-ra győzött o öntő
ben. A férfi egyes kizárásost MáríTy-Manluano 
Tamás, a női kizárásost Gaát Magda nyerte. A 
férflpáros bajnok a Radetzky—Friedrich-pár 
lett, akik a döntőben a Drjelomszky György, 
Jlardy—Dreher Béta-párt 6:2, 1:6, 6:4 arány
ban győzte le. A vegyespáros bajnokságot a 
Gaát Magda—László Islvár-pár nyerte, a 
MáríTy-Mantuano—Latescilla-pár ellen 1:6, 6:2, 
6:3 arányban.

— Hirtelen meghalt Rónay Artúr dr. ügyvéd. 
Hónap Artúr dr. 50 esztendős ügyvéd, aki a 
Józscf-körut 42. szám alatt lakik, vasárnap este 
vacsoraközben hirtelen rosszul lelt, összeesett 
és mire orvosi segítség érkezett, meghalt. Rend
őri bizottság szállt ki a helyszínre. A rendőr
orvos megvizsgálta a halottat és megállapította, 
hogy a halált szivszélhiidés okozta. Holttestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították.

— Körözőlevél két ügyvéd ellen. Az 
ügyészség körözőlevelet bocsátott ki dr. Ba- 
bochay Géza 18 esztendős ügyvéd ellen, akit 
sikkasztással vádolnak. Egyik ügyfele. Va
dász Károly tett feljelentést az ügyvéd ellen 
csalás és sikkasztás cimén s miután az ügy
véd nem jelent meg a tárgyaláson, elrendcl- 

.. ü:k.„küniz.ésél„„—.„Ugyancsak _ körözőlevelet 
bocsátottak ki dr. Földe 

.... ______________ ...... - Kozeiemnen esett et az orosz el
bocsátottak ki dr. Földes János 47 evés tipy— -p-pr—-, - . > . leánya,
véd ellen is, akit Lcchncr György kárára el- J'ösfor fi«£ hamttrosan „Rvhopv ón tniajdonképpen örököltem após. 
........................................................ ■ ■ ' ***"  

frontra, én azonban panaszkodom, jó megy a sorom.................
követett sikkasztással vádol az ügyészség.

— Budapestről Székesfehérvárra ment meg
halni. Székesfehérvárról jelentik. Ferdinándy 
Katalin 26 éves varrónő vasárnap reggel Buda
pestről Székesfehérvárra utazott, ahol a fid- 
rú/iy-vendéglőben szállt meg. Miután hosszabb 
ideig nem mutatkozott, behatoltak a szobájába. 
Kiderült, hogy mérget ivott és meghalt öngyil
kosságának okáról semmiféle Írást nem hagyott 
hátra.

—uhant a Faxról és szörnyethalt!egy tlzenöthues pesti diók KulOIilS&CS
Rengeteg halálos szerencsétianseg tortám Európában _

a uea ünnepnapon

Lezuhant a Burái és szar

A 
volt 
dési

vasárnap balcsetkrónikája igen gazdag 
egész Európában. Számtalan kőzlcke- 
balcset történt és azonkívül
kánikula is több halálos áldozatot 

köveiéit.
A vasárnapi balesetek áldozatai között sze
repel egy 15 éves pesti diák is,

Mossányi Pál, aki Payerbachból érkező 
távirat szerint a Rax megmászására in
dult s az egyik sziklacsucsról szaka

dékba zuhant.
Mossányi Pál, mire rátaláltak, már halott 
volt. Azonnal értesítették Budapesten lakó 
hozzátartozói a szerencsétlen fiatalembert 
szörnyű tragédiájáról.

Fürdőzés következtében három fiatalem
ber vesztette életét. Innsbruck közelében, 
az Ettalerbergröl egv angol utasokkal meg
rakott autóbusz a fék elromlása miatt le
zuhant és

Ellán londoni gyáros életét vesztette.
Guruién és Putzin között a vasúti átjárónál 
egy autóbuszt elütött a vonat. A soffőr és a 
mellette ülő három utas azonnal szörnyet
halt. A Gollhard hágón egy autó hat utas
sal a mélységbe zuhant. Egy utas meghalt

Az öhlauí véres vasárnap ügye került 
az első német különbirőság elé

Briez, augusztus 15.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hétfőn 
kezdte meg működését az első nemet külön- 
biróság, amelyet a legújabb szükségrendelet 
alapján állítottak fel a politikai terrorcselek
mények megtorlására. Az első bűnper fa
gyát a junius 10-én cljátszódott

öblaui vasárnap véres eseményei 
képezik, mikor is két horogkeresztes roham- 
osztagost megöltek, harmincat megsebesí
tettek. A pernek

Hogyan lett a pesti ügyvéd jelöltből 
a sanghai Kereskedelmi Kamara 

ügyésze
Tizennyolcéul távoliét után jött haza a volt hadifogoly tiszt

Nagyon érdekes ..külföldi vendég" érkezett 
Budapestre szombaton a bécsi gyorssal. Dr. A. 
Scliermann, a sanghai-i kereskedelmi kamara 
ügyésze könnyes szemekkel nézett körül a pá
lyaudvaron, ahonnan tizennyolc esztendővel 
virágos zászló alatt, hangos zeneszó mellett in
dult cl.

A világháború aránylag kevés embernek „csi
nálta meg" a szerencséjét s alapozta meg a 
karriérjét. Dr. Schcmann ezen kevesek közé 
tartozik. Mint

pesti ügyvédjelölt vonult be tizennyolc esz
tendővel ezelőtt,

hat évig küzdött a frontokon s raboskodott 
szibériai fogolytáborok mélyén, ahol' fagy 
egyik kezét is áldozatul követelte — ma mégis 

a távol kelet egyik legtekintélyesebb ke
reskedelmi jogásza 

és véleménye nem ritkán sokmilliós 
ügyek sorsát dönti cl.

Ennek a 18 esztendőnek történetét ö igy me
sélte el röviden nekünk:

— 1914-ben vonultam be rögtön a mozgósí
táskor. Huszonhatéves voltam akkor — ügyvéd
jelölt. ötven pengő havifizetéssel. Principálisom 
szegény a világháború második évében

kőzetemben esett cl az orosz fronton.

peres

frontra, én azonban
súlyos lőtt sebbel egy kis lengyelországi 

falu kórházában maradtam s olyan élet
veszélyes volt a sebsülésem, hogy a nagy 
kárpáti visszavonulásnál engem nem mer

lek magukkal vinni.
Ott maradtam — ott estem fogságba.

— Váltótejárat elől n halálba menekült egy 
gazda. Debrecenből jelentik: Moldovait András 
hetvenháromeves jómódú hajdudorogi gazda 
szombaton éjjel háza padlásán felakasztana 
magát es mire rátaláltak, meghalt. Az örge 
gazdálkodó búcsúlevelet hagyott bálra, amely
ben azt Írja, hogy váltói rövidesen lejárnak s 
azokat nem tudja kiegyenlíteni. Nem tudja cl 
viselni azt a gondolától, hogy becsületben meg
öregedett gazdaenher létére ne űzessen.

— Halálozás. Ollcr Dezsfíné szül. Reisinann 
Cecília e hó 14-én meghalt Az elhunytban 
Rosenberq Sándor, n Roscnbe.g és Ollcr cég 
bcllugja és dr. Rosenberg Sándor orvos édes
anyjukat gy ás zol ját.

Szalmaözvegyek!
Altatnak-e egv kellemes estél eltölteni? 
fii igen, akkor keressék tel a főváros leaszebh terrav.ii 

kávéházit m éttermét, az.
A HŐNYIT, Vil., Aréna-ut 1». 
(Az frftz autóbusz végállomása mellett.) ISzh ónzene. 
DekonjunkiuráUs áras. Árnyas ln?asok. Asztálrendete*  
•'•ÍJ^f-^q’ozáeoeabétl.maníl1 ét'ar. szerint názhoz 
*xállltunkJM.4q.0(fi>gásoii eiőeteles ebédét I11.70-ért. 

és a többi súlyosan megsebesült. Roscn- 
heim közelében, Kompén sziklufokról 
sárnup

három turista lezuhant.
Holttestüket ezideig nem sikerült megta
lálni.

Düsseldorf közelében
hét ember fulladt bele a Rajnába.

Boroszló és Sprottau közelében egy-egy 
autóbaleset történt. Az autóbaleseteknek 
négy halálos áldozata van. o

A vasárnapi balesetkrónikában számos 
halálos áldozatot követelt a kánikula. Lon
donban a nyárutói hőhullám hatása alatt 
annyira megnövekedett a környékbeli for
galom, hogy

autóbalesetek következtében 18 ember 
meghalt és harmincán rendkívül súlyo

san megsebesültek.
Berlinben két halálos áldozata volt a káni
kulának, amely a francia fővárost sem kí
mélte meg. A hét végén óriási tömegek vet
lek részt autókirándulásokon. Pénteken és 
szombaton összesen

23 ember vesztette életét
ilyen módon.

a

negyvenhárom vádlottja és száztíz ta- 
nuja 

van. A tárgyalás előreláthatólag nyolc napig 
fog tartani.

A tárgyalás megnyitása. után
a védelem tiltakozott a különbirőság in

tézménye ellen, 
bíróság azonban ezt elutasította.
A fővádlóit: Durnick, aki a birodalmi lo

bogószövetség tagja és társai tagadják, hogy 
a politikai gyilkosságokban részesek len
nének.

— Az oroszok jól bántuk velem kezdetben. 
A clicbaromski tisztitáborba kerültem, ott is éri 
a nagy orosz összeomlás. A folytonosan változó 
forradalmi uralmak teljesen tönkretettek ben
nünket —- a borzalmas hideg és a rengeteg éhe
zés százszámru pusztította a fogoly liszteket. 
Nekem

az egyik karomat amputálták tőből 
a fogolytábor kórházában. Lefagyott...

— Azután jött a japán, később pedig az 
amerikai megszállás s itt kezdődik az én tu
lajdonképpeni „karrierem". Az amerikai tisztek 
közölt ugyanis igen ös&ebaráfkoztam egy fiatal 
kapitánnyal, aki kijárta később hogy Vladi 
posztokba, Szibéria nagy kikötőjébe kerüljek. 
Összekötő-tolmács lettem az oroszok és az ame
rikaiak közölt, mert a fogságban tökéletesen 
elsajátítottam az orosz nyelvet, később A. Sieg- 
mann tábornok, a megszálló csapatok parancs
noka, mikor

diplomáciai küldetésben Japánba helyez
ték — magával vitt.

Én aztán olt is maradtam Keleten. Városról- 
városra vándoroltam, amig gyökeret vertem . . 
itt egy kicsit a szerelem is közrejátszott. Fele
ségem ugyanis

egy igen tekintélyes sanghai-i angol ügyvéd

. som
Sanghaiban, nem

Scliermann doktor két napig tartózkodott a 
magyar fővárosban, ahová családi okok hozták. 
Rokonait kereste itt fel, kedden reggel pedig 
Miskolcra utazott, hogy

X . szülei sírját meglátogassa.
Mindketten az 1917-es nagy spanyoljárványban 
haltak cl.

— Hétujju templomfosztogatót hajszol egész 
Hajdú vármegye rendőrsége és csendőrsége. 
Debrecenből jelenük: Egész Hajdú vármegye 
csendőrségc és rendőrsége széleskörű nyomozási 
folytat egy templomfoszlogaló kézrekeritésére. 
A veszedelmes templomfoszlogaló különös is 
incrtelöjele, hogy lábán bél ujja van. A hétujju 
ember legutóbb cDhrecenben kifosztotta a gö 
rög katolikus templomot. Ugyanilyen módon 
Püspökladányban, Hajdúszoboszlón és más 
községekben is behatolt a templomokba, min 
denüll otthagyva hét lábujja nyomát.

— Forgószél-katasztrófa Texasban — eddig 
13 halott. Houstonból jelentik: A texasi part
vidéken 360 kilométeres körzetben borzalmas 
forgószél pusztított amely több mint egy millió 
dollárnyi anyagi kárt okozott. Számtalan épület 
összedőli; a farmok százával pusztultak cl; a 
termés mindenütt teljesen tönkrement. Eddig 
13 halálos áldozat holttestéi húzlak ki külön 
böző épületek romjai alól. F.gv Vncht. amelyen 
13 tekintélyes houstoni polgár szórakozott, el
hint a forgószélben. Az emberek százai váltak 
hajléktalanná.

árusítás
az 1. emeleten.

asztalon

napon át

naponta

kOtószs cikk
saját áron

és azon alu! is

25
25
25
25
25

különféle női ru
házati cikk: ruha, 
pongyola, kalap, fehér
nemű stb 

különféle női és 
férfi ruhaanyag: 
szövőt, selyem, mű- 
solyom, vászon stb.

különféle bőráru 
cipő, bőrönd, bőrkesz
tyű, bőröv stb.

különféle íakbe- 
renJexési, ház- 
tartási és pipere
cikk.

különféle férfi- 
ruházati cikk: 
ruha, fehérnemű, kí> 
lap, stb

kerül az okkázl&s 
asztalokra.

Minden cikk csak 1—1 napig 
kapható, azért kér|űk, vegye 
figyelembe a fenti sorrendet.

Szart cikkek naponta a 19. számú 
kirakatunkban vannak kiállítva 

a rendkívüli árakkal ellátva.

A fenti 5 napon 
maradékosztőlyunkon 

további 
na2v ármérséklés! 

DIVatoMOK
Ráköczi-ut 72-74.
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— Halálos fürdőzés a lágymányosi le- 
vcnteiiNzodálian. Halálos fiirdöszerencsét- 
lenség történt hétfőn délután a lágymányosi 
kventruszodiiban. Ilciss Károly 19 éves ke- 
jeskedösegéd nagyobb társasággal fürdőt! a 
Jíigymányosi-ló vizében. A fiatalember ki
jelentette, hogy artista pályára készül és 
egy nagyon érdekes produkciót fog bemu
tatni. Lebukott a viz alá s percekig nem 
merült fel. A barátai végül több mint öt 
perc múlva megijedlek, lebuktak a viz alá, 
ahol barátjuknak holttestét találták. Meg
állapították, hogy Ilciss Károlyt szivszélhü- 
<lés ölte meg a viz alatt. Holttestet a tör- 
v nyszéki orvostani intézetbe szállították.

— A zalai és somogyi pálinkafőzők és kls- 
niozgalma. Nagykanizsáról jelentik: 

p összegyűllek Nagykanizsán Zala és 
egye pálinka- és borfőzői, vala- 
gazdái és megalakították a So- 

alumegyei gyümölcspálinka, vala
mint borfözők és klsüstösök egyesületét. El
nökké (lyömőrcy István országgyűlési képvise
lőt választották. Az alakuló közgyűlésen sérel
meiket tárgyalták meg. Elhatározták, hogy az 
c,'y< siil< I memorandummal fordul n földmive- 
l< síigyi és pénzügyminiszterhez, akik előtt fel
tárják sérelnu i!.et.

Rrinnrnnxtné PJ!U*1 é" «'«nyérméket napi áron 
OZinaranVuG vesz. ór elad II urnabank, 
llidnpesl, V., Nádor-utca 2Ö. Telefon 213—1B, 104— 91.

— A Itrltnnnla szálló Szondy-sörözője, 
nagyváros élete nyilvános helyiségeinek 
h n ütközik ki. Olvastuk, hogy vasárnap este 
megnyílt a Brilannia-szálló Szondy-sörözőjc, 
hat elmentünk megnézni, mit látunk a nagy
városi éleiből egy söröző keretében. Az egyik 
sarokban három nyugalmazott öreg tanácsos 
ült a söröskorsó mellett és nagyban dicsérte 
Hnranghy Jenő festőművésznek, nz. Iparművé
szeti Főiskola tanárának freskóit, — melyek 
Arany János „Szondy két npródja" 14 jelenetéi 
örökíti meg. Egy másik asztalnál négy diák, 
Németh Aladárnak, a Brilannia-szálló és a 
SzoiKlv-söröző vendégfogadósának uj ötletéről 
beszélget. A kitűnő fogadós ugyanis pályázatot 
hirdetőit a freskók alá alkalmazandó legjobb 
«s legtömörebb verses vagy prózai magyarázó 
szövegekre. Az egyik diák — mugyaróvári giu*  
•lósz, — nagyban erősködlk: „Fogok én még 
Ingyen élni itt egy hétig, meglátjátok, megnye
rni) az első díjul: egy heti teljes penziót a Bri- 
iannia-szúllóban" No, no, mondja a másik, 
talán majd mi pesti jogászuk is tudunk valamit;, 
.s ha az. enyém iiz első dij, bizony megiszom a 
száz korsót. De hát ha ti már ily szépen lefog-
1.diátok magatoknak az elsőséget, szól a harma
dik, hát majd jó lesz, nekem a második dij, 
<gy filozoplcr mindig meg tud inni 50 pohár 
Mit. No, akkor nekem már csak a harmadik 
<’ij marad, a sült malac, szól a medikus. A 
szomszéd asztalnál egy öreg bácsi csak hűm- 
j.iöget: no, csak igyatok előre a medve bőrére, 
hát azt hiszitek, hogy a sült malac, oly könnyen 
repül a szátokba. Sok lesz a pályázó s több liap, 
) líiil kolbász s ha lemaradtok az első helyek- 
r-'l. majd jó lesz kapni egyel-egvet a vigasz-dij 
100 pár kolbászából, is". Kiderült, hogy nem
csak a Szondy-söröző asztalai körül, hanem 
egész Budapesten a szenzációs pályázatról van 
szó. Budapest feléledi a pompás ötletre, élet
örömét felsarknlta a kedélyes pályázat. Ezt a 
városi, nem lehet agyonütni, ez a város él! Ez 
n Szondy-sörözöbcii lelt látogatásunk eredmé-

Autnhusz és motorkerékpár karambolja 
1 jpcslcn. Vasárnap délután Újpesten n Nyár
ul'a sarkún egv 20-as jelzésű autóbusz össze
lő közöli Illés Lajos faszobrász motorkerékpár
jául. amelynek oldalkocsijában llolly Julin 
háztartásbeli nő ült. A kerékpár két utasa meg
sebesült. llolly Júliái kórházba vitték, Illés La- 

a lakásán ápolják. A rendőrség megindi- 
a vizsgálatul.
Egy OTI számcllcnőr feleségének Ira- 

géfliiijii. Vasárnap megjelent a főkapitány
hág központi ügyeletén dr. Csizmadia Sán
dor OTI számcllcnőr s bejelentette felesége 
eltűnései. A fiatal uriasszony szombaton 
délután, amikor férje aludt, eltávozott Bi- 
liarv-utca 17. alatti lakásukról és egy leve
let hagyott hátra, amelyben bejelenti, hogy 
megunta az életet és öngyilkosságot fog el
követni. Az eltűnés ügyében a rendőrség 
megindította a nyomozást.

TFálogcédulAt,
Osrnnynt. ezáRtőt. hrililónRot hihetetlen niagAR ároa 

remek. IvsncslM éketerüsleL Kákócal-ut ». uAn

Az 0M1KE kiilföhlt tanulmányutazásai. Az 
('MIKI' augusztus 21-én Csehszlovákiába és 
Németországba, augusztus 24-én és 31-én Bécsbe, 
szeptember 5 én Párisim i Londonba) rendez 
<>lcs<» tanulmányi kirándulást. Felvilágosítás és 
prospektus kapható Rókóczi-ut 17. 1. Telefon: 
ÍJ3 -8-13.

A tudomány és technika nem áll meg fej
lődésében. Ékesen bizonyltja ezt a Bacdcr-gyár 
legújabb találmánya, a vitaminoknak kozmeti
kai szerekben vnló alkalmazása, mely kozmeti
kai kezdés révén lokálisan juttatja a megfelelő 
vitaminokat a szervezetbe

RendklvUl alkalom! Csak e héten keddtől 
péntekig. Az idény elmúltával megmaradt divat- 
szövetekből — mert szakképzett szabómeste
reinket n bolt idény alatt is foglalkoztatni óhajt
juk. elhatároztuk, hogv mérték után remek 
térllöltönvl 35 P. .Ruhakcrcskcdcimi Vállalat '. 
Icrcnc körul 39. 1. cm.

I Három embert gázolt el, amíg 
Székesfehérvárról Budapestre ért 

„Az ördög bujt talán bolém“
Szokatlan gázolási ügy miatt vonta tegnap 

felelősségre a pesti idéki törvényszék Farkas 
Ferenc soffőrt, aki a mull év telén Budapesttől 
Székesfehérvárig

másfélóra alatt bárom embert gázolt el.
Az ügyészség vádirata ezzel kapcsolatban egy- 
rendbeli halált okozó sulyos testi sértéssel és 
kétrendbeli sulyos testi sértés bűntettével vá
dolja, mert a meg nem engedetlen gyorsan és 
vigyázatlanul robogó gépkocsi a vezető hibájá
ból gázolta halomra az embereket.

A vádirat szerint Farkas, aki az egyik nagy 
budapesti bőrgyár alkalmazottja, múlt év ja
nuárjában utasítást kapott, hogy egyik igazga
tóját vigye le Székesfehérvárra. Odafelé semmi 
baj sem történt. Visszafelé Farkas a hatalmas 
hathengeres Mínerua-kocsival már

egyedül jött,
mert az igazgatónak több napig 
váron kellett maradnia s igy hát a 
küldte a fővárosba. Alig indult cl 
kesfehérvárról, az első község határában már 
megtörténi a szerencsétlenség. A falusi iskolá
iul éppen akkor sereglettek ki a gyerekek az 
úttestre s a tanuk szerint Farkas a nyolcvan 
kilométeres sebességgel robogott közéjük. A 
gyerekek szétugrottak, a kis nyolcéves Gergely 
Marika azonban

elesett és éppen a kocsi alá került, amely 
áigázoií rajta.

Farkas azonnal megállóit, a gyereket beemelte 
magához és a kislány szüleinek házához vitte, 
de mielőtt még a csendőrök megérkeztek volna, 
továbbrobogott Pest felé. A kislányt azonnal 
beszállitottak a székesfehérvári közkórházba, 
ahol néhány nappal később

meghalt.
A Budapest felé tartó Farkas röviddel ké

sőbb autójával Budafok határában egy paraszt
kocsit ért utói s azt szabálytalanul akarta meg-

Székeitfehér- 
kocsit vissza 
az autó Szé-

minden tizedik nyer!
ő hót asemenvei — RerasztraltványaKban 

a Hbííöí Napló kolosszális u| reiniónypóivózata
Utolsó fordulójához ér mai számunkban' 

„Döntsön a kártya.. .1" regénykeresztrejtvény- 
versenyünk, melyhez, hasonló érdekcsségü és 
nyereményekben gazdag pályázatra eddig az 
egész, magyar sajtóban nem volt példa.

Szombat este jár le a befejező fejezet meg
oldásának beküldési határideje és ezután sor 
kerül a beérkezett anyag utolsó részének fél- ' 
dolgozására is.

Pályázati feltételeink értelmében 

az összes nyereményeket 
dr. Horváth Kamllirt buda
pesti klr. közjegyző jelen
létében fogjuk kisorsolni

— még pedig augusztus 31-én (amiről a jövő 
héten részletes előzetes jelentést adunk).

A sorsolás teljes eredményét f. é. szept. 
6-én megjelenő számunkban közöljük.

A „Döntsön a kártya ...!" fenomenális sike
rén felbuzdulva, a Hétfői Napló a közönség 
ragaszkodását akarja meghálálni és már most 
sietünk olvasóinknak bejelenteni, hogy

rövidesen az eddigieknél Is — ha még 
lehet — érdekesebb pályázatot indítunk 

meg,
melynek pikantériája abban rejlik, hogy

6 héten
keresztül, amíg az uj verseny tart, hétről 
hétre

Szent István-heti meglepetés! 
Amire még példa nem volt. 

Csak ezen a héten: keddtől-péntekig.
Az Idény elmúltával visszamaradt azövetelnkbftl készítünk mérték után remek 
kivitelű férfiöltönyt 40 pengőért. Ilyen alkalom mértékutáni ruharendelésre csak 
egyszer az éleiben van. „Ruhakereskedetmi Vállalat* 4, Ferenc-körut 39. I. em.

— A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók i 0 A Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. igaz- 
njtArsi Egyesületeinek Országos Központja I gatósága foglalkozott a vállalat 1930'31. éviBajtársi Egyesületeinek Országos Központja 

„Turul" szövetség közli az ország összes egye
temeire újonnan beiratkozni kívánó ifjúsággal, 
hogy mindennemű egyetemi beratkozás, menza- 
és lakáskedvezmény ügyekben készséggel nyújt 
mindenkinek díjtalan felvilágosítást (postán 
válaszbélyeg melléklendő) naponként délelőtt 
10— 2-ig és délután 4—7-ig a szövetség hivata
los helyiségében. Mnzcum-körut 6—-8. sz.
II. udvar. Telefon: J. 300-09. Vidéken: Szeged 
Központi Egyetem. Debrecen Kollégium. Pécs 
Központi Egyetem. Kecskemét Jogakadémia. 
Miskolc Jogakndémia.
— Minden államnak elsőrendű létérdeke saját 
termékeinek értékesítése, illetve felhasználása. 
Ez az igen fontos nemzetgazdasági szempont 
vezérelte a Pluma Paplangvárut akkor, mikor 
elhatározta, hogy a külföldi afrik helyett ma
gyar propaganda-szőrrel töltött matracot hoz 
forgalomba. Miután a Pluma Paplangyár csak 
ezer ágyra valót készít, célszerű, ha szükségletét 
sürgősen beszerzi.

— Szent István hetében 30 pengőért készí
tünk divatos lérflöltönyt mértek szerint, finom 
és tartós minőségű szövelmaradékainkból: Ver- 
senys.abóság, Rotfcnbiller utca éa. Ili 26.

Dr.FEWVES SS?
iUkocsHU 03, L em. t. kóíuumi tMatwa.

— védekezett sírva a vádlott 
elázni. Az autó dudálására azonban a kocsin 
ijlő Tik Bálint gazdálkodó is az ut baloldaléra 
tartott, úgyhogy az összeütközés elkerülhetetlen 
volt. Tik

lezuhant a bakról
és bordatörést, valamint súlyos belső sérülése
ket szenvedett. Hat hónapig nyomta az ágyat, 
amig felgyógyult. Farkas Tik Bálint előadása 
szerint nem sietett segítségére, hanem

megállás nélkUI továbbrobogott.
Néhány perccel később már újabb szerencsét
lenséget idézett elő: elgázolta Takács József 18 
éves péktanoncot, aki kerékpárjával Budapest 
felé igyekezett. Farkas a sok sebből vérző fiatal
embert kocsijába emelte és behozta a Rókus- 
kórházba.

A főtárgyaláson
zokogva védekezett

a vádlott.
— Húsz éve vagyok sofőr, — siránkozott — 

soha még büntetve nem voltam, semmi bajt 
nem csináltam. Nem tudom mi történt velem,

talán az ördög bujt belém.
Csak a gyereket sajnálom és csak azért érzem 
magam bűnösnek, a másik két balesetet nem én 
okoztam, ők haladtak szabályellenesen ...

— Tegyük fel, hogy igy van, — szól rá az 
elnök — akkor sem lett volna szabad a súlyo
san sebesüli gazdái otthagyni az országúton és 
megszökni!

— Kérem, én hátranéztem, láttam, hogy fel 
tápászkodik az árokból, nagyot káromkodik ... 
azt hittem, semmi baja nem történt I

— Igv volt ez? —k érdi a gazdától az elnök.
— Igy volt, de azután újra összeestem ...
Miután néhány fontos tanú nem jelent meg, 

a tárgyalást elnapolták
azzal, hogy a tanukat a legközelebbi főlárgya- 
lásra elövezetteti a bíróság.

minden tizedik beérkező 
megfejtés beküldőjét aján

dékban részesítjük.
Nincs semmiféle kivétel a közönség sze
mélyes ellenőrzése mellett minden tizedik 
pályázónak azonnal kiadjuk a jutalmat,

ha pedig külföldi vagy vidéki a nyertes, azon
nal postán küldjük el az illetőnek.

A nyeremények a Hétfői Naplóhoz, méltóan 
minden esetben hasznosnak és feltétlenül örö
möt szolgálónak fognak bizonyulni a pályázók 
részére.

A verseny keretéül az aktnalitáa és kitűnő 
hírszolgálat jelzőjét választottuk.

A Hétfői Napló, amely kitűnő híranyagával 
mindenkor elsőként kerül az olvasó elé, mos
tani versenyének keresztrejtvényeibe ugyancsak 
az. újdonságokat viszi be, mert azokban min
dig

az előző hét eseményeit 
rövid tömörséggel fogja 

elmondani.
Amíg a pályázni részletes feltételeit legköze

lebb megismertetjük, regénykeresztrejtvény-ver- 
senyünk résztvevőinek sok sikert kívánunk.

A HÉTFŐI NAPLÓ 
SZERKESZTŐSÉGE

zárószámadásaival A gazdasági válság világ- 
krizis jellegét öltve, a lefolyt üzletévben átter
jedt a vállalat mindazon exportterületeire is, 
amelyek eddig a viszonyok nyomásának ellent 
tudlak áliani. Hozzájárult a helyzet kiélesedé
séhez. hogy azok az államok is, amelyekben a 
társaság afflliációk vagy közvetlen képviselet 
utján eladási működést fejt ki, iparuk és ke
reskedelmük védelme érdekében egymásután 
olv kivételes törvényes intézkedéseket léptettek 
életbe, amelyek egyrészről az áruimportot meg
nehezítik. s&t lehetetlenné teszik, másrészről 
pedig a kinnlevőségek behajtását akadályozzák. 
A társaságnak (összes afTIliációival együtt) 
mégis sikerült a lefolyt üzletévben 18 millió 
pengőt készpénzben inkasszálnia. A fenlvázoll 
viszonyok folytán s a fokozott gondossággal 
kercsztülvitt leírások és tartalékolások miatt az 
elmúlt üzletév mérlege — 24 J-í millió pengő 
befizetett saját tőke mellett — 3,678.637.22 pen 
gőnvi veszteséget tüntet fel. Az igazgatóság el
határozta, hogv a folyó évi augusztus hó 25-érc 
egybehívandó közgyűlésnek javasolni fogja, 
hogy c veszteség részbeni fedezésére a mérleg
ben szereplő 500.000 pengő összegű tartalékalap 
használtassák fel, mig a fennmaradó 3.178.fi37.22 
pengő a jövő üzletév számlájára vitessék át.

— Ha szüksége van hashajtóra és barátja a 
természetesnek, igyék Igmándit, hatása teljésen 
fájdalommentes.

— Agy- és silvérelmessesedésben szenvedő 
egyéneknek a természetes „Ferenc József 
keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz 
azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen 
távolítja el. Tudományos tapasztalatok két-, 
ségtelenné tették, hogy a Ferenc József víz 
számos féloldali hüdésben fekvő betegnél is 
megtette a kellő hatást s így nagy meg- 
könnyebbülést okozott. A Ferenc József ke
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
fűszerüzletekben kapható.

LÓSPOMT
Budapesti lóversenyek

A Választmányi dijat Starlight, 
az Ilonavölgyit Bakézer nyerte

A vasárnap hétfői kettős versenynap a favo
ritoknak kedvezett, de Vulkán, Lármás II -A 
Verity autszajder színekkel is tarkitolták az 
eredményeket Amig a vasárnapi versenyek 
tőszámát Starlight a tőle már megszokott fö
lényes stílussal nyerte, addig az llonavölgyl 
dij nagy favorit ja csúfos kudarcot vallott.

Részletes eredmény a következő:
VASÁRNAP: 1. futam: 1. Blaskovfch A. 

Dáma (7:10) Csuta. Fm.: Orco, Rejtély. Tót.: 
10:14. — II. futam: 1. Blaskovich A. Vulkán 
(10) Csuta, 2. Bonnetable (12) Kaszián T., 3. 
Reménység (4) Esch). Fm.: Fontos, Végrehajtó, 
Alisia, Parancs, Paii, Robinson, Csákó, Bende
gúz, Papucshős, Kolibri. Tol.: 10:268, 68, 88,
24. — III. futam: 1. Mr. C. Wood Starlight (5 
Reá) Csuta. Fin.: Coquin, Tékozló. Tol.: 10:11, 
IV. Futam: 1. Mélik A. Fonólány (IS) Kollár,
2. Africanus (12) Kaszács, 3. Pici (8) Vrabel. 
Fm.: Urfl, Kereső, S'mba, Párduc, Garuda, 
Mirjam, Emlék, Mulatós, Silver King Vadvirág. 
Tót.: 10:30, 1.8, 27, 27. — V. futam: 1. Wenck- 
heim D. gr. Pillanat (2 reá) Sejbal, 2. Vak tyuk 
(3) Wuússbnch. Fm.: Kolchis, San Remo. Tol.: 
10:14. — VI. futam: 1. Horthy J. Lármás Il
lő) Csapiár, 2. Csicsóné (4) Tcllschik, 3 Al- 
vinc (12) Sejbal. Fm.: Kis Alag. Herbstzeitlose, 
Platán. Bona, Snow White, Forgatag, Good*  
luck, Csopak, Fuvolás, Sanyi, Balzsam. Tot.f 
10:77. 28, 20. 25. — Kettősfogadás a Vulkán—. 
Fonólány doublera 5:343.

HÉTFŐN: I. futam: 1. Horthy J. SalvatoP 
(2) Weissbach, 2. Pascal (6:10) Szabó L. Fm.j 
Rúna, Mahaima. Tót.: 10:43. — n. futam: L 
Hg. Festetics Consul (1%) Szabó L. és Dreher 
.1 Kobenzl (3) Klimscha holtevrsenyben, 3« 
Máramaros (14) Szentgvörgvi. Fm.: Csatlós, 
Livomo, Naplemente, Szittya, Tearózsa, Lcs- 
bia, Vágjad. Tót.: 10:13 és 21. Helyre: 10:17, 
17, 65. — III. futam: 1. Dreher J. Bakézer (2) 
Gutái 2. Kopó (Balog). Fm.: Canada, Vidor, 
Szebb jövő. Tót.: 10:34. 20. 37. — IV. futam:
1. Gr. Wenckheim D. Plerettc (4) Tóth A., 2. 
Bonnetable. (l’Zi) Kaszián T. Fm.: Bogárzó, 
Sil|y Sally, Sóskifli, Torsteuson. Tót.: 10:51, 
17, 15. _ V. futam: 1. Horthy J. Partagas (3)' 
Weissbach, 2. Maris (8) Szcntgyörgyi, 3. Bak- 
ter (6) Vrabel. Fm.: Zsivány, Hétre, Daru, 
Búzavirág, Allegra, Konfusion, Kisbaj, Annus, 
Párta, Talíy hó. Splendid. Tót.: 10:34, 16. 33, 
31. — VI. futam: 1. Erczhogyi I. Verity (6)
Kaszián T., 2. Pálma (12) Gutái, 3. Alvincz (3) 
Sejbal. Fm.: Hadzsi Halef, ’ Martinsberg, Ma- 
zurka, Hety, Inca, Árboc, Szunvogh, Bonyoda
lom, Suhanc, Erdélygyöngye. Tót.: 10:102, 39, 
81, 19. — Kettősfogadás a Consul—Partagas-
doublera 5:19, a Kobenzl—Partagas-doublera 
5:26.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi és hétfői bécsi versenyek részle*  

tcs eredménye a következő:
VASÁRNAP: I. futam: 1. Raló (2) Gulyás B. 

és Chestnut (4) Tuss holtversenyben. Fm.: Sze
rencs, Margit, Karla. Tót.: 10:19 és 23. Helyre: 
10:24, 24. — II. futam: 1. Vermouth (2) Ka
szián F., 2. Tabris (3) Valentin. Fm.: Qucen 
Bcss. Szigetvár, Ode. Tót.: 10: 24. 14, 17. —
III. Futam: 1. Vllja (4) Gulyás B., 2. Kinoprlnc 
(2) Kaszin F. Fm.: Pás de Calais, Problem, Mi- 
c.hele. Tol.: 10:42, 23, 19. — IV. Futam: 1. He- 
liane (8:10) Szilágyi, 2. Carevics (2) Rojik. 
Fm.: Duda. Talisman, Polka, Marabu. Tót.: 
10:22, 12, 14. — V. futam: 1. Rusalka (4) Dann- 
egger. 2. Schwnrzwald (8) Gulyás B„ 3. Brisk 
(2) Valentin. Fm.: Rnlboa. Volat. Oslo. Ne 
bőgj! Derítő. Tót.: 10:58, 20. 38, 15. — VI. fu
tam: 1. Sovrana (8) Valentm, 2. Anubis (3) 
Sbilágyi. 3. Türelem (154) Kaszián F. Fin.: 
Eiswind. Suzy, Barmaid, Orkán, Hellmayr. 
Tol.: 10:64. 20. 22, 14.

HÉTFŐN: I. futam: 1, Grey I/jpe (1»/4) Szi
lágyi, 2. Fatálist (2) Tuss. 3.. Cascade (2) Nagy
S. Fm.: S. O. S., Erika, San Martino, Swo-ting- 
*e, Komtur. Tót.: 10:21, 11, 11. 11. II. futam:
1. Anubis (4) Kaszián F., 2. Romulus (4) We- 
ckermann. 3. Bandita (4) Rojik. Fm.: Pás de 
Calais, Kamerád, Timur Lénk, Monarch, Eis
wind. Tót : 10:56, 23, 19, 20. — III. futam: 1. 
Pali Mail (1%) Gulyás B., 2. Katzelsdorf (8) 
Gastenmalér, 3. Herba (1J4) Varga és Anisetta 
(6) Wrckcrmann holtversenyben. Fm.: Labanc? 
Wahrhaft, Pan. Tót.: 10:19. 11, 11, 11, 11. —<
IV. futam: 1. IJshtenlng (1 «/4) Rojik. 2. Gcor- 
gette (16) Nagy S. Fm.: lola II.. Phönix. 7pL: 
10:24. 16. 28 - V. futam: 1. Ktrgise (3) Frosch*  
10:24, 16. 28. — V. futam: I. Kirglse (3) Frosch
2. Annabcl (4) Rojik. Fm.: Evinn, Tourtereau, 
Giútion, Stra Milano. Tót : 10:27, 14, 15. — 
VI. futam: 1. Flnsh lighl (4) Gulvús B„ 2. Gin 
18) Rndakovich. 3. Bellator (5) Esch Gv. Fm.: 
Twil'ght, Marschall. Waldfee, Don Josc, 
Prettv Mollv, Happv horsc, Cifra, Tombola. 
Tót.: 10:35 22, 40, 23.

DÖNTSÖN A KÁRTYA..!
DE CSAK HA

PIATNIK,..
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Nádosy Imre volt országos 
főkapitány filmproducer lett

Egy nagy magyar tőkecsoport megbízásából Fejős Pállat 
elkésem Mihály István „Lelkek a viharban" című filmjét — 
A napokban kezdődnek a felvételek a Balaton partján

Mit mond uj hivatásáról Nádosy Imre?
Az elmúlt hetekben a Hétfői Napló be

számolt azokról a tanácskozásokról, ame
lyeket a filmgyártás körül illetékes minisz
tériumok folytattak rendkívül bizalmasan 
egymás között s amelyeknek célja az volt, 
.hogy lehetőiéi/ a külföldi tőke kiszorításá
val magyar tőkecsoportok vegyék át a ve
zető szerepet a Hunnia filmgyárban. A ren
delettervezet, amelyet a német és francia 
filnirendeletek retorziója koppén akarnak 
kiadni, már elkészült, de mielőtt az meg
jelent volna, egy rendkívül érdekes és je
lentőségében számottevő magyar tőkecso
port alakult a magyar filmgyártás racioná
lis megalapozására. Ez a tőkecsoport, amely 
kormányzati körökhöz közelálló vállulaiok 
vezérférfiaiból alakult,

Nádosy Imre volt országos főkapitányt 
bízta meg képviseletével és nz elkészí
tendő magyar filmek produceri állásá

val.
A tőkecsoport megalakulásában dicsé

rendő módon, vezérszerepet játszott dr. 
fíingert, János, a Hunnia filmgyár igazga
tója, aki a szenzációs társulásról a követ
kezőket mondotta:

— Az uj érdekeltségek életrebivásáhan 
valóban van egy kis szerepem. Nem titkolha
tom: nagyon szerencsés dolognak tartom 
Nádosy Imre volt országos főkapitány sze
mélyének bevonását, aki müveit, képzett, 
európai gondolkodású ember és aki csak 
hasznára lesz a filmszakmának. Szükségünk 
van ilyen reprezentatív, értékes emberekre. 
A téma megválasztása és az egész munka
terv olyan szerencsés, hogy meggyőződésem 
szerint

ez lesz az a magyar film. amelyre nz 
egész világ felfigyel.

Mig Bingcrl igazgatóval beszélgettünk, 
egv elegáns, napbarnított ur közeledik fe
lénk. Semmi kétség: Nádossy Imré'volt örázá 
gos főkapitány ez. akinek

komoly, szálas alakja még kissé Ide
genül hat a filmgyár tarka-barka vi

lágában.
Bingert dr. messziről üdvözli — egykori 
hivatali főnökét — és gyors bemutatás után 
megindul az érdekes beszélgetés Nádosy 
Imre volt országos főkapitánnyal, aki va
lóban lelkesen és örömmel beszél uj pályá
járól és uj hivatásáról. Rövidesen megtu
dom, hogy a készülő film szövegét Mihály 
István, a kitűnő iró készítette el és címe: 

. ..Lelkek a viharban" Izgalmas halászdráma 
kerül a film vásznára, amely két egymás

mellett élő halászcsalád küzdelmét, harcát, 
szerelmét és tragikumát tárgyalja. A film 
rendezője: Fejős Pál, a világhírű magyar 
rendező, az operatőr pedig Peweler Marly, 
a Ben Húr. a Tízparancsolat nagyszerű fo
tográfusa.

Külön szenzációja a készülő filmnek, 
hogv ez alkalommal

Dolmány! Ernő kilépett clzárkózottsá- 
gából és a filmet végig kísérő nagy

szerű szimfóniát költött.
A film főszerepeit Somogyi Bogyó, Rózsa

hegyi Kálmán és Csortos Gyula játsszák.
Amikor a Stúdió mellett fölépített óriási 

díszletek között sétára indulunk a volt or
szágos főkapitánnyal. Nádossy szinte mente
getőzve mondja ezeket:

— Nem vagyok egészen novicius ezen a 
pályán. Valaha sokat foglalkoztam a kér
déssel, amely mindig izgató volt számomra. 
Eddig cspk az elméleti részét ismertem en
nek a változatos és szép szakmának, most 
pedig — a véletlen folytán — a praktikus 
oldalát is alaposan meg fogom ismerni.

— Nevekkel egyelőre nem szolgálhatok, 
de tény az, hogy egy nagy magyar tőkecso
port, amely ki akarja használni a filmgyár
tásra nagyon kedvező mostani helyzetei, en
gem bízott meg a munka keresztülvitelével 
és felügyeletével. X legkitűnőbb adottságok 
vannak együtt: az °gvik legjobb magyar 
rendező, a legragyogóbb szövegkönyv-iró, 
világviszonylatban is első fotográfus, nagy
szerű színészekkel és olyan tömérdek ter
mészeti szépséggel rendelkezünk, amely le
hetővé teszi a legjobb film elkészítését. 
Egyetlen fontos kérdési tartunk szem előtt, 
hogy a filmünk, amelyet

négy nyelven: magyarul, németül, an
golul és franciául .csinálunk mcg. miv 

vészlleg- tökéletes legyen.
amennyi csak kell. Én mindenütt 

olt leszek és a szakemberek és a művészek 
óhaját fogom szolgálni. .4 végső .í.-ó min
denkor másoké lesz, ároké, akik évek óta 
ebben a világban élnek és akik értenek 
hozzá.

Nádosy még sokat beszélt céljairól, azon 
a biztos és határozott hangon, amely min
dig jellemezte ezt a keményderek u és fér
fias egyéniséget. Ugy beszél a filmről, mint 
aki hosszas stúdiumok után már tisztában 
van azzal, hogv mit kell tennie és mon
dania. A volt országos főkapitány most 
sem készületien. Slób Zoltán.

mert ez a szigorúság a Nemzeti Színház részé 
rűl éppen most a légért he telenebb.

A Nemzeti Színház ugyanis minden tagjától 
fokozott áldozatkészséget kívánt ■ gázsi 

terén.
Amikor ugyanis á Nemzeti Színház büdzséje 
nem engedi meg,' hogy rjagjait valóban jól 
fizesse, líem veheti el tőlük azt a lehetőséget, 
hogy másutt keressék meg azt, amit a Nemzeti 
Színháznál nem kapnak meg. Valóságos

palctuforradalom dalt tehát azoknak az 
eminens színezéknek körében, akin már 
hosszú évek óta magánszínházakban Is mii

ködnek.
Többszörös kérésükre végre a kultuszminiszté
rium engedékenyebb lelt és most mór hivatalo
san is kijelentették, hogy nem gördítenek aka
dályt azoknak a tagoknak venedégsxereplésc 
elé, akiket a Nemzeti Színház műsorrendje 
időnként nélkülözhet. Eszerint vendégszereplési 
engedélyt kaptak: Bajor Gizi, aki már szeptem
ber elején az Andrássy-uli Színházban fog mii 
ködni, Vaszury Piroska. Rózsahegyi Kálmán. 
Csortos Gyula és Pethcs Sándor. Ezzel megöl 
dódolt a nemzetiszinházi kérdés — a palotafor 
radalom győzelmével.

A Capitol újjászületése...
Szombaton ünnepélyes díszelőadás. .-kereté

ben nyitotta kapuit régi kipróbált vezetés mel
lett a Capitol Filmpalota. A vezetés régi ma
radt, de a mozi külső és belső képe változott 
meg oly alaposan, hogy lesz mit nézni a régi 
törzsközönségnek a viszontlátás örömei mel
lett. Mert a nyári szünetben ebben a régi, nép 
szerű színházban egy szög sem maradt a he
lyén, egy sarok nem maradt épen. Léderer La
jos, a színház agilis igazgatója olyan filmpalo 
tát varázsolt a Copitólból, hogy valósággal Bu
dapest látványossága lesz az uj szezonban.

A színház külső frontja és belső előcsarnokai 
egész uj, mclegszinü olajfeslést és frappáns 
világítási effektusokat kapott. .4 nézőtér ment 
át azonban a legnagyobb változáson. A legifjabb 
vashetonkronslukciók és hatalmas költségekkel 
több mint kétezer méter kálid felhasználósával 
modern tetövílógitásl építettek bele, mely a 
legváltozatosabb színekben tudja megvilágítani 
a nézőterei.

Természetes, hogv ay a külső fényes átalakí
tás a Caóltól vezetőségét a műsor idei össze- 
állitósántjl még fokozottabb teljesítményre 
készteti , és aki l.edcrer igazgató agilitásót is
meri. biztos lehet abban, hogv a Capitol az idei 
szezonban még többel fog nyújtani, mint ezt 
tette a múltban.

úrid UQi SBECia istá. trzme-Hi ru! bű

áriisi ásánál szerzi be.
Sport- és pu I ningeh már E.— 1' tói 
Nyakkendő* inár Sf-tfC

legjobban jel
Nagy Endre 
dal mi értékű

Labriola Színház átalakítva,
világvárosi programmal - lux Hl-án, piaiéi

kor nyílik meg. Pénteken a színház 
főpróbát tart meghívott közönség 
Theatre Páré ra külföldről is többen 

érkeznek Budapestre. ,4 műsor kiemelkedő része 
.\nday Ernő pompás víg játéka: az Artista ki 
róly, melynek főszerepében Kabos Gyula, a 
vígjátéki humor utolérhetetlen művészi1 egy 
artista szerepében uj oldalról fog bemutatkozni. 
.4 Weintraub syneopators zenei produkcióink
kal, Carter 100.000 kártyájával Mari/ és Erik 
Comp. gőrkorcsolyamüvészck, Pallos Ladies, 
Schichtl amerikai bábrevuc, Frils hie creent- 
rikus, Matlhe, a kiváló zsonglőr, Karin Zoska 
és Tessa Lehner táncosnők teszik teljessé a 
megnyitó műsort, mely minden tekintetben 
a most meginduló színházi szezon eseménye 
lesz.

★

Salamon Béla a legújabb pesti 
színigazgató

A Komcdia-kabaré sztáriául és művészeti igazgatójául 
szerződtette

Röviden már beszámoltunk arról, hogy 
Budapest az elkövetkező szezónban a ka
barék városa lesz. A kabaréfronlon annyi 
átcsoportosulás történt és annyi uj vállalko
zás alakult, hogv egyelőre ezeket még szá
mon sem lehet tartani. Ilyen híreink között 
messze kimagaslik a legújabb színházi szen
záció:

Salamon Béla bizonyos differenciák 
miatt elhagyta a Teréz-köruti Színpadot, 

ahol olyan hosszú ideig dédelgetett sztár 
volt és elvállalta Somogyi Kálmán igazgató
nak azt az aiánlatát, hogy az

elkövetkező szezóntól kezdve a Jókal- 
téren működő Komédia-Kabaré művé

szeti igazgatója és sztárszlnésze lesz.
Beszélgettünk a legújabb pesti szinigaz 

gn tóval, aki ezeket mondotta:

— Ugyanazt akarom tovább is csinálni, 
amit eddig. Nívós alapon szeretném mulat
tatni a közönséget. Egyúttal természetesen 
olcsóbbá akarom tenni a nívós szórakozást. 
Amiért eddig a közönség bél pengőtől le
felé költekezett, azt most én ennek a felé
től lefelé fogom nyújtani. A kabaréi teljesen 
átszervezem. Az elmúlt évben jártam cgv 
kicsit a világot, láttam cgvet mást és jól tu
dom, hogy dohányfüst mellett is lehet nívó
sán és jól szórakoztatni a közönséget. Ma
gam mellé vettem rendezőnek Herczeg Jenőt 
és leszerződtettem Lengyel Gizit, a kitűnő 
színésznőt. Mindenesetre a legnagyobb öröm
mel kezdem meg uj munkámat, mert itt a 
külföldön szerzett tapasztalataimat és saját 
szerény tudásomat maradéktalanul érvényre 
juttathatom.

Vendégszereplési engedélyt kaptak 
a Nemzeti Színház művészei

Győzött a nemzetiszinházi palotaforradalom
A Nemzeti Színházban nagyjában befejeződ

tek a szcrz.ödtelési tárgyalások, amelyekről hi
vatalos kommüniké is napvilágot látott. A hiva
talos nyilatkozatok szerint a Nemzeti Színház 
tagjainak szigorúan megtiltották, hogy magán- 
színházakban is angazsmánt vádoljanak, mért 
Hevesi Sándor igazgató felsőbb helyről azt az

utasítást kapta, hogy mindenféle vendégszerep
lési engedélyt tagadjon meg és már a szerző
désben jóelőre biztosítsa a Nemzeti Színházat 
arról, hogy tagjainak más elfoglaltsága miatt a 

A nemzeti-színháziak érthető megdöbbenéssel 
munka folytonossága hiányt nem fog szenvedni, 
fogadták ezt a szigorú feltételt, annál is inkább,

Izgalmasabb 
Wells világ
történelménél

SZÍNHÁZI napló
.Most ünnepelték országszerte a hatvan

éves József főherceget és ennek az általáno
san meleg ünnepnek az adott színházi apró- 
pást, hogy elkészült az első operett, amely 
József főherceg nagyapjáról. Palatínus ná
dorról szól, ,4r operett cime: Palatínus Jóska, 
zeneszerzője pedig az operett világában na
gyon ismert, sőt talán, kissé elfelejtett régi 
név: Hűvös Iván, ő irta a Katinka grófnőt 
és a Csodaváza balett zenéjét, mely sokáig 
az Operaház műsorán szerepelt s innen el
került a milánói Scálába is. .4 Palatínus 
Jóska az egyik legjobb és legkedvesebb müve 
az operett területére visszatért muzsikusnak. 
t Palatínus Jóskát a Király Színház kötötte 

le, de már bécsi színházi körök is érdeklőd
nek iránta.

Szovátán, ezen a szép erdélyi fürdőhelyen, 
ahová most Károly román királvl is váriak, 
meleg ünneplésben részesítették Tőkés Annii, 
aki férjével. Temesvórv dr.-rnl oll üdül. A 
napokban Tőkés Annn-hólt rendeztek és ez 
alkalommal R. Berde Mária, a kiváló erdélvi 
Írónő Anna versel irt hozzá. Egyébként egész 
müvészkolónia üdült Szovátán, ahol nagy 
érdeklődés övezi Patnky Kálmán. a bécsi 
Stnalsoper tenorislájának feleségét. Beregi 
Leót, aki hatalmas túrakocsijával jött ide. 
Misa Romániát, aki gyönyörű pizsamáival vo
nult fel a strandon, teljesen háttérbe szorította 
Beregi Oszkár leánya.

*
Az elmúlt heten lapunk más helyén beszá

moltunk a gyermekek és anyák forradalmáról, 
amely a Hunnin-filmgyárban ját-oíkll le bi
zonyos gazsidiffe

A legérdekesebb nyári szerződés:
Margit vlssznszerződött a Vígszínházhoz, 
ahonnan pályája elindult. A kiíiinö és tehet
séges fiatul művésznő számúra nagy felada
tok várnak a Vigszluhúzbai:.

Góth Sándor és Góthné Kertész Ella 
salátával megérkezett első erdélyi álló.; 
ra, Temesvárra. A gyógyszerész ur. 
asszony és az Olympht ‘Imii darabokat 
szófiák komoly, szép sikerrel.

Az operett terén egyébként más újság Is 
van. A Főt árost Opcrettszinház egy fiúiul erdélyi 
muzsikust fedezett föl: Kurier Ernő személyé
ben, akinek Mari cimü operettjét Harmatit 
Imre szövegével a főszezonban fogja előadni. 
Ezt a fiatal zeneszerzőt rendkívüli tehetségnek 
tartják. Hasonlóan uj feltűnt operetlnév 
Itárczy Tiboré, akt egy nemzetközi daipályá- 
zaton nemrégen első dijat nyert tangóiával. 
Lakatos László két librettójához Irt muzsikát, 
iiz egyik a Király-Színházban, a másik a Pesti 
Színházban kerül színre.

♦
Két nagyhírű magyar szerző Jelentette he 

érkezéséi, az egvik Fodor László, aki au
gusztus utolsó napjaiban Jön, hogy részt 
vegyen a Magvar Színházban készülő uj da
rabja: Csók a tükör előtt próbáin; Molnár 
Ecrenc pedig arról értesítette a Magyar 
SzinhAz.nl, hogy szeptember közepén jön, 
amikor azonnal megkezdődnek az uj Mol
nár-darab próbái.

♦

királyné -ot 
W7 _O_O?

Kedden este izgalmas 
össze a színészek a l es: 
riola azon kijelentéséről va 
állhatja a kollektív szer: 
színigazgatók a színészi kk' 
lép be a Színigazgatók Szői 
milyen olyan megállapodást 
amely őt bármely irányin 
üzente a Szlnész-Szövetségne 
nyiben a Szövetség bármilyen forn. 
kellemetlenkedne néki, akkor 
dolgozó számos magyar szinés 
rára. Ebben az ügyben határa: 
ni jönnek össze ftedden a színé

Országos Népszínház névéi 
scmble alakult, amelynek pr<; 
színmüveknek a mai igények 
támasztása. A társulat budapesti I 

lamctmvi vidéki várost fel f<

n leozú) Mert!
A lei'oaa niitwi 

A legklUlntttti zenn ’

Uj műfajt teremt az Andrássy-uti Színház
ban Nagy Endre, aki „Bolond világ" elmen a 
kabaré életének, illetve iáját életének huszonöt 
évét varázsolja a színpadra egy konferanszié 
emlékirataiban. Huszonöt én. huszonöt villa- 
násszerü kép a színpadon. Minden képben azok 
a régi és kedves dalok, amelyek ott az időt

Filmpremierck
AZ URANIA-SZINHAZ a Szent Islván-hétcn 

niigyohhmibásu alkotással lép n közönség elé. 
„A: elveszett ember" címen bemutatja ' Vérnél*  
Kiniissnnk, a legnugyob német színművésznek 
uj filmjét, amelyben Heten.■ Thimig- Herla 
Tlűele és Maria Bard, Frltz Griinbnum és Julius 
Falkenstein játszanak.

fi szerelem fö a csők uiláQtöriÉnelmE a SZÍNHÁZI 
ELET BEI J

SzinhAz.nl
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Négy esztendőre ismét kialudt 
az olimpiai fáklya tüze

Csodálatos dímenz'ók, fantasztikus számok a korlátlan lehetőségek honában rendezett 
olimpiai versenyről Részletes beszámoló a losangelesi olimpiász „magyar napjáról"
Az olimpiai villamosfáklyu tüze, amely 

kél héten keresztül világilolla be Kalifornia 
csodás vidékéi hirdetve a testi kultúra 
diadalát. Olympia nemes hagyományait, 
valamint a népik és nemzetek igazi testié 
iiesühs.1, la-aimip kialudt. Bevonták az 
ötkarikás olimpiai zászlót és s/edelőzködnek- 
az olimpiai Iáin öl földrészből egvbcsereg- 
|e|| érdekes lakói.

\z utolsóelőtti nap világraszóló magva/ 
; véi/. Imi inek mámorát kipihenve, vessünk 
most egv pillantást hideg és józan lövői a 
s/ámoszlopokra, amelyek a legérdekesebb 
olimpiai játékok hü tükörképét adják.

Japán és az l jvilág vívta grandiózus 
harcát a Csendes óceán melleit és a gigászi 
küzdelemben az emberi teljesítőképesség 
halára gyanánt elgondolt

olimpiai és világrekordok omlottak 
össze.

A losangelesi X. olimpiai játékok nem
es, k spiirls/einpontból jelenlellek sorozatos 
rekordokat, ham’n egyéb vonatkozásban is 
tchilnmllak az előző versenyekéi. .1: atléti
kai k íizdelinekel MIO.OOO főnyi közönség, a: 
ii si'inr Béniié kit 150.000, a inenyiló és záró 
napol ‘2Kl.OOO, a: enezősök küzdelmeit 75 
e-er és a birkózó-, ökölninó-niadalokat ál
lag 10.000 ember látogatta. Túlzás nélkül cl 
leiicl mondani. Imgv '

a nézők száma elérte az egymilliót: 
ehhez járulnak még a modern technika vív
mányaival eléri eredmények, mint például 
a sajtó, a szikratávíró és a rádió, melyek 
segítségeiéi a küzdelmek befejezése után 
Se hány óráiul a lilág legtávolabbi részében 
is isméi élésekké i álluk az eredmények.

Az olimpiai karddöntő 
részletei

(.4 Hétfői I 
lese ) llili.l.ll.

kapott tuss.35

3 gy.

4 v., 31 ka-

0 v., 37 ka-

Gercvtch
Pillér György (Magyaror- 
vercség.

nak kábeljelen 
lödé*  előzte meg 
rs.'g döntő küz- 
délután indultak 
dönlőmérkőzése- 

il kezdhették meg, mert a fon 
zsiirielnöki tiszte körül nagy és 

viták folytak. ,4 magyar (llykais

amelynek alapján
Fuclis Jenő, Posta Sándor és Tcrstyánszky 
Ödön után, Pillér lett a negyedik magyar 

olimpiai kardvlvöbajnnk 
és a kardvívásban 24 év óta birtokolt 
inónia magyar kézben maradhatott.

Az olimpiai egyéni kardvivóbajnoksúg 
helyezési sorrendje a következő:

A MAGYAR OLIMPIAI KARDV1VÓBAJNOK- CSAPAT:

magok részéről C.uecia 
rielnököt. akinél szem- 

giiarol. tiltakozással éllek.
Is a magyar álláspont győzött,

' Ilim GIvLhíh mellett a lengyei nem- 
zsiirielnöki

I ság döntőjébe ju- 
rr. Kabos iMngvaror- 

H'i. Sal/ifla (Olaszország), 
gl, Armilage, Hufman

rrcségét Gnildlnltől szen
vedte el, akt h-glohbiin vívott az olasz expe

díció ingjál közül.
J v alakult ki a knrddönlő végeredménye.

Győzött Pillér György kötélidegzete
Los Angeles, aug 15.

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az olim- 
piai kardiii óhu inokság egyéni döntő küz
delmeiben Pillér (ixörgv nuirndéktnlnnul 
' 'íllogtilll I kivételes képességeit. /I déinlö 
p llanalokbnn ugyanis, amikor az idegek 
!■ ngörti len harcában a legtöbb versenyző 

■ott elneszili nyugodtságát és et a meg- 
i ' oix iii'iíok következményekkel jártba/, 

rl az ellenfél azonnal kihasználta a ked- 
in a alkalmai, hidegvér az igazi vinó ereje.

1‘iller (ivotr.v a sokat emlegetett és unnvi 
szór im /c'ódáit kötél idegzete most snn 
mondta lel a szolgálatot

Rend ilctlrnül Ids/nniifnttiin és tudato
san végezte minden mozdulatát. A nagy 
kavargásban s pattanásig feszült izgul-

A teljes bevételt 2 millió dollárra be
csülik

és nem hiszik, hogy a közeljövőben Európá
ban rendezendő olimpiai játékokban meg- 
közelitően is elérhető lesz ez a tekintélyes 
összeg. Az anyagi sikert Amerika kiváló 
sporlszellemével, anyagi helyzetével és nem 
utolsó sorban Los-Angales gyönyörű kör
nyezetével lehel magyarázni.

Az. olimpiai játékokban részlietl nemzetek 
pontversenye nem hivatalos kimutatás sze
rint — következő: (\z első helyezés 3, a má
sod k 2 és a harmadik 1 pontot jelent):,

29 összesen 215 P

.1. Svedorszug
6. Németország
7 Japán
8. Magyarország

Anglia
0. Kanada
1 Hollandia
2 Ausztrália
3. Lengyelország
I. Argentína 
á Délafrika 
(> Csehszlová
7. Ausztria
8. Írország
9. Dánia
0. .Mexikó
I India 

‘2. Lettország
3. Svájc
•1. I'iilöp szigetek 
á. I jzéhmd
3. Görögország
7. Spanyolország
8. Uruguay

Petscliaucr
Olimpiai bajnok: 

szág) 8 győzelem, I
2. Gaudlnl (Olaszország) 7 gy. 2 v.
3. Kabos Endre (Magyarország) 5 gv., 4 v. 

29 kapott tuss.
4. Casmlr (Németország) 5 gy., 

polt tuss.
5. Petschnucr Attila (Magyarország) 5 gv., 4 

v., 32 kapott tuss.
fi. Iliifmnn (VSA) 5 gy., 4 v.
7. (Isitor (Dánia) 5 gy., I v.
8. De Vecchl (Olaszország) 

polt tllss.
9. Armltage (VSA) 3 gy., 

tllss.
1(1. Snlafln (Olaszország) 0

fi 37 kapott

B.V- 0

kirívó volt ninakban megdöbbentően 
nyugodtsága és ezzel nyerte meg az. olim

piai bajnokságot.

Kabos Endre és Pef.sehauer Attila azon
ban már nem volt ily mértékben ura ide
geinek. A döntő elején ellogódoHan mozog
lak és csak később nyerték vissza lelki 
egyensúlyukat, amikor teljes tudásukkal és 
sziimel verekedtek a magyar dicsőségért.

Énekes István egyedül kép
viseli vén a Európát az ősül- 
vívás olimpiai bajnokainak 

díszes társaságában
Idts-Angelcá, nug. 15.

(A Hétfői Napló ludósitóiának kábcljelen 
léxes ) Az olimpiai nwdltérium zsufolt nézőtere 
elölt szombaton, a késő éjjeli óráklmn fejezték

ciánnál frissig

társaságában

be az olimpiai ököliivómérkőzéseket, amelynek 
fináléjában

klselejtezfldtek az utolsó európai verseny
zők Is. Egyedül Énekes István képviseli az 
olimpiai bajnokok előkelő 

Európát.
Az ökölvivó-olimpiász végső 

rendje:
Lrgsuly: Olimpiai bajnok:

helyezési sor-

Énckes István

Magyar örömkönnyek, teri’orizá?©.; 
ordítozó amerikaiak az ©limsnai 

boxoSóbajnokság döntőjén
enesen Kubínyi Ixór.liází ágyához 
tok a losangelesi audiilóinxiu 

napjáról"
a második menetben folytatódott, ám anv- 
nyira elragadtatta magát, hogy szokása sze
rint szabadon hagyott fejére bekapott né
hány egyejies ülést. Az amerikai közönség 
ekkor már hangos terrorral akarták megfé
lemlíteni Énekest. A harmadik menet nagy
jában egyenrangú ellenfelek küzdelmét mu
latta. A nézők minden képzeletet felülmúló 
biztatására

Cabanas ki akarta ütni Énekesi,
aki azonban jól vé<J.‘kezelt és villámgyors 
ellentámadásai megingailák a mexikói len
dületét.

Hosszú, kínos pillanatok teltek el. Egyik 
sem akart kockáztatni, csak biztos ülésekre 
pályázott. .1 harmadik menet után mindenki 
felugrott a helyéről, olyan volt a h(iiigzmmr, 
hagy a szomszéd hangját sem lehetett hal*  
lani.

A magyarok odafutottak Énekeshez, 
Szigeti és I’iti-Kiss kieinclte a ringböl a 
liheg-, csapzolthaju Énekest és köz.bcii 
a ponloz.óbirák inegállepilotlák az ered
mény t. Az. örömükben síró magyarok 
majdnem azétszedték az. olimpiai baj

nokságot nyert pesti tini.
Meghaló vall, hogy az uj magyar olimpiai, 

bajnok első gondolata Kubinyihoz szállt, aki 
betegsége folytán nem vehet el t részt az 
olimpiai játékokon, mert a fülét meg kellelt 
ojierálni.

Énekes István felkereste őt a kórház
ban, ahol a másik jeles magyar bajnok 
már félig gyógy: lián, de leplez.hCteHen 
aggodalommal várta kenyeres pajtásá
nak kemény csatájáról szóló híreket. 

Nehéz volna híven l<*i  mi azt a jelenetet, 
amikor a két boxoló a kórházi ágyon össze
ölelkezett.

Énekes István a ríngből egyel 
sietett — Megható epizódi 

„magyar
Los-Angcles, aug. 15.

(A Hétfői Napló tudósilójának kábeljelen
tése.) A losangelesi olimpiai finálé az ököl
vívás küzdelmei során is százszázalékos ma
gyar sikert hozott.

Énekes István, aki napokkal ezelőtt 
ugyancsak Eos-Angcicsben a maga ré
szére biztositolta a Loxolás légsulyu 
Európába jnokságát. szombaton legyőzve 
a mexikói Cabanast, elhódította az 

olimpiai bajnokságot is.
Énekes olimpiai győzelmét elsősorban ki- 

inö technikai készségének és nagyobb 
gyorsaságának köszönheti. Nem lankadó 
bárokészséggel állandóan támadott, mig a 
nehézkes ellenfél ütéseit rugékonyan és 
könnyedén parírozta. Pontfölénye mind a 
három inörittben' 
madik menetben 
is telt szert.

nb^dhit volt, 'sőt a har- 
jelentékeny pontfölényre

10.000 ember szo
rongott az olimpiai au
ditóriumban, amikor 
Énekes és a mexikói 
C.ahanus beállt a ring 
kötelei közé, a légsulyu 
olimpiai bajnokság 
döntőjére.

Hihetetlenül fe
szült légkörben 
kezdődött meg a 

mérkőzés.
A magyar Európabaj- 
nok kemény, egyenes 

nagyszerűen állta, miköz-uleseil a mexikói
ben a közönségből kitört a jenki és 

állandóan tüntetett a magyar fin ellen. 
Énekes pörölyszerü ülései nem ingatták 

meg a mexikóit. A magyar boxoló fölénye

Kommtínisfa suhancok bokányi ren
deztek az olimpiász záróünnepélyén

' Los-Angclcs, aug. 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának kábeljclcn- 

lése). Kél hét óla .szakadatlanul tartottak a X. 
olimpiász remek küzdelmei. Az utolsó napra, 
amelynek programjában az ünnepies záráson 
kivid már csak a vadászugratás szerepeli.

az óriási stadiont zsúfolásig megtöltötte a 
közönség."

Alig maradt talpalatnyi hely üresen a néző
téren, melynek csodálatosan tarka kepe felejt
hetetlen emlékként marad meg az európaiak 
lelkében.

Az amerikai sportszellemet Jellemzi ez a 
nagy felvonulás, amely nemcsak a verse
gek Izzó forgatagában, hanem az ünnepé
lyes befejezésen Is elismeréssel és ragasz
kodással viseltetett az olimpiai Játékok 

szelleme iránt.
Csupa lobogó volt az egész stadion és a mn 
rajló tömeg feje fölött a főkapu tetején lángolt 
a nemzetek össze! art ozandóxágát és megértését 
jelképező fáklya tüze. A rckkenő hőség sem 
akadályozta meg a közönséget, hogy végig ki 
tartson és lelkendezve ünnepelje a győzteseket, 
akiknek legnagyobb része - hisz, ez lermészc- 
los Is — amerikai A nézők között igen sok nő 
volt, akik a kánikulára való tekintettel legna
gyobbrészt fehér ruhában pompáztak és

az eredmények kihirdetésekor éppen a höl
gyek Jelenléte és tetszésnyilvánítása vará
zsolta családiassá és kedvessé az ünneplé

seket.

BÚTORCSARNOKA RT.
VII., ... r,w„, j. Ul

(magyar), 2. Cabanas (mexikói), 3. Salica (ame
rikai).

Bantamsuly: Olimpiai liijnok: (ávinn (kana
dai), 2. Zlcglarsky (németi, .3, Villnnueva (Fii- 
löpszigelek).

Pehelysúly: Olimpiai bajnok: Pobledo (er- 
gentinai), 2. Schlcinkofer (német), 3. Carlston 
(eved).

Köniivüsuly: Olimpiai bajnok: Stenens (dél
afrikai l’ 2. Ahlquist Isvéd). 3. Bor (Amerika).

Kisközépsuly: Olimpiai bajnok: Ihmn (ame
rikai), 2. Campe (német). 3. Aliikéig (finn).

Nagytilzépsuly: Olimpiai bajnok: llorth
(amerikai), 2. Azar (argenlinai), 3. Piercc (dél
afrikai).

Klsnchézsttly: Olimpiai bajnok: Carlstens
(délafrikai), 2. Rossi (olasz), 3. Jörgensen 
(dón).

Nehézsúly: Olimpiai bajnok: Lövell (argen
tínai), 2. Rovati (olasz), 3. Fcary (amerikai).

Amerika és nz egész világ ifjúságának ez a nagy 
ünnepe azonban nem zajlott le rendzavarás 
nélkül.

Tóm Mooney élelfogyttglani (egyházra licit 
kommunista vezér elvbarátai ugyanis ezt 
a/, alkalmat használták fel vezérük c’it-l- 
tetése mint tcrvl.evctt Hotelesre. mintegy 
tucatnyi suhaiie éktelen lármával és lázitó, 
majd becsmérlő kifejezések ö önével za
varta meg n felemelő hingidati.t. I gy-ket 
percig tartott csak a tüntetés, imrl közben 
már az erősiiiarku rendezők egy egész kü
lönítménye csapolt le rájuk. A.ónnal eltá
volították a tüntetőket, de midig Is. ami’ 
a rendőrük kezébe kerülhettek, a felizgatoit 
tömeg a Jó öreg llnch-módszcrekkel Igyrk- 
zett gyors igazságot tenni. A tüntetők köz'il 
jónéhányan hosszas kórházi kezelés ár ui 
tudtak csak a meggondolatlan ünneprontás 

kövctkczinényrlből szabadulni.
A száznál több tagú zenekar íúmghi ineTb'H 

vonultak fel a versei.yzők. Elő-zűr az ököh ivók 
eredményeit hirdették ki. . (Kínosan hatolt a 
rendezőségre, hogv azok az ökölvívók, akik a 
Iliről döntést sérelmesnek tartották, nem jelen
lek meg. •

Először Énekes István olimpiai győzelmét 
hirdették ti.

Hatalmas ..Hiij-huj-lm Jra!“ csattant fel. amely 
lassan helcveszcll a Himnusz hangjaiba. Az.

nyezntt, rüszoll lúkft: I P Hl!—
Rrremii r. fényezett. ke-

ménvMIlváity. óeynemö- 
i isrtós, —ín tw'Hl P Í4I.— 
I? knesfík fényezett kemény- 
' feóltvAnv, szép huzallal, 

kárpitozva P «».-
Asztal fén'e»'’lt 2 lana.il (’ i’S.— 
Hangulollámpák, fényen lt_. P **.-  

!» m- 
1 Pzje« itnrahuk kOlftn b k .rS-tóli. 
to> Hl I kOMSnk. - Kpvéti bi>lo Í.UNCD 'III, Karplaiiflifln uwsa 2£a LDllCü 

lana.il
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izzó kaliforniai napfényben méltóságteljes las
súsággal kúszott fel ,a magyar lobogó s

az elnöki páholy elölt könnybelábadt szem
mel állott lelke mélyéig meghatottan a 
magyar boxsport immáron világhírű har

cosa: Énekes István.
Az egyes súlycsoportok győzteseinek ünnep

lése után következtek a vivók. A hatalmas em- 
berkoszoru önfeledt tomboláiban tört ki, ami
kor meglátta a magyarokat.

Elől Pillér György százados hatalmas 
alakja. A legendás magyar kard legújabb 
hőse, annyi nagy csata legyőzhetetlen baj
noka, akinek az Idegei sohasem mondják 

fel a szolgálatot.
Az olasz és a többi versenyző eredményének 

kihirdetése után került sor az evezősökre és 
céllövőkre. A szakadatlan ünneplés és a nem
zeti himnuszok elhangzása után ismét magya
rok álltak az elnöki páholy elé. Az apró sárga 
japánok közül fejjel emelkedtek ki a vlzipóió- 
zók.

Szinte földöntúli már az a csodálat és tisz
telet, amivel az nmerikal közönség körül
veszi és tapsolja Hunionnal Mártont és tár

sait.

Csomagolnak az olimpiai faluban...
A magyar olimpiai kiküldöttek menetrendje — hazafelé

Olimpiai falu, aug. 15.
M Hétfői Napló tudósítójának kábel- 

jelentése.) Ebben a bábeli zűrzavarban az 
olimpiai küzdelmek befejezése után nagy 
rumli van:

öt világrész legkitűnőbb embcrpéldúnyai 
lázasan csomagolnak ...

Az olimpiai falu cowboy-őrségének egv- 
része már el is hagyta a helyét: nincs rá 
többé szükség, mert az olimpiai résztvevők 
egy tekintélyes része már útban van haza
felé

Már a magyar expedíció is csonka.
Az olimpiai játékokon résztvevő magyar 
versenyzők és kísérőik közül az atléták, bir
kózók és hölgyvivók már pénteken elindul
tak Qucbeck felé, szombaton elliagyták az 
olimpiai falut a tornászok és a céllövőit, 
hétfőn pedig fölszedték a sátorfájukat a de- 
kationisták. A három csoport Montrealban 
találkozik és 19-én száll a Duchcss of fíich- 
mond nevű óceánjáró gőzösre, hogy álha
józzék Európába. Érkezés augusztus 26-án 
Liverpoolba, 27-én Párisba és 29-én Buda

Csak Szent István hetében 
divatos remottonvt mertek szerint 

Unom azUvetmaradékokböl, remek kivitelben

30 pengőért készítünk mindenféle színben. Cégünk 
25 éves multfa garancia arra, hogy 
nem üres reklám ez.

„ Verseny szabóság", VII., Rottenbiller-utca 41a, III. em. 26.

Futball-kaleidoszkóp egy héttel a nyitás előtt 
A Ferencváros már megint nem győz — győzni — A Hungária 

Csepelen, Újpest Iglón alapított gólgyárat — A Budai 11 
g karlsbadi kúrája

Meg néhány nap és augusztus 21-én fellán
gol a ftilballbajnoki küzdelmek őszi soro
zata. Aminthogy ez természetes is, a csapa
tok már jóval előbb megkezdték a „bemele
gítő" mérkőzéseket s amelyik szerencsés 
volt: külföldi túra kapcsán, amelyik pedig 
ragaszkodott a honi földön végzendő munka 
gyönyöreihez: az a futballtilalom miatt a 
környék községeiben igyekezett babérokat 
szerezni annak a drukkertábornak, amely 
olimpiász ide, olimpiász oda, mégis csak a 
futballt várja.

FERENCVÁROS—LIPCSEI KOMBINÁLT
4:1

Lipcse, aug. 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

A német túrára indult Ferencváros vasárnap 
2500 főnyi közönség elölt egy lipcsei kombi
nált csapattal mérkőzött. Fölényes Jaltk 
után 4:1 arányban győzött. Szünet elolt a 
németek keményen védekeztek, sőt kemé
nyen támadtak is ugy, hogy fíebhardt jobb
fedezet révén vezetéshez is jutottak. S°ro- 
zatos ellentámadások után Túrni végül a 35. 
percben kiegyenlített. Szünet után a magyar 
bajnokcsapat teljesen beszorította ellentétét, 
egyik támadás a másik után görgőit s ezek
ből a 18. percben Toldi, a 31. percben Sá
ros: s a 42.-ben Takács II. rúgott góU.

HUNGÁRIA—CSEPELI MOVE 1H1 (3:1)
Az utóbbi időben nagyon divatos lett Csepel. 

A mull héten a Ferencváros, most \asfi™«P 
pedig » Hungária játszott tréningmérkőzést nz 
amatőr II. osztályban szereplő, jóképcssegü 
Csepeli MOVE legénységével. A nngy altraK- 
cióra mintegy ezer főnyi közönség gyűlt össze.

Különösen a fiatalok, a válogatott csapatba 
komolv jelölt Ottávl, valamin! a ^rnrég 
mós RI.ASz-tf liiságl válogatott Szabó III.

Ezután kitárullak a maratóni kapu szárnyai 
és bevonult a résztvevő 38 hemzet még itt tar 
tózkodó csapata. Elől a zászlóvivő, utána a 
megfogyatkozott gárda, mialatt a közönség 
szinte őrjöngve tapsol.

A záróbeszédet Baillet-Latour gróf, a Nem
zetközi Olimpiai Bizottság elnöke mondotta, 
akinek szavait a hangerősitök végigbombölték a 
stadionban. Az elnök megköszönte a résztvevők 
lovagias küzdelmét és bálásnn emlékezett meg 
Los-Angeles város felejthetetlen vendéglátásáról 
és a versenyek kifogástalan rendezéséről.

öt ágyulövés hirdette az olimpiai játékok 
befejezését és még el sem hullámzott a mo
rajirt dörgés, miközben az R-karlkás olim

piai zászlót leeresztették az árbocról.
Poler. Los Angeles főpolgármestere vette át a 
fehér selyem lobogót, hogv 1936-ban hibátlanul 
megőrizve, átadhassa berlini kollégájának. A 
100 tagú zenekar az olimpiai himnuszt ját
szotta és

a 10 nap óta szakadatlanul lobogó olimpiai 
fáklya lassan elhalt a főkapu felett.

Ezzel fejeződtek be a losangelesi olimpiai já
tékok.

pestre. a Keleti pályaudvaron.
Hétfőn réggé! elhagyták dicsőségük 

színhelyét a magyar vivók Is.
Útjukban megállónak Chicagóban, ahol au
gusztus 21-én vivóakadémián vesznek részt. 
25-én érkeznek Quebeckbe, ahonnan egye
nesen hazaindulnak.

Uszógárdánk szintéti hétfőn hagyta el 
Szállását. Hazatérése előtt még eleget lesz 
vállalt kötelezettségeinek. A hátralévő túra- 
program: Augusztus 18: Lincoln, 21: Chi
cago, 24: Cleveland, 26: Herrisbourg, 28: 
Newbrunswick, 30: New York.

Az amerikai partot a magyar uszócsapat 
augusztus 31-én hagyta cl a „Neu> York" 
óceánjáróval és szeptember 10-én bevonul 
Budapestre.

BECCALI VÉRMÉRGEZÉST KAPOTT
Los-AngelvN, augusztus 15.

fA Hétfői Napló tudósitójának kábel jelen
tése.) Beccalí az 1500 m-es síkfutás olasz olim
piai győztese tréning közben saját futócipőjé- 
nek szögeitől vérmérgezést kapott, emiatt nem 
lehel eleget azoknak a csábitó meghívásoknak, 
melyeknek minden oldalról része volt.

tettek ki magukért.
Velük jő vételt csináltak a kék-fehérek!

Az első félidőben a hazai csapat a kényelmes 
Hungáriával szemben igen jól tartja magát. A 
15. percbon Ticska megszerzi a vezetést, ám egy 
perc múlva Uitz szép, de védhető lövéssel ki
egyenlít (1:1) A Hungária azután rákapcsol, de 
csak nagynehezen sikerül a 43. percben Cseh 
ll.-nek, majd a 44. percben Kalmárnak gólt 
rtignla.

Szünet után megváltozik a játék képe: a kék
fehér legénység állandóan ostromol. Különösen 
a szélsők tesznek ki magukért, akik pompás 
beadásaikkal számos gólhelyzetet készítenek 
elő. A további gólok sorrendje: 3 p.: Ottáui, 7. 
p.: Szabó Hl., 8. p.: Ottávl, 29. p. Szabó 111., 32. 
p.; Ticska, 36. p.: Ottáui, 42. p.: Kalmár, 44. p.: 
Ottávl.

BUDAI 11—KARLSBADER FC 2:0 (1:0) 
Karlsbad, aug. 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) A 
Karlsbader FC csütörtöki mérkőzésén a Wiener 
SC-vel döntetlenül mérkőzött s ez a teljesít
ménye a Budai 11 számára kemény munkát 
Ígért. Háromezer néző elölt változatos és élve
zetes játék utón könnyedén győzött mégis a 
budai csapat, amelynek technikáját és taktikai 
húzásait a közönség lelkesen megtapsolta. A 4. 
percben Ember szép góljával vezetnek a bu
daiak, majd szünet után, amikor a budai csa
pat fedezetsoru korlátlanul úrrá lett a pályán, 
a 15. percben ugyancsak Ember rúgta az utolsó 
gólt.

HIRZER A YOUNG FELLOWS-BAN.
Bérse, aug. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése). Va
sárnap fogadta a Kupid négyezer főnyi közön
ség elölt a Young Fellows csapatát, amelyben 
négy magyar játékos, közöttük Hirzer is szere 
pelt. A svájci tórsaság nem a legjobb emlékek
kel hagyta ott a Rapid telepét, mert a bécsi

D. Martlnoft—Holubfin Ferenc
bolgár világbajnok msgyar bajnok

Bolabán rAnértft történt klhtvAaoa 

birkőzómérközése 
augnaslua 17-én, kxerdán eate fél 10 órasor lesz megtartva

• városligeti

Néparénában

zöld-fehérek nem fukarkodtak és 9:3 (5:2)
•irányban zivataros gólözönnel küldték őket 
haza. A svájci csapatban Gyurkovics tetszett a 
legjobban, mig Hirzer a balösszekötőben csak 
mérsékelt sikert aratott. — A mérkőzés előtt a 
1VSC 6:1 arányban győzött a Grazer AC ellen.

A BOCSKAY GYŐZÖTT, 
A BUDAI 11 KIKAPOTT

Venlóból jelentik: A debreceni Bocskag Hol
landióban túrázó csapata az SC Venlo ellen 
3:2 (1:0) arányban győzött Két gólt Zílnhy, 
egyet Markos lőtt.

Kladnóból jelentik: A Budai 11 a klndnói 
Spárlától 2:1 (1:1 arányban vereséget szenve
dett. Az egyetlen magyar gólt Kárpáti 11. lőtte.
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A Nemzeti vasárnap bemelegítő tréningmér
kőzést tartott az ETC FC-vel. Érdekes, nyílt já
ték után 4:3 arányban győzött. Horváth (2), 
Peder és Bihámi (1) góljaira Pomázl (2) és 
Mohácsi válaszolt. Az összes bevétel 16.80 
pengő volt. Ez az ősz is jól kezdődik! A Nem 
zeli egyébként az ősszel a kővetkező csapatot

A kettős ünnep
A vasárnap—hétfői kettős ünnepen több at

létikai verseny volt a fővárosban és a vidéken. 
A hazai sportesemények szünetelése folytán 
nagyobb érdeklődés nyilvánult meg a verse
nyek iránt, amelyek eredményeit ilt adjuk;

ZSUFFKA VIKTOR MEGJAVÍTOTTA 
A RÚDUGRÁS REKORDJÁT

A MAC vasárnap délután kezdte meg hősi 
halált halt atlétái emlékezetének szentelt verse
nyét. A verseny hétfői második részében

Zsuffka Viktor 4 méterre javította a rúd
ugrás rekordját.

VASÁRNAP:
1500 méteres síkfutás, I. oszt.: 1. Szabó (MAC) 

4 p. 04.2 mp. 2. Szerb dr. (MAC) 4 p. 06.4 
mp. 3. Eper (ESC) 4 p 09 mp. — Hármasugrás, 
bajnokok kizárna: 1. Somló (FTC) 1391 cm. 2- 
Goda (MAC) 1317 cm. 3. Jász (MAC) 1300 cm.
— 200 méteres gátfutás, I. oszt.: 1, Valentin 
(SAC) 26.9 mp. 2. Szabó (MTK) 295 mp. 3. 
Bérczy (FTC) 29.6 mp. — Diszkoszdobás, I. 
oszt.: 1. Egri (MAC) 4318 cm. 2. Bertalan 
(BBTE) 4094 cm. 3. Kauímann (MTK) 4019 cm.
— 400 méteres síkfutás. Fábián Vilmos emlék
verseny 1 Kovácsi (BBTE) 51.7 mp. 2. Isteníts 
(MAC) 52.6 mp. 3. Lukács (BIK) 53.2 mp. — 
Triatlon, Főiig Samu vándordíj: 1. Balogh 
(MAFC) 2347.32 pont. 2 Somfai II. (MAC) 
2087.14 pont. 3. Sziklai (UTE) 1979.45 pont. — 
Pcntátlón, Mudin Imre emlékverseny: 1. Farkas 
(MAC) 2741.65 pont. 2. Czifra (BBTE) 2266 pont 
3. Bertalan (BBTE) 1960 pont.

HÉTFŐ:
100 m es síkfutás. 1. Raggambi István dr. 

(BBTE) 11 mp. 2. Gyenes Gyula (MTK) 11.1 
mp. 3. Balogh Lajos (MAFC) 11.3 mp. — Rúd
ugrás: ZsuflKa egyedül ugrott s 400 cm-rel uj 
országos rekordot állított fel. (Régi rekord 
Zsuffka 392 cm.) A 400 cm-es magasságot 15 
cnt-rcl felelte vitte, de a 410 cm-re később nem 
boldogult.---- 800 m es síkfutás: 1. Szabó Mik
lós (MAC) 1 p. 58 mp. 2. Halász Tibor (MTK) 
2 p. 02.8 mp. 3. Soller Antal (ESC) 2 p. 04.6 
mp. — Sulydobás: 1. Varró István (Váci Re
mény) 1356 cm. 2. Kovács Gyula dr. (RBTE) 
1325 cm. 3. Hunyadi István (BBTE) 1272 cm
— 110 m-es gátfutás: 1. Jávor István (MTK) 16.1 
mp. 2. Várnai Béla (MAC) 165 mp. 3. Füzesi 
István (MAC) 16.6 mp. — Távolugrás: 1. Fekete 
Imre (UTE) 717 cm. 2. Balogh Lajos (MAFG) 
712 cm. 3. Szabó József (UTE) 703 cin. — 
75X400 m-es stafetafutás. Névtelen hősök em
lékversenye. 1. MAC csapata (Duka, Kakas. Vár
nai. Goda. Farkas Lajos, Záboly Naszódi. Ká
rolyi. Vándort, Madari. Bánk, Isteníts, Szondi. 
Szabó Miklós, Farkas Mátyás). 13 p. 24.6 mp.
2. UTE csapata 13 p. 33.6 mp. 3. BBTE 13 p 
45 mp.

A MAC Hősök emlékversenyét a BBTE nyerte 
28 ponttal. 2 MAC 17 ponttal. 3. MTK 8 ponttal.

A MAGYAR HÖLGYATLÉTÁK GYŐZELMÉT 
HOZTA A MAGYAR-ROMÁN NŐI 

ATLÉTIKAI VIADAL.
Brassó, aug. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése) Mintegy háromezer főnyi közönség előtt 
kerüli sorra az első magyar-román nőt atlétikai 
viadal, amelyen

a legtöbb számban a magyar hölgyek győx- 
tek.

A részletes eredmények:
100 m: 1. Widder Györgyi (Magyarország) 

13.1 mp. 2. Deák Anna (Magyarország) 13.3 mp.
3. Kreutzcrnó (Románia) 13.4 mp. 80 m gát
futás: 1. Kael Anna (Magyarország) 13.2 mp.
2. Dahintcn (Románia) 14.3 mp. 3. Fromm (Ro
mánia) 14.4 mp. Sulydobás: 1. Szőlős! (Magyar
ország) 10.46 m. 2. Nadányi (Magyarország) 
10.24 m. 3. Krcutzerné (Románia) 9.31 in. 
Gerelyvetés: 1. Boch (Románia) 31.90 m. 2. Na
dányi (Magyarország) 30.36 m. 3. Szcpes (Ma
gyarország) 30 10 m. Diszkoszvetés: 1. Nadányi 
(Magyarország) 32 82 in. 2. SzőlŐsi (Magyar
ország) 32 26 m. 3. Boch (Románia) 28.91 m. 
Magasugrás: 1. Vértesi (Magyarország) 148 cm.
2. Kael (Magyarország) 140 cm. 3. Brendorfer 
(Románia) 140 cm. Távolugrás: 1. Krcutzerné 
(Románia) 482 cm. 2. Gcnersich (Magyar
ország) 482 cm. 3. Deák (Magyarország) 474 
cm. 4X100 m staféta- 1. Magyarország (Kael, 
Horváth. Gcnersich és Widder) h4.1 mp. 2. Ro- 
mánia (Wönsler, Petrovics, Zahride, Krcutzer
né) 54.3 mp

FRIED (UTE) UJ IFJÚSÁGI REKORDOT 
ÁLLÍTOTT F%EL A 400 MÉTERES GÁTON.

Az UTE vasárnapi ifjúsági atlétikai verse
nyén három hudapcstkcrületl bajnoki szám is 
sorra került A részletes eredmények: Budapest- 
bajnoki számok: 200 m. síkfutás: 1. Fried 
(UTE) 23.2 mp., 2. Szabó (BBTE) 23.2 mp., 3. 
Kiéin (UTE) 23.8 mp. — 400 m. gátfutás: 1. 
Fried (UTE) 59.5 mp. országos ifjúsági rekord, 
2. Szabó (BBTE) 597 mp., 3. Kővéri (UTE) 
65.8 mp. <—• Gerelydobás: 1, Papp Pál 

küldi harcba: Welnhardt — Flóra, Benkő —♦ 
Vadas, Busa, Belesik — Kovács, Spitz, Horvátiig 
Bihámi, Beder.

A JUVENTl'ST ES A SLAV1ÁT KIZÁRTAK 
A K0ZÉPELR0PA1 KUPAMÉRKŐZÉSEKBŐL 

Klagenfurt, aug. 14. 1
(A Hétfői Napló tudósitójának jelentése.) Az 

ismeretes botrúnysorozat, amely a. Jhventu. ■ » 
a Slavia késhegyre menő vetélkedése kapcsán 
mór több ízben foglalkoztatta a középeurópai 
kupa intézőbizottságát, most végleg nyugvó
pontra jutott. A bizottság Klagenfurtban ült 
össze és négyórás szenvedélyes szócsata utált 
ugy döntött, hogy sulyos sportszerűtlenség miatt 
mind a Juventut, mind pedig a Slaviát a közép*  
európai kupa ezévi mérkőzéseinek sorából ki*  
zárja. Ezzel tehát valójában a Bologna bajnok*  
sága mellett döntött.

ÚJPEST—IGLÓI AC 8:0 (5:0)
SZEGED FC—III. KÉR. FC 3 2 (2:0).
ÚJPESTI KOMP. -SOROKSÁR 6:3. 
KISPEST—VASAS 4:1 (1:0).

atlétikai sportja
4793 cm.. 2. Krénisz (BBTE) 4382 cm., 3. Né*  
meth (UTE) 4367 cin.

JÓ EREDMÉNYEKET HOZOTT A DEAC 
ORSZÁGOS VERSENYE

Debrecenből elenlik: A D’.’.AC vasárnap dél*  
után rendezte országos atlétikai versenyét, 
amelynek eredményei a következők: Szenior*  
számok: Sulydobás: 1. Végh DEAC 13 m. —* 
400 m. síkfutás: 1. Köszlner DEAC 53.2 mp. -*  
Hármasugrás: 1. Bessenyei TFSC 13 m. 59 cin,
— Diszkoszdobás: 1. Végh DEAC 40 ni. 70 cnu
— Rudugrás: 1. Hadház.y DEAC 340 cm. —< 
400 m. gátfutás: 1. Sárvári BEAC. 59.8 mp. i 
1500 m. síkfutás: 1. Govrik BEAC 4:19.2 mp. « 
Gerelyvetés- 1. Rácz DEAC 50 ni. 78 cm — 
4x400 m. stafétafutás: 1. BEAC 3:45.1 mp., 2, 
Postás 3:51.6 mp., 3. DEAC.

X Gyóji Miklós és Koch Bözsi győztek a 
MUSz kéneséi versenyén. Balatonkeneséről je
lentik; A harmadik nagvsznbásii balatoni úszó
versenyt rendezték vasárnap Mintegy négykilo
méteres távon került sorra a balatoni uszóver- 
seny. A férfiak versenyében. 1. Gyóji (UTE) 59 
p 26 8 mp 2 Jakali (UTE) 59 p. 31 mp. 3. 
Hunyadi (FTC) 1 óra 03 p. 10 mp. — A csa
patversenyben: 1. UTE (Gyóji, Jakab, Komiul) 
9 ponttal. 2. FTC 12 p. 3. BSE 30 pont. — A 
hölgyek versenyében 1 Koch Bözsi (MUE) 1 
óra 12 p. 45 mp. 2. Fekete (MUE) 1 óra 18 p. 
37 mp. 3. Bécsi (III. kér.) 1 óra 19 p. 59 mp. 
— A csapatversenybe. 1. MUE 8 ponttal. 2. 
BEAC 33 ponttal. 3. FTC 24 ponttal. 4. 111. kér, 
TVE 27 ponttal.

X Mi indította Holubán Ferencet nrrn, f ogy 
.Martinod világbajnokot kihívja? A szakértő kö
rök már napok óta vitatkoznak a szerda esti 
kihlvásos birkózómérközés előzményeiről. Köz
tudomású dolog az. hogy Holubán Ferenc ma
gyar bajnok n két évvei ezelőtt a Beketov-i ir- 
kuszban megrendezett profcsszionisln világbaj
noki versenyen részt vetít, de a dönlőmérkőzó 
sek előli — nem várva meg a világbajnoki torna 
befejezését, kénytelen volt elutazni. Ezt ann: k 
Idején igen sokan megfulamodásnak nevezlek 
és nagyon sokáig tartott, inig 11 lubán meg
győzte a kételkedőket a zelelnkezöj.iröl. llo v 
ő nem futamodolt meg Martinoff elöl és azért 
utazott el, mert ellenkező esetben sulyos pöná- 
lét kellett volna fizetnie. Holubán. inegii. Ilit 
azt, hogy MartinofT Budapesten birkózik és 
megragadta az alkalmat, hogv a bolgár világ
bajnokkal mérkőzzék. Ezért hívta ki a mérkő
zésre MarlinofTot. A bolgár világbajnok n kihí
vást elfogadta és teljesen pártatlan Zsűri veze
tése mellett a nagy összecsapást szerdán csín 
fél 10 órakor a városligeti Néparénában rende
zik meg.

X Kozma Endre nyerte n kecskeméti motor
versenyt. A Kecskeméti Automobil- és Motor
klub, valamint az. FTC rendezésében került 
sorra Kecskeméten a 200 km-es motorverseny. 
Kozma Endre (FTC) győzött 2 óra 32 perc 15.8 
mp.ces idővel.

X Húszezer főnyi közönség előli zajlott le a 
rlkancsok futóversenye. A Magyar Lapteriesz- 
tők Sportklubja „Magyarország leggyorsabban 
futó rikkancsa" címéért nagyszabású futóver
senyt rendezett tegnap délután a városligdi 
Stcfánia-ulon. Több, mint kétszáz rikkancs állt 
fel a Kolegerszkv kioszk előtt és a tömeg sor
fala között a Miílenilimi einlégniüsig futva küz
dött az elsőségért. Különös érdkessége volt a 
versenynek, hogy minden futónak egy-cgy tiz- 
kilós ujságcsomagot kellett vinni és azt a cél*  
nál leadni. A Magyarországon elsőizbon rende
zett nyilvános viadalra Andrássy Mihály góf 
egy remekművű ezüstserleget adományozott. 1. 
Oravetz Sándor. 2. Debreceni János. 3. Ifj. Ma
rok József, 4. Szabó József.

Minden este Órakor, szerdán, augusztus 17-én
SiSÍ ödszőr

Szent istuán naplón, 
szombaton aug. 20-án

Vasárnap, aug. 2t-én lémtan Árukor mérsékel 
helysrakkal

káprázatos előadásban
a legbálosabb, leRmulataágosabb operett

BUDAI SZIKKOR
JeeypénitAr-telelon: 51-4-ÖO
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Nem érdemes többé úszni Európában
A világrészek közötti uszóversenyen Japán ismét elképesztő 
4x2C0-at úszott — Az olasz-magyar-francia staféta csak táv

csővel láthatta a japánok es amerikaiak — hátát
Los-Angelcs, míg. 15.

(K Hétfői Napló tudósítójának kábrljelentése.) Az olimpiai játékok liivutaioN befejezéiét 
kiht'lőcn progrmi szerint vasárnap este az olimpiai uszósladlonban

földrészek közötti uszóversenyt
r -mlcztek, amelyen Japán képviselte Ázsiát, az I SA csapata Amerikát, mig a Costoll—Székely

Itán.nv Turis olusz magyar francia staféta Európát. Az iiszóvcr.seny három agámból állott: 
4 '.Ulti in t r-s férfijaiéin, 4 Hát méteres hölgygyorsuszó atafétu és műugrás

A/ ti-zó stadion r; skml.islg megtelt közönséggel, amely valószínűen csodákul várt s egyúttal 
r í •<>-:.! a j.ip .nők szédületes előretöréséért. Csodák ugyíátszlk nincsenek. Legalább Ameriká
iul! <■> r.iirópábmi nem. Míg Japán...? Ismét mutatott valamit, ami csodával határos. Ha na
gyon megszorítják őket, stafétájuk 9 percen belüli Időre Is képes. A starttól kezdve végig a 
jtpinoh vezettek, de nyoiniikbitn szoros felzárkózásban következtek az amerikaiak. Leszakadás 
csuk az utolsó hosszban történt, ahol Mlyazaklbiztos fölénnyel vezette be hazáját a célba.

Japán Ideje:f) p 01.4 mp!
I túlink hét méterrel az ainerlkulak, majd egy teljes uszodahosszal az európaiak következtek.
A 4 100 méteres liölgv iiszóstafétüt 4 p 49.2 mp es Idővel és fél pályahosszal Amerika

nyerte a japán hölgyek előtt.

nyaként
Ismét elkövetkezik az álamatőrlzmus 

fekélyen korszaka.
Jellemző egyébként a teljes tájékozatlanság, 
amellyel az egész vidéki kérdést kezelik. 
Atnig ugyanis, mint a leghatalmasabb érvet, 
azt vélik a vidéki proíiklubok szemére, hogy 
a fővárosi játékosanyagot előnyben részesí
tik az ottaniakkal szemben, ugyanakkor az 
ő rövidlátó sportpolitikájuk arra irányult, 
hogy a vidéki proflegyesüldek ne nevezhes
senek meg anyaegyesületeket és ilyenformán 
ki legyenek zárna annak előnyeiből, hogy a 
helybeli amatőr játékosok is szerepelhesse
nek színeikben.

— Amig tehát egyrészt szidják az ottania
kat azért, mert pesti játékosokat szerepel
tetnek, ugyanakkor megakadályozzák a 
helybeli játékosanyag természetes áramlá
sát.

— Nos, elég voll a sportpolitikából, 
amelyet utálok és amelyet legfeljebb védel

mi eszközként lehet felhasználni. Ami már 
most a debreceni futball jövőjét illeti, meg 
kell mondanom, hogy nem ismerem meg az 
oltani sportélet keresztmetszetét, azt azon
ban már tapasztaltam, hogy meglehetősen 
elmélyült a viszony a futbalisport és a va
ros társadalma között. Debrecenre nagy hi
vatás vár a fulballsportot illetően, de csak 
akkor, ha összefog, ha játékosait polgári 
elhelyezkedéshez juttatja és ezáltal szilárd 
kapcsolatot teremt egyesület és játékos kö
zött.

Debrecen uj futballvezérének szavai ön
érzetes hangot ülnek meg felfelé, a fulball- 
szővetség irányában, ugyanakkor baráti 
üzenetnek tekintendők a kék-sárga vidéki 
klub felé, amely most már uj otthona lelt 
az illusztris sportférílunak, aki nem tagadta 
meg magát ezúttal sem: vidéki maradt,

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

|>oxmene<izsereK 
vezmk Dempscy

Schmeling 
tornatermében a 
Összesen 101)0 n<

VILÁGSZEMLE
sin) i o.xt cisz az Aha egy jegynek 

A LEGKÖZELEBBI DEMPSEY - 
scumelini.mEhközésen.

1 .nndonhól jelt-nlik: Áftgol és nmeriknl 
zcnzációs mérkőzést ler- 
•s Sc.hmcliny, a kél volt 

nehézsúlyú világbojnok 
közölt. A mérkőzés 
színtere egy óriási 
óceán járó gőzös fedél
zete lesz, egy két heti 
l,éjutázás során, amely
nek tartama alatt fog 
a kél bajnok a hajó 
küzdelemre Irenirozni. 

zö jelenlétére és rekord
p n/.lári eredményre számítanak, mintán 
egy clsősorbeli ülőhelyért Ö00 fontot fognak 
kérni A rendezők n walesi herceget is meg 
fogják hívni a mérkőzésre.

VILÁGREKORDOK DŐLTEK MEG
l SA ANGLIA ATLÉTIKAI VERSENYEN 

San-Erancisco, aug. 16.
M llél/ői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az olimpiai versenyekről vissza 
utazó angol alléink ma hivatalos válogatóit 
mérkőzési bonvolilollak le Amerika ellen. Az. 
amerikai atléták ft, az angolok 4 verseny-

számban győztök. A nagyszabású mitingben 
több iij infágrekord dőlt meg, többek között 
a 4%800 in-cs stafétában az angol együttes 
1 p 40.2 mp-ccl az eddigi világrekordot 1.2 
mp-ccl meg janit na, uj világrekordot állított 
fel. .1 hölgyek versenyében a 80 m-es gát
futásban a: amerikai Sclialcr kisasszony 
I1.fi mpces idejével a mull mik adta át a regi 
világrekordot.

LENGYELORSZÁG HÁLÁJA AZ OLIMPIAI 
BAJNOKNŐ IRÁNT

Los-Angelcs, aug. 15.
fA Hétfői Napló tudósítójának kábeljelen- 

lése.) Lengyelország Stella Walasiemiez ulim- 
piai bajnoknő érdemeinek elismer*  sekép 
aki tudvalevőleg a női 100 m-es sikfutásban 
világrekorddal győzött — a varsói hároméves 
egyetemi tanulmány idejére ösztöndíjai ado
mányozott. W'al'isicmicz már hosszabb idő óla 
Amerikái an él és közvetlen az olimpiai játé
kok elölt visszuulasitotla az amerikai: ak indít
ványát, hogy színeikben induljon. A lengyel 
bajnoknő különben újságírónak készül.

A HOLLAND MORTANGES GYŐZÖTT AZ 
ÖSSZETETT LOVAGLÁSBAN

Los-Angelcs, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának kábcljelcn- 

lése.) Vasárnap az olimpiai versenyek utolsó 
számában az összelett lovaglásban, mint már 
Amsterdamban is, a holland Parhud de Mar 
tanges hadnagy gv őzöli Marcroix nevű lován 
Thömson és a svéd von Hősen dőlt.

A csapatversenyt Amerika nyerte Hollandia 
elölt.

íxS sa V" s E' ® ® V
12 részben

JECiS regényét keresztrejtvénybe szerkesztette Gát G3JSS3SJ)
Befejezés

Készül a szezonra a cívisváros csapata 
„Fiatalok előre!. . . — ez a jelszó — Hírek a debreceni 

tutbalifroniról
Debrecen, augusztus II.

f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Az ország 
legnépszerűbb csapnia kétségtelenül a Ferenc 
útik, a .l-'radi", de utána nyomban a vidék 
legerősebb cgviltfese, a debreceni Bocskai kö
vetkezik A Fradi minden vidéki futballrajongó 
K ívánva, de utána mindjárt ii Bocskaiért 1.1 
Jccscdik. aggódik es talán a fővárosban is leg 
jobban a Bocskait szerelik a vidékiek közül 
j)e vájjon miért?

Mer/ a vidék legerősebb csapata, a legszeb
ben. a legfaircl'ben, a legslilusosabban játszik 

olyan szeszélyes Debrecen reprezentáns fut- 
ballesiipatn. mint a szép, kacér nő és talán ezért 
kedvelik mindenütt ii debreceni kek-surgaknl.

( sík nemrégen kapta meg ii Bocskai a Ma 
pg. r Kupa \ indordtjal. mert kél esztendővel 

volt a kupagyőztes. .4 I crcnciuiroxt 
gyűrte le a: elődöntőben . A bajnoki tabellán 
iihg évek óla háromszor egymásután a negye
dik beivel bérelte ki, kö7Vellenül a nagy csa
patok illán.

A fönfl programja — amint 
egyik elnöke nicg’ógyeíle •-

a negyedik helyet mindenképpen 
jnk. sőt: egy két hellyel előbbre 

rukkolni.

a Bocskai

mcghirl- 
nknriink

Az > gyik szezonban nz őszi fordulói már a má
sodik belven zártuk le. miért no lehetne meg
csinálni ezt 
bllo-.e.lést

déket.
m meg

két forduló lilén is? A tudás' a 
illetően, az ahlozntkészségct szó- 

is a számítás. de szerencse is kell 
a főváros szereli elnyomni a vi

Amióta köztudomásúvá váll, hogy a bajnoki 
beosztás a régi marad, a Bocskai is intenziven 
hozzáfogott a jövő évad előkészítéséhez.

Az elv a Bocskainál:
fiatalok előre és n debreceni színekért deb

receniek harcoljanak.
öreg, kiérdemesült, nagynevű primadonnákra 
nincs többe szükség. A fizetéseket, a költsége 
két lecsökkenti az egész vonalon és lehetőleg 
minden játékost állásba helyezni...

Anyagilag tűrhetően áll a klub, a mai nehéz 
gazdasági viszonyok közepette. A játékosok 
néha megkésve kapják a gázsit, adósságuk is 
van valamennyi, de a játékosok zöme régen jó 
állásban van és igy inkább várhatnak a gázsira. 
Érzékenyen érinti a klubot. Imgy a város ez- 
idén nem ad segélyt, de remény van arra, hogy 
más utón, más eszközökkel támogatják azt a 
lal-darugócsapatot. amely Debrecennek ugy 
itthon, mint külföldön csak hirt és dicsőséget 
szerez és cgyuttlal idegenforgalmi propagandái 
is jelent.

A Bocskai elnökségében Debrecen legelőke
lőbb. társadalmilag is legsúlyosabb emberei fog
lalnak helyei. A csapat a zöld gvepen is meg 
állja helyéi, munkásságát méltányolja az OTT, 
éppúgy, mint a város. így azután lehetséges, 
hogv valóra válik már az 1932 1933. bajnoki
évben, hogy a Bocskai nem a kibérelt negyedik 
betget foglalja el. hanem előrerukkol. Ebben 
bízik, ezt óhajtja, ezen munkálkodik a cívis 
város minden sportrajongója is, sőt talán még 
a debreceni „Itcjcs pógár" is...

R. M.

A regény inni utolsó fejezete a keresztrejt vény fősoraiba van beleszőve és megfejtésül csak 
ezeket a sorokat kell beküldeni, még pedig sorrend szerint és folytatólagosan: Vízszintes 19., 
függőleges 3., vízszintes 4. és függőleges 26., mely utóbbival a regénykeresztrejtvény véget ér.

SEGÉDSZAVAK A REGÉNY MEGFEJTÉSÉHEZ:

„EléiJ volt a snortvo'ilibáhál. amelvet szivemből utálok" — 
mondja Debrecen labdarugósportának uj vezére

Debreceni ludósilónk cikkéhez még nz! 
kívánjuk hozzáfűzni, hogv Debrecen hivató 
sós labdarugó? pori jónál; irányítása a: uj 
f111balléviül /.i/s ■ "/>e,-i ui kezeibe került Az 
,.1/j kéz" csak szimbolikusan értendő, meri

a Bocskai uj fiilbidllguzgalója nem más, 
mint ii legérlékesebh. » legképzettebb 
magyar futballszakembert Hcrczog E<1- 

vln,

előbb a Hl AC, majd a professzionalizmus 
bevezetése óta n Sabaria vezére, az intern::- 
cinnális futballtársadalom ismert és nép- 
Bír Hl tagja.

.1: utolsó percig kitartott a Sabaria mel
lett és miként a legendákból ismert hajós
kapitány. utolsónak hagyta cl a parancs
noki hidat. Hatesztendős mill ' dósével szó 
j< sin cgvbeknpcsolódik a Sabaria roman
tikus mull in. amelynek példája nincs a ma
gyar futball históriájában

I’s most aduik át a szót az uj vezérnek:

— A Bocskai már évekkel ezelőtt felkéri 
fiilballügvcinck irányítására. én azonban 
csak most jutottam abba a helyzetbe, hogy 
azt vállalhattam, éppen azért, mert nem 
akartam a Sabariát a legválságosabb percei
ben elhagyni.

— A vidéki profisport gyakran részesül 
támadásokban. Hangoztatják, hogy nem tel
jesül hivatását. Mondanom sem kell, hogy 
ez az. állítás nem egyéb, mint a futhallszö- 
vetségbeu dúló harcok egyik tünde. A vi
déki proíiklubok megszüntetésével cl szerel
nék vágni n professzionalizmus! egyik
másik bázisától, hogv ilv módon gyöngítsék 
azok szövetségi befolyását. Ez természetesen 
helytelen eltévelyedés, mert ha vidéken 
megszüntetik a professzionaHzmusl. ismét 
hibrakap az áhímatörsvg és ennek folyómá-

Nagyon szép 2 szobás 
utad lakA*.  >h!» lékbelvloé aet, keríti I. sze-'tember 1-re 
kiadó CMiiuirfu-iryen. Hnnyndl ntca, IA«zl0-lnk.

Vízszintes sorok: 1. Magyarul — mint. 15. ' 
Japán étel. 17. Magyar város. 18. Berlini ma- ■ 
gyár filmszínész. 26. Francia kárlyaszin — . 
fonetikusan. 21. Mássalhangzó. 22. Forditotlja 
- római szám: 56. 23. Római szám — 950. 25. 

A berlini állatkeit. 27. Angol kötőszó. 29. Nem 
megy simán. 30. Egy betű liijján — kupán. 31. 
Tudtommal ilyen kódex is van. 33. Sokszor voll 
hozzá szerencséje. 36. Maupassant keresztneve. 
37. Forditotlja — ezt kell csinálni, ha meleg
kávéból hideget akarunk. 38. Kereskedelmi 
alakulat idegen rövidítése. 40. Magyarul — olaj. 
41. Kocsis mondja. 43. Vissza — kötőszó. 44. 
Van esze. 45. Levegő — klasszikus nyelven. 48. 
Főzelék. 49. . . . König (Goethe). 50. Vasgyárá
ról hires. 51. Latin esel iíjvidilése. 54. Zenei 
hang. 55. A lörlénelirás múzsája. 56. Régi ró
mai pénz. 58. Női név. 50. Német vicclap. 61. 
Zeus szerelme. 03. A vízszintes 64. és 80., to
vábbá a függőleges 65. sz. sorok kezdőbetűi. 64. 
Szombat. 66. Egész közelben. 68. Kél római 
szám ötszázon felül, az első csupán eggyel több 
mint a második. 69. Szalonnával csinálják. 70. 
Forrón szeret. 71. A magyar vlzlpolócsapat 
7:0-ra verte. 73. Lakat. 75. Idegen kötőszó. 77. 
Csomó. 79 Ha nem tartozik a szépnemhez, ke
gyed is ez. 80. Van szeme. h.». Francia filozó
fus 11713—1784), 88. Híres anatómus (1758— 
1828). 89. Ebbe húzták a középkorban a szegény 
bűnöst 90. Lóversenymiiszó.

Függőleges sorok: 1. Menyasszony. 2. Becé
zett női név. A XIX. század magyar vigjátékai- 
bau igen divatos voll. 5. A-val a végén — ha-

1 lalmas török város. 6. Külföldi íllmszinésznő 
| keresztneve. 7. Az opál is ez. 8. Kapu — némc- 
. tül fonetikusan. 9. Római szám: 55 10. Ciin- 
' zés a borítékokon, 11. Nagyobb hadászati sánc.

12. Azonos a 45. vízszintessel. 13. A „Házasság
gal végződik" c. regény Írójának monograjnja.
14. Görög állatmesciró. 16. Kenyér teszi a ke
mencében. 24. Harap. 25. A béptömeg, amikor 
nincs csöndben. 27. Mutatónévmás. 28. Római 
szám — eggyel több mint 500. 20. Vonatkozó
névmás. 32. Ne tessék rossz néven venni, ez 
egy olyan illető, akinél nincsen rendben vala
melyik kerék. 34. Ez itt éppen a harmincncgye- 
dik belőle. 35. Sarkutazó. 39. Felsöolaszor- 
szági tó. 41. Az elsejei fizetés. 42. Főnök rövi
dítése. 46. Névufó. 47. Francia névmás. 49. 
Rettenetesen szerelmes. 52. Magyarul — kép. 
53. Rangjelző. 54. Északi férfinév. 57. Futball
csapat. 60. Cégforma idegen rövidítése. 62. Vers. 
65. Kettő. 66. A kis Imre. 67. Forditotlja — 
egyáltalán nem érdekli. 72. Az a s zó, mely 
Poe Edgár „A holló'-jával kapcsolatban majd
nem minden versszakban megismétlődik. 74. 
Nemes ember. 76. Szavamra mondom, nem ha
zugság. 77. Sör. 78 Gazdasági épület. 80. Ta
lál. 81. Lakoma. 82. ... $ föld a különbség. 
83. Fordítottja mássalhangzó fonetikusan. 84. 
Magyarul piros. 86. Tanult ember rövidítése. 
87. Befejezésül egy definíció — amely még egy
szer sem szerepelt!?? Kétszer véve bányaváros. 
Ugyan, ugyani

(Vége.)

A megfejtéseket legkésőbb augusztus 20-án kell postára adni.

A múlt heti XI, fejezet megfejtése:
— Éppen Igazgatósági ülésem ?an négy Arakor, es (az) bélig eltart biztosan, sőt • • ■ 

esetleg még tovább!

NYOMATOTT A GI.OBlS NYOMDAI MüiNTÉZET R. T. KÖRFURGÖGÉrtlN, BUDAPEST, VL, ARADI UCCA 8. NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


