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«lágy ar győzelmek
az olimpia első napján

Sir remek küzdelemben a világ legjobb tizenkét 
futója közé került - Birkózóink és törvivóink 
nagy harcban győzelmet győzelemre halmoznak

Az olimpia első sportnapján a legjobb magyar versenyzők élcsoportja a 
berlini stadion küzdőterére lépett. A nehéz versenyek során

Sir, a kiváló sprlnter, a tőr vívó csapat és a szabadstílusa 
blrkozógárda Jelentős sikerekkke! és győzelemsorozattal kép

viselte a magyar színeket.
A milliók érdeklődésének középpontjában álló világversenyek izgalmas 

részleteiről a Hétfői Napló berlini sportszervezete az alábbi telefonriportok
ban és színes helyszíni tudósításokban számol be:

Owens csodás világrekordot fut, 
Sir bekerül a tizenkettes 
döntőbe, Gyenes kiesik

Délután három órakor került tor a 100 m-es 
síkfutás középfutamaira. A stadionban ezúttal 
több mint nzázezer főnyi közönség tombolva 
lelkesedett a nagy vllágkiizdelmek közben. Hit
ler vezér és kancellár, GUrlng porosz minisz
terelnök éa több magas katonai előkelőség kí
séretében érkezett meg a pályára, a közönség 
sztlnnl nem akaró lelkesedése közepette. A né
metek bármennyire Is mesterrendezőknek bi
zonyultak, az időjárást nem tudták megreml- 
azabályoznl, ugyanis a százméteres egyenessel 
szemben meglehetős erős ellenszél gátolta meg 
a futókat teljes képességeik kifejtésében. Ép
pen ezért a csodánál is csodálatosabb, hogy a 
néger-amerikai Owens,

mintha ágyúból lőtték volna 
ki,

futotta végig a távot és 10.2 mp-es Idejével uj 
világrekordot állított fel. Most már egy pilla
natig sem kétséges, hogy a holnapi döntőben 
Is Owens fog diadalmaskodni, nem lehetetlen, 
hogy még a mostani világrekordját Is túl
szárnyaló, utólérhctetlennck látszó Idővel. A 
két magyar versenyző: Gyenes é» Sir az első, 
Illetve a második középfutamban futott. Gyc- 
nea — miként a selejtezőben Is —

kissé bentragadt 
és csak később kapott lábra. Hiába volt a 
finisben minden erőkifejtése és crőbedobása, 
centiméterekkel maradt le csupán nagynevű 
ellenfelei mögött éa így negyedik helyre szo

Tóth és Zombory ragyogó izomcsat A ja: 

szőnyeghez ragasztották 
a magyarok az ellenfeleiket

Vasárnap délelőtt a 
Deutschland-csarnok ha
talmas nézőterét zsúfolá
sig megtöltötte a birkó
zás iránt érdeklődő kö
zönség. A szabcdslilusu 
versenyek 

lég- és pehelysúlyú 
küzdelmeivel kezdődött a 
világbajnoki selejtezők 

sorozata. Tudvalévőén a szabadfogésu verse 
nyék valamenyi súlycsoportjában képviselve 
'•an a magyar birkózósport. A magyar rcpre 
zentánsoklól a közvélemény általában sikeres 
szereplést vár. ami a vasárnap délelőtti két 
súlycsoport küzdelmei során valóra is vált. A 
magyarok közül

Tóth Ferenc és Zombory Ödön 
lépett szőnyegre, mindketten becsülettel állták

rulva, kiesett a további küzdelembe! Ideje 
10.7 mp volt Sir a második középfutamban 
Owens mellett helyezkedett el a startlyukban. 
Az Indítás kitünően sikerült, a futógép villám
gyorsan siklik végig, mögötte Sir mintegy négy 
méterrel halad másodikként még 80 méternél 
is, itt a magyar versenyző energiája kissé bá
gyadni kezd, úgyhogy Haenni befogja ég mell- 
szélcMéggel a harmadik helyre szorítja. A to
vábbjutáshoz ez te elég, igy tehát Sir ezen az 
akadályon is kereszlülverekcdte magát és be
került a hétfői tizenkettes elődöntőbe, melyet 
két csoportban futnak le. A harmadik közép
futamban a Budapesten Is járt volt világrekor
dért Mclcalfe, a negyedik középfutamban pe
dig a német Borchmeyer egyformán 10.5 mp- 
cel győzött. Borchmeyert győzelme után Hit
ler kancellár elé vezették, aki kézfogással tün
tette ki a legjobb német sprintért és a kö
zönség tomboló lelkesedése közben köszönte 
meg Borchmeyemek a kiváló teljesítményt. A 
középfutamok eredményei a következők:

Első középfutam: I. Strandberg 10.5 mp, 2. 
Osendarp 10.6 mp, 3. Wykoff 10.6 mp. A ma
gyar Geynes kiesett.

II. középfutam: 1. Owens 10.2 mp, világre
kord! 2. Haenni 10.6 mp, 3. Sir, magyar, 10.7 
mp.

III. középfutam: 1. Metcalfe 10.5 mp, 2. 
Pennington 10.6 mp, 3. van Boweren 10.7 mp.

IV. középfutam: 1. Borchmeyer 10.5 mp, 2. 
Sweeney 10.6 mp, 3. McPhec 10.7 mp.

meg helyüket, úgy Tóth, mint Zombory tus
solta jónevii ellenfelét, a török Erkant, Illetve 
a belga La portot.

Először a pehelysúlyú Tóth Ferenc állt ki a 
török Erkán ellen. A mérkőzést a finn Ariskov 
biró vezette.

Tóth Ferenc óriási fölénnyel küzdött,
a török perceken keresztül csak védekezett. 
Hamarosan oly nagy sikere volt Tóthnak, 
hogy nemcsak a közönség, hanem még

a sajtó külföldi képviselői Is viharosan 
megtapsolták

és lelkesedtek győzelméért. Hat perc eltelte 
után mind a három bíró n magyar birkózó fö
lényét állapította meg. Tóth a továbbiak folya 
máii szőnyegre kényszeritetle ellenfelét, de az 
emberfeletti erővel védekező törököt egyelőre 
nem tudta kétvállra fektetni. Állásból folytatták 
tehát a küzdelmet, amikor is

Madrid, augusztus 2.
A spanyol fővárosban nagy megdöbbenést 

kellettek azok a hirek, hogy Í r u n c o I 
tábornok felkelő csapatai

külföldről állítólag fegy
veres segítséget kaptuk és 
hogy bombavetőre pülőgé- 
pek érkeztek idegen orszá
gokból a felkelők főhadi

szállásaira.
A madridi kormánykörökéi érthetően döb
bentette meg ez a hír. Murtincz B a r r I o. 
a C.orlez elnöke, aki jelenleg Valenciában 
tartózkodik és nz oltani kormány bizottság 
éllén áll,

■ tizenhetedik pere ötvenedik másodpercé
ben Tóth a közönség tomboló lelkesedésé

től kísérve tussolta ellenfelét
Már félegy felá járt az Idő, amikor Zombory 

Ödönre került a sor, akinek a légsulyu cso
portban a belga Laport volt az ellenfele. A 
mérkőzést a német Schops vezette. A két pon- 
tozóbiró késedelme következtében közel fél 
órát késett a verseny kezdése. Az első percek 
váltakozó főlényt mutattak. Zombory remek 
technikai Iskolázottsága előrevetette biztos 
győzelmének az árnyékát. A 6. percben

Zombory földrekényszerltetfe ellenfeléi, 
amikor is a bírók közül kettő a magyar bir
kózó fölényét, egy pedig döntetlen eredményt 
hirdetett. A következő fogásnál

Zombory valóságos akrobata mutatvá
nyokkal

ragadta újra és újra tapsra a töhbezer főnyi 
közönséget. A küzdelem oly érdekfeszltővé fej
lődött, hogy bár a szomszédos blrkózószőnye- 
gén német versenyző küzdött ellenfelével, a kö
zönség nyolcvan százaléka mégis a magyar
belga viaskodást nézte és szinte félpercenként 
felcsattant az elismerés mámora, a dörgő taps
vihar, A belga szemmelláthatóan másodperc

A magyar tőrvivők 
már „leszúrták” Norvégiát

Vasárnap délelőtt kez
dődött az olimpiai játé
kok tőrvivó csapatverse
nye is. A magyar csa
patnak Norvégia legény
sége volt az első ellen
fele. A magyarok na
gyobb tudása nem feje
ződik ki hiánytalanul a 
10:6 arányú győzelem

ben, mert amikor már biztos volt a győzelem, 
nem küzdöttek olyan erővel, mint a mérkőzés 
elején.

A magyar csapat a kővetkezőképpen állott 
ki: Bag, Gerei, Hátszegi József és Maszlag.

A norvég csapat tagjai a következők voltak: 
Jörgensen, Frölich, Falkenberg, Guthe.

Az egyes mérkőzések eredményei a követ

Külföldről fegyveres segítséget 
kértek a spanyol felkelők

Borzalmas harc kezdődött vasárnap a Gibraltárt szorosnál

ről másodpercre Veszített ellen állók édességé
ből, Zombory viszont mind vehemensebb ener
giát adott bele a küzdelembe, úgyhogy a belga 
teljesen elerőtlenedve folyton kifutott a sző
nyegről. A 8. percben a biró Ismételten figyel- 
meztete Laportot, hogy ne hagyja el a stőnge- 
get, mert szabálytalan birkózás elmén kényte
len lesz diszkvallfikálnl. A belga ezután Ismét 
szabályos eszközökhöz folyamodva, megpró
bálta a lehetetlent is, hogy kihúzza a hátralevő 
időt és esetleg a pontozóblrók jóvoltából 6 
haladjon tovább. A magyar közönség azonban 
ezt észrevette és hatalmas hul-haj-hajrárásba 
kezdett, ami

hallatlan erőkifejtésre késztette a magyar 
birkózót.

A 10. perc 30. másodpercében Zombory villám*  
gyorsan elkapta a belgi birkózó derekát, amúgy;

Toldi Miklós módjára meglóbálla a leve
gőben és vlllanásazerü mozdulattal valóság
gal a szőnyeghez ragasztotta. Nem volt vi

tás a tus!
A közönség egetrengető tapsmámora körben 
hirdették ki a birák egyhangú véleményét, 
Zombory Ödön pompás győzelmét. A többi 
magyar versenyzőre a délután folyamán kerül 
sor.

kezők: Hátszegi—Jörgensen 5:1, Maszlay— 
Frölich 5:3, Falkenberg—Gerei 5:3. (A ver
senybíróság ítéletei feltűnően bizonytalanok 
voltak.) Bay—Guthe 5:3, Hátszegi—Frölich 
5:1, Maszlay—Falkenberg 5:3, Gerei—Guthe 5:2 
Bay—Jörgensen 5:2, Hátszeg!—Falkenberg 5:b, 
Guthe—Maszlay 6:3, Gerei—Jörgensen 5:2, 
Bay—Fröhllch 5:4, Guthe—Hátszegi 5:4, Jör
gensen—Maszlay 5:1, Fröhllch—Gerei 5:2, Fal
kenberg—Bay 5:0.

A versenybíróság elnöke a belga Toussain 
volt.

Bag és Hátszegi József 3—3, Gerei és Masz
lag pedig 2—2 győzelmet aratott.

OLIMPIAI HÍRSZOLGÁLATUNK FOLYTATÁSA 
A 12 IK OLDALON.

éjjel rádióbeszédet mon
dott,

amelyet n madridi rri.lló közvetíteti. A Cor- 
lez elnöke ebben a rádióbeszédében toglal- 
koznll a spanynl belpolitikai helyzettel, majd 
felhívással fordult a világ kőzvéhményéhez 
éa óva inlelte a kUllUldl államokat, hogy a 
felkeld csapatoknak hadianyagot szálllíaa 
nak.

— A felkelők Idegen liatalinaklól kérlek 
fegyveres sr-its.»el — mondotta a Cortez 
elnöke _ hány hazáink é« a köztársaság el
len hareoljanak. I'lgj ehnczletem a világ 
közvéleményét, hogy ez solyoa veazedelme- 
kel rejt magában a Jövőre nézve.
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A 1. I k e III k k ü 11 ö 1 d I l ú m o g u- 
I ú m a olyan veszedelmes p ré
céd r n » lenne a jövőre nézve, 
a me hnfk következményei 

<■ g ye I ő r c b e I á t h a t a t I a n <> k.
Spiinyolonzáf mindenkor tiszteletben tar
tolta mái államok függclIcőségét éa nem tö- 
nidiMt azzal, hogy mán államokat hogyan 
l.rmáuyo/niik. Elvárja aaunbnn, bogy a*  
I. 'gén hatalmak ttortelelbea tartóik Spa- 
ríjclorarág függetlenséget la.

Agyudörgéstől visszhangzik
Gibraltár

Párt*.  augusztus 2.
■Simnyo (országnak Gibraltárhoz közel eső 

..artvidékén negyvennyolc óra óla súlyos 

liurcok folynak. Gibraltárban állandóan hal
lani lehel a szakadatlan ágy ti dörgést és 
püskit ropogást.

A harcok olyan hevességgel folynak, 
hogy n glbrnHárl tengerszoroson átha

ladó hajókul Is veszélyeztetik
Casablancából jelentik, hogy a gibraltárl 
Hogul flotta parancsnoka altkralávlratban

Franciaország feladja semlegességét?
Pária, augusztus 2.

\ francia kormány megváltoztatta eredeti 
r 'Iha tárolását, bog) a spair olorszúgi eseme
li) ékkel kapcsolatban Franciaország a fcl- 
l.tlea semlegesség alapjára helyezkedik, 
szombalou az éjjeli órákban hivatalos kom
münikét adtak ki, amelyben a francia kor
mány bejelentette, hogy

eddigi semlegesség! nyilatkozatát most 
már feltételesnek tekinti é.s állói lesd 
függővé, hogy más hatalmak is ragasz
kodjanak n beneinavatkozás elvéhez, 

l g)amikkor a francia kormány elhatározta, 
hogy felhívási intéz az érdekelt hatalmak
hoz tegyenek egy közös nyilatkozatot, 
amelyben valamennyi állam kötelezi magát 
feltétlen semleges magatartásra.

Madrid, augusztua 2.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Uj katonai

Pusztító, romboló felhőszakadás
zúdult Debrecenre

Százötven házat elöntött az ár. utcasorok kerültek viz alá
Debrecen, augusztus 2.

(A II ét föl Napló tudósítóidnak telefon je
lentése.) Az ország egyes részéiben szomba
ton csle véglgszúguldoft zivatarból és felhő
szakadásból katasztrofális mértékben kiju
tott Debrecen városának és határának. Az 
óriási pusztítás arányait csak vasárnap álla
píthatták ineg és kiderüli, hogy

■ városban és a külterületeken 16.3 épü
letet árasztott el a felhőszakadás

• s ezek közöli vannak nagyobb' középületek 
is, mint a Dér/-múzeum, a törvényszéki fog
ház, a népjóléti hivat!. a szülőotthon, a 
gyermekkórház és a siikclnémaintézel is, 

amelyeknek pincéit több mint egy mé
teres víz borította el.

A város csatornázása felmondta a szolgá
latot és a kanálisok ahelyett, hogv elvezet
ek volna a vizáradatol, valósággal ontották 
magukból a vizet, ugy, hogy

■ külterületeken egész utcasorok ke
rültek viz alá.

OriAs vinnennylsty jutod n pAlvaudvnrí 
.■oslahivalalnak is, amelynek pincéjében 
százhetvenöt centiméter magasságra emelke
dett a beömlőit víztömeg és ellepte a föld
szintet is. * •

A városi tűzoltóság luolorsr.h Pityukkal 
nemcsak szombaton éjszaka, hanem 

vasárnap is egész nap dolgozott, 

figyelmeztette a gibraltarl tengerszoroson 
kerraztillhaladó éa na oda igyekvő hajókat: 

legyenek óvatosak,
mert a több, mint negyvennyolc óra óta 
tartó ütközet u tengerszoroson áthaladó 
hajókat komolyan veszélyezteti.

Elesett a kormánycsapatok 
egyik főparancsnoka

Madrid, augusztus 2.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

Madridba feltűnő hir érkezeit Púig ezredes
nek, a kormánycaaputok egyik főparancsno
kának haláláról. Púig ezredes, aki a kor- 
mánycsnpatok egyik osztagának parancs
noka volt,

n felkelőkkel vívott harcokban elesett.

Győzelmet jelent a kormány 1
Madrid, augusztus 2.

Vasárnap este óriási kormánygyőzelemről 
érkezett jelentés. Madrid dériéről egyelőre 
szó sem lehet. A korrnányhtl csapatok vlsz- 
szaverték a felkelők újabb támadásait.

|csapatok érkeztek vasárnap Madridba: 
a valenciai helyőrség csapatai jöttek 
meg, hogy a felkelők elleni harcokban 

részt vegyenek.
A valenciai csapatokat ideiglenesen külön
böző laktanyákban helyezték el.

Még egy érdekes eseménye van a forrongó 
spanyol főváros vasárnapjának:

a rendőrség elkobozta az ABC cimü la
pot, Spanyolország egyik legnagyobb 
napilapját és letartóztatta a lap főszer

kesztőjét.
Az elkobzás és a letartóztatás azért történt, 
mert az ABC-ben megjelent egy kép, amely 
azt a jelenetet ábrázolja, amikor a milícia 
tagjai behatolnak a karmeliták kriptájába 
is különböző értéktárgyakat visznek ki a 
kriptából.

hogy a különösen veszélyezlelett épületek
ből a vizet kiszivattyúzza.

A pályaudvari térség előtt
harminc centiméter mély tó keletkezett, 
nmely órák hosszáig elzárta a pálya

udvarhoz a közlekedést,
ugy, hogy a vonaton érkező utasokat a 
vasúti hordárok a nyakuk közé véve szállí
tották át a pályaudvar előtti „tavon" ke
resztül, hogy legalább autóba jussanak és 
továbbhaladhassanak a város belsejébe.

Az anyag Ikór igen nagy, amellett, hogy 
sok szegény embernek a bútorzata is 
tönkrement, különösen a mélyebb fekvésű 
földszinti lakásokban.

A Bercsényi és Görbe-utcákon két ház 
falait teljesen átjárta a viz, 

úgyhogy azok öszerepedeztek, egyes helye
ken pedig a csatornahálózat is megszakadt 
és alámosta nemcsak az épületek falait, 
amelyek most

öoszcdüléMcl fenyegetnek, 
de az úttestet is ugy, hogy az besüppedt és 
járhatatlanná lett.

A viz elvezetésének munkálatait n legna
gyobb erővel folytatják, de annyi már most 
is megalapítható, hogy

az anyagi kár óriási.
Emberéletben az eddigi mcgóllnpitások sze
rint szerencsére nem esett kár.

600 ?”Sl model-HOoenv es Kosztom 
olcsó vására!

Az idényből visszamaradt kabálaimat vevőim kívánságára nem egy tételben 
idom el, hanem ugyanolyan olcsó Arakon ezidén is darabonklnt árusítom kJJ

TisrJagyapju bélelt és doublé-kabát .......................... 29.-
Impregnált ragián, gabardin. 49.-, 39-...........................  29.-
Teveszőrszerii angol ragián.......................................39.«
la model-köpenyek, tokete és színes, ‘1,-eu és hosszú. 69-, 69.-, 49.-, 39.«
la modei-kosztümök, ‘/.-es és rövid, 69.-, 59.-, 49.-......................... 39.-

Óriási vihar Kiskunságban 
és Jászberényben

K linzien tinik Ión, augusztus 2.

Hatalmas vihar sepert végig a Kiskunságban 
és a Duna mentén. A hatalmas égiháborut sürü 
vilámcsapás követte, amely igen sok kárt oko
zott. A Kunszenlmiklóshoz tartozó Bábory- 
pusztán

Szekeres András házába csapott he a vil
lám.

cianoz OLCSÓN Takarít
Magyar kolónia
ha kopárulalakul Abesszíniában,
Mussolini és Kozma belügyminiszter

A Hétfői Napló beszámolt arról a mozgalom
ról, amely a múlt év őszén, az olasz-abesszin 
háboru kitörésekor Budapesten megindult: 
négyezer munkanélküli frontharcos jelentkezett 
a Perley Lajos vezetése alatt álló szövetségben, 
hogy harcolni akar Afrikában az olaiz zászlók 
alatt. A szervezkedést kifogásolta a magyar kor
mány, amire elejtették a tervet.

Közben győztek az olaszok és most újra, ea- 
úttal más formában, a független kisgazdapárt 
frontharcos szakosztályának égisze alatt, ha
sonló terv merült fel:

magyar kolóniát akarnak alapítani az ola
szok által meghódított Abesszíniában.

Máris többezer, nagyrészt munkanélküli 
frontharcos jelentkezett, hogy boldogan lemenne 
dolgozni Afrikába. A jelentkezők túlnyomó 
többsége mór ősszel harcolni akart az olaszok 
oldalán. A kisgazdapárt frontharcos szervezeté
nek vezetősége elhatározta, hogy amennyiben a 
magyar kormánynak nincs kifogása az akció 
ellen

memorandumot intéznek Mussollnlhez 
és arra kérik a Dúcét, hogy engedje meg ma
gyaroknak letelepülését Abesszíniában, ahol 
amúgy is sok munkáskézre van szükség.

Elkészült az emlékirat szövege és az akció 
vezetői benyújtották azt a külügyminisztérium
hoz jóváhagyás végett. A külügyminisztériumból 
most

átküldték a memorandumot a belügyminlsz- 
_  tériumba,

hogy ott döntsenek a szokatlan kérés ügyében.
Czirják Antal országgyűlési képviselő ezután 

felment a belügyminisztériumba és érdeklődött, 
hogv ott milyen álláspont alakult ki az ahesz- 
sziniai magyar kolónia alapításával kapcsolato
sam Azt a választ kapta, hogy

mlelölt a belügyminiszter végérvényesen 
döntene az ügyben, három kérdést akar 

tisztázni.
A független kisgazdapárt frontharcos szerve

BREITFELD szűcs
IV, Váci-utca 14

Péntek este óta tiz órán keresztül óriási eső 
zúdult a városra. A város csatornái nem tud
ták levezetni a nagy vizet, amely

elérte az ötven millimétert.
Ezt megelőzőleg három zivatar vonult el a váw 
ros fölött, sürü villámlások közepette. Az egyik 
villám Veret István gazdálkodó tanyájának ia^ 
tállójába csapott, ahol egy borjastehén és egy 
anynkanca állott. A villám a kis borjut és a 
párnapos csikót elkerülte, de

az anyaállatokat szénnéégette. .
Az istálló tövig leégett.

zetének vezetősége most sürgősen igyekszik fe» 
leletet adni a minisztérium kérdéseire. Ha meg
adták a kellő felvilágosításokat.

Kozma Miklós belügyminiszter rövidesen 
dönt

arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy Mussolinit 
hez eljuttassák az emlékiratot.

Megnyílt
a Miskolci Hét

Miskolc, augusztus 2.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Miskolci 

Hetet vasárnap reggel nyitották meg fényes 
ünnepségek között. A zászlódlszbe öltözött vá
rosba

több mint 15.000 vendég érkezett.
A kormányt Bornemisza Géza iparügyi mi

niszter képviselte. A városháza nagytermében 
volt az ünnepi hét megnyitása. Halmay Béla 
dr. polgármester üdvözölte a minisztert, utána 

Bornemisza Géza mondott nagy beszédet,
A városok kongresszusán Szendy Károllyal 

az élén ölven polgármester vett részt. Délben 
a pesti vendégek megtekintették az ipari kiállí
tást, utána 400 teritékes bankett volt.

Délután a Nemzeti Mtinkaközpont tartott 
nagygyűlést, 

amelyen kisebb nézeteltérés támadt a hallgató
ság soraiban jelenlévő szociáldemokratákkal, 
de az izgalmak rövidesen elültek.

Ezenkívül még számos ünnepség volt a vá
rosban. A vasutasok emlékművénél rendezett 
ünnepélyen

József főherceg mondott beszédet.
Este toronyzene volt a fényesen kivilágított 

városban.

Az idő még vidám nyárias, 
a műsor már komoly télies a

MOULIN
ROUGEBAN

A helyiség hűtve ♦ a hangulat fűtve
r miiiir-—t iim i i ni - i   _1 --------- -~tt—wiMirm —

A Wesselényi-utcai összeesküvés
Zsolt Béla uj regénye az Újságban

Irodalmi eseményt jelentünk be; Augusztus ö-töl, vasárnaptól kezdve hetenkénti 
folytatásban közöljük

Zsolt Béla
Uj regényét, amelynek címe: a

Wesselényi-utcai összeesküvés
í/""'“f ÍZyÍ''u.''he’! '• a P"'1 P"'oPr H'lfntlr. ál-tündöklí.fnek fi Igar-trrml- 
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Mdűíílik ómrllintk harmónlkuiun indult fletfl
ník akik iSl,,’;. S 7 ‘murám) átok a burátok t, bnr.U-
(. ókírt/rfí M '' b.n.O.í.je, momenlunmlbr.
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Wesselényi-utcai összeesküvés
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Meghalt Bleriot
az aviatika legendás hőse, aki elsőnek 

repülte át a La Manche-csatornát 
és lázba hozta az egész világot

Párizs, augusztus 2. 
' (A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A vasárnapra virradó éjszaka 
halvannégyéves korában meghalt a repülés 
egyik legendásnevü hőse és úttörője, Louis 
Bleriot.

A nagy aviatikust szivbaj amiatt már hosz- 
szabb idő óta szanatóriumban ápolták. Az 
utolsó napokban lényeges javulás állott be 
Bleriot állapotában, úgy hogy

halála váratlan gyorsasággal következett 
be

és nagy megdöbbenést keltett úgy Párizsban, 
mint szerte a világon.

Bleriot egész életét szorgalmas munkával 
és fanatikus kísérletezéssel töltötte. 1872-ben 
született Cambrai városában. Először kato
nai mérnöki tanulmányokat folytatott az 
Échole Centrale des Árts Magnifacture-ben. 
1895-ben mint hadnagy teljesített szolgálatot 
a 24-es francia tüzérezredben, majd mikor 
kilépett a katonaság kötelékéből, elektrotech
nikával, később pedig fényszóró konstruálás
sal foglalkozott.

A századforduló évében kezdte meg első 
kísérleteit régi álmának, a repülőgép meg
építésének megvalósítására.

1900-tól kezdve szakadatlanul a repülés

problémájával foglalkozott
é« egymás után konstruálta a legkülönbö
zőbb típusokat.

Tiz különböző repülőgépet próbált ki, köz
ben

többször lezuhant.
Végül hosszas veszedelmes kísérletezés után 
megépítette a „11 monoplán" gépet, amellyel 
1908 október 31-én sikerült elsőizben tény
leg repülnie: Touryból—Arthenayba repült. 
Az akkor még hallatlan teljesítmény az 
egész világon óriási feltűnést keltett. Még 
nagyobb lett a lelkesedés, amikor

1909 julius 25-én átrepülte a La Manche 
csatornát.

A Calais és Doiver közti 33 kilométeres utat 
23 perc alatt tette meg. Bleriot ezután euró
pai körútra indult, hogy mindenfelé bemu
tassa az uj csodát. Még abban az évben

Budapestre Is eljött.
Októben 18-án volt a nagy repülöbemutató 
Rákoson, óriási tömegek lelkesedése közben 
szállott el primitív gépén a repülő hős a né
zők feje fölött.

A sikeres kísérletek után Bleriot repülő
gépgyárat alapított és egész élete végéig mind 
újabb és újabb típusok tervezésén dolgozott.

íixon azelvény ellenében Htr 1" cukorka 
vásárlásánál a megje) Ut cégek

gyártmány

Eredeti magyar 
üdítő cukorka

haiszinbaracK citóorha 
\ frissítő, zamatos, egészséges!

1936 augusztus 8-ig
ingyen adnak egy lacskó H li\0l

barack-cukorkát
__________Kivágandó! .... ..............,.

Augusztus 8-ig minden Hirös-cukorka vásárlásánál a 
csatolt szelvény bemutatására INGYEN ADNAK az 
alanti cégek 1 ZACSKÓ HIRÖS-BARACKCÜKORKÁT:
Novák Vilma, cukorkaiizlet, Népszlnliáz-u. 13. 
Oblath Miksa, eukorkailzlet, Erzsébet-körut 15.
Oktogon, eukorkailzlet, Teréz-körut 18.
Bottfeld G., eukorkailzlet, Gróf Tisza István-utea 1. 
Itosita, eukorkailzlet, l.lpót-körut 5.
Salzer Dezső, cukorkaiizlet, Wesselényl-utea 18 
Somló Mór, eukorkailzlet, ÜHŐl-ut 44.
Székely Lajos, cukorkaiizlet, Király-utca 57.
Szántó Zoltán, cukorkaiizlet, X., Liget-tér 3. 
Teleti I-ajos, cukorkaiizlet, Károly-kttrut 1.
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Hatósági utasításra lebontják 
a London-szálló épületét, mert 

veszélyezteti a közbiztonságot
Ma Budapestre érkezik Weiser 

Samu és Richter Hildegárd, 
a váciuccai ékszerrablás 
Parisban letartóztatott 
két gyanúsítottja

A főváros egyik régi szállodáján most 
kezdte meg romboló munkáját a bontó
csákány,

a Berlini-téren megkezdték a London- 
szálló lebontását.

A hatalmas szürke épület, amelynek abla
kait már elszállították, évek óta a legkü. 
lönbözőbb üzleti kombinációk középpontjá
ban állott. A tulajdonosok modernizálva 
üzembe szerették volna helyezni. Kölcsönt 
akartak felvenni, pénzemberekkel tárgyaltak 
— sikertelenül.

Végül a kerületi elöljáróság felszóllitotta 
az épület tulajdonosait, hogy

vagy tatarozzák ki h hotelt, vagy bont
sák le,

mert mai állapotában veszélyezteti a köz
biztonságot.
A tárgyalások most sem vezettek ered
ményre és a VI. kerületi elöljáróság felszól
ítása értelmében megkezdték a bontást. A 
falra táblát tettek ki; bontásból származó 
avyagok eladók!

A váci-utcai ékszerrablás bűnügyében ér
dekes szenzáció pattant ki vasárnap: a bu
dapesti hatóságok értesítést kaptak, amely 
arról számol be, hogy az ékszerrablás Páris- 
ban letartóztatott főszereplőit, Weiser Samut 
és Richter Hildegardot útnak indították Ma
gyarország felé. Az értesítés arról is beszá
mol, hogy

ma, hétfőn már Budapestre érkezik 
Richter Hildegárd, a szép azőke táncos

nő és Weiser Salamon, a bűntárs.

Ez az értesítés éppen akkor futott be 
Budapestre, amikor a büntetőtörvényszék 
vádtanácsa a váci-utcai ékszerrablás Pesten 
letartóztatott gyanúsítottjainak ügyével fog
lalkozott. A rendőrség annakidején előzetes 

Testvér gyilkosság 
döbbenetes meséjét 
Jelentette be a rendőr 
ségen egy titokzatos 
leány

Vasárnap délelőtt egy Izgatod külsejű 
leány jelent meg a főkapitányság eltűnési 
osztályán. A leány hosszú ideig keservesen 
zokogott, úgy hogy jó tiz perc telt el, mig 
végre az eltűnési osztályon, ahol hozzá van
nak szokva a zokogó emberekhez, el tudta 
mondani, hogy tulajdonképpen miért jött.

— Azért jöttem — mondotta könnyek kö
zött —, hogy bejelentsem bátyámnak, Pintér 
József 25 éves kántortanitónak az eltűné
sét. Bátyám szombaton tűnt el Aszódról, 
ahol a Petőfi-utca 4. szám alatt lakott. El
tűnése után egy levelet találtunk, amelyben 
ez áll:

— A Dunába keresem a nyugváso
mat, mert nem tudom túlélni, hogy egy 

hét előtt agyonlőttem az öcsémet.
Ezután elmondta a leány, hogy a kántor

tanitó és Sándor nevű öccse együtt laktak 
Aszódon, ő pedig Budapesten lakik a Cim
balom-utca 12-es számú házban. Néhány 
nappal ezelőtt értesítette őt Pintér József, 
hogy 

összeszólalkozott az öccsével, akt reátá
madt, mire ő Önvédelemből agyonlőtte 

fivérét, aki azonnal meghalt.
A leány vigasztaló levelet irt József báty

jának, azóta semmit sem tudott róla. Szom
baton éjszaka jött fel egy ismerőse Aszód
ról, aki elhozta Pintér József búcsúlevelet 
és közölte azt is, hogy valóban eltűnt Pintér 
otthonról.

A Hétfői Napló munkatársa az üggyel

letartóztatásba helyezte Winter Ferencet, 
Méhes Oszkárt és Szerencsi Györgyöt. Nem 
sokkal a letartóztatás után mindhárom gya
núsított védője a vizsgálóbíróhoz fordult s 
védencének szabadlábrahelyezését kérte. A 
vizsgálóbíró azonban elutasította a védő ké
relmét, mire a védők a vádtanácshoz folya
modtak. A vádtanács tegnap foglalkozott ez
zel az üggyel s úgy határozott, hogy

az ékszcrrablás három letartóztatott 
gyanúsítottját szabadlábra helyezi.

A büntetőtörvényszék vizsgálóbíróját pár 
nap mnlva már foglalkoztatni fogja a 
Párlsból hazaérkező Weiser Samu és 

Richter Hildegárd ügye is.
Amint megérkeznek Budapestre, a vizsgáló
bíró mindkettőjüket részletesen kihallgatja 

kapcsolatosan érintkezésbe lépett a csend
őrség budapesti nyomozó főcsoportjával, 
ahová az ország minden részéből bcjelntik 
a csendőrőrsök a körzetükben történt sú
lyosabb beszámítás alá eső bűncselekménye
ket.

A csendőrségi nyomozó osztály semmi
nemű értesítést nem kapott Aszódról az ot
tani csendőrőrstől, úgy hogy minden való
színűség szerint Pintér József kántortanitó 
ott nem lőtte agyon az öccsét és

könnyen lehetséges, hogy az egész test
vérgyilkosság nem egyéb, a fantázia 

szülöttjénél.
Hogy felvilágosítást kapjunk a rejtelmes 

ügyre, a Cimbalom-utca 12. számú házban 
is jártunk és Pintér Margittól akartunk va
lami közelebbit meg tudni. Kiderült azon
ban, hogy

ilyen nevű lakója a háznak nincs és 
nem Is volt sohu.

Ugylátszik tehát, hogy Pintér Margit, ha 
ugyan ez a neve annak a leánynak, aki a fő
kapitányság eltűnési osztályán a különös 
hátterű eltűnést bejelentette,

exaltált teremtés lehet.
A rendőrség mindenesetre nagy apparátus

sal indította meg a nyomozást és érintke
zésbe lépett az aszódi csendőrőrssel is, 
ahonnan azonban egyelőre nem tudott vá-
löszt kapni, miután a csendőrök járőrben És azt, hogy egészséges, kétségtelenül 
vanank és csak hétfőn regei hat órakor tér-1 örömmel veszi tudomásul nemcsak közvet
nek vissza az Örs laktanyájára. ' len környezete, nemcsak a Ilivel és barátai,

Berukkol a gazda
Sár?dor-palo£ába

A Szent György-téri miniszterelnökségi 
palotába ma, hétfőn közel háromhónapi tá
voliét után két napra visszatér a palota je
lenlegi gazdája, Gömbös Gyula miniszterel
nök. Az ország közvéleménye, a politikai 
pártállásra való tekintet nélkül is, élénk fi
gyelemmel kisérte Gömbös Gyula minisz
terelnök balatonfüredi, majd királyszállási 
tartózkodását és az egészségi állapotáról 
érkező híreket, de: fokozottab érdeklődés
sel várták a híreket a Szent György-téri pa
lotában. Nem csekély izgalommal várják 
tehát most vissza, ha csak egyelőre két 
napra is, a miniszterelnököt, aki szombaton 
már elhagyta Királyszállást és Nagytétény
ben folytatja kilencedikéig tartó hivatalos 
szabadságát.

A miniszterelnök elsőemeleti dolgozószo- 
mint az olyankor szokás, amikor 

visszatér, kita- 
elhagyoltságát

friss tinta

a

báját, 
nyári szabadságáról a gazda 
karitották. Háromhónapos 
renbehozták. Az íróasztalon

■ kiszáradt tintatarlóba 
került, 

szóval minden, úgy mint volt, rendben és 
készen várja a most már friss egészségben 
visszatérő miniszterelnököt.

A személyi titkárok,
vitéz Szakváry Emil, vitéz Kiss Lajos, vitéz 
Szabó Géza, valamennyien a posztjukon 
lesznek, hogy fogadhassák gazdájukat a 
hosszú távoliét után, mert csak Pisky Zol
tán őrnagy teljesitelt mellette baltaonfüredi 
kúrája és királyszállási pihenőé alatt szol
gálatot. Azok közül, akik Gömbös Gyula 
miniszterelnök körül a személyi szolgálatot 
látják el, Sándor, a hűséges komornyik, 
aki még jóval Gömbös Gyula miniszterel
nöksége előtt került a házához — a legbol
dogabb: ő már kinn van Tétényben és is
mét rendelkezésére állhat a betegségéből 
felépült miniszterelnöknek.

Pedig a kávéházi politikusok ugyancsak 
szabadjára eresztették fantáziájukat a mi
niszterelnök személyét és betegségét illető
leg. Bizalmasan suttogva, szigorú diszkréció 
mellett terjesztették a különböző híreket a 
kormányelnök betegségéről. Adták a jólér- 
tcsültet, a kitünően informáltál, sőt voltak, 
akik egyenesen a „kezelőorvosok pontos 
diagnózisáról" terjesztettek kórképeket. 
Mindezeknek most végeszakad: Gömbös 
Gyula hétfőn már, ha nem is hivatalosan, 
a tizenkélheti pihenő után belekapcsolódik 

kormányzás gondjaiba és
vasárnap teljesen átveszi a kormány

elnöki hivatalt.

de egyéni szempontból is éppen olyan 
örömnél konstatálják azok is, akik politi
kailag svle szemben állanak és akik eddig 
lábhoz tett fegyverrel kíméletet hirdettek 
politikai .bírálat szempontjából, a beteg mi
niszterelnökkel szemben.., (h. j.) ,

A legjobb

egész évben árusítjuk, 
ezekből összegyűlt

4000 pár
harisnyát kis hibával, 

ta vásár tartamára

pengőiével adom.
Azonkívül: kombinék, 
női hálóingek, nyári 
kötött blúzok.

Férfiingén 
nagyon Olcsón
Jobban jár, aki koráb*  
bán vásárol
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'^t/idZed
A 31-es volt Vilmos .-ukák a jövő vasár- 

nap ezrednapot rendeznek. Mackenscn német 
követ lenéiben üdvözölte ni egykori Vilmos- 
bakáknt ét képviselteti maiját a: ünnepükön.

Feladvány
Darvas Róberttól

Az idegenforgalmi rendjelet ezen a héten 
egy derék pesti rendőr zubbonyára kell fel-j 
tűzni. Hites lapuk látták és hallották ezt rfz 
esetet. Henry Bellony, egy Budapesten szó
rakozó amerikai gyáros autómozdontg&val 
kiruccant a Városligetbe. Késő éjszako^/visz-\ 
szafelé jövet az Andrássy-ut és Na/jtjmező- 
ulca keresztezésénél megszólaltatta hajótül
köt is megszégyenítő dudáját, l'eysze nyom
ban ott termelt a szigorú rendőr »és megállít 
tót la a csendrendelet megszegő fii, de rögtön 
megenyhült nz arca, amikor látta, hagy kül
földi vezetőről van szó, aki nem ismerheti 
a budapesti közlekedési retedet. Nem is irta 
fel, csak meg akarta tani/ani a rendre. Ez 
azonban kicsit nehezen tpent. A rendőr csak 
magyarul beszélt, a vezjető meg csak ameri- 
kánusul. De azért pesti rendőr Török rendőr
generális legénye, hogy segítsen magán, ősz- 
szeszedte, a nyilván katonakorában szerzett 
német tudományát és mutatta a kesével:

— Niksz , . . tütü . . .
A gyáros csak félig meddig kaplskálta a 

'dolgot, mire a derék rendőr tovább magyar
rázott. Rámutatott ujjával a reflektorra és 
gyors egymásutánban többször behunyta a 
szemét. Igy magyarázta meg, hogy tilos a 
túlidlés, a reflektor gyors leolfásával és ki- 
gyújtásával kell fényjelet adni az útkereszte
ződésnél.

•— Thank you , , , Thank you — hálálko
dott boldogan ax „angolnyelvü" autós szak
leckéért az amerikai url

Nem követ el Indiszkréciót a Kisnapló, ha 
megírja, hogy herceg Lichtenstein Jánosuk, -zty 
'Andrássy Marica grófnő fia, a fiatal Liehten-? 
stein János herceg eljegyzett egy Ledebtpr 
grófnőt, akinek Larisch grófnő az édesangfn. 
Sokan gratuláltak az ifjú jegyespárnak — >Je 
az Ifjú anyós jelöltnek is.

Robes urat a kfoéházigazgatáJz győriét, 
ni/ most átszerződött a Simplonba, meg
fogja az utcán a nyilvánosan ismert tttkos 
drámaíró.

— Robot ur, van egy remek tipp em! Ma
yánál jobban senki sem Ismeri a kávéházi 
életet. írjunk közösen darabot a Pts ti kávé
hátról, a pesti kávéházi vendégről/

— Nem tehetem, tiltja a szer sidésem __
Uabódlk Habozunk.

•— Milyen szerződést
•— Szerződést kötöttem Molrfr Ferenccel.- 

ő nem árul feketét, — én rAm irok dara
bot . . ,

•

A sportvllág ét « társa*  fa élőt még nem 
felejtette el Sás Jolánt, a szép sportladyt. A 
sokszoros tennlszbajnokr fl félévvel ezelőtt 
'férjhezment. Romantikus nn szép házasság a 
házassága. Walter Jenéfi « kitűnő magyar 
filmszakember sokáig udvarolt Sós Jolán
nak. Walter később külföldre került. Kar
riert futott be, egy fi linóit ágvállalat brazíliai 
expoziturdjának főn flke lett A fiatalok ál
landóan leveleztek egymással. Félesztendeje 
pedig Sós Jolán hajóra ült, Brazíliába uta
zott és megtartott ák az esküvőt. Most jött 
meg • hír, hegy itenora Walter nagy sport
győzelmet aratótjk Sao Paoloban megnyertr 
a nemzetközi Hfnfniszversenyt, — brazil szí
nekben.

©
Vasdrnap "reggel az expretthajón Buda

pestre érkéz fitt Achimovics belgrádi rendőr
főnök Kisz'/jlt. megnézte a várost azután to
vább utazojf Bért felé.

•

Ebben a pillanatban a világ leghíresebb 
artistapi írja a 2 Caligari. Magyar fiuk, a nagy
szerű l pvas vivómester fiai, litván és Endre. 
Bejártaik az eyéfz földkerekséget. Most haza
jöttek I látogatóba.

— A mull vasárnap — meséli Lovas End
re - f a Trafalgar Squaren mentünk át, ahol 
éppan egy kommunista összejövetel résztve
vői, gyülekeztek. Ahogy vörös zászlók alatt 
i"igiiil!nk a térre, igy üdvözölték egymást : 
Gáid savé the Klng — Isten óvd meg a ki- 
Spilyt . . .

Hőkezeléshez 
MINERVA
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p-ípirArisAzban 
Kos«uth l.otov-utca 80 
(Astoria tt'illóral szemben)

főveszi a hetven-

szenvedésit. Illen 
doktor. Idenézni,

meg a pat- 
Pesten, Lep-

BAKTER: Auuyc ni c’.ak Lepcses szom
széd, maguk iná’ megen Pesten vótak?

ÖRZSI: Úgy járunk mi Pestre hájjá, 
mint zsidóba a fájás.

BAKTER; Ősz tán mi végett vótak oda-, 
föl?- ,

LEPCSES: óvastuJk,' az újságba, hogy a 
íóváros hetvenezer ,-pengőt fizet az üzemi 
fölülvizsgáló bizortjságnak. Mondok, gyor
san örzsi, szedd a betyárbútort, lükessük 
Pestre magunkat, hátha be tudok nyoma- 
kodni én is abba a bízoccságba.

BAKTER: Ma^a? Ne izéjjen qyá. Hát ért 
maga az üzemgjfchöz?

LEPCSES: t^em én. De a fölülvizsgála.t- 
hnr értek.

BAKTER: ’Mi a fenel Oszt hogy mén> az.?
LEPCSES/. Hát ap ember odaj^rul az 

üzemhöz, e'iikicsit idenéz, ekkicsit odanéz, 
megvakarjn a fejit, oszt 
eset penglőt.

BAKTFJR: Hinnye a 
munkát jxt nekem is a __________
odanézn?? Eztet én is tunnám.

LEPCSES: Fr-nét tunná. Még én se tut- 
tam. Míer az j’-sune a csomó, hogy mikor 
köll Ixlenéznj, odanézni.

BA/XTERj. No mikor?
LZ.PCSE'S: Mikor a bízoccságot összeál- 

lítt-yák.
BAKTER: Értem mán, 

költ sv'ányog. — Hát ml 
f^ses r.zomszéd?

1 ÖP.ZSI: Egy illető nőszeméi hamis íra- 
iokljd nagy kőcsönyt vett föl a más háv 
•sáy a. ?

BAKTER: No csak. Oszt megfogták?, 
ÖRZSI: Le is csukták.
LEPCSES: Tán a’ is úgy' go-jdúkodott, 

mint az a bizonyos, akit akk^f csíptek el, 
ntfkox tavában kőtögetie a lopott péxt. Kér
dette tűié a biró „bűnödnek érzi magát?" 
„Nem érzem bűnösnek -magamat" — monta 
a vádlott, — „mer ö^merem aztat az em
bert, akié a péz v^k a’ is csak elkötötte 
vóna." — „De ű a sajíttyát kötötte vóna!" 
— mérgelődött a biró. —- „Hájsze én is az 
ű aajáityát kötöttem!" — felelte a tolvaj.

ÖRZSI: Huszonötöt köllött vóna ráverni 
a tolvaj úr aajáttyára.

BAKTER: Nono. —- Arrul mit hallottak, 
hogy az olimpiái fáklafutók gyüttén nagy 
horngkörösztös tüntetéa vót Bécsbe.

ÖRZSI: A főkolomposok aztat állíttyák, 
hogy űk nem zavarogtak komolan, hanem 
csak • Starhemberger herceg urat akarták 
bosszintani.

LEPCSES: Es ippen ollan, mint Tyuk
tipró Kabóca Pál esete. Vendégségbe ment 
Csóvány Antalhoz, de mikor be akart lépni 
a kapun, előnyargalt •’ borgyú naccságu 
komondor, oszt mindenáron le akarta hú
zogatni a gúnyáját. Persze Tyuktipró nem 
igen óhajtotta a komondor fogait a sonká
jába illesztetni. tehátlan ott darvadozott a

Potom vásár! Potom árak!
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KÉSŐ ŐSZ —AUGUSZTUSBAN
kz elegáns hölgy hazajön a nyaralásból 

és sürgősen hozjplAt, hogy agyon unt ru
háit felfrhsitse-Illetve — hiszen közeledik 
az ősz — „ÖMlesltse". Mert mit szólna Ko
vácsáé. ha a tavaszi rózsaszin-komplé min
den alakítás nélkül jelenne meg újra a 
korzón ...
Lássuk csak, ml illik a rózsaszínhez? Ter

mesztésen bársony. A tavaszi disz helyébe 
egy rectlére bársony-nyakdlsz és gomb ke- 
rüj, A bársony »»tnét — fekete legyen-e 
Vgy barna —- sz dönti el, rókát vagy pé
tiig nyestel viselünk n ruhákra A bársony 
kiválóan alkalmas ezekre az őszi alakító 
sokra.

A nyári kasakkoa ruhák fekete szoknyá
ját is ügyesen fölhasználhat juh; ugyanolyan 
fekete blutoc.skavul egészítjük ki. A blúz 
élénk díszeit a Mezonban azután a divat
nak n»»«Htcklö dísszel cseréljük fel. Ez ntér 
„uj" ruhát jelent őszre.

Most következik a Icgujabh, Hölgyeim! 
A szekrény aljából vegyék elő naflnllnoa 
prémjeiket és „szereljék" rá nyári Itöpe- 

kapuba. Rákajdál Csótány a tornácrul: 
„Gyüfjön be csak sógpr, nem harap a ku- 
tyq»* ‘ — „De biz igen mérgesnek léceik!" — 
‘/zabódott a vendég. — „Ejnye no" — biz
tatta a gazda, „én csak tudom, hogy 
nem harap!!' — „Elhiszem, hogy maga 
tuggya" — monta Tyuktipró, — „de vájjon 
a kutya tuggya-e?“

BAKTER: Régi mondás az, hogy jobb 
félni, mint megijedni. — Hát tpég mit hal
lottak odaföl?

LEPCSES: Valami Kozma nevű gazdál
kodóiul beszélnek, aki sr.ívességbül fővett 
a szekerire egy uszonyt, oszt erőszakos- 
konni kezdett-, vele.

BAKTER: Szép kis szívesség.
ÖRZSI: Nincs annak a férfiembernek lel- 

kiösmerete?
LEPCSES: Nálunk eccer az történt, hogy 

aztat a kesefejü Hornyák Janit rajta csípte 
a sekrestyés, amint ippen föltörte a tem
plomi pörsölt. Hát öspörös yr elővette, 
hogy: „ejnye fiam, hogy testied eztet, hát 
nem szólalt meg benned lelkiösmeret?"
— „De igen, megszólalj" — vallotta Hor
nyák, — „monta i^ hogy ne tegyem. De a 
gonosz azt súgta, hógy csak tegyem. Megen 
szólott a lelkiö^fteret, hogy nem szabad. A 
gonosz, meg \áfra aszonta, hogy szabad. Os$t 
amíg ük ’zatten egymással dvakottak, én 
odamentem s föltörtem."

ÖR^SI: ó, hogy a seél üsse össze a bo- 
ká>rt!

BAKTER: Igaz vóna *z,  hogy az olimpiá- 
rul hazakíidtek egy ugróbajnokot?

LEPCSES: Az ám. Egy Vajda nevűt. Mer 
beteg lett.

ÖRZSI: Mi baja?
LEPCSES: Nem tunni. Ügy mesélik, 

hogy a Keleineny Koraél aszonta vőna rá: 
„En a Vajdát nem bánom, csak a lánykát 
sajnálom."

ÖRZSI: Ebbül léceik, hogy az ugróbaj
noknak is megárt, ha sokat ugrál. — No 
mennyünk aptya.

BAKTER: Várgyon csak. — Mongya, 
Lepcses szomszéd, nem rühellik magukat 
azok a panyolok, hogy így mészárolják 
egymást, pedig atyafiak?

LEPCSES: Azok szoktak legjobban ma- 
rakonnl.

ÖRZSI: Bizony azok.
LEPCSES: Eccer Pesten egy házaspártul 

kérték a házasságlevelet. Nem vót nékik 
kéznél. Aszongya a férfi a detektíveknek 
„Pár perc múlva gyüjjenek utánam a fele
ségem szobájába." No, ahogy bemennek, 
láttyák, hogy az asszony ippen egy edényt 
vág az ember fejihöz, ammeg szaporán ke-’ 
nyegeti a pofonokat az őnaccsága füle- 
tövire. „Hejnye" — kaiátozott az egyik de
tektív, — „mit csinálnak maguk?" — „Hát"
— aszongya a férfi, — „bebizonyíttyuk, 
hogy házastársak vagyunk." — No, Isten 
álgya.

.P 1JJ8
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nyeikra. Akár as ujjakra, akár a nyak 
köré — egyformán elegáns.

Ezekkel az apró újításokkal, egy kis ra
vaszsággal, raffinériával könnyen elhitet
hetjük mindenkivel, hogy a legdrágább, 
legújabb holmikban járunk. (Dr. Dévainé 
Erdőt Böske.)

fe O RIG i N A L 
SINGING BABIES

rövid vendégszereplésre) a

Fővárosi Nagy Cirkuszba
A hangosfilm csillagai a cirkusz porondján 
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meghívó a culbertson düjeunerre. 
A Magyar Brldzsszővetség — az idő rövidsé
gére való tekintettel — a Hétfői Napló utján 
hívja meg a szövetség választmányát, a tag- 
egyesüietek vezetőségét és az igazolt játékosa
kat a ma, hétfőn, két órakor a Gellért-szálió 
feliérteriuében megtartandó diszebédre. Itt fogja 
ildvözölui a szövetség hivatalosan a világhírű 
bridzstekintélyt.

Utána ,a magyar nagyközönség bridzsjátékát 
óhajtja megismerni a bridzs király éa ezért a 
szövetség megbízásából dr. Szigeti Pál alelnök, 
Leltner Ferenc főtitkár és Keleti Andor Intéző
bizottsági tag, a MAC, Lipótvárosi Kaszinó, 
Sziget-Club és az Unió Clubba fogják kalau
zolni.

♦
A magyar versenygárdát súlyos veszteség 

éri: Miklós Tibor, az Unió * — ~ 
csapatának nagyképességü 
meghívásra hosszabb időre 
zik.

L. T. C. első 
tagja rokoni 
Mexikóba uta-

♦
A nagy európai bajnokságA nagy európai bajnokság után a bridgezök' 

élgárdája“ részben már megkezdte, részben 
augusztusban kezdi meg nyaralását. A Hétfői 
Nqjffó szerkesztőségébe eddig a kővetkező hír
adások futottak be: AJpárék Földvár, Bokorék 
Karlsbad, Cohenék Füred, Decsl László Kékes, 
Keleti Andor Abbázia, Klór László Göd. Gár- 
dós István Vjareggio, Dr. Kun Miklós Siófok. 
Leitner Ferepc Wörthi tó. Mickel Andor Al
mádi, Rohicsek Rudolfné Lillafüred, Dr. Péter? 

,-Jenö Dolomitok, Dr. Szigeti Pál csányi birto
kán, Vándor László Siófok. Berger Allce Föld
vár, Darvas Róbert Pöslyén, Dr. Hernád Tátra- 
füred, Dr. Molnár Harv Siófok, Dr. Glnsner 
Oszkár Capues, Roger Tiborné Abbázia, Fischer 
József Constansa, Dr. Iludovernick Lldo.

♦
A csehszlovák brldgeszöveteAg augusztus fé—' 

15—16-in Pöstycnben tartja meg idei nemzet
közi versenyét, amelyre már beneveztek a leg
jobb csehszlovák, osztrák, román, holland jó- 
'tikosok. A magyar színeket az Unió Lawn Ten- 
pis Club első csapata képviseli. Halmos Ger
gely, a klub alelnöke kiséri a magyar csapatot.

Riadalom az Abbáziá
ké véház terraszán 
egy betört ablaküveg miatt 

Vasárnap délelőtt tizenegy órakor az
Abbarfa-kávéház Oktogon-téri terraszán élet 
üvegcsörömpölés hallatszott. Riadtan ugrál
tak fel a vendégek és mindenki a ház eme
lete felé nézett Pillanatok múlva kiderült, 
hogy ml történt.

A kávéház terrasza fölött lévő lakás egvik 
^evi^R*®  a szél. Az ablak üvegtáblája 

kitörött és az üvegdarabok ráhullottak a 
terrasz fölé kifeszitett ponyvára.

A terrasz fölött lévő ponyva mentette 
meg a kávéház vendégeit a lezuhant 
üvegdaraboktól és Igy szerencsére bal

eset neui történt.
A kávéház alkalmRzotai létrát hoztak, fel
másztak a terraszt védő ponyvához a onnan 
leszedték az éles üvegcserepeket, a ház la
kóit pedig figyelmeztették, hogy jobban vi
gyázzanak az ablakaikra.

— Elhalasztották a Fészek szombati Művész- 
napját. A Fészek müvészklub szombatra hir
dette „Mflvésznap" jút at Angol Parkban. A mii
sort — a kedvezőtlen időjárás miatt — jövő 
szombatra. augusztus ü ra halasztották. A meg
váltott jegyek érvényesek maradnak.
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Fényes nsonai leütöttek
ás RlraboitaK a Csengery-utcában 

egv vak muzsikust
Rendőrök mentették meg a felháborodott 
t^meg lincselésétai az elfogott lelketlen rablét

Vakmerő rablómerénylct 
történt tegnap fényes nap
pal a Cse/ipery-utcában. A 
rablómerénylet áldozata 
Stein Géza 45 éves világ
talan zenész, akit egyik 
haragosa leütött és kira
bolt az utcán.

Tegnap délben 12 óra 
tájban Stein Géza vak

muzsikus a Csengery utcai házakat járta. En
gedélye van a rendőrségtől, hogv az udvaro 
kon muzsikálhat és legtöbbször cgv kisfiú ki 
séri, aki a, világtalan muzsikus részére az ala
mizsnái, Összeszedi. Tegnap a kisfiú nem volt 
vele,, a szerencsétlen ember

egyedül botorkált az utcán.
A Csenpcrp-utca 25 számú ház előtt járt, ami
kor egy ismerős férfihang szólította meg.

— Adjál cigarettát, vagy pár flillért, neked 
úgyis jobban megy a sorod, mind nekem, — 
mondotta a férfihang.

Stein Géza csakhamar felismerte a hang nyo
mán, hogy Stőssel Dezső utcai muzsikus szólí
totta meg. Stein elmondta, hogy ne tud eleget 
tc.ni kérésének, hiszen egész nap alig keresett 
pár fillért és bizony az édeskevés feleségének 
és három gyermekének a napi fenntartására. 
Stőssel tovább követelődzőit, egyre fenyegetőbb 
magatartást tanúsított, majd

öklével fejbevágta a világtalan embert.
Stein a járdára zuhant. Mialatt ájultan feküdi 
a földön, támadója kiszakította gomblyukából
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Két minisztérium teremtett 
békét a szentlőrinci pékek 
és a gyüjtöfogház között

a

és

A pestszentlőrinci sütök ipartestiUete és 
budapesti gyüjtöfogház közölt

hosszú Idők óta húzódó háborúság 
fejeződött most be az iparügyi minisztérium 
az igazságügyminisztérium közbenjárásával.

Pestszentlőrinc egyik határa érinti Kőbányá
nak azt a részét, ahol a gyüjtöfogház terül el. 
a pestszentlőrinci pékmesterek több gyűlésen 
elkeseredetten vitatkoztak afelett, hogy a gyüj- 
tőfogház pékmiihelyóben, nemcsak a raboknak, 
hanem

másoknak Is sütnek kenyeret és ezáltal 
nagy konkurrenclút csinálnak 

az amúgy is súlyos anyagi gondokkal küzdő 
pékmestereknek. Először küldöttségben járlak 
a gyüjtöfogház igazgatóságánál, majd amikor 
a válasszal nem voltak megelégedve, elhatároz
ták, hogy panasszal fordulnak az iparügyi mi
nisztériumhoz, azonkívül a fogház felügyeletét 
ellátó igazságügyminisztériumhoz is. Panaszaikat 
írásba foglalták és pár héttel ezelőtt eljuttatták 
illetékes helyre.

A pestszentlőrinci sütők ipartesliilcte most 
egyszerre két hivatalos levelet kapott. Az egyi-

Bosszúból rendőrkézre 
juttatta elhagyott 
szerelmese a hűtlen 
betörőkirályt

Vasárnap délelőtt veszedelmes bűnözőt szál
lítottak az újpesti kapitányságról a pestvidéki 
ügyészség fogházába, Palkovits János 29 éves 
napszámost kisérte két detektív rahszálliló 
autón. Minden mozdulatára vigyázlak és erre 
a különös elővigyázatosságra azért volt szük
ség, mert

Palkovits, akit pestkörnyéki betörőklrály 
néven Ismer a bűnügyi krónika, mór két

szer megszökött a fogházból
és mostani elfogatásakor is nevetve jelentette 
ki. hogy a legelső alkalommal ,,önkéntes sza
badságot vesz magának" a fogházból.

A pestkörnyéki betörőkirályt hónapokon ke
resztül hiába keresték a detektívek, mire most 
szerelme juttatta a hatóság kezére. Palkovits. 
aki kilencszer volt már büntetve lopás 6s be
törések miatt, január elején szabadult a gyűjtő
fogházból. Ettől az időponttól kezdve saját be
vallása szerint

negyven betörést követett el. 
fíákospalotán lakott és Innen indult az esti órák
ban betörőkörutjára. Rákospalotán öt helyen. 
Magon nyolc, Sződligtlen három, Punaharasz- 
tin négy,’ Gödön hat villába tört be. ezeken 
kivül a környéken majdnem valamennyi köz
ségben lelt látogatást. Palkovits sokezer pen
gőre rugó zsákmányra tett szert, de a lopásból 
származó pénzt mind elköltötte.

Egy-egy jólAlkerUlt betörés után autós ki
rándulásokat lelt nők .társaságában vidéki 
városokba, ahol pengős dárldókat rende

óraláncát és óráját,
a zsebeit Is kiforgatta

és a benne talált pár fillért és egyéb tárgyakat 
magához véve elmenekült.

A földön felrengő Stein csakhamar magához 
lért, segítségért kiáltozott. A járókelők nagy 
tömege vette körül rövidesen és szánakozva be
szeltek a történtekről. Az őrszemes rendőr is 
előkerült és azzal együtt többen

üldözőbe vették a vak ember támadóját.
Párperces hajsza után a A’író/|/-utcáhan sikerült 
utolérni Stösselt és a rendőr igazolásra szólí
totta fel A közönség felháborodása olyan nagy 
volt a vak ember rablójával szemben, hogy 
többen

rárontottak, ütni-verni kezdték és két rend
őrnek kellett segítségére sietni, hogy meg

akadályozzák a meglineselését.
Stősselt összekötözve a VII. kerületi kapitány
ságra vitték. A rendőrgyiiriiben haladó össze
kötözött férfit nagy tömeg kísérte, elkeseredett 
kifakadások hangzottak cl ellene és

a rendőrüknek csak a gumibotok segítségével 
sikerült megakadályozni, hogy újból rá ne 

támadjanak.
A f/drs/ű-utcai kapitányság őrszobáján megmo
tozták és megtalálták nála a világtalan muzsi
kustól elrabolt tárgyakat. A VII. kerületből a 
főkapitányságra kisérték Stőssel Dezsőt, ahol 
megállapították, hogy többször volt már bün
tetve. Beismerő vallomása után előzetes letar
tóztatásba helyezték.

ket az iparügyi, a másikat az igazságügyminisz- 
tériuni küldte. A minisztériumok a lefolytatott 
vizsgálat eredménye alapján közük, hogy a 
gyüjtöfogház péküzeme nem csinál konkurren- 
ciál a pestszentlőrinci pékeknek, mert olt a 
rabokon kivül

csupán egy család részére
sütnek kenyeret, mégpedig havi nyolc kiló 
súlyban. Ez a család, amelyik a gyüjtöfogház 
sütőüzeméből jutányos áron jut kenyérhez, a 
riikosi köztemető főkertészének családja. A 
végzés azt is közli, hogy miért kap ez a család 
kenyeret a gyüjtöfogházhól. A rákos! temető 
fökertésze a gyüjtöfogház kertjében is szokott 
dolgozni, illetve kertészeti tanácsadója a gyiij- 
tőfogháznak. Ezért jé formán semmiféle külön 
díjazást nem kap és a minisztéruimok szerint

méltányos, hogy szolgálataiért legalább ol
csóbban jusson kenyérhez.

Egyébként a főkertész családján kívül mint Ili 
vatalosan megállapítják, a rabokon és a fogház 
személyzetén kivül más nem kap a fogházból 
kenyeret.

zett.
Szerette a szép ruhákat és gnvnllérosan meg
ajándékozta nőismerőseit pénzzel és ékszerek
kel. Pár hónappal ezelőtt egy újpesti lánnyal 
ismerkedett meg. Az illető természetesen ugyan 
csak a büntetett elöélelück társaságából ke
rült ki és valamikor pincérlány volt egy uj 
pesti kávéházban. A leányt nagyon megszel tlo 
a belörőkirálv, meg is kérte a kezét és ugy 
tervezték, hogv augusztus közepén meg is tart 
ják az esküvőt A baj azonban ott kezdődőit 
hogy

a nagy szerelemről tudomást szerzett Pal- 
kovlls vad házast ársa K akivel Rákospalo

tán lakott 

MA. HÉTFŐK KEZDŐDIK

NYÁRIPÖX VÁSÁR
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és akit az újpesti lény miatt egy Idő ótA tel
jesen elhanyagolt. A nő bosszút forralt. Elhatá
rozta, hogy rendőrkézre juttatja a körözött be
törőt, ha nem szakit újpesti nőismerősével.

Az elmúlt héten többször találkoztak és min
den egyes alkalommal heves jelenetek voltak 
közöttük.

Szerdán éles v-szekedés volt közöltük é.s 
Palkovits vadházast irsát kétszer arculütötte. Á 
ó ezen annyira felháborodott, hogy hangosan 
kiabálni kezdett és a betörő csak a véletlennek 
köszönheti, hogy akkor este sikerült megmene
külnie.

A haragos nő csapdát állított fel Palkovtls
' számára.

Több ruhaneműje és egyéb holmija nála volt 
még és levélt irt n betörőnek, hogy pénteken 
este látogassa hieg rákospalotai lakásán, ő is 
elhatározta, hogy végleg szakit vele, de az el
válás előtt szerelné átadni azokat a tárgyakat, 
amik még nála v innak. Palkovits gyanútlanul 
ment ki a nő Dugonits vtcnl lakására, annál 
nagyobb volt azonban meglepetése, amikor

a szobába belépve az ajtó mögül kél detek
tív lépett elő és mielőtt szcmheszóllhatott 
volna velük, mór siljjblllncs szorult mind

két kezén.
A csapdába került betörő dühösen sziszegett, 
káromkodott és megfogadta, ha szabadlábra 
kerül, leszámol hűtlen nőismerősével.

Az újpesti kapitányságra állították elő. ahol 
töredelmesen bevallott mindent és összeállítot
ták pontos bünlajstromát.

Cigány, a hires rendörkutya 
elfogta Pestszenterzsebet 
I. számú közellenségét

Hónapok óta nyugtalanította a pestszent
erzsébeti kapitányságot egy veszedelmes betörő, 
nki hol Pestszenterzsébeten. hol pedig a környé
ken követ el betöréseket. Nem kevesebb, mint 
24 he.lyrl érkezeit betörésről jelentés a rendőr
ségre és amint meg állapították, valamennyi 
betörést egyazon módon követte cl

Pe.stszcnterzsébet I. számú közellensége.
Az egész kapitányság és detektívek hada ül

dözte, kergette, kutat! a betörőt, azonban egész 
vasárnap hajnalig nyomára sem akadlak. Va
sárnap hajnalban azután arról értesültek a 
rendőrök, hogy a betörő. Oravccz Szabola Ist
ván gépkovács, aki már többször volt büntetve 
és amióta a börtönből kiszabadult, betörésekből 
tartja fenn magát.

A rendőrök elindultak, hogv elfogják Sza
bóiét

és éppen abban a pillanatban akadtak nyomára, 
amikor a Gyáliul 3.'szóm alatt behatolt egv 
libaólba és onnan hat libát akart ellopni.

A rendőrökre azonban figyelmes lett a betörő, 
aki zsákmányát hátrahagyva futásnak eredt. A 
rendőrök utána vetették magukat, azonban a

Rejtélyes módon

. Kél fiatal nő rejtélyes eltűnési ügyében 
nyomoz a rendőrség.

Vasárnap megjeleni a főkapitányság köz
ponti ügyeletén Czieger Károlyné háztartás
beli asszony, aki Óbudán a Pacsirtamező- 
utca 70. alatt lakik és bejelentette, albér
lője, Pampel Viktória 19 éves masaniód- 
lány eltűnését, aki hosszú időn keresztül nz 
egyik váciutcai szalon alkalmazottja volt. 
Julius 28-ikán reggel távozott nlbérleti la
kásáról és azóta nem adott élctjelt magá
ról. A leány távozása előtt azt mondotta, 
hogy felkeresi nővérét, Poest Józsefnél, egy 
nyomdai gépmester 22 éves feleségét, a 
Bogdány-wlca 11. alatti lakásán.

Ugy tervezte, hogy nővérével együtt 
elmennek a Nyugati pályaudvarra, 

vidékről érkező nénikéjük elé. Pampel Vik
tória sem aznap este, sem azóta nem került 
haza. Czieyerné rosszat sejtve, először Poes- 
lék lakására sietett, abban a hitben, hogy 
ott majd felvilágosítást tudnak adni a fia
tal mnsamódlcány hollétéről. Meglepetést 
csak fokozódott, amikor

közölték vele, hogv Poestné ugyancsak 
napok óta eltűnt.

Húga tényleg olt járt és azzal távozlak, 
hogv a pályaudvarra mennek. Most inai 
Czlcycrné a fiatalasszony férjével együtt 
folytatta a további nyomozást, táviratot

'ett vétel... 
eroniéity.

N YÁRI - VÁSÁR
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menekülőnek sikerült egérulat nyernie és 
egy útkereszteződésnél eltűnni ■ szemük 

elől.
A két rendőr szinte tanácstalanul állott, ami

kor egv- harmadik rendőr érkezett oda, aki tar
tól íncon maga mellett vezette Cigányt, a több
szörösen kitüntetett hirrs rendőrkutyát. A rend
őrkutyát levezették a Gyűli-ut 3 alá, ahol mint 
rendőri műnyelven mondták, a

a kutya szagot kapott, majd a következő pil
lanatban elkezdett rohanni.

Néhány perc múlva a rendőrök velőfrázó siki- 
táist hallottak:

— Segítség, segítség! Jöjjenek ide. kötözze
nek meg, csak vegyék le rólam ezt az átkozott 
dögöt, mert megfojt..

A rendőrök a hang irányába rohantak A 
sötétben

az országút porában feküdt Oravccz Sza
bola István As arca fölé hajolva fogalt mu

togatta n derék rendőrkutya!
A rendőrök megkötözték Oravecz Szabóin 

Istvánt, majd előállították a főkapitányságra, 
ahol letartóztatták.

két fiatal nővér
küldtek abba a vidéki városba, ahonnan 
rokonukat várták és azt a választ kapták, 
hogy nénikéjük közbejött akadályok miatt 
nem tudott Budapestre utazni és

ők sem tudják, hogy tulajdonképpen 
ml Is történhetett a két testvérrel.

A rendőrség a titokzatosnak látszó kettős 
eltűnési ügyben széleskörű nyomozást indí
tott és pontos személyleirást küldtek rá<Jio- 
gratnm utján az összes vidéki hatóságok
nak, közölve a Pampel testvérek összes 
adatait.

K

A 
nek

Elfogták a csónak
házak fosztogatóját 
Teleki-téren szolgálatot teljesítő detektív

feltűnt egv férfi, aki 
evezős dresszeket kínált eladósra.

Igazolásra szólította fel az embert, akiről ki
derült, hogy Delári Miklós 24 éves hajóács é, 
többször volt már büntetve. Elmondotta, hogy 

az evezősszezon kezdete óta fQsrtogntja a 
dunapartl csónakliázakat-

Legutóbb a Magasházi féle csónakházba tört 
he a római parton s ezt teljesen kifosztotta A 
kár, amelyet a betörő okozott, töbezer pengőre 
rúg. Előállították a főkapitányságra és letar
tóztatták.

(alvln-ier 4 |-|Bócsl-ulcafl^#
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KÖZGAZDASÁG
Kereskedők mozgalma 

az értékvám bevezetésére
Miéri magasabb az olcsó posztó 
vámja, mint a drága szöveló ?

A vámpolitika kétféle vámrendszert Ismer: 
értékváinot és sulyvámot. Valójában van egy 
harmadik, a vegyes rendszer is. ahol egyes cik
kek vámja aulyügyességek szerint más cikkeké 
értékük utáni százalikbon von megállapítva.

Minthogy a vámolás alapjául veendő érték 
mindig nehezebben állapítható meg, mint az 
áru súlya, a vámrendszerek kialakulásakor a 
suiyvámok terjedtek cl inkább.

A suiyvámok azonban sokszor autiazoclálla 
következényekkel járnak.

Ugyanis a vámtarifák mór eddig rendkívül nagy 
•zámu tételekre és altételekre oszlanak s en 
nck ellenére még mindig

caaknem naponta akadnak olyan njabb 
áruk, amelyeket a vámhivatalok nem tud

nak pontoean kategorizálni
és miniszteri tárcaközi bizottságnak kell dón 
tenie, hogy valamely árut melyik tétel vngy al
tétel alá kell sorozni. És ilyen sok tétel és al
tétel mellett mégis az a helyzeti, hogy például 
egyes textiláruknál ugyanazon vámtétel alá tar
toznak részben olcsóbb, részben drágább áruk 
is. Így áll elő az a helyzet, nem a végrehajtó
közegek, hanem a súly vámrendszer hibájából, 
hogy

a aaefényebb osztály olcsó áruját aránylag 
magasabb vám sújtja.

'A Vidéki Kereskedelmi Testületek ötödik or
szágos értekezletét augusztus lö és 16-án Sze
geden tartják meg Az országos értekezlet egyik 
progiammpontju az OMKE, Drucker Géza ál
tal alapított Hegedű*  plakettjének odaítélése 
lesz.

★

A fugostláv-magyar ámcsereforgalmi tárgya
lásokat augusztus közepére halasztották, ami
kor Is letárgyalják az uj kontingens-megálla
podásokat.

*
Még augusztusban szétosztják ezerhdromszdz 

vágón osztrák faanyag behozatali engedélyeit. 
Háromezer vágón tűzifát veszünk át Romániá
tól Is. Pár nap múlva Szinajáhan magyar-ro
mán delegáció ül össze a fizetési egyezmény 
megfelelő módosításának végleges letárgyalá- 
sára, hogy Igy kiküszöböljék a fabehozatalt 
hátráltató nehézségeket.

♦
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alkotás

utcai uj fiókját (I., Alkotás-utca 29. szám alatt, 
a Márvány utca sarkán) ma, hétfőn nyitja meg

♦
A kozmetikai szerek készítéséről szóló ren

delet egyik sarknlatos pontja, hogy kozmetikai 
cikket csak az Országos Közegészségügy'! Inté
zet jóváhagyása után szabad forgalomba hozni.

★

Vidéken megindulnak at építkezések, Igy 
Székesfehérváron szanatóriumot Is építenek, 
Csurgón uj római katolikus templomot épite- 
lenek, folytatják a hajduszoboszlói fürdő épí
tését, ősz folyamán megkezdik a keszthelyi 
vízvezeték megépítését. Az esztergomi körkór
házat kibővítik, Makó városában uj rendőrségi 
palotát építenek. Debrecenben is megindulnak 
a középitkezésch. Először az OTI-bérház építé
sét kezdik meg, majd a csapalkórhóz építésére 
kerül sor.

♦
A cipőiparotok az egész ország területére ké

rik a 43 órás munkahét bevezetését. Egyidejű
leg szeretnék az üzleti záróra rendezését is.

♦
.4 .Magyar Egészség Vonof"-ánnk propagan

dák i.dlitásnn a vegyészeti és kozmetikai ipar 
is részt fog venni, hogv vidéken is népszerű
sítse a kozmetikai készítményeket.

iBué

Változatlanul vezet

■ÓftMwsÁG
Harcos, független, ellenzéki
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mint a fizetőképesebb fogyasztókörök finomabb 
és drágább áruit.

Ennek belátása vezetett több államot arra, 
hogy érlékvámrendszert vezessenek be. Hite
les számlákkal, vitás esetekben szűkért ői becs
léssel mindig meg lehet állapítani az áru be
szerzési értékét és ennek alapján közmegnyug
vásra lehet kivetni az értéknek meghatározott 
százalékában megállapított vámját.

A vámforgalmiadé kivetésével kapcsolatban 
nálunk is

gyakran fordul elő, hogy a pénzügyi ható
ságok kételkednek abban, vájjon a kísérő 
számla a tényleges értéket tUntell-e fel, 

nem játszott-e össze a külföldi szállító a bel
földi vevővel s ily esetekben szakértői becslést 
foganatosítanak. Az ezzel járó költségek és 
sokszor indokolatlan adóalapemelések ellen a 
kereskedők számtalanszor tiltakoztak. De a 
rossz példa

kellően megjavítva Intézményes biztosíté
kot nyújthat 

arra, hogy az érték vámokat a kincstár ás a ke
reskedelem érdekeinek egyaránt való szemelött 
tartáséval alkalmazzák.

Ezért most a magyar kereskedelem részéről 
újból mozgalom indult meg az iránt, hogy az 
érték vámrendszert Magyarországon is honosít
sák meg.

A konfekciókereskedők az érdekképviseletek 
utján felkérték ugy az iparügyi, mint a keres
kedelemügyi minisztert, hogy a 40. g-sal kap
csolatban az átmeneti időt három évben, vagy 
legalábbis két esztendőben állapítsa meg.

♦
A nyersgyapot jelentékeny árugrása követ

keztében 5%-kal emelték a nyomottáruk árát.
♦

A kedvező terméseredmények máris érezte
tik hatásukat a textilkereskedelemben. A vidéki 
kereskedők az őszi és téli idényre sokkal job
ban fölkészülnek, mint az előző évben.

Leolvadtak az árak 
a Magyar Divatcsarnok 

nyári vásárán
A forró nyár közeledő vége meglepő, de jól

eső olcsóságot hozott: — az idény végi nyári 
vásárra a Rákóczi-uti Magyar Divatcsarnokban 
aiuiyira leolvadtak az Arak, amire talán még 
sohasem volt példa.

A laikus előtt érthetetlen ez at olcsóság, 
aminek azért megvan az egyszerű oka. Ilyen 
hatalmas áruházban az idény végére mindig 
rengeteg árucikk marad a raktáron és ezeket 
minden áron el kell adni. Ebben az évben még 
a rendesnél is több áruja maradt a Magyar 
Divatcsarnoknak, mert a nyár alaposan meg
késve köszöntött be, sőt akkor is megbénult 
az áruház forgalma, amikor pár nappal ezelőtt 
a szörnyű házbeomlás miatt lezárták a Rákó
czi utat. Hozzájárul még ehhez az is, hogy a 
vásár ideje túlságosan kitolódott és, hogy ez- 
Idén mindössze csak tiz napig tarthat az idény
végi kiárusítás. Az áruház vezetősége ilyen kö
rülmények között még veszteségesen is kiáru
sítja raktárát, csakhogy a vásár végére helyet 
kapjon az őszi portékák számára.

Dl árakat hirdet vásári hirdetéseiben a Ma
gyar Divatcsarnok, de ezek az uj árak eddig 
még sohasem hallott olcsóságot jelentenek. Íme. 
néhány beszédes példa:

Gyapjú nőlruhaszövet métere 1.58, gyapjú
zsorzsett métere 4.88, sötétkék seviot intézeti 
és iskola ruhára métere 2.80, burett férfi moső- 
őltöny 7 90, nyári férfl sporting 1.58. azsuros 
férfi opalining 5.90, nyúlszőr puhakalap 7.90, 
gyapjú puhakalap 3.90, fehér női íllckalap 2.98,
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divatos női szalmakalap 1.28, divatsálkendő 98 
fillér, divatzsabó 77 fillér, divat diszgallér 88 
fillér, kis párnahuzat 78 fillér, hímzett színes 
és fehér teljes ágykészlet 19.—, 3 méter férfi 
öltönyszövet 12.—, 20.—, 80. és 40.—, ho
mokjátszóruha 78 ílillér, leányka dirndliruha 
1.98, csikós nyári joppé 98 fillér, fehér munka
köpeny 4.25, müselyem ruha 8.8, müselyem 
krepdesinruha 8.80, nadrágkombiné 128, min
tás delén kékfestő vagy sima müselyem mé
tere 48 fillér, butorkarton métere fillér,
cérna dirndli métere 78 fillér, kockás és sima 
pamutszövet métere 98 fillér, sima muselyem- 
krepdesin 1.88, mintás müselyem krepdesln
1 68, müselyem imprimé újdonság 1.98 méte
renként. Bőr retikül bőrövvel 4.48, bőrönd erő
lemezből 4.60, női fürdőtrikó színtartó macco- 
fonálból 2.90, férfi úszónadrág 88 fillér, gyer
mek fürdÓtrikó 98 fillér, egyes pár női divat
cipő 6.60 és 8.80, magyar parzsaszőnyeg négy
zetméterenként 28.50, nyári fianeltakaró 3.48, 
egy divatos szövet férfiöltöny és egy pár férfi 
félcipő 48.—, 58—, 68.— és 78.—, női pizsama
öltöny 8.98, női gumi térdharisnya 88 fillér, 
„Bridge“-harisnya 3 pár 4.—, férfi pamutzokni
2 pár 88 fillér, „Bridge“-zokni 2 pár 2.—, kis
számú női sárga őzbőr kesztyű 1 98, fogápoló 
készlet 1.—, „Bridge" pengéből 2 darab 22 fil
lér, krómozoott diszóra 1.80, férfi zsebóra 3.—, 
komplett kerékpár 78.—. kerékpárköpeny 3.66, 
kerékpártömlő 1.—, éjjeliszekrény állólámpa 
1.98, vajhütő üvegbctéttel 56 fillér, 5 kg-os 
konyhamérleg 3.48, paszirozó készlet 75 fillér, 
takaritókészlet 1.—.

Nagyon sok árucikket veszteségesen és gyak
ran súlyos ráfizetéssel adja a vásár alatt a 
Magyar Divatcsarnok. Ez a páratlan olcsóság 

Tilos a paj£ásházasság
Mi történt a budapesti művészházaspirral a svájci turnén?

törvényszéket. A per eseményei Budapesten In- 
Furcsa per foglalkoztatta mjst a budapesti 

dúltak el és a legelőkelőbb svájci fürdőhelye 
ken folytatódtak, majd a törvényszéken feje
ződtek be.

Véget ér a turné, elindul a per
Beron Pál fiatal pesti karmester és felesége 

állanak a középpontjában a különös esemé
nyeknek. Beron nemrég

svájci turnét szerveseit,
hogy a legismertebb svájci fürdőhelyeken sze
repeljen. Feleségén kívül egy zenészházaspárral 
együtt indult útnak. A turné kitünően sikerült. 
Groteszk zenei produkciókat adtak elő, a turné 
egyes állomásairól egyre nagyobb összegeket 
utaltak Budapestre, hogy mire hazaérnek, pén
zük legyen. Közel egy esztendeig tartott a kül
földi vendégszereplés és

Beron Pálra mintegy tízezer pengő várt 
Budapesten.

Beron egyedül tért vissza a turnéról és fele
ségével már csak a törvényszék előtt találko
zott. Hogy miért jött vissza egyedül s miért 
látta viszont csak a törvényszéken a feleségét, 
arról már bírósági iratok beszélnek.

Férjem rutul visszaéli.,.

Beron Pálné őtezerpengős pert inditott férje 
ellen s keresetében a következőket adta elő:

— Férjem hitvestársi kötelességével rutul 
visszaélt s ezért otthagytam öt. Amikor Lu- 
zernben jártunk, megtörtént a szakítás közöt
tünk. Férjem ugyanis

■ turnén résztvevő kollégája feleségének 
udvarolt.

Olyan nyíltan folytatta az udvarlást, hogy 
engem asszony! mivoltomban mélyen megalá
zott. Amikor emiatt szemrehányást tettem neki, 
ö durván és ridegen utasította el szemrehá
nyásaimat, majd tovább folytatta az udvarlást. 
Ezekután közöltem vele, hogy nem vagyok haj
landó együttélni vele többé, de közöltem azt 
is, hogy

a turnén szerzett tízezer pengő fele: öt
ezer pengő engem Illet meg

addig Is, amíg válóperünkben és nőtartási pe
rünkben a bíróság nem hoz Ítéletet. Férjem 
megtagadta az ötezer pengő kifizetését, ezért 
indítok most pert ellene és kérem a törvény
széket, kötelezze őt az ötezer pengő megfizeté
sére, mivel a közös keresetünknek a fele en
gem illet meg.

Feleségem oktalanul 
féltékenykedett...

meglepő védekezést terjesztettkarmesterA _______
a bíróság elé:

— Bár feleségemmel törvényes formák kö
zött kötöttem házasságot, mi mégis olyan for
mák között éltünk, amelyek szabadságot adtak 
mindkettőnk számára. Művészemberek vagyunk 
és amikor összeesküdtünk, abban állapodtunk 
meg, hogy

afféle pajtásházasságban vagy ha ugy tet
szik, mtlvészházasságbnn élünk együtt.

Nem féltékenykedtünk egymásra, nem ellen- 
őrizzük egymást, mindketten ugy élünk á há
zasságun ktilán, ahogy a háznsság elölt ál
lunk. A velünk utazó házaspár előtt nem egy
szer szó esett erről és ők is ugyanilyen 
szemléletet vallottak. Ezekután nem I 
scitam, ha feleségemnek udvarolt a 
férj és

feleségem sem kifogásolta soha, ha < 
másik asszonyunk udvaroltam.

i élet- 
kifogó
másik

én

— Hangsúlyoznom kell azonban, hogy 
hitvestársi hűségemmel vissza nem éltem 
feleségem oktalanul félték,nykedett rám,' 
"‘"T*"',  ""*«»«.  "" umml okn nem
La ‘ . i'"1?” x.’í'1.1’’” A| o,,haltynom- Ami pedig 
köve elését illeti, az teljesen jogtalan, mert ő 
nki jelentéktelen szerepet vállalt a turné során, 
groteszk zencsrámainkat zongorán kísérte > 
ezért a szerepléséért

Jóval nagrnhb bnrerá'tam
mini ahogy megérdemelte volna.

a

ón 
</» 

bot-

SZIKOK MM!
Gyenge, vérszegény .és megerősítésre szoruló tanulók 
felvételt nyernek

a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület

iskoiaszanaiúrlumaiiia
BUDAPESTEN, A SVÁBHEGYEN öt holdas fenyvei 
leröleten <1„ Mértonhegyl-ut 6. sz.) 100 középisko
lai tlutanuló részére,

meonviliH az űszi lanéwel.
SZENTGOfTHÁBDON hét holdas fenyves, klima
tikus területen 140 elemi, polgári és középiskolái 
FUJ. ÉS LEÁNYTANULÓK részére.

Szabadiéit oktatás. Allamérvényes bizonyítványok. 
Bentlakó orvosok és tanerők. Legmodernebből be
rendezve. FERT0SO BETEGEK NEM VÉTETNEK 
FEL. Kötelező előzetes orvosi vizsgálat. Felvilágo 
sitást nyújt az egyesület központi Irodája: Buda 
pest, VIII., Sándor-u. 28. III. emelet. Tel.: 1-315-83

egész bizonyosan hatalmas tömegeket vonz ez
úttal is a Rákóczi-uti kettős üvegpalotába. Mi 
csak azt tanácsoljuk olvasóinknak, hogy sies
senek a rendkívül kedvező alkalmat minél 
előbb kihasználni, mert kétségtelen, hogy az 
jár a legjobban, aki az első napokban, még 
akkor vásárol, amikor teljes a készlet és letjs 
nagyobb a választék.

Turnénk minden egyes állomásán nagyobb 
összegeket adtam neki, amelyekből ő drága 
toaletteket, bundákat, ékszereket vásárolt 
magának.

Pajíásházasság pedig nincs!

A törvényszék lefolytatta a bizonyítást a kü
lönös perben, aztán a következő határozatot 
hozta:

— A bíróság nem ismer sem pajtás, sem mű- 
vészházasságot, csak törvényes házasságot is
mer el, amelyben a házastársak olyan szabad-*  
ságáról nem lehet sző, amilyenre a férj hivat*  
kozik.

fia tehát a férj visszaélt a hitvesi hűségé
vel, ezt nem mentheti azzal a magyarázat

tal, amilyent a bíróság előtt előadott
Mindez azonban a házastársak között meg*  

indult válóperben fog kiderülni. Erre a perre 
nem tartozik ennek eldöntése. Ezért a bíróság 
ugy határozott, hogy

a válóper lefolytatása után Ítélkezik
a peres felek magánjogi követelése ügyében.

A törvényszék határozata után most már 
nagy izgalommal készül a férj és feleség o 
válóperi tárgyalásra, mert itt dől el a svájci 
turnén szerzett tízezer pengő sorsa.

— A Dohányjtfvedék új csomagolásai. A Do*  
uányjövedék a mai napon új, ízléses csornai 
golásban kétféle, 25—25 darab vegyes gyárt*  
mányú cigarettát bocsátott forgalomba. A két
féle doboz bizonyára nagy kedveltségnek fog 
örvendeni a dohányzókőzönség körében s kü
lönösen alkalmas arra, hogy a külföldiek meg*  
ismerkedhessenek a különböző magyar cigaretta*  
gyártmányokkal.

Miért intsünk koksszal ?
— Pályázati felhívás. —

A koksz nagy népszerűségét annak köszön
heti, hogy: 1. kiadós, mert magas fülöértékü 
s amellet súlyra könnyű; 2. a koksz, mint 
nemesített szén, nem füstöl, nem kormoz, 
teljesen szagtalanul ég el, mert a szén illő 
része, amely a kormot és füstöt előidézi, a 
koksz előállítása folyamán eltávozik; 3. a 
koksz tárolás közben összetételében nem vál
tozik és igy nem vészit fütőértékéből; 4. a 
koksz egyenletes meleget ad, anélkül, hogy 
a tüzelésre nagyobb gondot kellene fordítani.

A koksz ema tulajdonságait és a koksz
használat előnyeit jelmondat-pályázat 
utján kívánjuk népszerűsíteni, miért is 
pályázati felhívással fordulunk a koksz- 
fogyasztó-közönséghez egy legföljebb 10 szó
ból, vngy kétsoros versből álló olyan jel
mondatra, amely legjobban fejezi ki a koksz 
előnyös tulajdonságait és legjobban szolgálja 
a kokszhasználat népszerüsitését. A pályáza
ton mindenki résztvehet. A legjobb jelmon
datokat az alább irt pályadijakkal jutalmaz
zuk.

A pályázatra beküldött Jelmondatot jeligé
vel kell elátni. Ehhez csatolandó zárt borí
tékban, a pályázó nevét és pontos címét fel
tüntető papírlap. A lezárt borítékon feltünte
tendő a pályamű jeligéje. A pályamű, vala
mint a jeligés zárt Imriték egv nagyobb bo- 
ritékbnn helyezendő el és legkésőbb folyó 
év szeptember hő 10-ig Budapest 
Székesfőváros Gázmüvei címére (Tisza Kál- 
mán-tér 20.) küldendő postán ajánlva. A bo
ríték címzett oldalán, feltűnő írással, „PA 
Li AZAT" jelzéssel látandó el.

A pályázatra beérkezett jelmondatokat az 
e.,c.t 5," ak’kott külön birnlóbizotlsóg fogja 
5 , 571."1; A ^jobbnak ítélt öt jelmondat 
beküldői között a következő julalomdijakat 
fogjuk kiosztani:

I- dij , 1 drb kokszkálvhs
». • i ... 20 n kc.kic
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Egy nagy tétel kézzel csomózott

MAGYAR PERZSASZŐNYEG OR-50 
gyapjafonalbó), összekötők, ágyelők Ara négyzetméterenként P dna

1 vevőnek csak 1 párat adunk
a női mű selyem

iiarisnuahböi amíg a készlet tart 1 pengőért

20, 30, 40 Pengő.

P 48

P 78

Z.58

144

Hlma marokén 
Divat tűit
Mintán krepdculn 

Imprimé nfdnneág 
Divat Gloquc
Goldbergcr Goidnnl 
Gnldbergcr uorwet 
Krepon
Talt Pl isse 
Flantlsol Imprimé 
Nehéz kompló 

újdonság

Szövetek
Gyapjú női ruhaszövet 

sima éa mintás mtr. — — .

Gyapjúszövet 
ruhára és kompiéra ees 100 svél,

Nöl kabát* és kour.tUm*
kelnie angolos mintákban
140 széles - ... — _ ... _ J|UU

TVői ruhára és kompiéra 

SS.J 4.00 
Intézeti és iskolaruhára 

Sötétkék sevlot M széles 2.80
4.80

1O nap alatt Ilyen árakkal 
mindennek el kell fogyni
B B M g E. .*3  S 1 divatos szövetöltöny és 1 pérO ir& O a SVI SS magyar gyártmányú „Origlnal P 58

Wusjnsp a vásár Goodyear Welt" rámánvarrott P 68 
alatt] félcipő ára együttesen

ég«°óráT gsrjntólunk 3Z M.D.Cs. ‘Üstökös^ villanykérte vételénél, 

ára 10-40 wattig -66 + adó

Női fehérnemű 
nadrág-kombiné - 28 iveísi tötósfl mflMlyen__■•*<>
Szokoya-komblné . 88

színei trikó mftselyambó!____1.00
íiuffl íztó eja-ltaitihlní , 88
Hímzett sarmöz hálélng saa

tornpafényfl mételyemből____0.0V

Színes hálőing 9 95
híméivé, kiváló mosó_______ X.WO

Helltarlö,..^-.68 
Gumi „CsodiT fűző

▼.rrU Bft.au, Ua MM.nl

Úri divat

Selymek müsehjemfonalból
Sima krepdesln .. —

Fürdőcikkek

1.38
1.68

1.98
Z.Z8

1.50
2.88
3.88

Mosoanyagok
vásári egv Jógára kon

Mintás delén 
Kék festő 
Sima műselyem 
Mosó muszlin 
Mintás mttselyem 
Sima fahánes 
Rutor knrton 
Nem gyhrödö Fllstra
Cérna dirndli 
Mintás fahános 
Pamut tweed
Csíkos piránnyá anyag 
Hűha niűseiyem 
Goldbergcr Ntrand 
Goldberge-r lilnslon 
Bátor szutén és kreton 
Pamut szövet sima és{t 

Vászonáru 
pamutfonalból

ÁgynemökanavAsa 
Ferii Ingzefir 
Angin mtr.
Kis párnahuza
Nagy párnahuzat jó dtóiból — ] .90 

PaplanJepedö 
hímzett 7'80. Sima

Dunyhahuzat 
jó sifonból 3 szeles

Hímzett ágykészlel 
színes és fohér, 1 nagy 
1 kis párna, 1 paplsulepedő

Kerti abrosz 
színes dupla ssö

.48

J8
.98

Női ruhák

Cslpőszórllö »-?. 
Narlsnyalartő 

szélos brokát mintái rnyagból
Hibás sarmöz nadrág

sürüaxáln müaelyemböl... — —

Matt sarmöz nadrág
relyemfonaln, kis hibával 1.58,

3 darab zsebkendő
»’;nes alapú, divatmfntáa____

R'Jhakőténv
mintás festőből_____________

2.18
1.58
1.—
1.38
-.58
1.95

Nyári wortlna
hoaua ujjal, pamut fonalból _

..Számain-trlkú mfiselyemiDg
hosszú ujjal _ _____ — —

Azsuros Opallnlng
rövid ujjal, jómfleelyem minőség

Zeflrlng
8 gallérral, Mlelt meJlel____

Puoíln ás Duplmetteing
1 gallérral, sok színben ...

Trikó möseiyemiogek
Opellá, Florida Aa btdo hosszú 
ujjal, alma Aa csikós ... _ ...

BövJalsúnaírágs^’Kiíiíí
színes reflrből ._ ... _

Pizsama öltönyök
puplbiból. oxfordMl _ __

Nyúlszőr Duhakalapok
egyes színek éa Mérnök _ —

Puha gvapjuhalap
jó színekben, egyes darabok —

Tiszta selyem nyakkendők
óriási választékban------- 2 70

Finom nadrágtartó
mfleelyem szalagból----------------

3 dm aivatzsebKendö
rainesalapn batiactbúl............_

Fehér munkaköpeny
jó patraoból, férfi éa nM-------

1.58
4.90
5.90
3.88
4.88

7.90
1.28
9.80
7.90
3.90
1.98
1.68
1.48
4.25

Nöl divat fOrdötrlkő
síin Űrt ó makké fonalból -f—

Nöl szoknyás trlkö
- kiváló makké fonalból_______

Férfi uszőnndrtg
vagy atlétatrikó minden nagyság

Gyermek filrdő-napozö 
Gyermek fördötrlké 

minden nagyság-----------------—

Női strandpizsama
rövid nadrággal, jó mosó — —

Női shortnadrág
mintáé mosókelm.'ből_______

Short napozó kendő 
Női frattlerköoeny 

sima színekben, rövid ujjal —

Férfi strandkabát
színes, jó mosó .................   —

Pálé és sildes sapka 
Gyékény fördőclpö 

minden nagyság _............. — „

2.90
3.98
—.88
-.78
-.98
3.98
1.88
-.68
8.80
3.98
-.38
-.78

1 gumi fttrdöuapkn és \ A O
1 gomi flirdűöv ÖMzeuen / ■*»<>

Női köföftbluz
ujja nélkül____ -.98

6.60

Harisnya
Mai.ly.ni tírdharli- _ .. 

nya kis ssövöhlbávsl, gumié "".öü
MGselyem harisnya

vékony, erős fonala, garantált 1 ES 
hibamentes --------------------------

8.80
5.50
6-60
1-

Szőnyeg, függöny
*í„h,sssünyea r.)<«n.

">«•“> 27.50 
Xslrolt (Diai) Sgyaie . fln 

rojtom, lioyaj-öe r.sgyadg .. 3.SU 
Mintás függönybatlsit m 

■ndanthren festést), 72 sxólee .. sVU 

'Uaaönygrenadln
' ’ füfíKönyieco uj mlnUkbau, 
'idanthren azineió'ö. 110XIM 1 AQ'* ílot -........... 3.80, 2.00 JJO

KÉxlliJé síűrfUnröny n nn
*-io érinteti, SÓOXtM nagys. 7.0U

s inkockát, jo pnha minőség .. _ J.ílö 

* öaalyem tarosát-
1 o on 

varrott, minden M'nben l J.ÖU

Ax Ismert kiváló „Bridge” I 
harisnyából 8 pár A ___ I
mflselyem fonala .........— “• j

2 pár férfizokni _ na 
divat painutkötésfl ..........   — .00

2 pár férflsoknl i ar
sima és míütáz flórból ......... J./J

2 pár „Dr;dgo“ zokni * 
ismert elsőrangú flór minőség.- Ls

Férfi harisnya i eb
divat flórkötésü, 1 pár...  ------J«JO

Női divaicikkek
GyönytfrQ divat isa- .. 

bók egységáron--------"“JJ
Plké dlszgallér _ ec

szép fasónokhiin ...........  iJO
DlVjSt ciissgallár _ bb

mftenlyem krepdeslnböl —.06 sQU
Bőrövek (dlsznóprée) 

minden színben
4 em ____  ö cm 6 — etölee

Bőrönd — diszmü
Bőrretlkül.— fc~_ 2.78 
Rétikul 4.38
BörretlkülKTSnX. 4.48 
JktainíPiaXr.!X'M7;.,<,t 3.88 
Kalapdoboz 4.88
Bőrönd eiőlemeztöi íX.vaijro ICB

rm nagys. 5.60, 60 cm nagja. 4.DU
Hötartó palack^x. 1J8
Fontos szükségleti cikkek

kefe. > 1 ingkefetok, 1 tubus

Boroiválkozó készíel.
I rúd szappan, 1 penge, t tim»ó, 1 — 
1 ec*et.................... - - *•

1 drb 5 soros fogkefe - .88
1 tokos retiKGlfésa _-.441 350
2 ge'-oenge -.22 
2íilrSie«lP3ílr/.í'S.?r.—.66
1 drb tawréklron.. .66
1 drb töltőtoll____ -.88
Cigarettatárca.«-.88

1-

Mintás maselyem ruha , 8O 
Hősé búréit ruha 5 80 

kfllönbösó szép farónokbaa ... W«OV
Elegáns sarmöz ruha 80

kfllőnbözó színek és fazónok .. WeQV 

Mfhehtein krepdeib raha 8 80 
Mosó voál pongyola , 9n 
Műselyem pongyola . 80 
Mdselyem esőkabát „ 8O

pehelyköanyi, gamlrosott------- SFoOV

Női kalap, sál, ernyő
Divatos szalmakalapok r l.w, p i.»s, 
Fehér j. vtaoukaiap bőségben 

Fehér fllckalap
szalag- éa tolldlMiel_______

TOR kOiüP mOselyem krej>- 
deaínböl fátyol- és virágdísszel

Sálkendő 3 sarkos
mftselyem krepdeslnböl____

Női divaternyők
kis erővé hibával 4.98

Erős klottemyö

Háztartási cikkek |
Fninnsz tál készlet fa-.—.80
VojhOtö ovegbetéttei ..-36

-.98 
-.98
2.98
1.98
-.98
3.98
2.98

Férfiruhák
.hfrlka" nyárt öltöny 80 
Bonn aoióőiiöiiy SS.- _ 7.90 
Burett mosónadrág. _ 3.50 
Szövet sportöltöny

1 nadrággal (1 kabát, 1 epeet-A — 
éa 1 hosssanadrág) — — ... —“**■

Hdselyem esőkabát 9 80
pehely könnyű, gumfroaott .. —

Szövet ragián fáson bán 29.— 
Gyermekruhák

Homok Játszóruha
Leányka ruha

némánként 10 flll. emelkedés

Leányka dirndllruha
nagyon Minős farón, 46-ös ee., 
'vámonként 15 OH. emelkedés

Hőselyemmurokénruha
kési hímzéssel, 46-ös as., ssé- 
m ónként 80 flll. emelkedés _.

Csíkos nyári Joppe
számonként 20 flll. emelkedés

Flu tlroll nadrág
erős pamntváevonból, t 6e n., 
számonként 15 flll. emelkedés

-.78
1.38

1.98

3.98
-.98

1.18
Csíkos leáoykanadrtg _ fi9

mQaelyea trikóból, k1a hibával ■***

—.ee —.ív —.íe
Óival b«r6vcl< i ,o

angol és francia tormák------- J .AQ
Kézimunka, rövidáru

FII A -orííő -i aa
eca liXrXiO'-ai, fehér ó> "fcrfl J 3U

Előnyomott:
i-oj'.os abrosz. 130 -'ISO.. 
konyhaMckrény-terilö — ... — 
Olóke-taknrú. 80y<k>..............   "•»'

3 da.'ab tAfcaknndft i 
csipke széllel, előnyomott........

Sebcmfényű törNŐjiamMt
t es mag = 10 gombolyag _ —• 

lllap, ti.;,-- ------------------

Vajnntö ovegbetétfei.
6 drb porcellán bögre

kl< gyári hibává' ...____ __ !•

3 drb élfánvér BTf't , 
janiéból kis gyári hibával — J.

Porcellán teás készlet
modora mintás, garantált selejt fl BA 
mentes, 8 sscmelyea ........ ... U-UU

Alpakka evőkanál i. villa.. -.76
Alpakka evőké:. ..
5 kg-os konoha mérleg un
Zsemle őrlő_____
Korái Dlros fazék r. lábas

belül ssűrko, hibamentes........
k 1 2 3 4 6

Í.48

228

8
FT^.42 - 65 -.88 1.25 1.4Ó 1.76 1.90

FOrdöszobu készlet 
ezappantartó. 1 kétáeu törül- 
kör.ó kar. 1 körömkefe .........

Takarító készlete
kis seprő, 1 toliporoló, 1 ete
mét lapét ....................................

Passzirozö készletS
teknő. 1 bádog túlosér, 1 üveg___  BE
moso .......................................... i/J

1-
1-

Kerékpár-szerszám 
Komplett kerékpár 
Kerékpár köpeny _ _ 3.66 
Kerékpár tömlő... __ 1- 
Gumis pedál pária _ 1.98 
Lapos ,v. hegyes fogó _33 
Szigeteit csavarhúzó _'fiR

Világítás 
Álólúmna ...

éjjoli szokrényre---------------------1.30
Gomba lámpa ,an 

modern éjjeli sr.nkrényTe ... — J.3U 
3 ágú csillár '1i;nn 
Festett lámpuernyö 

ejjell szekrény lámpára — 88 íré
Óra 

Pontos ébresztőóra _ 2.50 
Kis oiszóra , Rn

krómozott r. latokban _ _ _ 1.00
Féril zsebóra

pontos Járása, fedett ... _ _ Ja 

Höl karóra krómozott -_  5801

Élelmiszerek
1 kg. Bit. csőtészta _ _ iR
1 kg. Tarhonya '.Bír Bn .44
1 kg. Téli szalámi...  2.98
1 kg. Csabai szalámi 2.98 
1 kg. Disznózsír - 1.60
7. kg. Magyar emeotáll.. —.88
7. kg. Mazsola___—.44
7'. kg. Mogyoróból...—.70
7. kg. Málnaszörp kimérve —.72
7. kg. Csokoládés mljooj —.44
1 doboz Szardínia ’A-it.. —.66

Szappanok
2kg.307.-os II. rendű

mosóssappan ............  ... 3 9
1 .kg.Szinszappan . —'77
1 Óriás csomag 12 darab _.B,
2 doboz Főnix-44

Élelmiszerek és háztartási 
cikkek póstal szállításánál 
a csomagoló dohost külön 

fsUMzámftjuki

Postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk a portó felszámítása mellett

Rákóczi ut
72-74
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SZINHÁZ-MOZI
Három és félmillió dollár 

nyereség és tizenkét 
óriás film

A nemzetközi fllmplac nagy eseménye n 
„201 h Centuty Fox" nmst megjelent félévi 
inéi legében mutatkozik. Unt hónap alatt 
3,510 000 dollár tiszta buszon mulalkozolt a 
v.'illiilat pénztúróliii Tudjuk, hogy n pénz esuk 
oda megv, ahol a legjobb ellenértékét kapja a 
ko/önsi g. Az uj fllmvállnlnl n Bcvery Ilills i 
gy irielepét md<lernizól»e, incglu /dte angliai 
filmguárlásót Is és kilenc filmet forgatott egy 
mÚMil'iii Angliában. nagyrészt Korda Nándor 
miilcrmébon. A 20th Cenlury Fox nj filmjei 
t< -riué-szrleaen Budnpetre is elkerülnek és ma 
gyúr ipargatőjo, Mát mer Károly erről ezeket 
mondotta:

— Mindössze tizenkét filmet botunk Ma 
gyarors/ágra a 201 h Cenlury Fox első évi pro
dukciójából, <1 tizenkét legnagyobb, leglökéle- 
teiebb, leggyönyörűbb filmet. Éppen azért ha
tároztunk így, hogy a bevonulás mennél fénye 
Rcbb legyen A tizenkét film, amit Mngyaror- 
sz iprn honink, harminc millió dollárnál na 
gvobb költségbe kerül. SzlŐrlistfinkon első he 
Íven szerepel Shirley Temple, a hétesztendős 
színésznő zseni, akinek n Kis lázadó. Szegény 
k.is gazdag lány elinti filmje gyönyörű. Clau- 
de.tle Colberttel „A halálbrigád4, Warner 
Biuhslerrel ,.A Sálánsziget foglya", Wallace 
Beeryvcl ..Garda futárja", Lawrtme*  Tibbeltel 
„Z a fekete lovag", Simonne Simonnal, a lég 
bájoanbb francia sztárral Fodor László „Érett 
■ági " című darabja, Loretta Younggal „Ra
móna**,  szinesfilm, majd az. ötös Ikrek gran
diózus filmje, a „Világcsoda" címmel és Éli 
anbeth Bergner pompás Shakespeare vlgjátéka. 
nz. „Ahogy tetszik" egészíti ki a nagyszerű 
■őrt.

Biztos, hogy ezzel • legnagyobb eséllyel In 
dúlhat csatába az uj szezonban a 201 h Century 
Fok. ,

Hét amerikai szépség 
a ligetben

Szombat délelőtt a párisi repülőgéppel hét 
yngyogóan szép amerikai lány érkezett Pestre. 
Mindegyik hajban más más szint reprezentál. 
Jla egymás mellé állnak, vnlóságos szimfóniát 
nlkolnnk a különböző gyönyörű fejek, ame
lyeknek tulajdonosaik együtt „Original Sin
ging Babies" nóvre hallgatnak. A Fővárosi 
Cirkusz, nmely egyre nagyobb és komolyabb 
jelentőségre tesz azért a nyári Budapest szó
rakozási programmjábnn, szerződtette a szép 
„éneklő babákat" akik különben a hangosfii 
mek ünnepelt énekes sztárjai. Vasárnap meg
néztük ezt az attrakciót. A produkció nem cá
fol rá a bét lány jó hírére, A Vokálkórusukkal 
vldósággnl lázba hozzák n cirkusz, publikumát 
Az. az érzésünk, hogy ez a hét szépség még 
nagy zavart fog okom! Budapest aranyifjai- 
nak életében A Fővárosi Nagycirkusz, műsora 
egyébként is főszezonbelien kitűnő, kunze ka
pitány crőművész fantasztikus mutatványai, n 
lóháton snilót ugráló kozáklovas, valamint Sn- 
srlle fa Gnissrr a hajlékonyság csodái, külön- 
külön Is díszére válnának bármely világváros 
varietéjének.

H ■■"?<=SS——■»

Charlie Clinn a cirkuszban. A BAdlus, amely 
ngylótszik előre számolt a kánikula végével, 
nagy attrakciót hozott Ezúttal delektivlörténc 
let láttunk, dr a legjavából valót. A film min 
den kockája meglepetés, minden jelenete frap 
páns és bar a deteklivfltmek lehetőségei úgy
szólván már majdnem kimerültek, ebben ti 
filmben egyetlenegy régi trükköt se találtunk. 
A cirkiiszigazgaló meggyilkolása körül bonyo
lódik nz érdekleszitő dráma, amelynek rendki 
vül érdekes hátteret nd a cirkusznak mindig 
nreglcpő ók varázslatos világa. Warirer Oland, 
n kínai inrslcrdcleklív. akit clnjta szerepekről 
már igen jól ismer n pesti közönség, most is 
brillíroz. A Hadlits kisérömösora is igen jó.

♦
A szezon első nagy hemntntója: Gustav Fridi 

Beli nj filmje. A lilmsxinházak egy része zárt 
kapuk mellett is erősen készül nz uj szezonra. 
Szinte éjjel nappal folvlk n vetítőtermekben a 
filmek pergetése és a mozltulnjdnnosok n film 
térin, s legjavát igyekszenek lekötni üzemük 
arámiira A nagv nvárl bemutatók közül feltűnő 
<'-r<l« kt.„lésre tarthat számot (ilistav Fröhllch 
uj filmje, n ..Vetélfítársnk", nmely a kiváló 
nemet filmszínészt egészen uj oldaláról, mini 
drámai hősi és karnkterszinéurt mutatja be. A 
rom inai olaj- és petrólenmtvlcfivken játszódik 
le a lilm cselekménye, nincfv egv dolgozó nő 
egv s/. iilmse asszony Imrén n férfiért A Ve 
t< IvlárMik melv problémát tárgvnló cselekfflé 
nyen kívül sok ragyogó felvételt is láttunk 
Ilyen például a romániai nlnimnök égése is. 
n/ a nagv tűz, nmely a közehnnllbnn égig törő 
I inviívclveivel es füsloszlopaival belekig re 
nml> Ibcn tartotta a vidék Inkossúgál.

í. A szabadtéri játéfiofi
Szeged, Salzburg, Abbázia

mini a ház
terminusára, 
gáz, szabó, 
kellemetlen 

szervezete a

A pesti ember ilyenkor költözködik. 
Rendszerint nagyobb lakásból a kisebbe. 
Rettegve gondol az ötödikére, 
bérnegyed fizetésének lejáró 
jelentkezik a tejes, a villany, 
suszter, tisztitó és mindaz a 
Intézmény, amelynek minden 
vacuum cleaner erejével pontosan elseje 
körül Igyekszik kiszivattyúzni az adóalany 
zsebéből azt, amit még lehet. Ilyenkor 
sorsol a pesti polgár úgy, hogy bedobja 
adósai névsorát a kalapjába és kihúz be
lőle egy-két nevet, akiknek a sorsolás 
eredményeképpen fizetni is fog. És a pesti 
polgár a türelmetlen hitelezőjét, aki az el
múlt hónapban tulgyakran jelentkezett 
számlájával, ilyenkor utasítja belátásra ez
zel az ingerült fenyegetéssel: ha igy foly
tatja, a jövő hónapban kihagyom a sor
solásból ..,

És csodálatos módon éppen augusztus 
elsején nemcsak a pesti, hanem talán min
den európai polgár legkritikusabb dátuma 
idején kezdődnek nagy fénnyel és pompá
val azok a szabadtéri játékok, amelyek a 
nyáron is kultúrára vágyó naggtömegek 
készfizetőt készsége és képességére alapí
tottak. És csodák csodája, ahogy hozzám 
érkezett tudósításokból látom, a nehéz és 
kritikus augusztus elsején is akadt pénz 
arra, hogy a szépet, nagy költségek árán is 
megcsodálják az embrek, utazzanak, néz
zenek, bámuljanak és szórakozzanak. Ez 
pedig a színházi és Irodalmi kultúra dia
dalát jelenti mindazokon a fekete, zöld, 
vörös, barna és ki tudja még hányféle ing
divatokon keresztül, amelyek a tömegeket 
éppen most egészen más eszmekörben 
akarják összefogni izerte a világban.

Tudósítóink jelentik:
X Szegedi Dóm-téri 

ötezer néző 'ünnepi játékok pre- 
Szegeden mierjét csodálatos mó

don megkímélte az 
országszerte dűlő vihar és felhőszakadás. 
Szombaton mégis négyezer, vasárnap, a 
jobb időben már ötezer ember gyönyörkö
dött az Ember tragédiája újszerű beállítá
sában és különösen at uj szimbolikus ve
tített díszletek arattak nagy sikert külön
leges technikai megoldásaikkal, amelyek 
lehetővé tették, hogy a díszlet változásai 
mozgásszerüen kisérjék az egyes képeket. 
Janovics rendezése a játék mélysége
sen vallásos tendenciáját 
hangsúlyozta ki, különösen akkor, amikor 
Ádám és Éva előtt megnyitotta a templom 
szentélyét. Elmélyülő, komoly munka ered
ményeképpen Kiss Ferenc Szvengáliszerü 
Luciferje emelkedik ki az együttesből, dé- 
monikusan erős Lucifert alakit, azt, amely 
az egyházi felfogásnak a legjobban meg
felel. Lchotay Ádámja, a művész pályájá
nak sikereit gazdagítja, Lánczy Margit 
mint Éva, poetikus és bájos volt. írjuk ide 
a kitűnő Mezei Mária, a pompáshangn 
Hont Erzsi nevét is és azt, hogy a szegedi 
ünnepi játékok immár túljutottak azon a 
lokálpatriotizmuson, amely a magyar Salz
burg néven ünnepli Szegedet és valósággal 
a legkomolyabb kulturtényezővé nőtték ki 
magukat,

Salzburg
három

Dórom Salzburg lé
tezik. Az egyik Salz- 

arca kammergut tavainak 
és vidám fürdőhelyei

nek tőszomszédságában békés, nyugalmas
kedélyességben élő határváros. Egyéni jel
legét talán leginkább a közmondásos 
Se hnür reget biztosítja, az eső, amely 
mintha patakokban csobogna az ég csa
tornáiból —s amely annyira elkeseríti az 
idegenek életéi. De csak az idegenekét, 
mert a salzburgi benszülött fel sem veszi, 
megszokta. Vízhatlan köpenyüket, fehér 
lérdharisnyájukat egykedvűen teszik ki az 
idő viszontagságainak.

A másik Salzburg? Julius tő-ének elő
estéjén a Dollfussra emlékező tömegek ko
mor ünnepének városa. A meggyilkolt kan
cellárról elnevezett téren, a város szivé
ben néma tömegek hallgatták Schuschnigg 
emlékbcszédét, mialatt a hangszórókból 
már a gyászinduló ütemei csendülnek a fe
ketével frflobbgózott házak ablakaiban ki
gyulladnak a gyertyák.

A harmadik Salzburg mintegy varázs
ütésre támadt egy hónapi időtartamra. Ez 
a Festspiele Salzburgja, a Salzach folyón 
túl és innen. A különben békés salzburgi 
polgárok, iparosok, kereskedők egyszeri
ben az idegenforgalom dühös magántudósai 
lesznek, a csend salzburgi rajongói ijedten 
menekülnek a hegyekbe. X várost harsá
nyan töltik meg az idegen hangok. 
Az előadások közben gépszerü pontosság
gal és fáradhatatlanul folynak a Faust vá
rosában, a világhírű Dóm-téren, a Dóm
ban, a Mozart-terémben és at érseki palo
tában szinte egyidejűleg tn ü k ő d i k ai 
üzem. A helyárak bizony borsosak: a leg
drágább jegy 50 schillingbe kerül, de álta
lában a salzburgiak tanultak a tavalyi ese*  
ten, amikor a túlságosan felemelt hotel és 
élelmezési árak miatt rengetegen panasz
kodtak. Az idén jóval kedvezményesebben 
szolgáltatják a közönség testi táplálékát. 
Az azonban tény, hogy tatán sehol a vilá
gon ilyen produkciókat nem nyújtanak,

2. Ax életunt színésznők
Hetek óta gyakran akad meg a pesti új

ságolvasó szeme egy-egy jelentéktelen hi- 
recskén, amely egy-egy szintén jelentékte
len kis színésznő öngyilkossági kísérletéről 
ad számot. Az újságolvasó megnézi a nevet, 
egy pillanatig gondolkozik rajta, azután azt 
mondja: szegény, nem ismeremi

Kis, kezdő színésznők, többször csak le- 
lefonszinésznŐk, lépnek egyre sűrűbben a 
halál országútjára, miután a másik ut, 
amely a színház, a világot jelentő deszkák 
az érvényesülés felé vezetett volna, eltűnt 
lábuk alól.

KIK EZEK, MIT CSINÁLTAK EDDIG, 
hol és miért indultak el azon a pályán, 
amely esetleg csak egy hónaposszoba ké
nyelmetlen ágyát, szűk levegőjét, vagy egy 
barát bőkezű protezSálását talán a telefon
könyv hatszámjegyü rangját juttatta nekik 
eddig — ki tudja? Kik előszobáinak kono
kul a színigazgatói ajtók előtt, micsoda kál
váriajárás, micsoda megaláztatás és sötét 
reménytelenség adatta föl ezekkel a husz- 
huszonkétéves lányokkal azt a küzdelmet, 
amelyet végigharcolni ma bizony csak a 
legerősebbek és legtehetségesebbek tudnak? 
Ki tudja? Micsoda aljas, lelkiismeretlen és 
fclelősségnélküli színházt lovagok sodorták 
e kivül csillogó, de belül annál keservesebb 
pálya felé a talán nyugodt polgárt ottho
nokból azokat a lányokat, akik végül is —_ 
mint a nagy szerelmükben csalódott kis 
cselédek —- szájukba veszik a gázcsapot?

Az öngyilkossági hírek forgatagában teg
nap egy ismerősnek tetsző név tűnt fel:
B. Erzsébet liuszonkétéves színésznő. A 
lelkiismeretes riporter lenyomozta, hogy 
igaz, amit a fiatal leány vasárnap a rendőr
ség életvédelmi osztályán hangoztatott. Egy 
évig tagja volt az egyik kabarénak, ahova 
nagy reménységgel szerződtették. JÁtzü pa- 
rasztszinésznőnek indult. Kfízködött, sokat 
nélkülözött, sötét mellékutcák hónapos szo
báiban húzódott meg, mert összeveszett ne
velőanyjával és elfőtt otthonról. Otthagyta 
a vidéket, a kétszázholdas birtokot, mert 
valaki azt mondta, hogy nagyon tehetséges. 
Közben azonban kibékült a családdal, tá
mogatni kezdték otthonról, beköltözhetett 
abba az ujlipót városi házba, amelynek ra- 
bitzfalu, de minden komforttal ellátott gar- 
szonlakásat olyan kevés boldogságot ígér
nek. Volt lakás, ellátás, ruha és minden más 
egyéb, de nem volt szerződés és lassanként 
eltűntek azok az álmok, amelyek a színházi 
világhoz kapcsolták. Talán a szerelem is 
közbe szólt, de ok ez arra, hogy egy fiatal 
leány a méregpohár után nyúljon?... Nem! 
De talán túl nagy a s ti nés ti ská
lák termése, tulkönnyü a felvétel és 
szinte ellenőrzésnélküli a szinészképzés 
mennyisége. Oh, nem a minőségről beszé
lünk, de talán hiányzik nz a rosta, az egész
séges és felelősségteljes művészi megítélés, 
amely már fóelőre szelektálja azokat, akik 
szántára esetleg hely van a színpadon és 
tilalmat állít azok elé, akik végül is „min-, 
den anyagi és erkölcsi protekció nélkül" 
vagy az elesettek számát szaporít Mk, vagy 
a „disznők" vidám, de tiszamragéietü tábo- 

mint itt. Ha csak a dirigensek közül Tos- 
caninit, Brúnó Wattért és Weingartncrt, az 
énekesek sorából pedig Dino Bargiolit, 
Erio Rimát, Mariano Szabilet, Dusolina 
Gianninit, Lőtte Lehmannt, Bokor Margí. 
tót és Jarmilla Novotnat említjük, már 
mindent megmondtunk. És mindezeken 
felüt pedig az egység szimbólumaképpen 
olt lebeg R e i n h a r d t Miksa neve, aki 
megteremtette ezt a nagy, nyüzsgő, élet- 
erősen lüktető uj várost, az ünnepi játékok 
Salsburgját.

Az Anglolinfí strand 
mellett épült föl JZ 
idén is az, abbaziai

Josephine 
császárné

Abbáziában szabadtéri játékok ki
tűnően megkonstruált színpada és nagy, 
szerű nézőtere. Köröskörül babérerdö, pót. 
mák és magnolinák, a háttérben pedig a 
színpad mögött nyugodt nagy ezüsttükün 
az Adria, fölötte a mély kék olasz ég. Kál’. 
mán Imre tehát jól választotta meg a szín- 
helyt — amikor Zürich után először ide 
hozta uj müvét, a Jasephine császárnőt, 
amelyet L'lmperatuce Giuseppina címen 
mutattak be olyan internacionális közön
ség előtt, amilyen ritkán verődik össze egy 
operett premierjén. Néhány zeneszámnak 
boldogan és büszkén tapsoltak a magyarok, 
majd olaszok, franciák és németek. Áz ope
rett szövege azonban operettviszonylatban 
is igen gyenge. Rita Georg, a gyönyörű nő- 
röshája primadonnának volt a legnagyobb 
sikere, viszont a Napóleont alakitó Igo Gut- 
mann bizony nem annyira a nagy császárt, 
mint inkább ennek szerény paródiáját je- 
lentette. Ha elkerül hozzánk ez az operett, 
bizony sok dolga lesz vele Harmath Imre, 
nek.

rába sodródnak. Ilyenkor megmarad a cint, 
hogy színésznő volt, sőt filmszinésznő, mert 
talán egy-egy filmen statisztálni engedte őt 
a rendezőt kegy . « .

'Mindketten versenyt futnak a hallóiul: az 
előbbi a gáz vagy a veronál bóditó szár
nyán, az utóbbi autón, 120-as tempóval a 
becsipett arisztokrata vagy textiles társasá

gában . - «
Szegény kis színésznők, szegény kis üveg*  

csillogásu disznők a ■ ■

(*■*)
Meghalt dr. Marton Miksa 

Makay Margit férje
Vasárnap reggel a Fasor-szanatóriumban 64 

éves korában meghalt dr. Marton Miksa, Makay 
Margitnak, a Vígszínház kitűnő művésznőjének 
férje. Marton Miksa dr. ismert és becsült tagja 
a pesti művésztársadalomnak. Rengeteg barátja 
mély fájdalommal értesült haláláról.

Csortos és a cigaretta
Most Ünnepelték a „Csárdás'*  című operett 

ötvenedik előadását a Budai Színkör művészei 
és az a közönség, amely folyton megújuló taps
viharokkal üdvözölte azt a szereplőgárdát, 
amely operettben együtt talán mág soha nem, 
szerepelt. Nemcsak a nézőtér ünnepelt, hanem 
a szereplő színészek is, akiknek öltözőit vi
rággal diszitete fel Sebestyén Misi, a figyelmes 
direktor. Természetesen egymást érték a tré
fák a jubileumi előadáson. A legnagyobb tréfa-*  
mester Csortos, aki kiszabadulva a dráma kö
tött formál alól, az operettben alaposan kiélt 
mókás kedvét. Szerepe első jeleneteiben pél
dául azzal hozta zavarba partnereit, hogy 
egyetlen fix pontra nézett és bármit mondtak 
neki, szemeit mereven erre a pontra szegezve 
válaszolt. A darab utolsó jeleneteiben azonban 
alaposan megtréfálla partnerét, Z. Molnárt, aki 
a darab szerint adjutánsa. Csortos cigarettázott 
a színpadon, majd hirtelen felkelt a székről 
és a mögötte álló Z. Molnár kezébe nyomta a 
cigarettát, ezZel n rögtönzött szöveggel:

•— Fogja addig, ameddig visszajövök ...
Ahogy szegény Z. Molnár ott állt a színpadon, 

kezében az égő cigarettával, a közönség azon
ban jól mulatóit.

Jan Klcpurii, n világhírű énekes, akt mint 
ssállmlatulajdünos is szerepelt a nagyvilág 
előtt, hamarasan harmudik élethivatást Is 'ál
lal' mint Varsóból jelentik, n közelgő lengyel 
választásúkor képviselőjelölt lesz és nagy nép- 
wverttsége előre biztosítja, hogy őszre a 'Hóit 
első énekes képviselője lesz.

Minden külön érlesllés helyett: Gcllérl An
dor, a Színházi Élet helvclles szerkesztője és 
Faragó Baba, a Színházi Élet miinkutórsa. Fa
ragó Jcnőnrk. n 8 Órai Ljsóg szerkesztőjének 
leánya, házasságot kötőitek.

• •• •
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Kövesházi Kalmár Elza 
szobrászmüvésznŐ, a szegedi Madách szobor 
olkotóia, Erdős René híres regényhősnőie 

susztermühelyt nyitott Budán
— Rendőri hír. Kalmár Elza ci- 

oész bejelentette a főkapitánysá
gon, hogy Maros-utce 80. számú 
házban tevő lakásáról ismeretlen 
tettesek elvittek 500 pengő kész
pénzt 4a egy értékes karkötőt. A 
rendőrség keresi a tetteseket.

A főkapitányság bűnügyi osztályának 
zegzugos folyosóján néhány nap óta több
ször is feltűnt egy rendkívül választékot, fi
nom és előkelő külsejű hölgy. A betörési 
ügyekben dolgozó deteativesoport szobájá
ban hallgatták ki mint panaszost, egy be
törés ügyéről adóit felvilágosítást a nyo
mozó detektiveknek. A finom arcvonásu, 
őszülő hajú hölgy Kövesházi Kalmár Elza 
szobrászmüvésznŐ, aki már jóideje teljesen 
visszavonultan él és csak most, hogy betö
rők-jártak nála, derült ki,

milyen érdekes dolgok történtek eszel 
az ízig-vérig igazi művészemberrel, aki

nek az élete merő romantika.

Kövesházi Kalmár Elza apja admirális 
volt, a békebeli pólai hadikikötő nagyhatal
mú parancsnoka. Ebben az előkelő környe
zetben nőtt fel Követházi Kalmár Elza. 
Több, mint harminc esztendeje már, hogy 
hirtelen feltűnt a szobrászat terén. Abban 
az időben még

nagy ritkaságszámban ment, hogy nő 
vésőt vegyen a kezébe.

A pólai kegyelmes ur lánya külföldi mű- 
vészakadémiákon tanult, azután hazajött 
és rövidesen országos sikert aratott, az ál
lam megvásárolta a Vágyakozás cimü szob
rát és a múzeumban helyezték el.

Az első sikerek után hosszú külföldi ta
nulmányút következett,

müncheni, párisi, bécsi, római és fi
renzei kiállításokon szerepeltek a mű

vel nagy sikerrel.
Sokáig élt Firenzében és bizalmas Jóbarát
ságot tartott fenn az akkor szintén Firenzé
ben élő Erdőt René Írónővel. A legelőke
lőbb társaságok körülrajongott és ünnepelt 
tagja volt és túl azon, hogy mint szobrász
művészt az

valóságos

nek viszont az lett a következménye, hogy 
igen szűköt viszonyok közé került. Később 
azután érkedes felfedezésre jutott, 
tűnő szobrásznő, aki

sokat foglalkozott anatómiával, 
meghallotta, hogy egy ismerős hölgy boka
süllyedés és ludtalpfájdalmak miatt panasz
kodik, megvizsgálta a lábát és gipszből 
lúdtalpbetétet formált számára. A szobrász
művésznő készítette lúdtalpbetét remekül be
vált, mire Kövesházi Kalmár Elza elhatá
rozta, hogy amit nem tud megkeresni mű
vészettel — megkeresi majd a ludtaipbetét- 
késziléssel. Ehhez azonban engedély kell,

beállt Inasnak egy budapesti suszter
hez, miniszteri engedéllyel egy év mul- 
va felszabadult, segéd lett és hozzáfo

gott a munkához.
Budán, a ,Varos-utca 30. számú házban ki
bérelt egy szuterénhelyiséget, amelyet való
sággal aszkétai egyszerűséggel rendezett be 
lakásnak, szobrászmüteremnek és suszter
műhelynek.

Itt dolgozott, félig kész szobormodellek 
és vázlatok között, dlkiccsel, árral és 
csirizzel Kövesházi Kalmár Elza híres

IVIit nyújt 
NEUMAIMIM M.

<X K1H. UUV ÉS KAM SZÁLLÍTÓ

IV., MUZEUM-KÖRUT I 
az Idényvógl árusítás alkalmával?

A nölruha azalónban:
bnftvste*  óa satyami-nhAk

p m.-, m.-, 
baövet> 6s seiyazncomplé ................  H
Kabátok...............................  t' DB.- ,
Legújabb dJvatu Imprimé ruhákból en 

itedménv........................
n n complékből engedmény

Féri raha oaztAJy
Férfi öltöny............................
Flanel nadrág........................
Nport Nacco, sportnadrággal 
átmeneti kabát ................
Lódén ragián........................

Fin oxztAlyi
Vásson Joppe...................................
Fin sportruha.............  . ...................

osztály:

elsők között emlegették, 
legendákat bestéitek csodá
latos szépségéről.
művészetét is megihlette ez nErdős René 

rendkívül finomlelkü és értékes nö, több 
regényében is megmintázta, igy

Kövesházi Kalmár Elza rejtőzik Erdős 
René két könyvének, a Berekesztett 
utak és Egy firenzei nyár cimü regé

nyének hősnője mögött.
A külföldön töltött, müvészsikerekben 

gazdag esztendők után Kövesházi Kalmár 
Elza hazajött. Itthon elismerték ugyan, de 
a fiatal szobrászmüvésznŐ teljesen önálló 
és egyéni felfogást vallott,

semmiféle művészcsoporthoz nem csat
lakozott és a megbízások formájában 
mutatkozó hivatalos elismerés is sokat 

váratott magára.
Mikor a háboru kitört, a katonacsaládból 
származó szobrászmüvésznŐ önkéntes ápoló
nőnek jelentkezett, de nem úgynevezett 
„dittápolónő" volt,

beosztatta magát egy járványkőrhízba, 

amelyet közvetlenül a front mögött állítot
tak fel. Ebben a kórházban a legsúlyosabb 
betegségekben szenvedő katonákat Ápolták. 
Mikor Kövesháti Kalmár Elza bevonult a 
kórházba,

becsukódott mögötte a baraktábor drót
kapuja és esztendőket töltött a súlyo

san beteg katonák között »
a kórházban, amelyet a veszedelmes járvá
nyok miatt a szó szoros értelmében elzár
tak a külvilágtól, még a posta se közleke
dett és a nagy tehetségű szobrász művésznő
ről a legszűkebb környezete se hallott 
évekig.

Az összeomlás után hagyta el csak a kór
házat, Budapestre költözött, hogy újra a 
művészetnek éljen. A kritikusok és a mű- 
vésztársnk mindig elismerték,

sorsa azonban az Igazi művészetet vallő 
és anyagiakért meg nem alkuvó művé
szek sorsa volt, csak az elismerés sze
gődött melléje, az anyagi siker el

maradt.
Kövesházi Kalmár Elza semmiképpen 

sem akart beletörni a zigába, nem volt haj- 
landó megrendelésre giccseket gyártani^en-

Pyjtuna, vasion ruha, joppék ti pulloverek
rendkívül lesz Állított áron.

Uridivat
Sporting, rövid ujjal.. —.
Popellne Ing M
Pyjuma ...........—........
StrondköntUa.............
Fflrdőtrlkó............. «...

magyar szobrászod, 
a pólai admirális lánya, Erdőt René re
gényhősnője.

Nagyon egyszerűen él, az életfenntartá
sára csak kevés pénz kell, amit a suszter
kedéssel keres, azon szobrászati anyagokat 
vásárol és igy dolgozik, hogy ne kelljen fel
adni művészi hitvallását. Ebben a suszter
műhelyben készítette el a Madách-szobrot, 
amely most a szegedi Dóm-tér árkádsorát 
díszíti, most pedig az országos Madách- 
szobor pályázatra készül.

Nem beszéltet magáról sokat, csak a mü-

... r 8-től
- p 7-tói
- p 8-tói 
.. P 8-tól

*■

vészetének él. Nem panaszkodik a sorsáról 
senkinek.

Lúdtalpbetéteket készít a hölgyeknek, 
hogy teljen neki a szobrászatra!

A marosutcai, aszkétai egyszerűséggel be
rendezett szuterénlakásban pár nappal ez
előtt betörök jártak, elvitték megtakarított 
pénzét és régi, értékes családi ékszerét.

Betörőjárás kellett hozzá, hogy megtudja 
mindenki, akit illet: egy susztermühely 
szuterénjébe szorult Követházi Kalmár 
Elza, a szegedi Madách-szobor alkotója.

Méteráruk
FfirrBnpkeloie, divatos, isi- 

nea. kockát, vajry oaíkoa —
Kékfestő, erő*  miaőeéff, 68 cm 
a aaólea — — — — — — — — 
Notódeléo. a legdivatosabb 

mintákkal ——————
Krepp. műaolyem. aaeaaáolrá 

ár. 76 cm tz&et — — — — 
fnxxchr, erős mlnőará — — 

Kanaváss. sötét színekben — 
Dútorkartoa. nagyszerű min

ták ————————— 
Dlvatkrepp, rubtújdontág — 
Arynemfianria, arőa, toUálló 
Krepp müselyem, divatkockát.

rabár*  és pongyolára — —
Gyfirhetetlen ruhtkelm*  nary 

választékban — — — — —
JKrepdesin, bármely színben.

88 om széles, mütelyem- 
fonálból — — — — — — — 

£repde*ln  Imprimé divat.
minták. M cm széle*,  szenzá
ciós olcsóéit, mGtelyemfo- , 
Dóiból------------------------------------

Im^rlmé-különleytMéz. óriási jgg 

Ölocke, taft, Imprimé újdon- 
*ág. Marokén. Fashonoé mű- 
sebem' puplin. otíkos krep- 
desln óriási választékban |OO

<114 r

39

55

55

55
55
55

66
66
68

68

85

128

'í 128

aestn óriási vainíMCKoan ICC 
asanzáelóa eryaóaáron — — Wo

Asztalneműek
áttér

7
9

18
22

Rojtot szalvéta piros etíkkal 
Moadókesztyi. kockás exövótl 
Borbélytörülköxő Mik kai — 
Pohártörlő. kockás. 40X4Ő - 
DamuzUxalvéta, 6CX60, hó- 
, fehér pamutdnniasztból — 

Frottler törülköző, színes, koo- 
rkás------------ ----  - - - - -

Kert! abrosz ItszOvOtt — —

58

88
195

Magánkötő díva tart kos mó- 
sslystu-krspdesiaből — — — Z9 

Rövid aadrág erős taflrből. 78 
köpperból — — — — — — 100 

Férfl sporting puha teflrbőL ...
v. panama apacsing — — — lob 

Férfiingek, freskó-, sport-, v.
ktíiöngalléros, hálóing diáéi- . 
téttel, zippzáras zeíiriug — Z4<>

Zeflr niuama. kabátce nadrág 390 
Sarműz-lng, sok színben------- 475
Műselyem puplin Ing. Irgdiva- 

toeabb viselet, pici hibával 490

NŐI
és leányruhák

•ll«r

58
Lránykaruhák 4 évesig, hibá

val —

Gyermeknapozó szép minták-

Női házlrnha mosödelóiibő) —

Divatblúzok naey válaszlók-

NŐI pongyola, virágos és min
tás —

Krepdesln rab*.  Isgdivato-
•abb fazónok--------------------- 575

Imprlmé-ruha, divatúldon^ág. ...
Imprimé-krepdesiiiböl — — «•* ’

Átmeneti vngy esőkabát, női. 
divatsiínekben---------------------7"9

58
168

128

245

Edényosztály
At ÓMze* edények szépség-hit A v*lj

Zománe lábét vazy fazék
J___ 1M 3 I > <
« « Ü fí IÍF~
_4 •___ 10 14____ 18 20,
128 173 118 28á 345*  178 

Horranyaolt veder, M om — — 0
Horganyzott fazék, I Ilt. — y

Kötöttáruk
Oyermeknapexo, ulroa vnsy 

kók------- ---------------------------------
Férflteshó rövid ujjal — — — 
Gyermekaportlna. kötött, kit 

hibával ——————— 
Férfitporttnz. kötött, ki*  hibá

val ————————— 

Fflrdőtrlkó, férfl v. női. erőt 
Diin&tétr ———————

Gyapjú-fürdötrlkó. férfi v. nő)

Cipőosztály
Tennlsz-cípó. 3S—8ő-ir rá44—48 

•tárnok
Sarkot zumltalpó cipó, fe

hér, barnával vacy fekete- 
val, 35—36 számok

Gumitalpú dlvatcipő, trot- 
teur-earokka)

Fűiét v*»y  pánté*,  fehér 
alapon fekete vary kék «Ue» 
ezcí ét alma fehér vagy 
szürke, 36—40—41 számok

Strandcipő, earúforma gumi
talpú. trottonr-sarokkal, kék 
v. piros díizJtés*el,  35-3S- 
89—<0—41 számokban — —

Fördóclpí magas tarokkal, 
bármely színben — —--------

Női kocakor bőrből,bőrtalppal, 
ezörko színben, 85—3&—40—
41— 42 izém — — — — — —

Öntött ramitalpá. vegyes ad
nék. 'fűző*  vagy pántot, nép- 
•éghiháa. 35—56 Ham — — 
«7~U-|g-------------------------- ----

Gumitalpú saru. 28-(ói 14-ig — 
35-től 41-lg------------- — —

42- től 45 lg----------------------
Nő! dlvatclpők. igyra párok

40-41—42------------ --------------
Fehér dlvatclpő, sntilrrwitvrfl 

ibárből, kirhán magas éa trot- 
teur-aarokkul — — — — —

Férfl félcipő, erő.*  kivitel, fe
kete vagy barna színben —

U»

190

150

115

100 
125
150
175
195

400

500

750
BlUr

58
68

98

158

195
390

Női fehérnemű
•IMf

68

78
106
185
195

Cafkoa reformnadráá. műae- 
Evemből, hibás------- — — —

Balcttnadrav, tartós, jó mint 
•rá. kis hibával — — — —

Kombin*  onnaoucból — — — 
NŐI hálóluK oanHtmcból — — 
Kombiné matt müzelyemfonól 

hói. kit hibával — — — —

Férfi- 
és Ifúruhák

•Hír

98

295
345

18

29

58

98

Vegyesek
Kötött bébi-sapka, színes ősik

kel —
Költött Mbl.rékll. szlnra mik

Nál kaastyt, föleaórea. svéd
Imit — — — — — — — — 

Mosóbőrkesztyfl. oe»k kta szá
mok ————————

Wlkend-párna mfisetyomdara- .o 
hókból------------------------------------

Bér iábUrU. Igen erőt kivitel 8S 

Flaaclllakaró ősikkel. 120X1M IQr> 
cm — — — — — — — — — 

Kockás flanelltakaró, szentó WQ.
dós ulcaóaág---------------------zy°

Mlsclyeeepaplao szürke valló
val — 500

miniéi imtortnu. szmuTúnu.
gmi6 fi kísuít 

TfifiT
tíOfnfíGOLAsÍRTmm tinmirunft..

.16 cm 24 cm
U 44

Vizeikortá. % lutr — — — — u 
Fánkadtf

4 I
U U

PalacalaUzOtl
28 28 K cm

ti "

ZotnáDcveder, M «b — — — — m

Medeaea Ceglédi kanna
24 40 cm A « ’Uft
83 IM IU IM iái *

Ételhordó kearyelea. 3umm 3
------------------ tJJ

Kouraa, tazroan 1 litar - - 843
Koaaraa. taszcken 6 litar - - 143
Paraasttáj Moadólál

TeJforraJó

AzakknOrő
-jo_^a-----

12N

Pecaciyeafltő
84___ M
118 148~

Éjjeli
18 n 30
65 71 h

JUKEML 
n

Cseh korod

-L-«* —•- a n n
lom áoctá nyár

JV__ 22 J3n

42 r®

Bőröndáruk
Nól divat rcttkQI — — — — — 
UörretlkQI ------- 
llűrerasénr — — — — — — — 
Uőrrrartny — — — — — — — 
Bőr levéltárt*  — — — — — — 
Erőieméi bőrönd. 30 cm — — 
Gyermek bátluák, bórizijja! 
Férfl báUMik —————— 
Aktataaka - — — — — — -

an*»
145
195
18
85
66
75
rs

188 
165
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Futó esők, 
melegebb idő

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap dél
ben:

Nyugateurópában vi
haros, délnyugati szél 
és újabb esőzés jutott 
uralomra. Németország
ban és nz Alpok vidé
kén is változékony és 

sokfelé esős az időjárás. Hazánk nyugati ré
szein némi javulás következett be. A keleti 
megyékben azonban még mindig voltuk 
kivételes arányú esőzések. Budapesten né
hány széllökés 10 méteres másodpercen
kénti scliességü volt.

A Balaton vizének hőfoka vasárnap reg
gel Keszthelyen és Bogláron 20, Füreden 19, 
Siófokon 21, Kenésén 19 Celsius fok volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 18 Celsius fok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 756 milliméter, mérsékelten 
emelkedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Még élénk nyugati, északnyugati szél. 
Több helyen (kivált az északi éa keleti 
megyékben) futóeaők. A hőmérséklet 

kissé emelkedik.

’ — FIZETÉSCSÖKKENTÉS ÉS IRATEL- 
Tl NÉSEK A SZOLNOKI VÁROSHÁZÁN. 
A belügyminiszter még nem hagyta jóvá 
Szolnok költségvetését, viszont rendeletét 
adott ki, hogy a tisztviselők pótilletmé 
nyelt, amelyek a rendkívül alacsony fizeté
seket kiegyenlítették, törölni kell a költség- 
vetésből. Ezért augusztus elsején a városi 
ttsrlviselők már nern kapták meg a pótillet
ményeket. Ez sok hivatalnoknál közel ötven
százalékos fizetésredukciót jelent. Ezzel 
kapcsolatban elkeseredett hangok hallat- 
szóltak a nemrég leleplezett panamázók el
len. Illetékes helyen egyébként a leghatáro
zottabban megcáfolják azt a hirt, hogy 
egyes panamaügyekben megszüntették a 
hunvádi eljárást. A panamaügyekkel kap
csolatosan kihallgatták a szolnoki javadul- 
mi hivatal valamennyi tisztviselőjét, mert a 
fegyelmi és bűnvádi eljárások aktái közül 
főbb fontos irat, amely a Tlsza-szállóra vo
natkozott, titokzatos módon eltűnt. Ebben 
az ügyben rendkívül erélyes nyomozás in
dult.

IHAziur és lakó 
-ben megegyezik, hogy 
DITRICHSTE1N ciánozzon'

Beér Gyula miniszteri 
titkár lesz Zala 
varmegye főispánja

Az utóbbi napokban sok szó esett politikai 
körökben a Tabódy Tibor halálával megürese
dett rnlnmegyei föispáni t'sztség betöltéséről.

Ideiglenesen Bödu Zoltán vármegyei alispán 
van megbízva a föispáni ’eendők ellátásával, 
azonban most, hogy Gömbös Gyula miniszter
elnök újból átveti hivatalának vezetését, ak
tuálissá lesz a föispáni állás végleges betöltése.

Szó volt arról, hogy Urbán Gáspár bárót, a 
mezőtúri kerület országgyűlési képviselőjét ne
vezik ki Zalavórmegye főispánjává.

Értesülésünk szerint
t rbán Gáspár báró nem vállalja a főispán- 

•ágot,
inkább megmarad továbbra is képviselőnek. 
Elterjed hirek szerint

Zalavármegye főispánja Beér Gyula bel- 
ttgyinlnlazleri titkár lese,

aki most a belügyminisztériumban a körrendé
szeti osztályban teljesít szolgálatot.

— At Országos Haditengerészeti Emlékmű 
Bizottság gyűjtése. \ kormányzó jubileuma ni 
halmából létesített Horthy Miklós hid felavatá
sával egyidejűleg kivitelre kerül a bábomban 
hősi halált halt tengerészek emlékműve is. A 
belügyminiszter rendeletet bocsátott ki. amely
ben nz Emlékmű Hízott rág részére adomány
gyűjtési engedélyt adott

— Orvosi Idr. Dr Singer Gyula szemész
főorvos szabadságáról visszaérkezett. (VII., 
Erzsébet körút 40 42. Telefon: 1-413 12.

— Remek hűtőkészülék bevezetésével si
került eb i ni. hogv a Móniin Rouge-bnn, 
Budapest legnépszerűbb mutatójában még 
a kánikulai hőségben sem érezni a meleget. 
Az augusztusi műsorban csupa elsőrangú 
fám lép fel, közöltük világhíres attrakciók. 
Az augusztusi műsorban Haschner Ernő 
igazgató igyekezett megmutatni, hogy nyá
ron is lehet nívóiul produkálni.

legltlinUla gyűlés Bombovárolt \ Vem 
:rti Legitimista Néppátr vasárnap Dombovó- 
roll rinrlóbontó nagygyűlést tartott. Vitéz 
Maktay l.njoa beszédében a királykérdéssel 
és n» időszerű politikai s gazdasági kérdések 
kel foglalkozott. 1‘uyr Hugó különösen Zichy

Tízezer pengőt csalt ki 
és megszökött Budapestről 
két ál-pénzhamisitó

A büntetőtörvényszék vizsgátóbirája érdekes 
elfogatóparancsot adott ki vasárnap. Schmal- 
bősen Izidor és Steinmark Ede budapesti ke
reskedők ellen szól az elfogató parancs.

Nemrég történt, hogy Fischman Jenő ame
rikai magyar vállalkozó visszatért Magyarur 
szágra is elhatározta, hogy itt telepedik ’e. 
Fischman ismerősei utján megismerkedett 
Schmalbosen Izidorral, aki „kitűnő üzletet'' 
ajánlott Fischmannak. Azt ajánlotta, hogy égé 
szén újszerű, tökéletes rendszerrel százpengő- 
söket hamisítsanak. Schmalbosen bemutatta a 
pénzlramisitás egyik szakértőjét: Steinmark 
Edét is Fischmannak és most már együtt be
szélték meg a pénzlramisitás minden részletét. 
Schmalbosen és a szakember előadta, hogy

egy darab valódi százpengős bankjegy fel
használása szüksége*  minden hamisítvány
hoz, a pénzhamisító gépbe bele kell he
lyezni a valódi stázpengőt és aztán az új
szerű technikai eljárással rövid idő alatt 
elkészül a tökéletes mása a valódi bank

jegynek.
Fischman közel tízezer pengőt adott át 

Sehmalhosenéknak — aztán várta, hogy tízezer 
pengőből húszezer pengő lesz.

.Miután Schmalbosen a tízezer pengőt átvette,

Vasárnap délelőtt érdekes meglepetést ho
zott a százalékos borravaló front:

elterjedt a hir, hogy a pincérek egy ré
sze Szent Istvánkor sztrájkba lép.

A százalékok körül dúló harcok újabb 
kirobbanását a százalék megosztása idézte 
elő. A pincérek ugyanis sérelmesnek találják 
a főpincérek óriási százalék-fölényét. Az 
elégedetlen picérek kérdésüknek elintézé
sére tehál elhatározták, hogy kollektív ala
pon Szent István napján érvényt szereznek 
kéréseiknek.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap fel
kereste Kiss Sándort, a Magyar Szállodai, 
Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Orszá

Sztrájkkal fenyegetőznek
a budapesti pincérek

A pincérszervezet nem akar sztnájkot

CSILLÁRA «
EGYES MODELLEK KIÁRUSÍTÁSA

Minden külön értesítés helyett;

a második Gábor=lány is 
Törökországba megy férjhez

Karriert csinált a má
sodik Gdbor-lány is. Er
ről beszéltek vasárnap a 
budapesti korzón és kap
csolt részein, hol ponto
san számontartják az 
egykori szépségkirátynők 
és udvarhölgyeik életé
nek alakulását. A máso
dik Gdbor-lány, Gábor

Magda, Gábor Zsazsának, az ismert pesti szép
ségnek, az egykori magyar szépségkirálynök 
mindenkori első udvarhölgyének a nővére, Gá
bor ékszerész második leánya.

Gábor Zsázsát két évvel ezelőtt a budapesti 
török követség sajtóattaséja vette feleségül. A 
Hutai pár most Ankarában él,

Itt látták vendégül az elmúlt télen Gábor 
Magdát, aki Törökországból már mint

— Vakolatomlás a Podmanlczky-utcában. 
Vasárnap délután a Podmaniczky-utc&ban, a 
Ferdinánd-hiá melletti MÁV-épület falán le
vált a vakolat és lezuhant az úttestre. Városi 
mérnökök mentek ki a helyszínre s megálla

pították, hogy a házon 8—10 méter hosszú
ságban meglazult a vakolat s ezért a Járdát 
elzárták a közlekedés elől, nehogy az eset
leg lehulló íaltörmelékck valakit megsebesít
senek.

— MEGHALT A FEGYHÁZBAN BÖJTÉ 
GÁSPÁR, A HÍRHEDT KETTŐS RABLÓ 
GYILKOS. A váci (egyházban meghall 
Böjté Gáspár, aki hal év előtt Szolnokon 
meggyilkolt és kirabolt két öregasszonyt, 
majd rájuk gyújtotta u házal.

CSÁRDÁS - BUDAI SZÍNKOR VILÁGSIKER

randevút adott másnap a pénzhamisító műhely
ben, Fischmannak, aki pontosan megjelent a 
randevún ,de Schmalbosen nem volt ott, Stein
mark sem jelentkezett. Másnap a lakásukon 
kereste őket, majd mindenütt kutatott utánuk, 
ahol csak megszoktak fordulni, de 

sehol sem talált rájuk.
Közel egy hétig tartó izgalmas, kétségbeesett 

keresés kutatás után sem került elő Schmai- 
bo<cn Izidor és Steinmark Ede, mire

Fischman a főkapitányságra ment éa ott 
őszintén elmondott mindéi/., mire megin

dult a nyomozás.
Most mór detektívek keresték a két pénzhami
sítót és a tízezer pengőt, de csakhamar kide
rült, hogy

Fischman pénzhamisító szélhámosai meg
szöktek Budapestről, külföldre utaztak.

Ezek utón adott ki a vizsgálóbiró elfogató pa
rancsot a két megszökött kereskedő ellen és a 
körözvény alapján Európa összes rendőrható
ságai keresik Schmalbosen Izidort és Steinmark 
Edét.

A pénzhamisitási bűnügyben azután folytat
ják majd a további vizsgálatot, ha a szökevé
nyek kézrekerülnek.

gos Egyesületnek ügyvezető alelnökét. Kiss 
Sándor elmondta, hogy tud a híresztelések
ről. azonban hivatalosan nem foglalkozik 
velük.

-— Minden rendelkezésünkre álló eszköz
zel — mondotta —

megakadályozni és lecsillapítani igyek
szünk

az elégejdetlenkedő pincéreket, nehogy Szent 
István napjának rendjét megzavarják. De 
hivatalosan is el kell ismernem, hogy a pin
cérek helyzete tarthatatlan és ha nem is 
rendzavarással, hanem az ipar és kereske
delmi .miniszterhez benyújtott memoran
dummal igyekszünk helyzetünkön segíteni

menyasszony jött haza.
Zsazsáéknál megismerkedett Aiay Nesettel, n 
török kormányiap, ax Ulus, fiatal külpolitikai 
szerkesztőjével. Az ismeretségből rövidesen sze
relem lett. Mikor hazaindult Ankarából, akkor 
elhatározták, hogy

az idén nyáron megtartják as esküvőt.
A fiatal vőlegényt lapja a dardanellai értekez
letre Montreurbe küldte. Budapesten keresztül 
indult hazafelé. Felhasználta ezt az utat arra, 
hogy mindjárt az eljegyzését és az esküvőjét is 
megtartsa.

Vasárnap szűk családi körben megünne
pelték az eljegyzést

és elhatározták, hogy pár héten belül megtart
ják az esküvőt is, akkor, amikor Gábor Zsazsa 

I és férje, a völegénv régi barátja Budapestre ér- 
' kezik.

— Nagy tüntetés Jaurea halálának évfor
dulóján. Jattra szociálista vezér halálának 
évfordulóján a nép arcvonal Revinben nagy
arányú tüntetést és népgyülést rendezett.

— Rozgonyinál 3 kabinetkép 8 P. Kálvin tér 5.

— Vént, Vldl, Vlcl (jöttem, láttam, győztem) e 
szavakkal tudatta Julius Caesar Pharnakis fe
lett aratott győzelmét Aniintius nevű barátja- 
jával. Azóta e három V-betüvel kezdődő 
szócska szállóige lett e világon. Legújabban 
azonban mind többet hallani Pesten az uj 
győzelmi felkiáltást a pesti szépasszonyok és 
lányok ajkáról, mely szintén három V-betüvel 
kezdődő szócskából áll: „Vera Vásáron Vet
tem!' és ragyogó nrccnl. büszkén mutatják 
barátnőjüknek a gyönyörű nyári cipőt, vagy 
szandált, szandáléitól vagy topánkat, amit a 
Vera vásáron vettek kevés pénzért, azt lehet 
mondani potom áron!

Kínos erkölcsbotrány
Debrecenben

Debrecen augusztus 2..
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kínos botrány 

volt vasárnapra virradó éjszaka az egyik kisebb 
debreceni szállodában. A hotel éjszakai csend- 
j«

sikoltozás, dörömbölés és segélykiáltások 
hangja verte fel.

A portás ijedten szaladt fel az emeletre. Kinyi - 
lotta annak a szobának az ajtaját, ahonnan a 
segélykiáltások. hangzottak.

A szobában tépett ruhában egy 
síró leányt talált,

aki elmondotta, hogy Faludl Gyula nevű vásári 
kereskedő csalta fel a szobába és itt

erőszakoskodott vele
azután kiment a szobából és rázárta az ajtót, 

A leány egy debreceni iparosmesternek tizen
hétéves leánya. Nyomban a rendőiségre sietett 
és feljelentést tett Faludi Gyula ellene. A lányt 
a rendőrorvos megvizsgálta és megállapította, 
hogy

Igaz az, amit ■ feljelentésbe foglalt.
Ezek után Faludi Gyulát nyomban előállították 
a debreceni rendőrségen és őrizetbe vették. 
Részletes kihallgatására csak ma, hétfőn kerül 
a sor.

Nem érdemet építeni kulturátlan területen*  
a költség ugyanaz, az értéke nem !

Balatonföld váron
épülő luxuMzátló éollrolr villany és vízvezeték 
közelében feltöltött bekapcsolódást lehe
tőséggel B éves kedvező részletre a legolcsób
ban kaphatók. Előleg nincs. Évtizedes kultúra. Tájé
koztatást nyújt Irodánk: Andrássy-ut 27. Telefon: 1-276-60

<— Szénné égette a ▼illáin ■ kis pásztor
fiút. Tahitótfalu határában teheneket őr
zött Pap József gazdálkodó 13 éves és 9 
éves fia. A két gyermeket a mezőn érte a 
vihar. A gyermekek egy fa alá menekültek, 
amelybe villám csapott. Az idősebb fiút a 
villámcsapás szénné égette, öccse életveszé
lyesen sérült meg.

— Autós bandita-jelöltek Pesterzsébeten. 
Pestszenterzsébeten betörésen tettenértek 
két fiatalkorút, akikről kiderült, hogy ja
vítóintézetből szöktek meg néhány nappal 
ezelőtt. Kihallgatásuk során elmondották, 
hogy Amerikába készültek, mert „autós 
banditák**  akarnak lenni. Az útiköltséget 
betörések utján akarták megszerezni.

— Letartóztatták Bronner Andort, aki 
„passzióból**  lop. Vasárnap a rendőrség le
tartóztatta Bronner Andor jómódú fővárosi 
kereskedőt. Bronner a Nyugatipályaudvar 
közelében egy cukrászdában ellopta a cuk- 
rászkiasszony arany karkötöóráját. Bronner 
Andor régebben teztilkereskedö volt, leg
utóbb pedig papirkereskedése volt. Azt han
goztatta, hogy különös szenvedélye, ellenáll’ 
hatatlan lelki kényszer hajszolja a bűn út
jára. Bronner kabátlopiásokért is többször 
volt már büntetve és pár évvel ezelőtt 6 
lopta el Kalmár Béla dr. főkapitányhelyettes 
télikabátját is. Hétfőn kisérik át az ügyész
ség fogházába.

— Magyar tudósok sikere Londonban. 
Londonban nemzetközi mikrobiológiai kon
gresszus volt, amelyen több magyar tudós 
vett részt. A kongresszus során Johan Béla 
dr. belügyi államtitkár a diftériáról, Da
rányi Gyula dr. orvoskari dékán a genye- 
dést okozó baktériumokról, Tomcsik Jó
zsef. a m. kir. közegészségügyi intézet igaz
gatója pedig a lépfene-bacillusról tartott 
előadást. A magyar előadókat melegen ün
nepelték a kongresszus résztvevői.

— A BELGA KIRÁLY SVÁJCBAN. 111. Lipót, 
belga ikrály nyári szabadságát ebben as évben 
is Svájcban tölti, ahol saját kastélya van. Az 
uralkodó vasárnap a menetrendszerű gyors
vonattal elutazott Bázelbe.

— Meghalt egy vasutas, mert megdorgál
ták. Szegedi János 47 éves vasutas, mert egy 
feljebbvalója megdorgálta, a miskolci pálya
udvaron a vonat elé vetette magát. Össze
roncsolt fejjel holtan szedték ki a mozdony 
kerekei alól.

— Az anya fehérneműt vasalt, a gyermek 
meghalt. Szondi Józsefné bölcskei asszony fe
hérneműt vált a konyhában. A vasalóból ki
áradó széngáztól rosszullett kétéves kisgyer
meke. A gyermek röviddel ezután gázmérge
zésben meghalt.

— Hőguta áldozata lett egy mészárosmester. 
Papp István szentesi mészárosmoslcr több tár
sával jószágot vásárolt Orosházán, majd ki
mentek Gyopárosra. Papp István, ittas állapot
ban, bement a vízbe, a nagy hőségtől rosszul 
lett és elmerült. Holtan húzták ki a vízből. 
Hőguta ölle meg

— Kirakatainkban sokat — de nem mindent 
— tudunk bemutatni. Tekintse meg üzleteink
ben a nyári idényvásárunkra kiválogatott nagy
mennyiségű mélyen leszállított egyes- és mo- 
dell-párainkat. Del-Ka cipőkcreskedelnii rt., 
Rákóczi-ut 6, Erzsébet-körut 28, Baross-tér 17, 
és a vidéken minden nagyobb városban.

— Az eredeti, kiváló Hírős knjszinbarnck- 
cukorka zamatos, üdítő ize miatt a legrövidebb 
idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Az. 
egész országban hire van a Hirös cukorkánnki

— Házgondnok. Házkezelő urak! Rendőrségi- 
leg előirt Lakó nyilvántartási könvvek: Mi
nerva Paplráruháznál. Kossuth Lajos utca 20
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V. V.
Vera Vásár
El ■ k»l Ili togaiom lati Pattan I

Szenzációs olcsó áron eladásra karolnak a 
közismerten )ő minőségű

„VERA" nól szandálok fehér, kék. piros stb. 
színben

„VERA" nöl nyári ezandalettek 
„VERA*  nöl nyári topánkák 
„VERA*  nöl nyári saruclpök
„VERA" nöl nyári vászonclpök nyersváezon éa 

fehér vászon
„VERA*  nöMuxusklvItelO varrott fehér és színes

„VERA*  lórii weekend és nyári cipők vászonból 
vagy fehér és barna nubuk bőrből

„VERA*  gyermek nyári cipók
„VERA*  női házlolpok ós papucsok

Finom, jómfnősétftt cipők, nvArtclpCk. 
szanaülok stb.

most hihotetllen olcsón 
mélyen leszállított áron!

Arakat nem hirdetőnk, morf a minőséget látni ke'l. 
Salát érdekébon kérjük kirakataink megteklntéeét.

KOSSUTH LAJOS-UTCA 11.

Idegtépő
életmentés! kaland

Sopron, aug. í.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Vasárnap délelőtt izgalmas élelmentés 
játszódott le a közelben fekvő Eszterháza köz
ségben az ottani tóban. Varga József tízéves 
diák, .barátjával, a tizenhároméves Walder La
jossal fürödni ment. Fürdés közben Varga a 
viz alá bukott és

tizenhároméves barátja sietett elsőnek ai 
életvcszedclemben levő diák segítségére.

Izgalmas percek követték egymást. Varga 
belekapaszkodott Walder lábába, mire az is 
elvesztette biztonságát és

mind a két fiú a viz alá bukott.
A parton közben több ember Összejött és 

közülük Hódra Géza tizenkilencéves levente n 
kisdiákok segítségére sietett. Belevetette magát 
a vízbe és a jó úszó csakhamar elérte az élet
veszélyben forgó gyerekeket. Pár percig tartó 
megfeszített munkával

sikerült mindkettőjüket partra vinni.
ahol már orvos várta a diákokat, mesterséges 
légzést alkalmazott és utána visszanyerték esz
méletüket. A hős életnienlöt

nagy ünneplésben részesítették 
és kitüntetésre fogják felterjeszteni.

Nem késik el soha
ha Aráját nálam vásárolja. Aranyat, eatistht, 
zálogjegyet legmagasabb áron veszek.

SGHUiaRTZ, muzeum-Mrut 7.

— Liszt Ferenc emléktáblájának lelep
lezése. A Lúzf-emlékbizotlság országos in- 
tézősége vasárnap leplezte le a Liszt Ferenc 
emléktáblái, amelyet azon a házon helyez
tek el, amelyben a nagy zeneköltő első 
hangversenyét tartotta Sopronban. Az em
léktábla ünnepélyes leleplezésénél vitéz 
Simon Elemér tartotta az ünnepi beszédet, 
majd a Liszt Emlékbizottság nevében Növök 
Gyula igazgató beszélt s a város nevében 
llcimler Károly főjegyző vette át az emlék
táblát. Az ünnepélyt diszebéd követte, mely 
titán küldöttség ment át az Ausztriához 
kapcsolt Doborján községbe, ahol koszorúi 
helyeztek Liszt Ferenc szülőházára.

— TIZENKÉT BARÁTJÁVAL UTAZIK 
Nyaralni edward király. Londoni 
jelentés szerint Edward király rövidesen út
nak indul Földközi-tengeri nyaralására. A 
királyt tizenkét barátja kiséri cl hajóutjára.

— Végeiért a marselHel sztrájk. Marséit- 
lében a szombat óta sztrájkoló teherhajó*  
dokkmunkások hétfőn újra munkába álla
nak és ezzel biztosítva van a Spanyolország
ból érkező menekültek zavartalan partra
szállása és elhelyezése.

— Olasz cáfolat a keletafrlkal helyzetről. 
Rómáböl jelentik: Illetékes helyen n leghatá- 
rozottabban megcáfolják az olasz keletafrikai 
helyzetről elterjedt híreszteléseket. Rámutatnak 
arra, hogv Olasz-Kelctafrikálwn a helyzet telje- 
ten nyugodt.

— Hnlúlos fürdés’zcrencaétlenaég. Németh 
Franciska tizenkilencéves háztartásbeli Ba- 
konyszei.tiászló község határál>an fürdött. Für
dés közben görcsöt kapott és elmerült. Pár óra 
múlva holttestét partra vetette a viz.

— A halálba robogott egy inolorblclklteln. 
Steinbcrg Flórián veszprémi kereskedő a köz- 
•''g határában motorkerékpárjával nekiment 
egy kőrakásnak és n fejét összehozta. A vár
megyei mentők kórházba akarták szállítani, 
azonban útközben meghalt.

— Keszthelyen megnyitották • nyári szabad
egyetemet. Vasárnap megnyitották Keszthelyen 
n háromhetes nyári szabadegyetemet, melynek 
előadói a pécsi egyetem professzorai lesznek. 
A megnyitó ünnepségen a kultuszminiszter, a 
kereskedelmi és földmivelésügyi miniszterek 
képviseltették magukat Ott volt Zbigniev 
oosciysko dr., a lengyel követség sajtóattaséja

aki magyar nyelven hatásos beszédet mon
dott a lcrgycl-magyar kapcsolatokról.

Szörnyű tüzkatasztréla 
Újpesten: afelboralipeiroleum 
lámpa lángja halálosan össze- 

égetett egy házaspárt
Újpesten a Dedfc-utca 

107-es számú házban la
kik Kulcsár László gyá
rimunkás feleségével, 
kétéves Anna nevű kis
leányával. Kulcsár ék
tegnap későn tértek 
haza. Előbb az asszony 
tért pihenőre, mig férje

Kint a ház félszerében foglalatoskodott, 
begyszer csak arra lett a férj figyelmessé, 
bőgj’ füstszag terjed el a ház környékén.

Berohant a lakásba és
ott látta feleségét az ágyban fekve, lán
goló ágynemű között, azonnal segítsé
gére sietett, közben azonban az ő ruhája 

is lángot veteti,
úgyhogy a fájdalomtól ájulton esett össze- 

A füst és a lángok felébresztették a két
éves Anndf is, aki

kimászott ágyneskájából éa a nyitott

Budapesten rendezem az első 
b ri dzsvi lágolimpiászt
— mondja Culbertson, a minden bridzsezők cárja

9

Jött, látott és — veszteit Budapesten Cul
bertson, akinek bridzsviláguralma évek óta 
tart. Könyveit harmincmillió ember olvassa és 
alattvalóinak száma még egyre nő. Ritkuló 
hajú, borotváltarcu, szürkés tekintetű világfi, 
ujjai rendkívül hosszúak és mozgékonyak, meg
látszik rajtuk, hogy kártyához szoktak.

Culbertson kifizette kártyaveszteségét, azután 
megkönyebbülve, hogy túl van a játék izgal
main,

dicsérni kezdte a magyar játékosokat.
A kontinens legnagyobb bridzsmetropolisának 

Budapestet tartóin — mondotta —, az ameri
kai bajnokcsapatnak csak egy komoly ellen
fele van Európában: a magyar reprezentatív 
csapati (Képzeljük, el miket mondott Bécs
ben ...)

Culbertson elsősorban licitálási autoritás, vi
lághírnevét is licitrendszerével szerette. így 
természetes, hogy a licitálást sokkal fontosabb
nak tartja a bridzsben, mint ■ lejátszási tech
nikát.

— A fontosság arányát — nagyon pontosan 
ki lehet fejezni számokban. Kitűnő játékosok 
körött a licitálón és a lejátszás fontossági 
aránya 5 az 1-hez, középjátckosoknál 4 az 
1 -liez.

Kevés megbecsüléssel beszél a plafonjáték
ról.

Ebben • játékban nem érvényesül a szlem ki
licitálásának művészete. (Talán azért mén sze
reti a plafonjátékot, mert itt nem licitálnak 
Culbertson-renöszer szerint.) Még kevésbé sze
reti a hollandok által feltalált és remekül al
kalmazott kéttreffes konvenciót. (Ez sincs benn 
a Cu/fterfson-rendszerbenl)

Meglepő őszinteséggel nyilatkozik az ameri
kai bridzsezö tömegek játékáról:

Férfi-ing 088
tartós minőség, jó színek-
ben .......... P “■

Férfi popelin-y|96
divatos fcfla

■ ny aztnekben ...........P

Férfi háló
ingek 8ifonból ....P

Ferii alsó
nadrág rövid, tar
tós strapaminőség ......... P

3?8
|18

Férfi-pizsama
tartó*,  divatos anyagból, 
komplett,,...................P 

ajtón át megállt a küszöbön, sírva, si
koltozva.

A gyermek sikitására a környékbeli kutyák 
ugatni kezdtek, felverték a lakókat, akik 
közül azután többen rohantak be Kucsárél: 
lakásába, eloltották a tüzet s kimentették a 
szerencsétlen házaspárt a halálból.

Néhány perc múlva megérkeztek az új
pesti mentők, akik

Kulcsárnál és férjét haldokolva szállí
tották a gróf Károlyt kórházba.

A rendőri nyomozás megállapította, hogy 
Kulcsár Lászlóné álmában leütötte az éjjeli
szekrényen lévő j f róleumlámpát, amely 
széttört és

a petróleum mint lángoló folyam árasz
totta el ax ágyat, 

amely pillanatok alatt lángra lobbant. Kul- 
csár ijedtében átölelte összeégett feleségét, 
eközben gyulladt meg a ruhája is, úgy hogy 
ő maga is életveszélyesen megsérült.

— Az a gyenge játékos, aki nálánál jobbak
kal magas alapon játszik bridzset, az nagy mil
liomos vagy bolond. Hála Istennek, nálunk 
Amerikában mindkettőből van bőven.

— Különben — igyekszik megnyugtatni —- a 
következő négy-Öt évben nem lesz ujitáa a 
bridzsben, két évi munkával feleségemmel 
együtt

megcsináltam ax 19M. évi áramvonalas 
szuperbridxa könyvemet

Culbertson tulajdonképpen helyszíni szem
lére jött Budapestre. Bucsuzáskor ki is jelen
tette:

A viszontlátásra jövőre Itt, maguknál, a vi- 
lágolimpiászgn. Két-három amerikai bajnok
csapatunkat hozom Budapestre és megtartjuk 
az első bridzsvilágolimpiászt.

Sátort Géza

<— TV. Károly király emlékünnepély Ti
hanyban. A IV. Károly király tihanyi orszá
gos emlékbizottság augusztus 15-ére kiadott 
különvonrf. részvételi jegyek egyúttal hajó
jegyek is, amelyek a visszautazás alkalmá
val Tihany—Balalonfüred—Siófok hajójára
tokra, bármely menetrend szerinti hajóra 
mindkét napon — megszakítással is — ér
vényesek. A kétnapos menettérti jegyek 
hajóilletékkel együtt —- korlátolt számban 
— augusztus 5-lg 5 pengő 44 fillérért vált
hatók a rendezőség elnökségénél ,1., Uri-utca 
42 (telefon: 1-604-83), a titkárságnál, Vili,, 
Baross-utca 10 (telefon: 1-347-25) és a 
nemzeti néppárt tagjai részére V., Bálvány
utca 5) (telefon: 1-883-37).

38O
048

,P

Gyapjú
kalapok X'eV

Nyúlszőr
kalap ...

Nyakkendő fno
ilsztasalyam, legújabb ■Wl*
minták ................ P 2.88, ■

Férfi-zokni />7fl 
flórból, hibátlan, megerősl- 
tett sarokkal és heggyel, P

Férfi svédbőr-____
kesztyű "188 
angol szabás, jó kivitel, P WF

Halálba indult 
a nyomor elöl

egy fiatalasszony
Vasárnap megjelent a rendőrségen Weissber- 

ger László állásnélküli magántisztviselő és be
jelentette 23 esztendős felesége eltűnését. 
Ugyanakkor egy búcsúlevelet is csatolt a jegy- 
sŐkfinyvhőt, amelyet előző nap kapott buda
pesti kelettel eltűnt feleségétől. A drámai hangú 
levélben az asszony többek között a kővetkező
ket Írja:

— Nem tehettem másként, bocsáss meg, 
beleőrülők a bizonytalanságba. Még a nyár 
időszakában vagyunk, de már

kétségbeesetten rettegek a téltől, 
az uj szenvedésektől és küzdelmektől. Mun
kát egyikünk sem tud kapni, szüléink, akik 
meglehetősen jómódban vannak, hallani sem 
•karnak rólunk, beláthatod,

nem csclekcdhctem máskép,
mint amit teszék. Te vigyázz magadra, talán 
majd megsegít a jó Isten. A bútorok és ruha- 
neműek közül ne adjál el semmit, hiszen te 
tudod legjobban, hogv minden egyes darabért 
milyen véres verejtékkel kellett küzdenünk ...

Wcissberger elmondotta a főkapitányságon, 
hogy felesége régebben hivatalba járt, azután 
egy moziban volt büffésnő. Ezt az állását is 
elvesztette és

hiába futkosott reggeltől késő estig kenyér 
után,

nem sikerült elhelyezkednie. Julius M én, reg
gel nyolc óra tájban ismét azzal távozott házul- 
■of, hogy állás után néz, de azóta nem tért 
haza.

A rendőrség az eltűnés ügyében megindította 
a nyomozást.

— IMszkosz-párbajt vívott két munkás. Zsubka 
József é>$ Lippelz Emil debreceni munkások 
vasárnap virradó éjszaka az egyik debreceni 
kocsbábgn összeverekedtek. Elhatározták, hogv 
párbajt viVnak egymással. A feltételek szerint 
három lépés távolságból téglndnrabokkal do
bálták egymást. A két embert súlyosan meg- 
sebsitették a tégladobások. Eszméletlen állapot
ban vitték Őket kórházba.

— HErEDH£TORSZAGRA SZŐLŐ LAKÓ- 
DALOM SOPRONBAN. Kétnapos lakodalom 
volt Sopronban az Ujleleki-utcában. Zwanger 
Jenő jómódú gazdálkodó leánya férjhezment 
egy környékbeli gazdához és a lakodalomra 
közel száz vendéget hívtak meg. A kétnapos 
mulatságon hatszáznegyven liter bor, tizenkét 
disznó, ötven csirke, kél szekér sütemény és 
nagymennyiségű gyümölcs f< gyott el.

Fér« weekend- 
inrí le e«’es PArok.VipUR Í0|lér nubuk- 

ból, v. barna börhő', haj
lékony, varrott talppal, P

Divatos öltöny-__ 
szövetek ■

8 m e£y öltönyre 1’ ®8i
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Hétfői Napló berlini sportszerkesztőségének helyszíni telefonriportjai:

Milliók tomboló Izgalma 
közben magyar sikerekkel

megkezdődött a világ legjobbjainak 
kéthetes fogcsikorgató sportcsatája
(''wens, a néger-vsOám 100 méteren uj viiágrekorstot futett

Szombaton délután megérkezett Berlinbe sokezer kilométeres Htjáról a: olim- 
/ a-láng. Útnak indult Oly rn pia ligeteiből, a Kladeos- és Alpheios-folyók regeszerüen 

» épséget találkozóin Igétől és Athénen, Budapesten át ezer és ezer stafétafutó kezén 
i> indorolva, meggyujtotta a XI. berlini olimpia tornyában a szent tüzet. Ugyanekkor 
I Ipráztató pompa keretében nyitotta meg a hivatalos Németország az uj olimpiát, 
harmincezer fehér galamb röppent az ég felé, majd szerteszéledt a világ minden 
i szébe, hogy hírül vigye a gigantikus játékok megkezdésének örömhírét. Evek óta 
l.'sidődlrk szerte a világon a legjobb sportemberek a nagy mérkőzésre, amely most 
két hét alatt az érdeklődés középpontjába kerül. Ott van kétszáz magyar versenyző is. 
Németország és Amerika után a mi kis országunk küldötte ki a legtöbb versenyzőt. A 
nagy létszám sokat ígér, de korántsem fog annyit valóraváltani az Ígéretekből, mint 
amennyire az arányszámokból következtetni lehet. Létszámban harmadikak vágunk, 
teljesítményben megelégszünk, ha nem esünk vissza a tizedi k helyről, ahol már előző
leg kikötöttünk. Ez is nagy eredmény lenne. Remélj ük, hogy igy lesz. S ha nem 
következik be, ha a magyar milliók csalódnak a nagyszámú gárda ígéretében, legalább 
tanulunk a következő olimpiára, ahol a tervszerűbb előkészület, a nagyobb szekérte- 
lem kisebb létszámmal eredményesebb munkát végezhet.

Berlinben eldördültek a startpisztolyok, az első versenynapon már elvérzett a 
gárda egyik része, de talán a többiek kiköszörülik a csorbát.

A ragyogó versenynap csodás küzdelmeid alább adjuk a helyszíni tudósítá
sok gondoson kiválogatott riportanyagát.

szélességgel győző német után, közvetlenül 
llumber mögött, 11.3 mp-cel a harmadik 
helvre szorult és igy

kiesett

a további küzdelem lehetőségéből.
Szinte érthetetlen Gerő lehetetlenül rossz 

ideje. Nagyon izgatott lehetett, ha ennyire 
bentmaradt a startkor.

Az előfutamok két hőse Owens 10*3  
és Osendarp 10*5  mp.

A gyorsaság istenei
100 méteren!

Két magyar kfinnyedén vizsgázott az elő
futamokban, a harmadik csúnyán lemaradt

Vasárnap reggel ki
lenc óra után óriási tö
megek érkeztek meg az 
olimpiai stadionhoz. 
Tízórai kezdésre volt 
kitűzve a 100 méteres 
síkfutás tizenkét elő
futama. Minket, magya
rokat, különös módon

érdekelt nz atlétika eme klaszikus száma. 
Ugyanis

Gyenea, Sir és Gcrfi személyében három 
kiváló reprezentánsunk jelent meg a 

salakon.
A verseny kezdetére több mint ötvenezer 

főnvi közönség nagy izgalomban, lélegzet
fojtva várta n versenyek megkezdését. Rö
viddel tiz óra után a versenyintézőség is 
tdíoglalla helyét és feltűntek a salakon az

előfutamok résztvevői, akiket a közönség 
meleg tapssal köszöntött. Néhány rövid 
szkippelés, majd a hangszóró figyelmezte
tésére csoportosultak a versenyzők a start 
körül.

Az első három előfutamban nem voltunk 
érdekelve, a negyedik előfutamban azonban

Gyenes felé fordult
a többezerfönyi magyar tekintete. Mielőtt 
Gyenes elfoglalta helyét a startlyukban, a 
közönség közt lévő kis magyar kolónia üte
mes huj-huj-hajrál és dirr-durr-belel csata
kiáltással buzdította

Gyenest, aki halálsápadtan, 
kis fejbólintásokkal fogadta az üdvözlést 
és a biztatást. A magyar közönség ovációja 
jó hatással volt Gyenesre, aki pillanntok 
alatt felocsúdott az elfogultságából és bátor 
léptekkel foglalta el helyét a startnál.

A többi előfutamokban is hallatlanul nagy és 
erős küzdelmek folytak a középdöntőbe való 
jutásért.

A szenzáció erejével hatott
a hollandus Osendarp pompás, stílusos futása 
és nagyszerű 10.5 mp-es ideje, amivel egy csa
pásra az esélyesek közé küzdötte be magát.

Az előfutamok bombaslkerét az amerikai 
Owens aratta, 

aik mjndent lenyűgöző látványt és élményt 
szerezve a viharosan tomboló közönségnek 10.3 
mp-es szenzációs teljesítményével feltétlen favo
ritba lett ennek a versenyszámnak. Owens ideje 
világrekordbeállitást jelent és ha nem csaló
dunk, még ezt az idejét is túlszárnyalva fogja 
a döntő futamban a célszalagot elsőnek elsza
kítani.

A többi előfutamokban a következő ered
mények voltak:

A nagy selejtező 
a stopperórák tükrében
Első előfutam: Kersch (Németország), Yo- 

shioko (Japán), Carlton (Franciaorsz.), Strand
berg (Svédország), Sakellariou (Görögország).

Az előfutamot Strandberg nyerte 10.7 mp 
Idővel

Yoshioka előtt, akinek ideje 10.8 mp volt. 
Kiesett Kersch 10.8 mp, Carlton és Sakellariou.

Második előfutam: Kétszeri hibás indulás 
után: 1. Berger (Hollandia) 10.8 mp, 2. Dan- 
naher (Délafrika) 11.0 mp,. Kiesett Marchand 
(Svájc) 11.2, Bauer (Jugoszlávia). Az osztrák 
Berger nem indult.

Harmadik előfutam: Egy hibás indulás után 
I. Van Beveren (Hollandia) 10.8 mp, 2. Grim- 
beck (Délafrika) 10.9 mp. Kiesett: Toomsalu

(Észtország), Sanchez (Columbia), Khan Mohd 
(Afganisztán).

Negyedik előfutam: 1. Gyepes (Magyororsz.)] 
10.7 mp, 2. Suzuki (Japán) 10.7 mp. Kiesett: 
Virtanen (Finnország), Gutjierrez (Columbia), 
és Cuba Antonio (Peru).

Ötödik előfutam: 1. McPjhee (Canada) 10.8 
mp, 2. Lindgren (Svédország) 10.8 mp. Kiesett; 
Paul (Franciaország), Poh (Kina) és Fahoum 
Egyiptom.

Hatodik előfutam: 1. Theunissen (Délafrika)' 
10.7 mp, 2. Hornbergeq (Németország) 10.7 
mp. Kiesett: Beswick /(Argentína) 10.9 mp, 
Sariola (Finnország), lifigvarsson (Izland)..

Hetedik előfutam: U Metcalfe (USA) 10.8 
mp. 2. Sir (Magyarorstzág) 10.8 mp. Kiesett: 
Guzman (Fülöpszigetek, 11.1 mp. Seeger (svéd), 
Trenstocm (svéd) ne inklult.

Nyolcadik előfutam: 1. Borchmeyer 10.7, 2, 
Humber (Canada) 10.8 mp. Kiesett: Gerő (Ma
gyarország) 11.3 és Chén (Kina). A jugoszláv 
Dremil nem indult.

Kilencedik előfutam: 1. Wykoff (USA) 10.6 
mp, 2. Stveeney (Anglia) 10.7 mp. Kiesett; 
Fondevila (Argentína), Frick (Liechtenstein)*  
Dominges (Brazília), Abjopalo (Finnország). 
Az osztrák Lechner nem indult.

Tizedik előfutam: 1. Osendarp (Hollandia)’ 
10.5 mp, 2. Ponnington (Anglia) 10.6. Kiesett; 
Orr (Canada) 10.7 mp, Struckl (Ausztriák 
Whitside (Iirfdla),

Tizenegyectik előfutam: 1. Haenni (Svájc)’ 
10.7 mp. 2. \Holmes (angol) 10.8 mp. Kiesett: 
Frangoudis ^Görögország) 10.8 mp. Lui (Kina) 
és Mersch (^Luxemburg). A jugoszláv Kovácic 
nem indult.

Tizenkettedik előfutam: 1. Jesse Oivens (USA)’ 
10.3 mp (világrekord beállítva). 2. Sasaki (Ja
pán) 11.0 mp. Kiesett: Almeida (Brazília) 11.0 
mp, Cassar (Malta), Devrint (Belgium).

Bodosi dr, a magasugrás 
döntőjébe került

Gyenes mellén elpattan a célszalag
Gyenesnek a négyes pálya jutott a sorso

lás szerint, tőle balra a francia Bronner, 
jobbra pedig a finn Virtanen guggolt le a 
slarllyukhoz.

Az Indítás elsőre sikerült.
A legjobban a japán Szuzukl indult el, 

nki 00 méterig az élen volt. Itt Gyenes be
fogta és

hetven méternél már a magyar sprinter 
címeres trikója volt az első, igaz, hogy 
ekkor még csak centiméterekkel, de ez 
a kis előny méterről méterre növeke
dett, úgyhogy amikor óriási küzdelem 
után Gyenes szakította cl a célsvalngot 
10.7 másodperces idővel elsőnek, tisz
tán kivehető volt a félmélcr különbség

közte és a kiváló japán sprinter között.
Aimkor a verseny után Gyenes elhaladt 

a nézőtérnek ama része elölt, ahol a ma
gyarok és olaszok üllek, percekig tartó me
leg ünneplésben részesült. Egyébként a sta
dion közel hatvnnezerfőnyi közönsége is me
legen ünnepelte Gyenest, már azért is, mert

10.7 mp-es Időt az eddigi előfutamok 
során csupán a svéd Strandberg ért el.
A másik magyar reprezentáns, 

Sir, a hetedik előfutamban 
került össze a világrekorder amerikai-néger 
Mctcalfe-M. A többszörös magyar bajnok 
sprinter ugyancsak a négyes pályát kapta, 
közvetlen Metcalfe mellett, aki a harmadik 
starllyukból indul.

A 100 méteres előfutamok után a magyar 
tábor érdeklődése Bodosi Mihály dr. szereplése 
felé irányul. A marathoni kapu előtti forduló
ban éuitették meg amagasugró pályát. A dél
előtti selejtező küzdelmekben

48 versenyző vett részt, akiknek az volt a 
feladatuk, hogy a Standard 185 centimétert 
átugorjék, mert csak ennek a magasságnak 
az abszolválása tette lehetővé a délutáni 

döntőben való részvételt.
A 185 centiméteres magasságra feltett lécnek 
egymásután iramodnak neki a világ legjobb 
magasugrói és bizony a legnevesebbek közül is 
többen ütik ezt a magasságot, úgyhogy csak 
második vagy harmadik kísérletre sikerül ál- 
vinniők.

Bodosi nagyszerű rugékonyságával elsőre 
ugrotta az alapmagasságot.

amit a magyar közönség nagy tapssal honorált. 
Bodosi könnyedén, legjobb formájára emlékez

tető stílusban, jóval a léc felett ugrott és igy 
minden remény megvan arra, hogy a döntőben 
is méltóan képviseli a magyar színeket, bár 
tudin kell azt, hogy a legnagyobb konkurrencia 
éppen ebben a veresnyágban van. A 48 induló 
közül huszonJiatan elvéreztek és

mindössze huszonkettőn kerültek be a dél
utáni döntőbe.

A délutáni döntőbe a kővetkezők jutottak:
Albritton (USA), Kuuse (Észtország), Brasser 

(Holalndia), Plawczyk (Lengyelország), Yata 
(Japán), Collínért (Németország), Toribio (Fü- 
lön-szlgctek), Bodosi dr. (Magvarország), Ottó 
(Dánia), valamint Asakuma (Japán), Eggen- 
herg (Sváje), Hackcr (Délafrika), Metcalfe 
(Ausztrália), Kotkas (Finnország), Haley (Ca
nada), Johnson (USA), ödmark (Svédország), 
Weinkötz (Németország), Tanaka (Japán), 
Ncwman (Angiin), Knlima (Finnország), Thur- 
ber (USA).

Ahová ma a világ szeme tekint

f ir pazar küzdelme a világrekorder 
Metcalfe — mögött

Lövés után
Sir bennragadt n lyukban,

ii v;inis a I•íilöpszigetekben Gutmunn ki

Sir azt hitte, hogy visszalövik a me
zőnyt, de minthogy ez nem következett 
be, óriási erőfeszítéssel a többiek után 

vetette magát.
Guzmann 40 méterig két méter előnyre 

i t szert, de Metcalfe hamarosan elérte és 
élre került. Hatvan méternél Sir is be- 

I /ta Guzmannt és
ettől kezdve a vllágrckordcr és a ma
gyar rekorder külön versenyt futott, jó 
másfél méterrel követték őket a töb
biek. Sir uz utolsó métereken mellszé- 
Icsségnylrc megközelítette a néger futó

gépet,
r nem erőlködött nz elsőségért, ugyanis a

továbbjutásra a második helyezés is ele
gendő volt. Sir feltűnő könnyen mozgott a 
gyönyörű versenyben és öt is Gyeneshez 
hasonló ünneplésben részesítette a stadion 
közönsége’.

Brrr!...
Gerő 11.3 mp-vel 
kiesett

A sprintszámok hnrnindik magyar kép 
viselője

Gerő. a nyolcadik előfutamban szeren
csétlen versenyt futott.

Indításkor bennragadt, úgyhogy amikor 
feleszmélt, a kanadai Humher és a német 
Bntclinu'yer már oly előnyre tettek szert, 
hogv képtelen volt ökel megelőzni és a mell
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Ssabő - hosszas töprengés után - 
kénytelen volt másodiknak befutni

SzabA, Temesváry és Vadas bekerült a 800 méteres középfutamba
Délután négy órakor került sor a 800 méteres 

síkfutás előfutamaira. A magvar színeket Szabó 
Miklós, Temesváry és Vadat képviselték. Temes- 
váry az első előfutamban startolt, ahol nem ki
sebb nagyságok, mind a kanadai Edwardt, az 
amerikai Hornbottel, a német Harbig, a svéd 
Vennberg és a perui Valdez vettek részt. Temeb- 
váry az első kőiben vezetett, később hatszáz 
méternél az Ötödik helyre szorult, de végül is 

nagyszerű finissel a negyedik helyre 
küzdötte fel magát 1 p. 55 mn.-es közepet idő
vel. ami a te vábbjutását biztosította. A kanadai 
és amerikai mögött a belga Verhaer után érke
zett a célba.

Szabó Miklós eredetileg nem akar*  résxt- 
vennl

800-as versenyben, csak Stankovlti Szilárdnak, 
a Magyar Atlétikai Szövetség elnökének egyenes 
kívánságra indult. A nagy nemzetközi tekintély
nek örvendő Stankovitsnak ugyanis az volt a 
véleménye, hogy az Európa-bajnok Szabót a 
sportszerű felfogás és a sport-etika kötelezi 
arra, hogy ne negligálja ezt a klasszikus futó
számot. Szabó tehát —- engedve az elnök kéré
sének — résztvett a versenyben és a negyedik 
futamba sorsolták. Szabón látszott, hogy nem 
nagyon akarja megerőltetni magát, mert min
den erejét az 1500 méterét jutáira konstruálja 
és igy

az első 400-as lefutása után ■■ utolsó he*  
lyen kullogott, 700 méternél azonban meg
gondolta magét, alapos finist vágott ki, 
ugy hogy mindössze csak egyllzed másod
perccel szorult a második helyre as auszt

rállal Backhousa mögött
Ebbén a versenyben a kiváló svájci Morfin, a 
jónevü cseh bajnok fíoftckt és a luxemburgi 
Stein kiesett a további küzdelemből.

Az ötödik futamban indult a harmadik ma
gyar reprezentáns, Vadat, aki végig egyenletes 
tempót fuva, az angol Pomell, at olasz Lanti és 
az osztrák Elchberaer mögött a negyedik helyen 
kötött ki és Igy ő Is biztosította a maga részére 
a középfutamban való részvételt.

Általában az előfutamok győzteseinek ered
ményei

nem olyan kiválóak, hogy ■ magyar ver
senyzőknek további esélyt na adhassunk.

Ha Szabó komolyan venné ezt a versenyszámot, 
képességeit Ismerve, akár az első hat közt is 
végezhetne. A 800 méteres verseny előfutamai- 
nsk részletei a következők:

A 800 m. síkfutás első előfutamából a kö
zépfutamba a következő versenyzők Jutottak: 
Edwards Kanada 1 p. 53.7 mp, Hornbostel USA 
1 p. 53 7 mp, Verhaert belga 1 p 54.8 mp, Tér 
metváry magyar 1 p. 55 mp. Kiesett: Harbig 
német, Hommer luxenburgi, Velcopoulos gö
rög, Wennberg svéd és Valdez Peru.

A második középfutamból továbbjutott: Wil- 
llamson USSA 1 p. 5Ő 3 mp, Conway Kanada 1 
p. 58.2 mp, Boot Ujzeelanű 1 p. 58.6 mp, Hüb- 
scher osztrák ! p. 57.3 mp. Kiesett: Gorsek 
jugoszláv, Marcenaro Peru.

A harmadik előfutamból továbbjutott: Cac- 
Cabe angol 1 p. 54.5 mp, Petit francia 1 p. 54.8 
mp, Johanneson norvég 1 p. 54.9 mp és Mer- 
tens német 1 p. 55.1 mp. Kiesett: Bhalla India, 
Óta hal cseh, Scholtz délafrikai és Tomié japán

A negyedik előfutamból a középfutamba ke
rült: Backhouse ausztráliai 1 p 57.7 mp. Szabó 
magyar 1 p. 57.8 mp, Woodruff USA 1 p. 58.8 
mp és Handley Anglia 1 p. 589 mp. Kiesett: 
Martin svájci, Rosicky cseh és Stein luuxem- 
burgi. Nem indult: Ny svéd és Nemes román.

Az ötödik előfutamból továbbjutott: PoweI 
angol 1 p. 56 mp, Lanzl olasz 1 p. 56.1 mp, 
Eichberger osztrák 1 p. 56.3 mp, Vadat magyar 
1 p. 56.5 mp. Kiesett: Castro csilléi, Georgako- 
pulos görög, Liddle kanadai.

A hatodik előfutamból a középfutamba ke
rült: Anderson Argentína 1 p. 55.1 mp, Ku- 
charsky lengyel 1 p. 55.7 mp, Dessecker német 
1 p. 56 mp és Soulier francia 1 p. 56.1 mp.

Bodosl kiesett
Vasárnap délután a 100 méteres síkfutás 

középfutamaival egyidőben folyt a magasug
rás döntője. 185 cm magassággal kezdték a 
döntőt Bőd ősi ezt a magasságot ezak má
sodszorra vitte át, a 190 em magasságot pedig 
kétszeri javítás után sem tudta átvinni, Igy 
kiesett.

A magasugró versenyhál a selejtező mérkő
zések során kiesett az. osztrák Neurhuurer (170 
cm), Thomson Dánia (180 cm), Kratky cseh

(170 cm), Mohr Jugoszláv (170 cm), Sobotka 
cseh (170 cm), Carrák (180 cm) és Natvig nor
vég (180 cm).

SIKER!... SIKER!.
Darányi dr. és Horváth 
a világ 15 legjobb 
sulydobója között

Féltlzenkettőkor kezdődött a sulydobó- 
verseny selejtezője, amelyből tudvalévőén 
az 1450 cm-en tuldobók juthattak csak a 
délutáni döntőbe. Magyar részről

Darányi József dr. rekorderünk, 
akinek szombaton hitelesítették a kétkezes 
világrekordját, továbbá az idei bajnok, az 

alig húszéves Horváth István 

vett részt. Egyik magyar reprezentáns sem 
kecsegtetett sok sikerrel, mert az egész tá
vozz folyamán Darányinak mindössze egy 
alkalommal sikerült a tizenöt métert elér
nie, Horváth pedig a nagy tehetségéhez 
méltó fejlődéssel ezidén adós maradt. Hor- 
váthnak mégis sikerült az ezévi bajnoksá
got Darányi elöl elhódítania, de őt inkább 
csak tanulás szempontjából küldték ki a 
nagy rutinié Darányi mellett.

A délelőtti selejtezőkben 44 versenyző 
vett részt két csoportba osztva. Az első cso
port huszonkét versenyzője közül

mindössze hatan 

abszolválták a 14.50 méteres standardot, a 
második csoport huszonkét résztvevője kö
zül pedig

caak kilencen
dobták túl az alaptávot, úgyhogy 

a délutáni döntő küzdelmekben tizen
öten vehettek résat.

A második csoportban indult a két magyar: 
Darányi dr. és Horváth István. Mindketten 
minden lámpaláz nélkül könnyedén,

első kísérletre dobták tnl a 14.5 méte
res távolságot jelző piros szalagot

Darányi dobása 15 méter 75 cm körál, Hor
váth dobása pedig 15.90 körűi eshetett. 
Egyik dobást sem mérték le, mert hiszen 
csak az volt a fontos, hogy a snlygolyó a 
szalagon keresztül érjen földet. Ez mindkét 
magyarnál megtörtént s igy a délutáni dön
tőben résztvehettek.

A selejtező első csoportjából a következők 
kertiltek a döntőbe: Kuntsl (Finnország), Zelts 
(USA), Vllding (Észtország), Stöck (Németor
szág), Torranee (USA), Hoplitek (Csehország).

A második csoportból: dr Darányi József 
(Magyarország), Horváth István (Magyaror
szág), Woellke (Németország), Francia (USA), 
Douda (Csehország), Bariund (Finnország), 
Borg (Svédország), Slevert (Németország) és 
Kovácsiéi (Jugoszlávia).

Az első olimpiai bajnokság 
a németeké

Flelscher kisasszony rekorddal geralyvetö bajnok lett
A női gerelyvetél iránt is nagy érdeklődés 

nyilvánult meg. Itt a németek szenzációt vár
tak, ami be is következett Az első dobások 
után a lengyel Kwasniewska vezetett 41 mé
ter 80 cm-es teljesítménnyel a japán Yamamoto 
és a német Krüger kisasszony előtt. A máso
dik dobásnál a német

Flelscher kisasszony 44 m 89 cm-t ért el, 
ami a berlini olimpiai játékok első olim

piai rekordját jelentette.
Az eddigi rekordot az amerikai Didrlgson tar
totta a Los Angelesben elért 43 m és 39 cm-es 
dobásával. A német Krílger kisasszony a má
sodik dobásnál 43 m 29 cm-t ért el és máso
dik helyre tornászta fel magát.

A női gerelyvetés döntőjébe a következők ju
tottak: Krüger német (43 m. 24 cm.), Fleischer 
német (44 m. 69 cm ), Eberhardt német (41 m.), 
Yamamoto japán (40 m. 88 cm.), Bauma osztrák 
(41 m. 66 cm.), Kwasniewska lengyel (41 m. 
80 cm).

A döntőben a német Flelscher 45 m.
18 cm.-re javította saját rekordját

A végleges eredmény a következő: olimpiai 
bajnok: 1. Tilly Fleischer (német) 45 m. 18 cm. 
olimpiai rekord! 2. Luise Krügér (német) 43 m. 
29 cm. 3. Kwasniewska (lengyel) 41 m. 80 cm.

A berlini olimpiai Játékokon az első győzel
met tehát az atlétikai számokban német ver-

senyző aratta. Fleitcher győzelme után a kö
zépső árbócra felhúzták a horogkeresztes lobo
gót, a jobboldalt lévő kisebb árbócon szintén 
horogkeresztes lobogó lengett, a második helye
zett Krüger tiszteletére, mig a baloldali kisebb 
árbócon a piros-fehér színű lengyel lobogó hir
dette Kwasniewska hölgyatléta gerely vetésben 
elért harmadik helyezését. A közönség magától 
a német himnuszt és a Horst Wessel-dal ének
lésébe fogott. Hitler kancellár az első három 
hölgyversenyzőnek szerencsét kívánt győzelmé
hez.

A tőrvlváscsapatverseny előmérkőzései során 
a kővetkező eredmények voltak: Svájc—Göiög- 
ország 8:8, Anglia—Canada 14:2, Csehország— 
Dánia 13:3.

Jugoszlávia—Brazília 9:7, Ausztria—Egyip
tom 11:5, Magyarország—Norvégia 10:6.

Németország—Kanada 15:1, Franciaország— 
Brazília 16:0.

Németország a középdöntőbe kei ült, ahol az 
első csoportban Argentint ét Angiit csapatai
val mérkőzik.

További eredmények: Belgium—Görögország 
9:2, feladta, Argentína—Dánia 14:2, Olaszor
szág—Egyiptom 13:2, USA—Norvégia 12:4.

A tőrcsapat előmérkőzések során kiesett: 
Göiögöország, Brazília, Dánia, Kanada, Egyip
tom és Norvégia.

Felénk a mosolygott a szerencse modem pentatlonban

Orbán váratlanul negyedik
Délelőtt kilenc órakor kezdődött meg a 

modern pentatlon a tereplovaglás verseny
számával. A magyar versenyzők közül vitéz 
fíartha Rezső, Balás Lajos és vitéz Orbán 
•Nándor indult. A szakértők általában az

Héttőn, augusztus 3-án indful 
az ESTI KURÍR, minden eddigit 
messze felülmúló szenzációt uj

uenve mag minden
nap az ESTI KURIRTI

rejtvényversenye

Az elejétől végig izgalmak
ban és fordulatokban 5000 pengő
gazdag pályázat résztvevői eriexo lutatom- 

ban reszeso’nsü

itthon kiváló lovaateljesitményeket végző 
Barthától vártak jó szereplést, de Barlha 
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 
amennyiben a negyvenkét versenyző közül 
csak a 27. helyen végzett. Annál örvendete- 
sebb

vitéz Orbán Nándor várakozáson felüli 
kitűnő teljesítménye, aki az óriást kül
földi konknrrenciában a negyedik he- 

Ilyen végzett.
Tekintettel arra, hogy Orbánnak a lovaglás 
a gyengéje, tőle további sikereket és vég
eredményben jó helyezést várhatunk a pen
tatlon többi négy számában. Balás Lajos 
lova két alkalommal is megbotlott és a ki
tűnő lovastiszt így csak a 36. helyre futha
tott be.

★

Kedvező időjárás mellett folyt le vasárnap 
délelőtt a modern öttusa első versenyszánm, a 
lovaglás. Napsütés nem volt, enyhe szél fújt 
A döberritzi katonai gyakorlótéren az olimpiai 
falutól mintegy két és fél kilométer távolságra 
volt az 5000 méteres, nagvjáhan clipszis alakú 
pálya. A standard idő, amelyet n versenyzők 
nek lovagolniuk kellett II p. 06 66 mp. volt 
8 óra 15 perckor sorsolták ki a lovakat, Bariba 
a 22., Balás a 26. Orbán a 36. száinu h>vnl 
húzta. A versenyzők sorsolás után megkapták 
lovaikat, de csak nyergeié*  céljából, ráülniük 
indulás előtt 15 perced volt szabad. Orbán nem 
volt megelégedve lovával, a piásik két magyar

versenyző azonban Igen. Orbán lova Mntte VI. 
Volt. Balásé Kayon, Bertáé pedig Kari. Mala- 
notti ezredes, a magyar lovas szakember igen 
meg volt elégedve mind a három lóval.

Az első versenyzőt 9 órakor indították. Kö
zel 20 négyzetméteres elektromos berendezésű 
tábla mutatta a pálvavonalat és a 20 akadályt. 
Minden akadálynál négy különböző szinü lámpa 
jelezte az akadályokat. Ha a lovas egy-egy 
nkadályt átugrott, a lámpa kigyulladt, úgyhogy 
állandóan figyelemmel lehetett kisérni a ver
senyzőket. Magyar részről jelen volt vitéz 
Shvoy István, a honvédség főparancsnoka, Hosz- 
lényi ezredes szárnysegéd kiséretébn. Sztojay 
Döme magyar követ, Hardy Kálmán katonai 
attassé, Nagyszombathy altábornagy és még 
többen.

Balás 0 óra 15 perckor startolt. Nyugodtan 
indult s hamarosan eltűnt az erdőben. A piros 
lámpa jelezte útját: a nézőtérről csak az első 
és a 20. akadályt lehet szemmel látni. Balás 
hibapontját hamarosan jelezték a táblák; a 8- 
akadálynál 6 hibapontot kapott, mert lova kissé 
távolról ugrott el. Jóllehet figyelmztették a ló
nak erre a szokásán, Balás nem ügyelt s lova 
mellével nekiugrott az erősen épített akadály
nak. Balás leesett a lóról és olyan idővesztesaé- 
gel szenvedett, hogy a végén időtúllépésért 
még 22 és ’/» hibapontot kapott, hibapontjai
nak száma összesen tehát 28.5 volt

Bartha 21.-nek indult 10 ó. 40 perckor. Erős 
tempóban lovagolt s egymásután szépen vette 
az akadályokat. A 7. akadálynál ő is 8 hiba
pontot kapott, lova megtorpant, térdrebukott 
s jóllehet ideje az érkezésnél mégis egészen 
jó volt, ex elég volt ahhoz, hogy hátra kerül
jön. Ha lova nem bukik, valószínűen az első 
10 helyezett közé kerül

Orbán 11 óra 56 perckor indult 36.-Íknak ég 
nagyon szépen vette az első akadályokat. A 
magyarok nagy izgalommal kisérték figyelem
mel tábláját, az ő útját sárga lámpa jelezte. 
Orbán Igen jó időben érte el a kritikus 10. és 
18. akadályt a egészen kiváló helyezést ért el.

A modern Öttusa tereplovaglásának ered
ménye: 1. Abba (olasz) 9.02.5, 3. Handrick 
(német) és Mollet (belga) 9:09.6, 4. Orbán 
(magyar) 9:10.3, 5. Ecuyer de le Court 
(belga) 9:13, 6. Rodriguez mexikói) 9:16, 
7. Baumonn (svájci) 9:24, 8.Thovelt (»véd)| 
9:27, 9. Starbird (USA) 9:27.9, 10. Gyllens- 
tierna (svéd) 9:31.7, 11. Kettunen (finn)!
9:34, 12. van Geen (holland) 9:34.8, 13. 
Grundbacher (svájci) 9:37, 14. Wyss (svájei)| 
9:37.6, 15. Leonard (USA) 9:47, 16. Hietala 
(finn) 9:48.3, 17. MacDougall (angol) 9:52.4<
18. Anguiano de la Fuente (mexikói) 9:52.7,
19. Kivipera (finn) 10:00.2, 20. van dér 
Horst (holland) 10:05.3, 21. Baltatzis (gö
rög) 10:09.7, 22. Serré (holland) 10:14.6, .

Magyar újságíró 
az AIPS tanácsában

A nemzetközi sportsajt ószervezet, az AIPS 
tisztújító közgyűlését az olimpia alkalmával 
Berlinben rendezte meg. Érdekes, hogy a köz
gyűlés nem feledkezett meg a magyarokról sem 
és Somogyi Vilmost, a kitűnő magyar sport
újságírót a tanács tagjává választotta.

Kovács már megkapta 
a magáét — sima az útja

a középdöntőbe
Kisorsolták a 400 méteres gátfutás hétfő 

délutáni hat előfutamának indulóit is:
Ellő előfutam: Becker (Délafrlka), Bosmans 

(Belgium), Fukuda (Japán), Joye (Franciaor- 
•xág),

Kovára József (Magyarország),
és Thomson (Dánia). Második előfutam: Bana- 
cak (Jugoszlávia), Facelll (Olaszország), Ga)l- 
lard (Franciaország), Nottbrock (Némeiorsz.), 
Scheffield (USA), Worall (Canada). Harmadik 
előfutam: Ichihara (Japán), Loaring (Canada), 
Skiads (Görögország), Watson (Ausztrália), 
White (Fülöpszlgetek). Negyedik előfutam: I*-  
venas (Argentína), Halavani (Egyiptom), Leu 
(Ausztria), Malasig (Fülöpszigetek), Patterson 
(USA), Ridl (Olaszország), Scheele (Németor
szág). ötödik előfutam' Areskoug (Svédortz.), 
Frltsch (Chile), Ivanovjc (Jugoszláviai, Manti
kas (Görögország), Padilha (Brazília), Rush- 
tón (Délafrlka). Hatodik előfutam: Berndt 
(Csehország), Hardin (USA), Kiírtén (Német
ország), Lcitner (Ausztria), 0‘Connor (Canada), 
Persson (Svédország) és ScheíTleld (Anglia).

A négyazázméteres gátfutás előfutamaiból aa 
első kettő jut tovább. így Kovács akadály nél
kül futhat a középfutamba éa onnan...

Szilágyi a lehetetlenséggel 
kacérkodik

Beosztották a háromezerméteres akadályfutás 
előfutamait is:

Ellő előfutam: Cuzol (Franciaország), Daw- 
son (USA), Dömpert (Németország), Ektnnn 
(Svédország), Evenson (Anglia), Geeraert (Bel
gium), Ghoutls (Görögország), Hősek (Cseh
ország), Lippl (Olaszország), Matllainen (Finn
ország) és Wihtols (Lettország).

Második előfutam.- Desroches (Francia
ország). Frlche (Ausztria), Heyn (Németország), 
Holmqvht (Svédország), Hősek Vaclav (Cseh
ország), he Hollo (Finnország), hnal (Japán), 
Mannlng (USA), Van Rumst (Belgium), Szilá
gyi Jenő t Magyarország >. Velcopoulos (GÖróg- 
ország). B-tll (Olaszország), Ginthy (Anglia), 
Ilinek Josef (Csehország), társson (Svédor
szág). Raff (Németország), Slrnacek (Ausztria), 
Slngh (India), Tanaka (Japán) és Tuominen 
(Finnország).

A 3000 méteres akadályfulda előfutamaiból 
;iz első négy jut tovább. Szilágyi csoportjában 
•Isiin erők futnak, hogy n magyar vrren.vző 
továbbjutása esaknem a lehetetlenséggel ha
táros, -in-t.
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1. A l'ergamon inuzeum lépcsőin me.í beillő
fényhatásokkal tánccsoportok művészi produk

ciója tárta le ai olimpia elad napját,
t. l-éggömbök asázal Málltak fel a Irmprlhol) 

repülőtérről aa olimpia megnyitásán.

X FARIAK, a perui „klluniélerfaló**  a mnru- 
tonl tréningen roegaérUlt. Az egyik katonai őr- 
•»rm Igazította helyre a kificamodott bokát, 
4. Vasárnap már elkeseredett küzdelmekben 
eaapott öasre a magyar éa amerikai törmüvé 

azek caapata,

5. Két világrész mosolyog egymásra: (l'.vens, 
az amerikai néger fulólsten és Horclitneyer, 
Európa titkos reménysége. Borchnieyer vasár- 

nap már könnyedén verte a magyar Gerőt.
X A uiiigyarverő olasz futballisták teljes gőz

zel folytatják tréningjiikel.

7. Ai olimpia A bellije vízben. Miss Campbell 
képviseli Argentínát az olimpián. A szép mlM 
toll az elad olimpikon az abe-rendben felsora

kozott országok étén.
A GEASSA, az olimpia legerősebb embere. 

Súlyemelésben Egyiptom színeiben Indul.
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Olimpiai szenzáció:

NURMB, a „néma-őrgrőff“ 
megszólalt, mosolygott és mór a tokiol 
olimpiára Is csatatervet dolgozott ki

L- Nurmt

Szombaton, az ünne
pélyes megnyitó után 
két ember sétál az olim
piai faluban. Az egyiken 
olajzöld-kabát van, a má
sik kabát nélkül sétál.

Az egyik a salakpálya 
királya, Nurml, a másik 
dr. Morita, a japán at
léták fötrénere. Mögöt
tük tucatnyi kiváncsi to
long. Ki kell használni 
beszél. És ami még cso

dálatosabb, mosolyog. Azt hiresztelték róla, 
hogv harapófogóval kell minden szót kihúzni 
belőle. Ez igaz: de csak ha újságíróval áll szem
közti És az sem igaz, hogy mindig komoly az 
arca. Folyton mosolyog. Nem csoda, dr. Mon
tétól vesz tréglnget, aki még akkor is moso
lyog a japánok örökös derűjével, ha — ha
ragszik.

Nurmi megkérdezi:
— Meg van elégedve a fiukkal!
— Igen. A sprinterek gyorsak, az ugrók Jók. 

Murakosow, Suzuki nagyon jó formát mutat. 
A stafétában ts nagyon btzom.

És most jön a bűvészet:
Morita megszólaltatja Nurmlt

— És maga! — hangzik a kérdés. — Meg 
van elégedve!

— Nagyon bízom Lehtlnenben. Remélem, 
megnyeri az ötezerméteres futást. Megjegy
zem, eredetileg 10.000-re trenírozott; vala
hogy én is jobb szerettem volna, ba tízezer

méteren fut
Dr. Morita udvariasan megjegyzi:
— Igg is az önöké a tízezer méter.
— Na, igen — válaszolja Nurml. — Ott van 

Iso-Hollo, azután Askola és Salmlnen.
— Na, agyéi — tárja ki szélesre a japán fö- 

íréner a karját.

Audiencián az úszás királyainál és királynőinél

Dorothy királynő lábkörme, füle, szája 
vérvörös festékpatinától csillog 
Trikója tapadó testszinii gumi

Berlin, aug. 3.
Az első, akit megpillantunk az olimpiai úszó

stadionban, a tizenhároméves kis spandaui 
lány, Ingo Schmltz, aki azonban már tizenhat
évesnek látszik. Száz méteren striol, tréning
ideje 1:08,8. Nem rosszl

Félelmetes a németek stafétája, hiszen ez a 
kislány, azonkívül Gisclla Arénát, Leni Lohmar 
és Ruth Halbsguth a tagjai. Majdnem olyan 
jók, mint a világbajnok hollandok és feltétle
nül jobbak az amerikaiaknál.

A legnagyobb tumultus az ugrótornyoknál 
van. Itt vannak az amerikai lányok és az 
egyiptomiak. Most Dorothy Poynton-Hill és a 
kis Gestring Majorié ugranak. Dorothy kisasz- 
szony, aki Los Angelesben még csodagyerek 
volt, rutlnirozottabb, technikásabb, mint a má
sik, de Gestring östehetség. Meg kell állnpfí- 
tani azt is, hogy Poynton gyönyörű lány. Úgy, 
ahogy van, ki lehetne állítani uszótrikó-mo- 
dellnek bármelyik elegáns üzlet kirakatába. 
Remekül áll rajta a trikó.

Kék sapkája van, mely alól platinaszőke haj 
ugrik elő és hogy még divatosabb legyen, 
lábujjkörmei vérvörösre vannak festve. Sőt 
a füleinek a belseje is vörösre van festve, 
épp úgy mint a szája. És még valamL A 

trikója nem trikó, hanem gumi.
Mintha hozzátartozna a testéhez. Egészen biz
tos, divatot fog csinálni, ha mással nem, pi
rosra festett füleivel.

Arréb Izland játszik vizipólót. Szegénynek 
mindjárt a Weissensee 96 ot keresték ki ellen
félnek. A német bajnok „lazsálva" győz 9:l-re

Másfélóra a sánta Robertson, 
a legendás amerikai főtréner 
termetes árnyékában

Titoklesen a Hétfőt Napló berlini munkatársa
Vájjon milyen tanácsokat ad az ameri

kaiak fötrénere a legdédelgetettebb olim
pikonoknak?

Elhatároztuk, hogy másfél órára Ro
bertson árnyékává szegődünk és megfigyel
jük, hogyan készíti elő a főtréner az olim
piai bajnokságokra fiait.

Délelőtt tiz óra.
Itt állunk n nem éppen fiatal ur mel

lett, aki
1912 óla tölti be at olimpiai tréner 

tisztjét
Egyik kezében startpisztoly van. A má

sikban bot. Mert Robertson nemrégiben 
eQ!lik lábát törte.

A tnagasugróléc itt van mellettünk, fío*  
bertson nézi az ugrókul. Egvellen amerikai 
sincs köztük Ott áll a nézők között » né 
Rer Al Brittan is, aki két héttel ezelőtt 2 
niétcr 7 centivel uj amerikai rekordot álli- 

fel 188 centiméteren áll a léc. Van aki 
“'viszi, van aki leüli. Al Brillon nem bírja

Nurml nem válaszok
— Hogy ment Stockholmban! — kíváncsis

kodik a japán.
— Nagyon Örülök, hogy megvalósítottam azt 

a tervemet — mondja Nurmi —, hogy Stock
holmban kiszállunk és trenírozunk. Nincs meg- 
erőltetőbb és fárasztóbb dolog az atléta szá
mára, mint az egyfolytában való hosszú utazás. 
Amikor Los Angelesbe utaztunk, Stockholmban, 
Hamburgban és Párisban pihentünk és trení
roztunk.

Még szélesebbre húzódik Nurml mosolya;
— 1940-ben legalább tizenöt belven szakít
juk meg az utazást, amikor önökhöz kell

majd kiuiennflnk Tokióba.
— Bevallom, bíztam abban, hogy mi kapjuk 

meg az 1940-es olimpiászt. De hát Japán le
győzőit minket.

— De csak a zöldasztalnáll — udvariasko*  
dik tovább a ferdeszemü főtréner.

Újra a japán atléták kerülnek szóba:
— Mennyit tud Nishida rúdon ugrani! •— 

kérdi a finn.
— 4.40-etl — válaszolja Morita, de olyan 

szerényen mondja, mintha 3.80-at mondott 
volna. Azután Nurmi felé fordul:

— Milyen formában vannak a többi futóik!
— Berlin látni fogja, hogy még mindig vi

lágklasszisok vagyunk. Van néhány uj futónk, 
akiket Berlin nem Ismer. Megjavítottak már né
hány világrekordot.

Most Kekkonen, a finn atlét&szövetség elnöke 
Jön oda, von Behrennek, a finnek olimpiai 
attaséjának társaságában. A kis japán fötréner 
majdnem a földig hajol, úgy búcsúzik. É*  vége 
az Interjúnak, amelyet, hála Morita doktornak, 
nem mi folytattunk le, mert akkor — egyetlen 
szó választ sem kaptunk volna Nurmitól, a 
„néma örgróftól".

F. G.

az izlandok ellen, akiknek még nagyon sokat 
kell tanulniok.

És amott a japánokat látni. A mumusokat! 
Udoh, Negani és Makino úsznak 400 méteren, 
de nem Időre.

Az egyik német uszókorifeus, Gaedeke ur, 
mégsem fél a japánoktól. Kérdésünkre a kő
vetkezőket mondja:

— Nagy meglepetés lesz, hogy a félelmetes 
japánok kevés éremhez jutnak majd a verse
nyek során. Itt nem lesz Los Angelesi Itt van 
például Kiefer, aki egész biztosan győzni fog. 
Azután nem lesz könnyű Peter Ficket sem le
győzni.

Végszóra érkezik civilben Gaedecke úrhoz 
Fick Az uszókirályt megkérdezzük:

— Úszott ma délelőtt!
— Igen. Néhányszor leúsztam az őtven mé

tert.
— Idő!
— 26 másodperc.
Gaedeke ur diadalmasan fordul felém!
__ Na ügyel És 400 méteren sem lesznek 

olyan túl nagy fiuk a japánok, mert Medica és 
Flanagan is ott lesznek a döntőben. Sőt a hát- 
úszóik is kikaphatnak Amerikától.

Amikor visszafelé megyünk, az ugrótornyok
nál az amerikai müugrókat látjuk. Egytől 
egyik artisták.

— Nem féltem a németeket — mondja Gae
deke ur —. legfeljebb maguktól, magyaroktól 
és nem úszásban, hanem vizipólóban.

F. G.

ki és nekifut. Könnyen ugorja át Robertson 
rákiabál:

Megmondottam, hogy ne ugorj mai 
Hideg és nedves az Idő.

A néger engedelmesen elsompolyog.
Jack Torrance jön hozzánk.
— Megpróbálhatom! — kérdezi.
— Megl — válaszolja Robertson.
Bemegy a körbe.
Tizenhat métert dob, — nincs megelé

gedve.
Még egyszer dób. Ez is 16 méter körül 

van Az. arca bosszús, amikor leteszi a 
vasgolyót A főtréner odaszól a lousbnal 
óriás bébinek:

_ Menj át egy kicsit a baseball játéko
sokhoz. Nem árt, ha leadsz néhány dekát.

Glenn llardin kezd futni. Remek stílus
ban fut át « gátakon.

Robertson beszélni kezd:
- Nálunk Amerikában jobban szeretik 

a jiuk a gátfutást, mini a síkot. Ila egy futó 

10.5 alatt futja a l(>0 métert, vagy 48 alatt 
a 400-at, akkor rögtön gáton kezd trení
rozni. Igy volt ez Hardin-nal és Forest 
roivns-sal is.

— Mi fontosabb. Az ugrótechnika, vagy 
a gyorsaság?

— Feltétlenül a gyorsaság! A legjobb 
technika aem pótolja a gyorsaságot.

Végié, végre itt van a nagy sztár, Owens 
ur személyesen. A hatalmas néger 300 yar
dot fut Robertson utasítására.

30.5 alatt futja a távot.

Most érdekes intermezzo történik, Ro

Az első két nap kulisszatitkai
Csődbement a diszfelvonulás

A magyar csoport szombat délutáni felvonu
lása mlndon feldicsérö híradás ellenére is igen 
rossz benyomást kelteit. A katonatisztek snáj- 
dig és remek látványt keltő, ütemes, dübörgő 
menete kétségtelen sikert jelentett és

valósággal ők mentették meg a csoport to
vábbi résiét, as úgynevezett „civileket- • 

teljes kudarctól.
Rossz volt nézni, amint ez a közel kétszáz főnyi 
magyar csoport őssze-vissza lépkedett. A menet
ben nem volt összhang, hiányzott a ritmus,

Tomboló sikere van Berlinben 
a huj-huj hajrának

Annál nagyobb sikere van a magyar csata
kiáltásnak, a huj-huj-hajrának.

A vasárnapi versenyeken annyira népsze
rűvé vált a magyar lelkesítő csatakiállás, 
hogy még a japánok éa az ujzélandlak is 

megtanulták.
A néger Metcalfe odament az egyik magyar ve

Owens világrekordja nem 
hitelesíthető

Vasárnap délelőtt még Igen Jó Idő kedvezett 
a versenyeknek. Berlinben Hltler-Zeit-nek 
mondják a szélmentes, nnpsugaras, száraz idő
járást, ugyanis évek óta megfigyelték, hogy 
amikor Hitler kancellár szabadban tart beszé
det, mindig ilyen idő van. A délutáni versenyek 
alkalmával már elég erős szél fujdogált, a 100 
méteres középdöntőknél már nemcsak ellen
szél, de hátszél is kavargóit, úgyhogy valószí
nűleg

ennek a körülménynek „köszönheti" Owens, 
hogy a lt.2 mp-es világrekordját nem fog

ják hitelesíteni.

Fecskék helyett repUIB- 
század

’A Vasárnapi szabadtéri versenyek befejesése 
után közel kétszáz repülőgép emelkedett a le

Vajda betegségének folyományai 
fegyelmi és örökös eltiltás

Berlin, augusztns 2.

Érdekes és súlyos 
fordulat következett be 
Vajda László, az ismert 
magyar mÜugró szemé
lye körül. A szakértők 
tanácsára az olimpiai 
bizottság benevezte a 
berlini versenyekre s 
minthogy állandóan
külföldön, Olaszországban tartózkodik, en
gedélyt adott arra, hogy minden Itthoni be
mutatkozás nélkül egyenesen Berlinbe utaz
hassák és ott kiegészítse a magyar úszók és 
müugrók gárdáját. Vajda megérkezett s az 
érkezése után néhány órával már a leg

Lapzártakor Jelenti Berlin:
Norvégia után Jugoszláviát 

is legyőzték a magyar tőrvivők
Berlin, augusztus 3.

A Magyarország—Jugoszlávia tőrcsapat baj
noki mérkőzés során Zlrczy és Gerei 4—4 győ
zelmet, Hátszeghy József és Ottó pedig 3—3 
győzelmet szerzett.

Zlrczy 5:2-re győzött Pengvo ellen, 5:2-re 
Marljon ellen, 5:0 ra Tretlnjak ellen s 5:2-re 
Korait ellen.

Gerei 5il-re győzött Pengov ellen, 5:»-ra Ma-

rijon ellen, 5:8-ra Tretlnjak ellen, 5:4-re Korait 
ellen.

Hátszeghy Ottó 5:1-re győzött Marijon ellen, 
5:0 ra Tretlnjak ellen, 5:4-re Korait elln, — ki
kapott Penguvtól 5:3-arányban.

Hátszeghy József 5:3-ra győzött Pengov, 5:4-re 
Marljon, 5:0 ra Tretlnjak ellen, — kikapott Kor- 
alt lói 5:3 arányban.

A magyar tőrcsapatnak vasárnap több mér
kőzése nem volt.

A magyar birkózók újabb sikerei
Berlin, aug. .

Este nyolc óra után került sor a azabadsll- 
tusi blrkőzóversenv további küzdelmeire. A kls- 
középsulvii csoportban á magyar Sóvári Kál
mán é-s'flnn Plallli vei került össze. Küzdel
müket sok változatosság jellemezte, a Iliin na 
gyobb fizikuma végül Is az ő győzelmét ered- 
iwénycz.te, de csak pontozással, fég pedig oly 
nd-ímálls előnyt hl’to Itvn mádnak, hogv Só 
vsúrl Is továbbjuthat. A finn ugyanis c"y I.Lm 

bertson int Gordon Dunn-nek, hogy meg*  
kezdheti dlszkosztréningjét.

Az amerikai 48 métert dob kétszer egy
másután.

Másodszorra a diszkosz továbbrepül a fü- 
vön és megérinti Oberweger-nek, a hatal
mas szőke olasz olimpikonnak a lábát, 
Oberwcger felkapja a diszkoszt és vissza
dobja.

Robertson leméri. Pontosan 50 méter!
Dunn-nek csodálkozásában kiesik a disz

kosz a kezéből. Robertson morog — ml 
lesz itt a döntőben?

F, G.

egyesek ballábbal léptek ki, ugyanakkor, ami*  
kor a többiek jobblábukat rakták előre.

As árvalányhajas kalappal való amolyan br/» 
gaci „jónapot féle" köszntéa keltette a kjg 

ramzabb hatást
A tribün közönsége némán, némi kte gúnnyal 
kísérve vette tudomásul a mBgyar osopoU rend
szertelen felvonulását, taps csak a tribünön el
helyezkedett magyarok részéről volt hallható. 
Jó lett oolna itthon legalább egy tréninget tar
tani a sorbaállás és a menetelés tudqmányágóh

zetőhöz és megkérte, hogy fordítsa le németre) 
mit jelent a huj-huj-hajrá. A magyar sportve
zér azonban tanácstalanul nézett maga elé é( 

nem tudta ennrk a pattogó dübörgéssel 
hangzó csatakláltásnak aa értelmét meg

adni
és igy német nyelvre sem tudta leforditanL

vegőbe és egészen a sötétség beálltáig a sta
dion felett keringett a rengeteg gépmadár. Sok 
repülőgép oly magasra szállt, hogy szabad 
szemmel fecskéknek hihette volna az ember.

A magyar kézilabda-csapat reménytelenül 
várja az eUŐ találkozást a németekkel. A né
met csapat oly kitűnő, hogy a magyarok két- 
számjegyes vereségére lehetünk elkészülve. A 
Németek után következő ellenfél az USA less, 
amely vasárnap reggel egy tréningmérközésen 
nagy fölénnyel győzött egy kombinált német 
csapat ellen. Az amerikaiak nagyszerű techni
kája, valamint szédületes gyorsasága nagy meg
lepetést kellett a szakemberek előtt, úgyhogy 
a magyar csapat továbbjutására a leghalványabb 
reményűnk is szétfoszlott

László András dr.

komolyabb gondot okozta az olimpiai orvo
soknak.

Súlyos betegséggel

jelent meg ugyanis, anjely komplikációk 
után odáig fajult, hogy Vajdát nyomban 
kórházba kellett szállítani. A betegség ter
mészetére csak abból a különös fordulatból 
következtethetünk, hog gaz olimpiai bizott
ság a legsúlyosabb megtorlásokat helyezte 
kilátásba felgyógyulása után.

Fegyelmi elé állítják és a hírek szerint 
valószínűleg őrükre eltiltják a verseny

zéstől.
Ezzel tehát egy magyar versenyző kar

rierje derékba tört.

pontot. Sóvári ne<’l«f három hibapontot kapott, 
tóvári lovábblutására megvan a lehelőség, mert 

csak öt hlhinonf mellett esik ki valakigp lo-

A könnyűsúlyú súlycsoportban Kárpáti Ká
roly ellenfele a franrla Delporte volt.. Kár
páll több alkalommal földre*lile  ellenfelét, úgy
hogy szép akcióit a közönség szinte félpcrccn- 
kén! tapsviharral honorálta Végül Kárpáti 
niegé: deinclt ponliizússal győzelmet aratott.
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Német nyerte
a sulydobást is!

Sátán nyerte a pestvldékl gátversenytA oulydobóo döntőjébe a kővetkező verseny
tők kerüllek; Baerlund (finn) 16 m 03 cm. 
olimpiai rekord! WölJke (német) 15 ni 96 cm. 
Sl<>< k (német) 15 m 56 ein. Francig (USA) 15 
m 45 cm. Torrance (USA) 15 in 38 cm. Zaitz 
(USA) 15 m 32 cm.

Wöllke következő dobáaával, 16 m 20 em 
teljesítményével olimpiai rekordot Állított 

feli
A finn Biicrlund olimpiai rekordját második 
dobásánál 16 m 12 cin re javította.

Olimpiai bajnok a német Wölke lett, a finn 
Bnejrlund és a német Stöck előtt, akinek leg
jobb dobása 15 ni 56 cm volt. A következő 
b Iveket bárom amerikai foglalta el: Francig 
Iá m 45 cin, Torrance 15 m 38 cin és Zaitz 
15 ni 32 cm.

Végeredmény: olimpiai bajnok: Wölke 16 rn
cm. olimpiai rekord, 2. Baerlund 16 m. 12

f r, i 3 Stöck 16 m. 56 cm. 4. Francia 15 rn. 45
cnf. 5. Torrance 15 in. 38 cm. 6. Zaitz 15 m.
32 <'JU-

A finnek letarolták tízezer
méteren az összes babért

A 10 000 .méteres síkfutásban a finn ver
senyzők nagy győzelmet arattak.

Az első hárumi helyen Salmlnen, Askola 
és Isohollo rezeit, negyedik pedig a Japán 

Murakoso lett.
Az olimpiai játékok egyik legérdekesebb ver

senyében a 10.000 méteres síkfutásban 28 futó 
lódult. Kezdés után a japán Murakoso vette át 
a vezetést Faion (ar\gol), Salmlnen (finn), Noji 
(lengvel), l’otts (angi'l). Siefert (dán), Burns 
(angol), Askola (finn), Lash (USA) és Isohollo 
(finn) előtt. A közber^iő idők n következők 
voltak: 800 m.: 2 p 12 mp, 1000 m.: 2 p 48 6 
mp. 1500 in : 4 p, 17 n\p. 2000: ni : 5 p 46.2 
mp. 3000 m.: 8 p 53 mp. Murakoso 5000 mé
ternél 15 p 00.9 mp-es idővel vezetett Askola, 
Snlminen és Isohollo előtt, akik felváltva ve
zettek.

Kilenc körrel a verseny véyre előtt a három 
finn elfutott Murakoso mellett, ötösük helyre 
az angol Burns dolgozta fel nWigáf, 6000 mé
ternél nz idő 18 p 06.9 mp, 7006 méjternél 21 p 
12 3 inp volt 7500 méternél Mlarak<«o újból 
megelőzte a finneket, akik azonban nrm hngy- 
Iák magukat, de a japán erős kílzrtelem után 
újból megszerezte a vezetést. 9000 méternél, 
melyet n vezetők 27 p 29 mp alatt tettek meg, 
n finnek végérvényesen megszerezték a vezetést 
és az utolsó 1000 méteren ismételten visszaver
ték Murakoso kétségbeesett támadásait. Két 
körrel a verseny vége elölt Murakoso már bele

Johnson, az eleven rugó, 
203 cm-rel győzött 
a magasugrásban

A mngastigró versenyben kilenc versenyző a 
döntőben a 194 cm el átugrotta. Ezek a ver
senyzők a következők: Albritton, Johnson és 
Thurber (mindhárom USA), Yntei. Asakuma 
és Tanaka (mindhárom japán), Kalima és 
Kotkas imindkettő finn) és n német Weinkölz. 
190 cinét II versenyző ugrotta. Közülük a 194 
cm-cs magasságon nz észt Kuusc és a német 
Gehinert vérzett cl. A lengyel Plawczyk 185 
gin nél, a Fiilöp szigeti Torisio,

a magyar Bódosl. a dán Ottó és az auszt
ráliai Metcalfe 190 cm-nél esett ki.

A 197 cm es magasságot a következő öt ver
senyző ugrotta: Albritton, Johnson és Thurber 
(USA), Yata (japán) és Kotkas (finn).

A 2 méteres magasságot Johnson, Albritton 
és Thurber nmerikal, valamint Kotkas finn 
versenyző ugrotta.

A 293 cm-ct az amerikai Comcliuo John
son átugrotta,

mig Albritton. Thurber és Kotkas ezt a magas 
ságot ütötte, közöltük a helyezésért ujahb ug 
rásra kerül sor. Albritton, Thurber és Kotkas 
a holtverseny során u 2 métert ütötték, a lécet 
ekkor 195 cm re tették Ezt a magasságot Kot
kas leverte, úgyhogy Albritton, nki a 197 cm el 
átugrotta, 2 , Thurber pedig 3. lett

A végeredmény a kővetkező:
olimpiai bajnok: Johnson 203 cm.

2 Albritton 200 cm (holtversenyben 197 cm),
3 Thurber 200 cm (holtversenyben 195 cm). 4. 
Kotkas finn 200 cm (holtversenyben vereséget 
szenvedett).

A magasugrás tehát az amerikai színeknek 
hozott nagy győzelmet, nkik az első három 
helyet foglalták cl.

Az utolsó esti hírek
Berlin, augusztus 2.

A női gerely vetés további helyezései a kö
vetkezők: I. Biiutnn osztrák 41 m. C0 cm. 5. 
Yanmmoto japán 41 in. 45 cm. fi Eberhnrdt 
német 41 ni. 37. cm.

♦
Berlin, aug. 2.

A berlini olimpiai játékokon tudvalevőleg 
két brazillal csapat jelent meg. A brazíliaiak 
egvni^i között megegyeztek, a megegyezést az 
olimpiai játékok rcmlezőbizotságának tudomá
sul adták, hogy n délamcrikai versenyzők uz 
általuk benevezett számokban indulhatnak.

Az olimpiai árbócon Ismét felfutott a horog
keresztes lobogó, mikor a hangosanbeszélő ki
hirdette a német versenyzők olimpiai győzel
mét. Az emelvények középen Wölke állott, tőle 
jobbra a finn Baerlund, balra pedig a német 
Stöck. A zenekar a német himnuszt és a Horst 
Wessel-dalt Játszotta, amelyet a közönség lel
kesen énekelt,

Németország Wölko győzelmével a férfl atlé
tikai versenyen az olimpiai játékokon első győ
zelmét aratta. A két német és a finn versenyző 
a díszpáholyba ment, ahol Hitler vezér és kan
cellár fogadta őket és szerencsét kívánt szerep
lésükhöz.

A két magyar reprezentáns. Darányi József 
dr. és Horváth István az előmérkőzések során

mélyen formán alul dobtak,
tigyhogy egyikük sem került be a döntőbe. 
Horváth legjobb dobása J4 méter 32 cm. volt. 
Darányié pedig 14 méter 79 cm.

törődött vereségébe. A finnek elkeseredett vég
küzdelmében Isobollo visszaesett és Salminen 
igen kis előnnyel győzött Askola előtt, akit va
lamivel nagyobb távolsággal Isohollo követett.

A 10 000 méteres futás végeredménye; 
olimpiai bajnok: Salmlnen fiún 30 p 15.4 mp.

2. Askola finn 30 p 15.6 mp. 3. Isohollo finn 
30 p 20.2 mp. 4. Murakoso japán. A további 
helyezéseket későbbi kiadásunkban közöljük.

Megható volt a győztesek ünneplése. Az emel
vényen helyelfoglalt a három győztes finn ver
senyző, mindhárom árbócra a finn lobogó fu
tott fel és a zenekar a finn nemzeti himnuszt 
játszotta, amelyet a százezerfőnyi közönség 
állva hallgatott végig. Hitler vezér és kancellár 
a győztes finn versenyzőket díszpáholyában fo
gadta és szerencsét kívánt győzelmükhöz.

Magyar részről Kelen János indult a ver
senyben és mint előrelátható volt, a finn futó
csodák mellett nem szólhatott bele a helyezé
sekbe. Kelen a második kör lefutása után az 
utolsó helyen futott, majd fokozatosan javított, 
majd a hatodik körben a huszadik helyen fe
küdt, a nyolcadik kör után a tizennegyedik 
helyre küzdötte fel magát, majd a tizenötödik 
körnél ismét visszaesett és ekkor a 17. helyen 
futott.

Ezt a hellezést egészen a finisig megtartotta, 
nz utolsó métereken azonban felerősített, úgy
hogy végeredményben a tizenkettedik helyen 
végzett.

Berlin, aug 2.
Az olimpiai fáklyás staféta vasárnap dél

után folytatta útját Kiél felé. Az elindulás előtt 
Tschammer u. Osten birodalmi sportvezér lel
kesítő beszédet mondott, mely után a staféta 
megkezdte további futását.

Kétségtelen tény, hogy a németek a rende
zésben felülmúlhatatlanok és az olimpiát ugy 
rendezték meg, hogy mintául szolgálhat vala
mennyi nczelnek, nkik a jövőben az olimpia 
megrendezésére válalkoznak. Érdekes volt meg
figyelni, hogy az ntlélikai versenyek alkalmával 
a stadion négy sarkában gép volt felállítva, 
amely jelezte a versenyző startszámát és az. 
elért eredményét. Ezeket a táblákat a stadion 
bármely pontjáról cl lehetett olvasni.

Nagyon emelte az olimpia ünnepélyességét 
az, hogy nz első három helyezett egy erre a 
célra készített háromlábú emelvényre ment fel 
a verseny végén. A győztesek elé három fehér
ruhába öltözött leány vitte a bnbérkoszorut és 
megkoszorúzta őket, majd az olimpiai bajnok
nak átnyújtották a győzelem szimbólumaként 
a tölgylevelet.

A vasárnapi délelőtti sulydobó sclejlező- 
mérkőzésen nagyon sok induló vett részi és 
dobásaikkal nz uj pályát teljesen tönkretették. 
Ezért a délutáni döntőt nem az eredeti suly- 
dobópályán, hanem n stadion másik végén 
kelleti megtartani.

— A nyári vásárok kleinelkeJA eseménye 
Ildiig harisnyaház (Rákóczi-ut 26) ajánlata. 
Tudvalévő, hogv a cég egész évben a legjobb 
minőségű harisnyákat árusítja Az ezekből 
összegyűlt körülbelül 4000 pár legjobb minő 
légii harisnyát, jelentéktelen gvári hibájuk 
mialt a vásár tartama alatt 1 — pengőért áru 
sit. Természetesen nagyon alacsonyak a kom 
binék. a női hálóingek, nyári kötött blúzok stb 
árai is. A lleilig-cég ezúttal a férfiakról is gon 
íloskodott. mert férfiingeket szintén nagyon 
olcsón árusít. Ajánlatos minél korábban vásá
rolni, meri előrcláthslóan a vásárra szánt árul 
a közönség gyorsan elkapkodja

A hatezer pengővel dotált pestvidéki nagy 
gátversenyt a Horthy-istálló Sátán nevű lova 
kön.yen nyerte az utolsó gátig vezető Tékozló 
ellen. A részletes eredmények a következők:

I. Akadályverseny handlcap. 1. Lurkó (pori) 
Horák, 2. Bonétable (5) Berta, 3. Losonc (10) 
Homolya. F. m.: Kiszombor (214) Stccák, Me- 
cies (2)4) Jeney, Pailagalla (4) Cseszkovics, 
San Stefano (10) Balúzsovics. ls/< hossz, nyak
hossz. 10:18, 17, 22, 55. Befutó: 10:96.

II. Katonatiszti sikverseny handicap. 1. Li- 
manova (4) Vásárhelyi hd., 2. Admirable 
(8:10) Pakuts fh., 3. Vihar (6) Ehrenb. fh. F. 
m.: Girniba (6) Galánthay fh., Carmen (2) Kol- 
tai fh., Mulatság (4) Gede 1. aliiadb. 3 hossz, 
1% hossz. 10:65, 26, 16. Befutó: 10:178.

HL Eladók versenye. 1. Nem baj (2%) Szelt 
ner, 2. Sylva (1%) Alt, 3. Sweetheart (8:10) 
Berta. F. m.: Nemere (6) Csömöri, Gardist (5) 
Mányi, Pommard (10) Kajári, Matador (4) 
Horák. 2 hosz, 2 hossz. 10:30, 11, 11, 10. Be
futó: 10 114.

IV. Pestvldékl nagy gátverseny. 1. Sátán 
(\%) Singer, 2. Tékozló (1)4) Stecák, 3. Lilla
(5) Gál. F. m.: Szomjas (6) Hozzánk, Kartárs 
(4) Jeney fh., Liptóvár (10) Wolbert, Böske 
(4) Fetting K. 2 hossz, ötnegyed hossz. 10:26, 
14, 15, 16. Befutó: 10:81.

V. Kétévesek handlcapja. 1. Vaklárma (3) 
Simics, 2. Mekkorka (4) Csömöri, 3. Dévény 
(2) Bihari. F. m.: Pitypalaty (6) Berta, Fóth 
(8) Horák, Babvirág (8) Wolbert, Bonne nuit 
(4) Fetting A., Padisah (16) Lökös, Labort 
(16) Horváth J., Hédié (4) Esch T., Miliméter 
(20) Krédler. Nyakhossz, ötnegyed hossz. 
10:59, 15, 16, 12. Befutó: 10:185 és 10:66.

VI. Handicap. 1. Allegra (4) Wolbert, 2. 
Moulin Rouge (5) Bakonyi. 3. Cserebere (2)4) 
Alt. F. m.: Sweetheart (6) Berta, Tiro (2)4) 
Gosztonyi, Ráró II. (6) Bihari, Bomba (5) Si
mics, Csókos Julis (6) Fetting A., Hands-down
(6) Esch T., Robinson (6) Kajári. ötnegyed
hossz, nyakhossz. 10:65, 21, 42, 19. Befutó:
10:697 és 10:168.

VII. Welter handicap. 1. üstökös (5) Alt, 2. 
Sherry (1)4) Simics, 3. Gellért (4) Bihari. F. 
m.: Dénes (6) Szeltner, Algír (10) Berta, Afri- 
canus (10) Horváth K. II., Kékes II. (10) 
Schwadlenka, Dánia (8) Lökös, Mazsola (4) 
Fetting A., Szelim Pasa (4) Csömöri, Nem bá
nom (10) Horák, Splendid (12) Esch Gy. II., 
Vivő (20) Dér, Bátor (6) Esch T. ötnegyed 
hossz, 1 hossz. 10:74, 24, 14, 23. Befutók: 
10:83, 10:252.

Duce Angliában
A tavalyi Magyar Derby győztesét, mely az 

idén rövid távokon excepcionális formákat fu
tott, az idei szezón végén kiviszik Angliába. A 
háboru utáni időknek ez lesz az első magyar 
próbálkozása a versenysport őshazájában. A 
háboru előtt gyakori vendégei voltak az akkor 
magas színvonalon álló magyar tclivértenyész- 
tés produktumai az angol versenypályáknak, 
így a háboru kitörése Angliában érte Springer 
báró kiváló flyerét, Adulárt, (melyet le is fog
laltak, majd elárverezték az angolok).

Duce Angliában Butters Frankhoz kerül tré
ningbe, aki — kétségbevonhatatlan tudása mel
lett — nyugodtan lehet a világ legszerencsé
sebb idomárjának mondani, mert bárhová ment
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VÍZSZINTES:

.. Kabarémflvésznő. 10. 
Tájék. 11. Dühösit. inge
rel. 13 Vén, agg. 14. In 
tlas összevonva. 16. Merre? 
17. Magyarul: ritka, IS. 
Az aszpirin előállítója. 20. 
A bátor tulajdonsága. 21. 
Számnév. 23. Egv tenyér
nyi. 23. Római pénz. 20. 
Hónaprövidités. 28. Vitéz, 
levente. 30. Hagyományos 
32. A 35. fötfg. szinonimá
ja. 33 Leánynév. 34. Nó
ta bonc. 30. Megvételre 
ajánl. 38. Kikapást jelent 
a kisgyerek nyelvén. 
Gőg. dftlyf. 41. Szer 
..Pi jazzók"-ban. 42. 
kori rövidítés. 43. 
név. 43 Ugyancsak térti
név. 40. Tankönyv. 47 
1'rancia női név. 40. Az 
üveg hátrányos tulajdon
sága 56. A régi szokások
hoz. hagyományokhoz ra
gaszkodó.

FÜGGŐLEGES:
1. Gyászol. 1. Német fo- 

Ivó 3. Levegő 4. Telek
könyvi röv. 5. Magvar iró 
». Sipulusz névicle. 7.

. vong « japán játék. 
8 Alak forma, 0. 
kréminárka. 10. Te 
12. Többen látsszák. 
Már -— latinul. 16. Olasz 
irónó. 10. Tekercs. 22. 
I'énvkénezőgép-márka, 24. 
Hangosan mond. 20. Égi
test. 27. Sikít 20. Város 
Trentlnóbnn 31. Egvszc 
méhes indián csónak. 35 
Pali az illető 37. Norvég 
stoclálls irV 38 Maavarul: 
eset 40 Válópereiről hírhedt | (al vegviele

még eddig, mindenütt példátlan sikerei voltak'. 
A Pázmán mén a téli hónapok alatt bizonyára 
meg fogja szokni az ottani kiimát s jövö ta
vasszal méltón képviseli majd az Angliában 
hosszú idő után ismét megjelenő magyar 
szineket.

Hírek
A Baltazzl-emlékversenyt a két magyar részt, 

vevő, Zula és Curragh intézte el egymás közt. 
A versenyt Zula könnyen nyerte, három és fél 
hosszal, a favorizált Curragh ellen. Harmadik 
a csehszlovákok legjobb kétévese, Podebrad 
lett. A bécsi versenyek egyes futamait egyéb- 
ként a következő lovak nyerték: I. Bonaparte 
(Metzger). II. Pippa (Klimscha). III. Santella 
(Valentin). V. Caraculla (Szabó L. II.). VI. Jo- 
landa (Patzák). VII. Souvenir (Húrban).

Nerclde, a németek veretlen hároméves kan
cája, mely rövid másféléves karrierje Alatt 10 
versenyt nyert 178.500 márka értékben — befe
jezte versenykarrierjét. A kiváló telivér utolsó 
győzelmét múlt vasárnap aratta a Brauné 
Band-ban.

Augusztus 8 és 9-én d. u. 3 órakor

a magyar louarenvlet uersenye
— Motoros helyihajójáratok Indítása a Szent 

Gellért-tér és Újpest között. A Magyar Királyi 
Folyam- és Tengerhajózási Rt. folyó évi augusz*  
tus hó 5-étöl kezdve a Szent Gellért-tér és Új
pest között motoros helyihajójáratokat fog 
fentarlani. A motoros hajók naponta 9, 10, 11, 
16, 17, 18, 19, 20 és 21 órakor indulnak a 
Szent Gellért-térröl és Eskü-tér, Margitsziget 
budai oldal, Óbuda állomások érintésével ér
keznek Újpestre. Újpestről 8, 9, 10, 15, 16, 17, 
18, 19 és 20 órakor indulnak és ugyanezen 
állomásokat érintik. A menetdij margitszigeti 
belépőjegy nélkül bármely viszonylatban és 
bármely napon felnőtteknek 30 fillér, gyerme
keknek 20 fillér, margitszigeti belépővel hét
köznap felnőtteknek 50 fillér, gyermekeknek 
30 fillér, vasár- és ünnepnap felnőtteknek 70 
fillér, gyermekeknek 40 fillér.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelői szerkesztő és kiadd; 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal;

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 28. szám*
IHétköznap és vasárnap déli 12 óráig: 

Telefon: 1-308-96.
Vasárnap délután 1 órától:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus-nyomda). 
Telefon: 1-100-43 és 1-245-81.

Vasárnap délután fél 5 órától kezdve lapzártáig:
Telefon: 1-100-42. 1-100-43, 1-100-44 és 1-245 81«

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő. — Egyes szám ára: Magyarorszá. 
gon 10 fillér, Ausztriában 20 Groschen, Franciaország
ban 1 frank, Jugoszláviában 2.50 dinár, Németország
ban 15 PL, Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lek 

Csehszlovákiában 1.20 ék.
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